
•

•

Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2014-06-24
att gälla från och med 2014-09-01, höstterminen 2014.

 

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

 

Kursens mål
 
  
  

 

Kunskap och förståelse
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

visa fördjupad förståelse av centrala utmaningar för samhällets säkerhet och
hållbarhet, samt betydelsen och nyttan av resiliensbegrepp i denna kontext. 

 

Färdighet och förmåga
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

visa fördjupad förmåga att självständigt analysera samhällets resiliens som en
emergent egenskap baserad på samhällets förmåga att förutse, uppfatta, anpassa
sig och lära sig. 

Lunds tekniska högskola – LTH

MESS48, Samhällssäkerhet och resiliens, 7,5 högskolepoäng
Societal Resilience, 7.5 credits
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visa fördjupad förmåga att självständigt förbättra samhällets resiliens med hänsyn
till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål för ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 
visa fördjupad förmåga att självständigt muntligt och skriftligt formulera,
presentera och diskutera egna slutsatser, samt underliggande antaganden och
argument, angående komplexa frågor om samhällets resiliens. 

  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och
etiska frågor om risk, resiliens, säkerhet och hållbarhet i vår osäkra, komplexa,
tvetydiga och dynamiska värld. 
visa fördjupad förmåga att identifiera egna behov av ytterligare kunskap och
färdigheter för säkrare och mer hållbar värld. 

 

Kursens innehåll
 
Kursens syften är att 
ge studenterna förståelse om samhällets utmaningar och nödvändiga funktioner för
att vara resilient i relation till en mängd olika händelser som hotar dess säkerhet och
hållbarhet, samt förmåga och förhållningssätt att bidra till samhällets resiliens genom
riskhantering och klimatanpassning för hållbar utveckling i en föränderlig värld. 
Syftet är också att utgöra en grund för studenter med intresse i forskning inom
riskhantering och klimatanpassning för en ett säkert och hållbart samhälle. 
  

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen är utformad med särskilt fokus på kritiskt tänkande i relation till samhällets
säkerhet och hållbarhet. Den är uppbyggd i moduler med en föreläsning och ett
seminarium eller rollspel utformade för att belysa centrala koncept, frågeställningar,
utmaningar och funktioner för samhällets resiliens. Seminarierna och rollspelet följer
två fallstudier från länder med olika förutsättningar och utgår från litteratur, filmer
och fallstudiematerial samt specifika frågeställningar för reflektion och dialog. 
Deltagande i seminarier och rollspel är obligatoriskt 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
 
Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppsats samt godkänd portfölj av
inlämningsuppgifter vid obligatoriska seminarier. Portfolioexamineringen innefattar
även kamratgranskning av inlämningsuppgifter. 
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
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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
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Tre, Fyra, Fem.
Betygsskalan för den skriftliga individuella uppsatsen samt kursen i sin helhet omfattar
betygsgraderna Underkänt, 3, 4 och 5. Portfolioexamineringen omfattar betygsskalan
Underkänd-Godkänd. Högsta betyg för kursen i sin helhet 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 studenten måste göra kompletteringar
för att bli godkänd på kursen. 
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen ska studenten ha fullgjorda kursfordringar om 40
högskolepoäng inom LUMES, Lund University International Master's Programme in
Environmental Studies and Sustainability Science (120 högskolepoäng). 
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Prov/moment för kursen MESS48, Samhällssäkerhet och resiliens
 

Gäller från H14

 
1401   Samhällssäkerhet och resilience, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Tre, Fyra, Fem
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