Samhällsvetenskapliga fakulteten

MESS32, Samhällsteori och hållbarhet, 10 högskolepoäng
Social Theory and Sustainability, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för Lunds universitets centrum för studier av
uthållig samhällsutveckling 2013-10-22 att gälla från och med 2013-08-28,
höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Huvudområdet är miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. Kursen är den andra
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

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs visa
• en klar förståelse av olika modernitetsteorier och deras modeller för social
förändring samt hur dessa teorier förhåller sig till konkurrerande perspektiv om
hållbarhet och hållbar utveckling
• fördjupad förståelse av grundläggande samhällsteoretiska begrepp som agent,
struktur, samhällsförändring, människans natur, rationalitet, ideologi etc.
• färdigheter att analysera konkreta miljöproblem utifrån olika modernitetsteorier
och identifiera nödvändiga åtgärder för att uppnå lösningar med utgångspunkt i
respektive teori
• förmåga att kommunicera effektivt i en grupp och att förmedla vetenskapliga
analyser av miljöfrågor till en lekmannapublik
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Kursens innehåll
Kursen behandlar olika teorier om det moderna samhället och relaterar dem till olika
förhållningssätt till hållbarhet och miljöproblem. I synnerhet behandlas:
• teorier om det moderna samhället och ekonomi (t ex Rousseau, Adam Smith,
Marx, Hayek, Keynes, Habermas, Foucault, feministiska teorier)
• det komplexa samspelet mellan ekonomi, politik och civilsamhälle när det gäller
miljöfrågor som ett samhällsproblem
• spänningar och kompromisser i samspelet mellan individ och samhälle, ekonomi
och politik, kulturvärden och teknisk effektivitet, miljö och ekonomi
• en översikt av olika vetenskapsteoretiska infallsvinklar (ontologi och
kunskapsteori), empirism, positivism, konstruktivism, kritisk realism, samt
förmågan att identifiera och jämföra den bakomliggande vetenskapsteoretiska
infallsvinkeln

Kursens genomförande
Kursen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och redovisningar samt
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
Examinationen består av grupparbete, individuella uppgifter och en individuell
uppsats.
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. Omprovsmöjligheten erbjuds efter kursens slut. Vid behov erbjuds en
uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle. En student, som utan godkänt result
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 är 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
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kompletteringar för att bli godkänd på kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten vara antagen till LUMES.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurs MESS02.
Kursen inrättades av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse den 13 december
2012.
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Prov/moment för kursen MESS32, Samhällsteori och hållbarhet
Gäller från H13
1201 Social Theory and Sustainability, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Tre, Fyra, Fem

