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Fastställande
 
Kursplanen är preliminär men ännu ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en valbar kurs på tredje terminen av LUMES, Masterprogram i miljö- och
hållbarhetsvetenskap, 120 högskolepoäng (Lund University International Master’s
Programme in Environmental Studies and Sustainability Science, 120 credits).  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten: 

 

Kunskap och förståelse
Visa kritisk kunskap om och teoretiskt fördjupad förståelse för populärkultur och
populärkulturens representation av naturen. 

  
  

 

Färdighet och förmåga
Visa förmåga att på ett kvalificerat sätt analysera hållbarhetsdiskurser i kulturella
föreställningar av natur och miljö. 

MESS56, Miljö- och hållbarhetsvetenskap: Hållbarhet och
populärkultur, 7,5 högskolepoäng

Environmental Studies and Sustainability Science: Sustainability
and Popular Culture, 7.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Miljö- och hållbarhetsvetenskap A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav
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Visa förmåga att arbeta konstruktivt i grupp och att konstruktivt och
inkluderande kommunicera med människor från olika disciplinära bakgrunder. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över, och ge exempel på, hur
hållbarhet kommuniceras och bestrids genom populärkultur. 

 

Kursens innehåll
 
Hållbarhet blir mer och mer inbäddat i kulturens alla dimensioner, såsom
världsåskådningar, värderingar, levnadssätt och andra sorters kulturuttryck. Den här
ökningen av hållbarhetsdiskurser i populärkulturen kan möjliggöra en omställning från
dagens ohållbara samhällsriktning. 
I den här kursen definieras populärkultur som helheten av attityder, idéer, bilder,
perspektiv och andra fenomen som utgör huvudfåran i en given kultur. De vanligaste
kategorierna av populärkultur är underhållning (film, musik, TV, spel), sport, nyheter
(som i människor/platser i nyheter), politik och mode/kläder. 
Kursens övergripande mål är att öka studenternas medvetenhet och förståelse för
populärkultur och dess olika framställningar av hållbarhet och natur. Kursen är
indelad i tre delar: 
Del 1 ger en överblick av olika teorier och begrepp kring populärkultur och dess
kopplingar till hållbarhet. 
Del 2 utforskar ett antal fallstudier förknippade med hållbarhetsrelaterad
populärkultur, såsom hållbart mode, mat, politiska kampanjer och reklam, och kritiskt
analysera hur de framställer hållbarhet. I denna del kommer populärkulturens
komplexitet undersökas. Exempel på frågor som kan diskuteras: hur reklam och
underhållning påverkar våra föreställningar av natur och miljö, och hur idéer kring
hållbarhet kommuniceras genom politiska kampanjer. 
Del 3 utforskar vilka strategier hållbarhetsstudier kan lära sig från populärkulturen
genom att exempelvis analysera olika framgångsrika hållbarhetsinitiativs
mediestrategier. Till exempel kommer kursen att analysera visuell data för att förstår
hur visuella metoder såsom fotografi och dokumentärfilm skapar möjligheter för
allmänheten att engagera sig i och diskutera hållbarhet. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 
Deltagande i studentpresentationer och 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 händelse, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.   

 

 

Kursens examination
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Kursen examineras genom ett individuellt hemprov (70%) och en gruppuppgift
(30%). Varje examinationsmoment är utformat för att främja studentens förståelse
och färdigheter inom att analysera och utforska populärkultur och samhälle. 
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds ytterligare minst två ytterligare provtillfällen på samma
kursinnehåll. Därefter erbjuds ytterligare provtillfällen men i enlighet med 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. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
 
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 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. 
Sammanvägning av betyg 
Betyget för hela kursen består av genomsnittsbetyget av betygsatta uppgifter. Det
individuella hemprovet är värt 70% av slutbetyget, gruppuppgiften (inklusive
presentation) är värt 30% av slutbetyget. För betyget Tre på hela kursen måste
studenten ha tilldelats minst betyget Tre på alla betygsatta uppgifter och ha deltagit
vid alla obligatoriska kurstillfällen. 
  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Masterprogram i miljö- och
hållbarhetsvetenskap, 120 högskolepoäng (Lund University International Master's
Programme in Environmental Studies and Sustainability Science, 120 credits) samt att
studenten har fullgjorda kursfordringar om åtminstone 40 högskolepoäng inom
programmet. 
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