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Välkommen till Cemus och kursen  

Hållbar utveckling A!  
 
Upprop, registrering och kursstart 
Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt 

centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation är inte obligatoriskt. Undervisningen börjar 

direkt efter registreringen. Om du vill behålla din plats på kursen MÅSTE du närvara 

vid uppropet, annars förlorar du din plats! Om du inte har möjlighet att komma på 

registreringen men ändå vill behålla din plats på kursen måste du skicka en annan 

person till uppropet för att registrera dig i din frånvaro. Det räcker inte med att 

meddela oss i förväg om att du vill behålla platsen och det går inte att registrera sig själv 

via nätet. Detta på grund utav att vi har många fler ansökningar än vi kan ta in studenter 

på kursen. Om du är antagen som reserv ska du också närvara vid uppropet då det 

eventuellt kan bli lediga platser i de fall vissa antagna studenter inte dyker upp på 

uppropet.  

 
Gemensamma inspirations- och introduktionsföreläsningar samt andra 

välkomstaktiviteter.  

Som inledning till varje termin på CEMUS utbildning anordnar vi välkomstaktiviteter 

som introducerar hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling på både ett 

tematiskt, ämnesmässigt plan och ett mer praktiskt, personligt plan.  

 

 Måndag 1 september: Gemensam introduktionsföreläsning: ”A Storm Blowing from 

Paradise” med Dougald Hine, utbildare, författare, tänkare, kl 18.15-20.00 i Eva Netzelius 

(och Gunnar Johansson), Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A. 

 

 Onsdag 3 september: Gemensam introduktionsföreläsning: Sustainability is for 

Everyone! (begränsat med sittplatser kom ihåg att vara i tid) med Alan AtKisson, 

författare, konsult, musiker, kl 10.15-12.00 i Ekmansalen, EBC, Norbyvägen 14. 

 

 Torsdag 4 september: Välkommen till CEMUSmingel – Kom och möt andra studenter och 

cemusanställda kl 15.15-17.00 i Cemus Library/Lab/Lounge, Geocentrum, Villavägen 16.  

 

 Måndag 8 september: Arm Chair Debate: The Future of the University and the Purposes of 

Higher Education mellan Sharon Rider, Professor i filosofi UU och Daniel Mossberg, 

studierektor CSD/CEMUS, kl 10.15-12.00 i Hambergsalen, Villavägen 16. 

  

 Torsdag 11 september: Project cafe med CEMUS Roots kl 16.15-18.00 i CEMUS 

Library/Lab/Lounge, Geocentrum, Villavägen 16. 
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 Måndag 15 september: Rapport från The Balaton meeting med Isak Stoddard, Acting 

Programme Director CEMUS, kl 15.15-17.00 i Hambergsalen, Villavägen 16. 

 

På följande hemsida hittar du mer information och uppdateringar om dessa event: 

http://cemusstudent.se/ 

 

Om CEMUS pedagogik 
Om du aldrig tidigare studerat vid CEMUS, kan vårt förhållningssätt till utbildning te sig 

främmande. Vid CEMUS är kärnan i utbildning att studenterna ska kunna påverka sina 

kurser så mycket som möjligt, samt att utmana traditionella hierarkier och tankesätt i 

utbildning. Vi som jobbar med kursen är, eller har nyss varit, studenter och ser fram 

emot att lära oss nya saker under kursen tillsammans med dig!  

 

Om kursen  

Vad innebär hållbar utveckling och vilka strategier och metoder kan användas för att 

skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av 

hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken?   

 

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 vi arbetar med kommunikation 

och projektledning för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar 

mänskligheten står inför.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cemusstudent.se/
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Helheten är större än delarna 

Hållbar utveckling A består av ett introducerande moment om 2 hp, tre tematiska 

moment om 7 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7 hp. Många av dessa block 

läses parallellt. 

 

1. Introduktion till hållbar utveckling, 2 hp  

2. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp 

3. Välfärd, utveckling och globalisering, 7 hp 

4.  Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp 

5. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling 7 hp 

 

Undervisning och upplägg 

Den schemalagda undervisningen börjar vecka 36 och slutar vecka 51. Kursen omfattar 

totalt 30 högskolepoäng (hp) och ges på helfart och blandad tid, dvs. föreläsningar både 

på dagtid och på kvällstid.   

 

Examination 

Examinationen består av skrivuppgifter, både gruppvis och individuella som är 

kopplade till de olika momenten, obligatoriska seminarier, tillämpade 

examinationsuppgifter och muntliga presentationer.   

 

Några teman för hösten kommer vara klimat, energi, mat, ekonomi, politik, utveckling, 

rättvisa och välfärd. I de projektbaserade tillämpade uppgifterna kommer vi att 

genomföra ett projekt i grupp kopplat till olika praktiska kommunikationsfärdigheter.    

 

Kurslitteratur  

Litteraturen på kursen består av ett antal kursböcker och kompendier med samlade 

texter. Kompendierna säljs av kursledningen till självkostnadspris under kursens gång. 

Exakt hur mycket de kommer kosta beror på tryckkostnaderna, vilket vi i skrivande 

stund inte vet, men gissningsvis kommer de kosta ca 150 kr/st. Exakt pris för det första 

kompendiet kommer vi att skriva på hemsidan (se nedan) innan kursstart.  

Information om kursböckerna kommer vid kursstart.  

 

Kommentarer från studenterna som läste kursen ht. 2013 

 Ögonöppnande och många perspektiv. Roliga föreläsningar och engagerade människor. 

 Mycket intressanta ämnen som tas upp. Jag har fått lära mig mycket och haft roligt under 

tiden. 

 Otroligt bra kurs!!!! 

 Öppet diskussionsklimat, engagerade student och föreläsare. 
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 Mycket relevant kunskap och verktyg för att starta projekt eller dylikt 

 

Hemsida och information  

Kursen har en egen hemsida på Cemus kursportal, http://cemusstudent.se/hua. 

På sidan ligger nu det preliminära schemat och vi lägger upp aktuell information, 

skrivuppgifter, förberedelseuppgifter mm löpande under kursens gång. Det är här vi i 

första hand delger viktig information, så gör till en vana att regelbundet kika på 

hemsidan!  

 

Om du har frågor som rör kursen är du alltid välkommen att mejla oss i kursledningen 

på hu@csduppsala.uu.se. Vi rekommenderar mejl eftersom vi inte alltid är på plats på 

Cemus och därför inte alltid kan nås via telefon.  

 

Väl mött på registreringen den 1 september! 

Vänliga hälsningar,  

 

 

Sofia Ekbom och Sanna Gunnarsson-Kursledning 

                    

 
 

http://cemusstudent.se/hua
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Blåsenhus 
Eva Netzeliussalen 

 

EBC 
Lindahlsalen 

 

Geocentrum 
Villavägen 16 


