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Miljöproblem och miljöarbete som sociala processer

Kurskod: SOAE65

Kursens
benämning:

Miljöproblem och miljöarbete som sociala processer
Environmental problems and environmental work as social
processes

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-21 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp varav minst 15 hp examensarbete i något samhällsvetenskapligt huvudområde.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för det komplexa förhållandet mellan miljöproblem, sociala processer och kunskapsproduktion,
- analysera hur miljöproblem och miljöarbete organiseras och kommuniceras utifrån olika intressen och
positioner och
- kritiskt reflektera kring hur samhällsvetenskaplig teori kan användas för att komplettera, problematisera
och nyansera strategier för miljömässig hållbarhet.



Innehåll
Syftet med kursen är att tillhandahålla fördjupad kunskap om den mångfacetterade relationen mellan
miljöproblem och mänskligt aktörskap med särskilt fokus på sociala processer. Kursen omfattar
samhällsvetenskaplig teori i bred bemärkelse, men en viss tyngd läggs på sociologisk teori som handlar
om betydelsen av positioner, kategorier och maktasymmetrier. I kursen behandlas, som ett led i detta,
varför aktörer, på både individ- och gruppnivå, intar olika förhållningssätt till miljöproblem och vilka
utmaningar detta skapar i relation till miljöarbete. Slutligen fokuseras kunskapsproduktionen kring
miljöproblemen, närmare bestämt hur problemen formuleras och organiseras som just problem av olika
aktörer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom en individuell skriftlig hemtentamen som presenteras och
diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium, dels genom opposition på annan students hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


