SASI02, Hållbarhetsstudier: koncept, utmaningar och
angreppssätt, 7,5 högskolepoäng
Sustainability Studies: Concepts, Challenges and Approaches, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för Lunds universitets centrum för studier av
uthållig samhällsutveckling 2015-05-11 att gälla från och med 2015-08-31,
höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges för utbytesstudenter vid Lunds Universitet.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Miljö- och hållbarhetsvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
För godkänt resultat på kursen ska studenten
• visa förmåga att diskutera hållbarhetsbegreppet från flera olika perspektiv
• visa förmåga att skilja på några av de olika föreställningar som ligger bakom
diskurser och debatter om hållbarhet

Färdighet och förmåga
För godkänt resultat på kursen ska studenten
• visa förmåga att beskriva och diskutera hur olika hållbarhetsutmaningar har
konsekvenser på olika nivåer och skalor.
• visa förmåga att förklara hur en hållbarhetsutmaning har både sociala och
ekologiska dimensioner
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• visa förmåga att illustrera en komplex hållbarhetsutmaning med hjälp av ett
redskap, ramverk eller teori som används i hållbarhetsforskningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt resultat på kursen ska studenten
• visa förmåga att föreslå en möjlig (möjliga) lösning (lösningar) på ett specifikt
problemområde samt kritiskt reflektera över styrkor och svagheter hos denna
(dessa)

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till det tvärvetenskapliga fältet hållbarhetsstudier.
Studenten introduceras till några av de förhållningssätt, teoretiska begrepp och
verktyg som används inom hållbarhetsforskningen. I kursen används
problemlösningsorienterade och kritiska perspektiv för att utforska några av de
viktigaste hållbarhetsutmaningarna, till exempel klimatförändringar, förlust av
biologisk mångfald, havsförsurning och landförändringar. Kursen ger en integrerad
syn på de ekologiska och sociala dimensionerna av dessa utmaningar. På så vis täcker
kursen den vetenskapliga förståelsen av, teoretiska perspektiv på och sociala
uppfattningar om centrala hållbarhetsutmaningar.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt grupparbete samt muntlig presentation av
grupparbetet (40%) och en individuell uppsats (60%).
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av
en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot
det. En student som blivit godkänd får inte genomgå förnyat prov eller lämna in en ny
uppsats för att uppnå ett högre betyg.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Tre, Fyra, Fem.
Högsta betyg för kursen betecknas med Fem och lägsta betyg för godkänt resultat
med Tre. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens
resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget Fem ska studenten visa ett
utmärkt resultat i alla lärandemål. För betyget Fyra ska studenten visa ett mycket bra
resultat i alla lärandemål. För betyget Tre ska studenten visa ett tillräckligt bra resultat
i alla lärandemål. Betyget Underkänd innebär att studenten inte nått upp till
lärandemålen i kursen.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgångna kursfordringar om 60 högskolepoäng (ett
års studier) från hemuniversitetet.

Övrigt
Kursen inrättades av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse den 11 juni 2015.
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Prov/moment för kursen SASI02, Hållbarhetsstudier: koncept, utmaningar
och angreppssätt
Gäller från H15
1501 Hållbarhetsstudier: koncept, utmaningar och angreppssätt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Tre, Fyra, Fem
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