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Läsanvisningar 
 
Deadlines för läsning av kursböcker, gäller följande block:  
 
Block 1: Introduktion till hållbar utveckling (vecka 35 och med 36) 

Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering (vecka 36 till och med 

43) 

Block 3: Välfärd, utveckling och globalisering (vecka 37 till och med 51) 

Block 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling (vecka 37 till och med 

50) 
 
Dessa läsanvisningar gäller inte för Block 4 ”Klimat, energi, ekosystem och 
resursanvändning i det moderna samhället” (vecka 43 till och med 50). 
Detta kursblock samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället och 

information om kursböcker, läsanvisningar och deadlines får ni av ansvariga för denna kurs i 

samband med kursstart. Hemsida för kursblocket (och för kursen Klimatet, energin och det 

moderna samhället) hittar ni här: http://cemusstudent.se/ke/ 

 
 
Lägg märke till att det utöver detta tillkommer litteratur i kursens 
artikelkompendium!  
 
 
 

Vecka: 38 
Tor 19/9, Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake 

 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst ut Atwood (2004), Oryx & Crake, 448s. 

(ISBN10: 1844080285) 

Välfärd, förmågor och fattigdom 

 Du ska (som minst) ha last fram till och med kapitel två i Nussbaum (2011), Creating 

capabilities: The human development approach. (ISBN10: 0674050541) 

 

Vecka 40 
Mån 30/9 samt tis 1/10 Examinerande pyramidworkshop 

 Senast till mån 30/9 ska du ha läst del 1 (sida 1-72) i Medows, Donella H, 2008: 

Thinking in systems. (ISBN10: 1603580557) 

Ons 2/10, Obligatoriskt seminarium – A new green history of the world 

 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst ut Ponting (2007), A New Green History of 

the World, 452 sidor. (ISBN10: 0099516683) 

http://cemusstudent.se/ke/
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Vecka 42 
Tor 17/10: Obligatoriskt seminarium – Vem skriver historien och hur skrivs den?  

 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst ut Radkau (2008), Nature and Power: A 

Global History of the Environment, 430 sidor. (ISBN10: 0521616735) 

 

Vecka 44 
Ons 30/10: Examinerande workshop: Systemtänkande  

 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst del 2 (sida 73-141) i Medows (2008), 

Thinking in Systems. (ISBN10: 1603580557) 

 

Vecka 45 
Fre 8/11, Examinerande seminarium: Välfärd, utveckling och hållbarhetsmål:  

 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst ut Nussbaum (2011), Creating capabilities: 

The human development approach, USA: Library of congress, 237 s. (ISBN10: 

0674050541) 

 

Vecka 49 
Fre 6/12, Examinerande seminarium: Makt och motstånd, Broken republic  

 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst ut Roy (2011), Broken Republic: Three 

essays, London: Hamish Hamilton Ltd, 240 s. (ISBN10: 0241956978) 

 

 Vecka 51 
Ons 18/12, Examinerande workshop: handlingsutrymme och   
 hållbarhetsmål 

 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst del 3 (sida 145-203) i Medows (2008), 

Thinking in systems. (ISBN10: 1603580557) 

 

 

 


