
 

Preliminärt Schema      220509 

Kurs Maten idag och i morgon, från olika perspektiv 
 

Kursledare: Marie Olsson E-post: Marie.Olsson@slu.se 
 

Lärare: Anna Peterson (Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning), Lotta 
Nordmark (Institutionen för biosystem och teknologi), Marie Olsson (Institutionen för 
växtförädling), Elisabeth von Essen (Institutionen Människa och samhälle), Anders Herlin 
(Institutionen för biosystem och teknologi), Ingrid Sarlöv-Herlin (Institutionen för 
landskapsarkitektur, planering och förvaltning), Annie Drottberger (Institutionen för biosystem 
och teknologi), Elin Röös (Institutionen för energi och teknik), Johan Stenberg (Institutionen för 
växtskyddsbiologi), Gun Hagström (Institutionen för växtförädling), Helena Persson Hovmalm 
(Institutionen för växtförädling), Elaine Berger Ceresino (Institutionen för växtförädling) 
   

Kurslitteratur: Se kurslitteraturlista (Canvas).  
Kurslokal: Endast distans via Zoom-möten. Se särskild information på Canvas, och länkar finns 

under modul ”Zoom-möten” på Canvas. 
 

Kursens uppläggning: Kursen går under sommaren 2022. Kurstillfällen ges på distans tisdagar 

kl. 17.00-19.00, omfattande föreläsning plus seminarium via Zoom. Se separat information om 

detta på kurshemsida och på lärplattformen Canvas. Kurslitteratur till respektive tillfälle 

diskuteras på seminariet, och skall därmed vara läst innan tillfället (se separat kurslitteraturlista 

på Canvas). Uppgifter (quiz) ges till varje tillfälle, baserat på kurslitteraturen, och skall lämnas in 

via Canvas. En skriftlig hemtentamen avslutar kursen. 
 

Examination: För godkänd kurs fordras 

 Godkänt resultat på skriftlig examination (hemtentamen sista kursveckan) 

 Godkänt deltagande i kurstillfällen (minst 50% av tillfällena) 

 Godkänt resultat på individuella (quiz)uppgifter (minst 10 st av tillfällena; ca 85 %) 

Betyg: Godkänd/Underkänd 

 

Datum 

Tid 

17.00-

19.00 

 

Ämne för kurstillfället 

 

Lärare 

7/6 Kort introduktion till kursen + 

Maten i ett globalt perspektiv  

Marie Olsson 

Anna Peterson 

14/6 Klimat - hur påverkas matproduktion och effekter av 

olika matval  

Elin Röös 

21/6 Vegetariska måltider och ätande - mer än bara mat Elisabeth von Essen 

28/6 Matproduktion – odling av vegetabilier Lotta Nordmark 

5/7 Djurhållning och köttproduktion  Anders Herlin 

12/7 Mat och processmetoder, livsmedelssäkerhet Gun Hagström 

19/7 Växtförädling för framtidens behov Helena Persson 

Hovmalm 

26/7 Växtskydd för matgrödor Johan Stenberg 

2/8 Hur påverkar mat samhälle och landskap  Ingrid Sarlöv-Herlin 

9/8 Aktörer i livsmedelskedjan, konsumentfrågor Annie Drottberger 
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16/8 Matens innehåll, odlings- och processeffekter, betydelse 

för hälsa 

Marie Olsson  

 

23/8 Food and circular bioeconomy (på engelska) Elaine Berger Ceresino 

25/8-

28/8 

Hemtentamen via Canvas  

 


