Samhällsvetenskapliga fakulteten

MESS34, Samhällsstyrning och hållbarhet, 7,5 högskolepoäng
Governance of Sustainability, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för Lunds universitets centrum för studier av
uthållig samhällsutveckling 2012-10-17 att gälla från och med 2014-01-20,
vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Huvudområdet är miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. Kursen är den fjärde
kursen på LUMES, Lunds universitets internationella masterutbildning i miljövetenskap
och hållbarhetsvetenskap.
Kursen är obligatorisk för alla studenter på LUMES.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Miljö- och hållbarhetsvetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs visa
• en fördjupad förståelse av den teoretiska och ideologiska bakgrunden till olika
system för samhällsstyrning som bygger på marknadskrafter, statsreglering och
civilsamhälle (bl a affärsliv och folkrörelser) och deras relevans för hållbarhetsfrågor
• medvetenhet om olika aktuella former för samhällsstyrning som hanterar faktiska
hållbarhetsproblem på olika nivåer (lokal, regional, nationell, global) och i enlighet
med olika skalor (spatiala och temporala)
• förmåga att värdera fördelar och nackdelar med olika aktuella former för
samhällsstyrning vad gäller specifika indikatorer för hållbarhet samt förmåga att
föreslå alternativa åtgärder med hänsyn tagen till deras fördelar och nackdelar
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Kursens innehåll
I kursen diskuteras olika teoretiska förhållningssätt till samhällsstyrning, olika former
av samhällsstyrning vad gäller nivåer och skalor samt olika samhällsstyrningssystems
förmåga att hantera faktiska hållbarhetsproblem. I kursen behandlas framförallt:
• hur begreppet samhällsstyrning har utvecklats historiskt och vilken kritik som
framförts mot det
• hur samhällsstyrning kan analyseras och den samhällsteoretiska bakgrunden
(marknadskrafter, kollektivt agerande, statsreglering, näringslivsinitiativ,
frivilligorganisationer, folkrörelser etc.)
• hur aktuella former för samhällsstyrning hanterar akuta hållbarhetsproblem

Kursens genomförande
Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studentredovisningar
och individuella uppgifter.
Samtliga studenter på LUMES förväntas ha regelbunden närvaro och delta aktivt i
undervisningen. Närvaro vid examinerande kurstillfällen är obligatorisk och en
förutsättning för att bli godkänd på kursen.

Kursens examination
För att bli godkänd måste studenten a) vara godkänd på individuella uppgifter, b) vara
godkänd på kombinerade uppgifter individuellt och i grupp, c) ha deltagit i de
obligatoriska delarna.
Student som inte uppnår godkänt resultat har möjlighet att genomgå förnyad
examination. Omprovsmöjlighet erbjuds erbjuds efter kursens slut. Vid behov erbjuds
en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle. 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 emot 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
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Tre, Fyra, Fem.
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, 3, 4 och 5. Högsta betyg betecknas
med 5 och lägsta betyg för godkänt resultat med 3. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål.
För betyget 5 ska studenten visa ett utmärkt resultat i alla lärandemål. För betyget 4
ska studenten visa ett mycket bra resultat i alla lärandemål. För betyget 3 ska
studenten visa ett tillräckligt resultat i alla lärandemål. Betyget Underkänd innebär att
studenten inte nått upp till lärandemålen i kursen eller att han eller hon måste göra
kompletteringar för att bli godkänd på kursen.
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Förkunskapskrav
För tillträde på kursen måste studenten vara godkänd på 10 högskolepoäng inom
LUMES.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurs MESS03, Environmental
Governance, 7,5 högskolepoäng.
Kursen inrättades av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse den 26 september
2013.

4/ 4

Prov/moment för kursen MESS34, Samhällsstyrning och hållbarhet
Gäller från V20
2001 Samhällsstyrning och hållbarhet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Tre, Fyra, Fem
Gäller från H13
1301 Governance of Sustainability, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Tre, Fyra, Fem

