
•

•

•

•

•

Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för Lunds universitets centrum för studier av
uthållig samhällsutveckling 2013-09-04 att gälla från och med 2014-08-31,
höstterminen 2014.

 

Allmänna uppgifter
 
Huvudområdet är miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. Kursen är en valbar kurs
på tredje terminen av LUMES, Lunds universitets internationella masterutbildning i
miljö- och hållbarhetsvetenskap.  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
Studenten ska efter avslutad kurs visa 

fördjupad förståelse för den historiska utvecklingen av och teoribildningen om
sociala rörelser som krafter för social förändring 
fördjupad kunskap om olika metoder som används av sociala rörelser och om de
sätt genom vilka sociala rörelser kan påverka offentligt beslutsfattande 
fördjupad förståelse för ett antal konkreta fall där sociala rörelser agerat i miljö-
och hållbarhetsfrågor och lyckats eller misslyckats med att åstadkomma
förändringar till förmån för en mer hållbar samhällsutveckling 
förmåga att använda sin analytiska kunskap om sociala rörelser för att analysera
sociala rörelser för hållbarhet utifrån deras styrkor, metoder och strategier och för
att utvärdera deras påverkan på den allmänna debatten och officiell politik om
hållbarhet 
färdighet att använda fallstudier och kännedom om olika fältarbetesmetoder som
är knutna till fallstudier 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

MESS46, Sociala rörelser och hållbarhet, 7,5 högskolepoäng
Social Movements and Sustainability, 7.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Miljö- och hållbarhetsvetenskap A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav



 

Kursens innehåll
 
Kursens inleds med föreläsningar som ger en översikt över den historiska utvecklingen
och olika teoretiska perspektiv på sociala rörelser samt en introduktion till
kurslitteraturen. Studenten ska sedan välja ett autentiskt exempel på en social rörelse
som agerat i en hållbarhetsfråga och, på basis av ett teoretiskt perspektiv som
hämtats från relevant litteratur, presentera en fallstudie för diskussion vid ett
seminarium (med deltagande av en eller fler studenter beroende på gruppens storlek).
Kursen avslutas med att studenten skriver en uppsats om de mest framträdande
frågorna i seminariediskussionen om fallstudierna. 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, och seminariediskussioner. Seminarierna
kommer att behandla olika sociala rörelser. Studenterna ska själva analysera och
presentera litteraturen. Vid seminarierna ska studenten diskutera litteraturen och
presentera den valda fallstudien. 
Kursens introduktion, seminarier, seminariepresentation och den avslutande
individuella uppgiften är obligatoriska om inte särskilda skäl föreligger. 
Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan
egen förskyllan, t ex 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
 
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut 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
 
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 till kursen måste studenten vara godkänd på 40 högskolepoäng inom
LUMES. 

 

Övrigt
 
Kursen inrättades av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse den 12 december
2013. 
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Prov/moment för kursen MESS46, Sociala rörelser och hållbarhet
 

Gäller från H14

 
1301   Sociala rörelser och hållbarhet, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Tre, Fyra, Fem
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