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I SIN TOTALA MILJÖ”

”MÄNNISKAN I SIN 
TOTALA MILJÖ”



Sex obligatoriska kurser

Första året:

• Människans och kulturernas
utveckling.

• Resurserna. Vad lever vi av? 

• Krig och konflikter i världen.

Andra året: 

• De andras ekosystem.

• Vårt ekosystem, staden. 

• Hur jag kan påverka
samhället?



Många
valbara
kurser

Slutarbete
enligt eget

intresse



”Bromarvkurserna”: 

Skogskursen
Förlorad kunskap



Fördjupade kurser: 

• Världsfilm

• Omvärlds-
bevakning

• Eviga konflikter

• Global ekonomi

• Praktisk ekologi                               
och artkännedom

• Teknologi och framtid

• Writings on Human 
Ecology 



Tillämpade kurser:

• Förlorad kunskap

• Stadsodling

• Mat för en fattig
studerande

• Drama

• Second hand design



Temaår: Afrika 2019, Kina 2020



Aktuella frågor
Diskussioner
Läsning
Skrivande
Muntlig framställning
Fördjupning
Sammanhang
Samvaro

…men vad BLIR man?



Andrea Svanbäck
Journalist, marknadsföringschef,            
Förlaget M

”Att börja på humanekologiska linjen i Tölö 
förändrade mitt liv. Inget mindre. Jag som kom 
från Ingå och aldrig tidigare hade bott i en stad 
fick lära känna ett nytt, urbant sätt att tänka. 
Lärde känna nya människor (vänner!) som 
testade mina tankar, som ville veta varifrån jag 
kom, men också lära mig hur andra lever. 
Humanekologin tränade upp mitt kritiska 
tänkande, den uppmuntrade min nyfikenhet, 
utmanade mig att blicka utåt. Värdefulla, 
viktiga gåvor som jag bär med mig vidare i 
livet.”



Till mina bästa minnen från humanekologiska linjen hör att vi 
utnyttjade så många ämnen när vi debatterade människans roll: 
historia, sociologi, biologi, filosofi, miljövetenskap, språk, etc. Jag 
uppskattade också samarbetet med bildkonsten och musiken som 
gjorde det möjligt att presentera våra idéer i alternativa format.

Efter gymnasiet studerade jag folkrätt och mänskliga rättigheter i Åbo 
och senare vid Lunds universitet. Idag bor jag i Singapore och jobbar 
med ungdoms- och utbildningsärenden i Asien och Europa. Jag 
rekommenderar varmt humanekologilinjen för var och en som är 
intresserad av att utforska och diskutera mänsklighetens stora frågor!

Oscar Boije
Asia-Europe Foundation, 
Singapore.
”En av de få i Singapore som 
inte jobbar för en bank”



Om humanekologin känns
som något för dig …

1. Förhandsuppgift

2. Intervju



Förhandsuppgiften

• Välj ett problem i världen som du skulle vilja göra 
något åt

ELLER

• Ett problem som lösts på ett bra sätt.
• Beskriv problemet. Vad beror det på?
• Hur och av vem borde det lösas / Hur löstes det?

• Presentera ditt svar skriftligt på en A4 (ca 2000 tecken) 
Ange dina källor. 

• Skicka in texten till båda linjeledarna 
johan.rehn@edu.hel.fi och annika.luther@edu.hel.fi
senast ti 14.4 2020.

mailto:johan.rehn@edu.hel.fi
mailto:annika.luther@edu.hel.fi


Intervju 23.4 2020

• Utgående från förhandsuppgifterna 
intervjuar vi er parvis (15 – 20 minuter). 
Vi är intresserade av varför ni söker till 
humanekologiska linjen och av hur bra 
ni satt er in i problemen ni skrivit om.

• Reservera hela dagen

• Resultat i juni



Välkommen!


