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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i samhällsvetenskapligt huvudområde med examensarbete om minst 15 hp

eller

Kandidatexamen med examensarbete om minst 15 hp inom något av följande huvudområden:

- Geografi inriktning kulturgeografi
- Historia inriktning miljöhistoria
- Juridik inriktning miljörätt
- Miljövetenskap inriktning samhällsvetenskap

Samt Engelska 6

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

8002 Miljö, lokalsamhälle och rörlighet 7.5

Kursens innehåll

Lokalsamhällen och olika typ av sociala gemenskaper spelar en central roll i förvaltning av naturresurser och
markområden på landsbygden och i städer. I dagens alltmer globaliserade värld förlorar dock ofta
lokalsamhällen kontroll över resursbasen, exempelvis genom att aktörer utifrån överutnyttjar eller
exproprierar tidigare gemensamma naturresurser eller att extrema väderförhållanden med långvarig torka kan
omöjliggöra tidigare former av odling och boskapsskötsel. I vissa delar av världen har sådana förändringar
tvingat vissa grupper i samhället att säsongsvis eller mer permanent migrera till de växande storstäderna eller
till andra länder. Kursen ger en fördjupad inblick i lokalsamhällets plats och roll i en föränderlig värld. Den
behandlar de hinder och möjligheter som lokalsamhället och mindre sociala gemenskaper har för att förvalta
resurser och skapa långsiktigt hållbara samhällen. Miljöförstöring, utsläpp och olika former av negativ
miljöpåverkan är inte jämnt fördelat över världen och kursen undersöker denna miljöpåverkans och
resursanvändningens politiska och kulturella geografi över tid och rum. Kursen behandlar olika teoretiska
perspektiv med utgångspunkt i ett antal konkreta fallstudier.
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Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

1. Kunskap och förståelse
- Identifiera och förklara samband mellan lokalsamhällens kontroll och förvaltning av naturresurser och
närmiljö, utomstående aktörers exploatering och påverkan på lokalmiljön, människors rörlighet och
miljöförändringar.
- Beskriva och kontrastera centrala teorier rörande relationen mellan lokalsamhälle, rörlighet och
miljöproblem, såväl i ett samtida som i ett historiskt perspektiv.

2. Färdigheter och förmågor
- Analysera och applicera centrala forskningsangreppssätt och metoder för att studera lokalsamhällens roll 
rörande naturresursförvaltning och miljöproblem.

3. Värdering och förhållningssätt
- Kritiskt problematisera centrala teorier om lokalsamhällens möjligheter och begränsningar i förvaltningen av 
naturresurser och närmiljö.

Undervisning

Undervisning bedrivs i föreläsnings- och seminarieform. Kursdeltagarna förväntas delta aktivt i 
seminariediskussionerna samt förbereda uppgifter inför seminarietillfällen. Information om hur frånvaro kan 
kompletteras delas ut vid kursstart.

Kunskapskontroll och examination

Seminarierna är obligatoriska. Examination sker genom aktivt kursdeltagande samt fullgörande av 
seminarieuppgifter/hemtentamen.

Vid betygssättning används en sjugradig målrelaterad skala där A, B, C, D och E är graderingar av godkända 
betyg. F och Fx används som graderingar av underkänt. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. 
Studerande som fått betyget F eller Fx på ett prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan 
examinator utses för att bestämma betyg på provet. Begränsningar: På delkurser som examineras genom 
hemtentamen eller självständigt arbete kan komplettering av examinationsuppgiften medges om betyget är Fx 
och om information om att komplettering finns som möjlighet återfinns i studiehandledning för den aktuella 
kursen. Den kompletterande uppgiften ska i dessa fall lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgift 
har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär: mindre 
missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang, används betyget E. Vid 
godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Komplettering medges aldrig för 
salskrivning.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan 
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Övrigt

Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången kurs, vars 
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
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