
Välkommen till kursen  

Hållbar Utveckling A 

Introduktion 



Vilka är vi och vad gör vi? 



Vad är Hållbar Utveckling A? 

• Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör 
ett komplext system som måste förstås utifrån ett 
tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala 
förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, 
sociala orättvisor och finansiella kriser, kräver en integrerad 
ansats som förutsätter kunskaper om ekonomiska, politiska, 
ekologiska, historiska och etiska förhållanden. 

 

• Kursen bygger på studentaktiverande undervisningsformer 
och speciellt inbjudna gästföreläsare. Vi använder oss av 
systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse 
för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt som vi arbetar 
med kommunikation och projektledning för att finna och 
förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten 
står inför. 

 



Kursmål 
 1. redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling;  

 2. redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika sätt att mäta och värdera hållbar utveckling;  

 3. förhålla sig till och kritiskt diskutera sin egen och andras roll i hållbarhetsproblematiken;  

 4. redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras på individuell- till systemnivå;  

 5. redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång, 

samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;  

 6. redogöra för och diskutera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och framtida frågor inom 

hållbarhetsområdet;  

 7. redogöra för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö;  

 8. redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;  

 9. redogöra för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;  

 10. utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv redogöra för och sammanfatta grundläggande begrepp och centrala ramverk för 

en hållbar samhällsutveckling;  

 11. tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;  

 12. planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet;  

 13. kommunicera hållbarhetsfrågor utifrån ett avgränsat projekt.  
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      Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling 7 hp 

Klimat, energi, ekosystem och 

resursanvändning i det 

moderna samhället  7hp 

 
Välfärd, utveckling och globalisering 7 hp 

Historiska perspektiv på miljö, 

utveckling och globalisering 7hp 

Intro till  

hållbar  

utveckling  

2hp 

veckor 

Hållbar Utveckling A 2014 

Delkurser 



Introduktion till hållbar utveckling 

Litteratur: 

•AtKisson – Sustainability is for everyone 

•Kompendium 

Examination: 

• Workshop, 1st 

• Skrivuppgift,1st 

Kursledning: 

• Sanna och Sofia 

Kursportal: 

• www.cemusstudent.se/hua 

Vecka 36 - 37 

2 hp 



Historiska perspektiv på miljö, utveckling & 

globalisering 

Litteratur: 

• Radkau – Nature and power 

• Ponting - A new green history of the 

 world, The environment and the 

 collapse  of great civilisations 

• Artiklar 

 

 

Examination: 

• Seminarium, 2st 

• Skrivuppgift, 3st 

Kursledning: 

• Sofia och Alexis 

Kursportal: 

• www.cemusstudent.se/gmh 

Vecka 36 - 43 

7hp 

Samläses med kursen 

”Global miljöhistoria” 

Länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 



Välfärd, utveckling och globalisering 

Litteratur: 

•  Agyeman – Introducing Just Sustainabilities 

• Atwood - Oryx & Crake  

• Jackson – Välfärd utan tillväxt 

• Roy – Broken Republic: Three essays 

• Kompendium 

 

 

Examination: 

• Modulfinal, 4st 

• Workshop, 5st 

• Skrivuppgift, 1st 

• Gruppuppgift + inlämning, 1st 

• Samtal för inspiration och reflektion, 

13st 

Kursledning: 

• Sanna och Sofia 

Kursportal: 

• www.cemusstudent.se/hua 

Vecka 37 - 3 

7hp 



Kommunikation och projektledning för 

hållbar utveckling 

Litteratur: 

• Meadows – Thinking in systems 

• Kompendium 

 

 

Examination: 

• Workshop, 6st 

• Studiebesök, 1st 

• Individuell skrivuppgift, 2st 

• Projektarbete i grupp, 1st 

• Gruppinlämning, 3st 

• Projektkonferens, 1st 

Kursledning: 

• Sanna och Sofia 

Kursportal: 

• www.cemusstudent.se/hua 

Vecka 38 - 51 

7hp 



Klimat, energi, ekosystem och 

resursanvändning 

Litteratur: 

TBA 

 

 

Examination: 

TBA 

Kursledning: 

• Sayeh och Per 

Kursportal: 

• www.cemusstudent.se/ke 

Vecka 44 - 51 

7hp 

Samläses med kursen ”Klimatet, 

energin och det moderna samhället” 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=4uKgU7krWzE 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=5D2L7JkJPEWmmDkibiBHdYPZXHs_mdEIHgTpzsEMYqB834Y-Vbco3f3APn3W39oy0TuuzkonrRc.&URL=https://www.youtube.com/watch?v=4uKgU7krWzE


PROJEKTARBETE 

SKRIVUPPGIFTER 

SEMINARIER + FÖRSEMINARIER 

DISKUSSIONER 

FILM/DOKUMENTÄR 

SOCIALA AKTIVITETER 

Kursens byggstenar 

WORKSHOPS 

LITTERATUR 

FÖRELÄSNINGAR 

NI  



Examination 
• Instruktioner finns alltid på hemsidan och delas aldrig ut i utskriven 

form! 

– Ni måste själva ha koll på hemsidan och när instruktioner dyker 

upp 

• Examinationsöversikt 

– Dokument innehållande en översikt av alla examinationer finns 

på hemsidan 

• Skrivuppgifter 

– Betygssätts alltid 

– Plagiatkontrolleras 

– Inlämnas på studentportalen 

• Betyg U-3-4-5 (projektkursen U-G) 

 

 



CEMUS utbildningsmodell 
  

Bakgrund 

 Kursledning 

 Arbetsgrupp 

 Interaktivt deltagande 

 Studentansvar 



CEMUS 
 

• CEMUS Välkomstaktiviteter 

• CEMUS Rötter 

• CEMUS lokaler 

• Skaffa passerkort till universitetets 

byggnader! (via Geocentrum på Villavägen 16) 

• Hemsida + Schema 

– http://cemusstudent.se/ 

 

 

 



Kursens informationskanaler… 
 

Kursportalen: www.cemusstudent.se/hua 

• Uppdaterat schema 

• Information om vad som ska hända 

• Examinationsuppgifter och instruktioner 

• Förberedelseuppgifter 

• Läsanvisningar 

• Vid problem – kontakta kursledningen 

 

Studentportalen: www.studentportalen.uu.se 

• Skaffa studentkonto via studentportalen.uu.se – så snabbt som möjligt! 

• Vi använder enbart er student-mailadress som ni får via studentportalen! 

• Posta era färdiga skrivuppgifter här 

• Gruppindelningar 

• Framsteg 

• Vid problem – kontakta helpdesk@uu.se, 018-471 78 90  

 



Studenthälsan 

http://sh.uu.se/ 



My friends, now is the time to think dangerously. 

Imagine yourself standing at the bottom of an 

intellectual Everest. You are about to embark on 

a journey, and you have the power to make this a 

fantastic journey, an unforgettable journey; a 

journey that will change the way you see the 

world, the way you see yourself, a journey that 

will change your life. 

 
Timothée Parrique 



Vad har du för förväntningar på 

• Kursen? 

• Klassen? 

• Dig själv? 



Leta upp någon som… 
 

+ ställ en följdfråga 


