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Kursplan - Forskarutbildningskurs 

Djur i samhället, 7,5hp 

Animals in Society, 7,5 credits 
 

Kurskod  FHVV010 

Beslutsdatum 2021-04-29 

Beslutsinstans  Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Giltig från Sommarkurs 2021 

Huvudområde Hälsa och välfärd 

Ämne 

Samhällsvetenskap (sociologi, 
kulturstudier, antropologi, 
företagsekonomi, hållbar utveckling, 
arbetslivsvetenskap) 

Ämnesområde Hälsa och välfärd 

Utbildningsnivå Forskarnivå 

Språk Engelska 

Betyg Tvågradig skala 

Särskild behörighet 
Ett kort motiverande brev (högst 1 A4) i vilket den sökande beskriver 
sin utbildningsbakgrund och hur deltagandet i kursen kan bidra till 
den sökandes doktorandprojekt.  
Den sökande måste skicka in bevis på pågående doktorandstudier i 
form av ett certifikat på pågående studier eller likvärdig 
dokumentation. 
Deltagare kommer att väljas baserat på den relevans de sökandes 
utbildningsbakgrund och doktorandprojekt har för kursens syfte och 
innehåll.  

Syfte 
Kursen syftar till att deltagaren ska skaffa sig kunskaper 
om centrala teorier och metodologiska angreppssätt som används för 
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att studera relationen mellan människor och andra djur inom ramen 
för forskningsfältet människa-djur-studier. 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:  
1. definiera, tillämpa och jämföra centrala teoretiska begrepp inom 

människa-djur-studier (human-animal studies)  
2. förhålla sig självständigt och kritiskt till aktuella diskussioner 

inom fältet människa-djur-studier  
3. kombinera angreppssätt från olika discipliner för att 

analysera och värdera djurs roll i det samtida samhället 
4. formulera och motivera en forskningsfråga som utvecklar ett 

teoretiskt perspektiv, och/eller bidrar med kunskap till ett område 
inom människa-djur-studier. 

Innehåll 
Kursen ger en avancerad introduktion till det interdisciplinära 
forskningsområdet människa-djur-studier (human-animal studies) 
inom samhällsvetenskap och humaniora, med ett fokus på djurs roll i 
samhället. Flera olika teoretiska perspektiv och metodologiska 
angreppssätt inom fältet behandlas under kursen.  

Undervisningsform 
Undervisningsformen är online föreläsningar och webbseminarier 
samt en skriftlig inlämningsuppgift.  

Examination 
INL 1, 5hp 
SEM 1, 2,5hp 
 
Antal omprov som ges: 5 

Betygsskala 
Godkänd (G) eller Underkänd (U) 
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I denna kurs tillämpas de allmänna reglerna och riktlinjerna om 
bedrägeri och störning vid Mälardalens universitet. För mer 
information se mdu.se, och Bedrägeri och störning. 

Litteratur 
En lista över artiklar, vilka är elektroniskt tillgängliga via biblioteket 
kommer att tillhandahållas för slutförandet av SEM 1. 
 
En lista med böcker kommer att tillhandahållas för slutförandet av 
UPPDRAG 1, av vilka kursdeltagaren väljer två eller tre. 
 
För information, vänligen kontakta ansvarig akademi. 
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