Samhällsvetenskapliga fakulteten

SAHEK, Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och
hållbarhet, 120 högskolepoäng
Master of Science Programme in Human Ecology - Culture, Power
and Sustainability, 120 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten
2019-03-14 (U 2019/127) med ikraftträdande 2019-10-15, att gälla från och med
höstterminen 2020.

Programbeskrivning
Utbildningen ger ämnesövergripande perspektiv och analytiska verktyg för att kunna
kommunicera om hållbarhet på ett kvalificerat sätt. Den utgör ett viktigt komplement
till tekniska och naturvetenskapliga förhållningssätt till hållbarhet genom att fokusera
på de kulturella aspekterna av konsumtion och resursanvändning, på kulturella
föreställningar om miljö och ekonomi samt på samhällsvetenskapliga perspektiv på
den globala fördelningen av miljöproblem. Ett centralt syfte är att hjälpa studenten att
utveckla sin förmåga att kommunicera över gränser mellan olika vetenskapliga
diskurser, kulturella traditioner eller näringslivets, politikens och folkrörelsernas olika
intressen.
Utbildningen är avsedd för den student som vill förvärva kvalificerade kunskaper i
humanekologi. Bland de yrkesområden där en sådan kvalificerad kunskap kan
tillämpas finns utbildning, journalistik, miljöadministration, arbete inom myndigheter
och internationella organ samt utvecklingsstöd. Utbildningen förbereder också
studenten för fortsatta studier på forskarnivå.
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Mål
I enlighet med Högskoleförordningen skall studenten för masterexamen respektive
magisterexamen visa följande:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
●

●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet humanekologi, inbegripet såväl
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa
delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet humanekologi.

För magisterexamen skall studenten
●

●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet humanekologi, inbegripet såväl
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet humanekologi.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
●

●

●

●

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information,
visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För magisterexamen skall studenten
●

●

●

●

visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i
dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet humanekologi göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.

För magisterexamen skall studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet humanekologi göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall studenten för filosofie
masterexamen med huvudområde humanekologi eller filosofie magisterexamen med
huvudområde humanekologi:
●

●

●

●

visa förståelse för de mänskliga dimensionerna av problem med avseende på
miljö och resurshushållning, i synnerhet vad gäller hur miljöproblem uppkommer,
tolkas och hanteras i olika kulturella och historiska sammanhang,
visa förståelse för hur mänskliga konsumtionsmönster, livsstilar och identiteter
samspelar med globala ekonomiska processer och maktstrukturer samt hur
konsumtionen och dess ekologiska konsekvenser fördelar sig över världen,
kunna skilja analytiskt på naturliga, kulturella och samhälleliga aspekter av
villkoren för människans uppehälle och resurshushållning samt diskutera den
relativa betydelsen av dessa aspekter i specifika sammanhang, och
uppvisa kunskap om vetenskaplig kommunikation och kunna bevaka
kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde och visa förmåga att använda
vetenskaplig referenshantering.

Kursuppgifter
Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete för filosofie
masterexamen på 30 högskolepoäng.
Den första terminen inleds med en profilkurs som introducerar studenten till
utbildningens centrala ämnen och frågeställningar. Därpå följer kurser i
vetenskapsteori, som stimulerar studenten att utveckla sitt vetenskapliga tänkande
och fördjupa sin förståelse för hur kunskap produceras och reproduceras, samt kurser
i forskningsmetoder som ger studenten de kunskaper denne behöver för att bedriva
självständig forskning.
Den andra terminen inleds med ytterligare en profilkurs som är direkt kopplad till
utbildningens huvudsakliga ämne. Studenten ökar genom kursen sin förståelse för
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humanekologi utifrån en fördjupad kunskap om teorier och aktuell forskning.
Under terminens andra hälft följer sedan kurser i vetenskapsteori och
forskningsmetoder.
Den tredje terminen utgörs av valbara kurser som kan läsas på Lunds universitet eller
något annat erkänt lärosäte i Sverige eller utomlands. Kurserna väljs i samråd med
studievägledaren och gör det möjligt för studenten att skräddarsy utbildningen efter
sina egna intressen.
Under den fjärde och sista terminen slutför studenten utbildningen genom att skriva
ett examensarbete som gör det möjligt för denne att visa sin förståelse för teorier,
metoder och argument.
Kurserna läses i följande ordning:
●
●
●
●
●
●

Culture, Economy, and Ecology, 15 hp (första delen av termin 1)
Vetenskapsteori och/eller forskningsmetoder, 15 hp (andra delen av termin 1)
Political Ecology, Crisis and Identity, 15 hp (första delen av termin 2)
Vetenskapsteori och/eller forskningsmetoder, 15 hp (andra delen av termin 2)
Valbara kurser, 30 hp (termin 3)
Examensarbete, 30 hp (termin 4)

Examen
Examensbenämningar
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Humanekologi
Degree of Master of Science (60 credits)
Major: Human Ecology
Filosofie masterexamen
Huvudområde: Humanekologi
Degree of Master of Science (120 credits)
Major: Human Ecology
För att erhålla en filosofie masterexamen inom programmet krävs att studenten
fullgjort de kurser som anges under "Kursuppgifter" (eller motsvarande kurser vid
annat lärosäte). Av de 30 högskolepoäng som krävs i vetenskapsteori och
forskningsmetoder ska minst 15 hp vara i forskningsmetoder och 7,5 i
vetenskapsteori.
Det är också möjligt att erhålla en filosofie magisterexamen omfattande 60
högskolepoäng med huvudområde humanekologi efter att ha fullgjort följande
kursfordringar:
1. Culture, Economy, and Ecology, 15 hp
2. Vetenskapsteori och/eller forskningsmetoder, 15 hp (varav åtminstone 7,5 i
forskningsmetoder)
3. Political Ecology, Crisis and Identity, 15 hp
4. Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav och urvalsmetod
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Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs motsvarande en svensk kandidatexamen med ett av
följande huvudområden: humanekologi, antropologi, sociologi, geografi,
miljövetenskap (inkluderande minst 90 hp i ett av dessa huvudområden) eller
motsvarande.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Urvalsmetod
Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är det huvudsakliga
urvalskriteriet. Vid urval beaktas tidigare studieresultat (betyg på kurser och
examensarbete för kandidatexamen), kunskaper i engelska och en avsiktsförklaring.

Övrigt
Undervisningsspråket är engelska vilket innebär att undervisning och examination sker
på engelska. Information om undervisning och examination på de olika kurserna ges i
respektive kursplan.

(SAHEK) Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet, 120 högskolepoäng / Master of
Science Programme in Human Ecology - Culture, Power and Sustainability, 120 credits

