
 
 

 

200807 PRELIMINÄRT SCHEMA 
 

Kurs Maten i dagens och morgondagens samhälle (TD0008), 15 hp 
 
Kursledare: Marie Olsson  E-post: Marie.Olsson@slu.se 
Kurslitteratur: Se kurslitteraturlista. Material distribuerat i samband med föreläsning ingår i kurslitteratur, om inte annat anges. 
Kurslokal: Föreläsningar /seminarium kommer att gå på distans via Zoom. Vissa moment i kursen på plats i Alnarp kommer att vara valbara, så 
att studenten antingen är närvarande fysiskt i Alnarp, eller gör en annan uppgift på distans. Lokaler kommer att meddelas senare. 

 

 

Kursen går på halvfart ht 2020. Kurstillfällen vanligen tisdagar 17.00-20.00 omfattande föreläsning plus seminarium. Kurslitteratur till 

respektive tillfälle diskuteras på seminariet, och skall därmed vara läst innan tillfället. 
 

Förutom det som presenteras nedan i schemat tillkommer ett individuellt projektarbete samt uppgifter (quiz) i anslutning till varje tillfälle, som 

besvaras via lärplattformen Canvas.  
 
Preliminärt schema: 

 

Datum 

01-sep Maten i ett globalt perspektiv (Anna Pettersson) 

8-sep Matproduktion - hur går det till för vegetabilisk mat (Lotta Nordmark) 

15-sep Matens innehåll och betydelse för hälsa (Marie Olsson) 

22-sep Äta vegetariskt - mer än bara mat (Elisabeth von Essen) 

29-sept Djurhållning och köttproduktion (Anders Herlin) 

6-okt Hur påverkar mat samhälle och landskap (Ingrid Sarlöv-Herlin) 

13-okt Lokala livsmedelssystem och planering (Madeleine Granvik) 

20-okt Aktörer i livsmedelskedjan, konsumentfrågor (Annie Drottberger) 

27-okt Klimat - hur påverkas matproduktion och effekter av olika matval (Elin Röös) 

03-nov Växtskydd för matgrödor (Johan Stenberg) 

10-nov Mat och processning, livsmedelssäkerhet lab 4 timmar (Gun Hagström)/ELLER 

 

 AAALTERNATIV PÅ DISTANS 
 ALTERNATIV PÅ DISTANS 

11-nov Mat och processning, livsmedelssäkerhet lab 4 timmar (Gun Hagström) 
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17-nov Matens innehåll, odlings- och processeffekter (Marie Olsson) 

24-nov Food production in an urban perspective (Most Tahera Naznin) 

01-dec Cirkulär ekonomi, matsvinn (Emilia Berndtsson, Marie Olsson) 

8-dec Pesticider och alternativ (Johan Stenberg) 

15-dec Växtförädling för framtidens behov (Helena Persson Hovmalm) 

22-dec Reserv 
 

 

4-8 jan Skriftlig tentamen, som övergripande uppgifter hemma under begränsad tid. 

12-jan Syntesvecka, redovisning av projektuppgift i grupp "Framtidens mat" 


