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Välkommen till Hållbar utveckling 

– värderingar, världsbilder och visioner 2015! 

Vilken roll kan synliggörandet av dolda värderingar, världsbilder och visioner spela i 

arbetet för en hållbar utveckling? Vilka ohållbara samhälleliga och kulturella faktorer 

har genom historien lett fram till dagens hållbarhetsproblematik? Och hur kan en 

akademisk diskussion och dialog om världens tillstånd leda till samhällsförändring? 

Kursen analyserar de historiska orsakerna till dagens hållbarhetsproblematik genom att 

belysa olika tankesystem, diskurser och värderingar kring natur, människa och 

samhällsutveckling. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv diskuteras globala 

maktförhållanden, synsätt på naturen, rättvisa, samt visioner om flera hållbara 

utvecklingar. Fokus ligger på hur idéhistoriska, filosofiska, socialpsykologiska, samtida 

och etiska perspektiv konkret kan bidra till en fördjupad förståelse för olika aspekter av 

hållbar utveckling. Kursen utvecklar studenternas förmåga till kritiskt tänkande och 

självreflektion utifrån studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna 

gästföreläsare. 

Praktisk information om kursen 

 Kursen omfattar 15 högskolepoäng (HP) för fristående studenter och ges på 

halvfart under v. 4-23. Under v. 4-12 samläses kursen med studenter från Hållbar 

Utveckling B (HUB). Undervisning sker mestadels på dagtid och kommer 

framförallt att äga rum på Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala, där även CEMUS 

finns. 

 Kursens stomme utgörs av en föreläsningsserie med särskilt inbjudna gäster 

främst från universitet/högskolor, samt myndigheter och organisationer från det 

civila samhället. Föreläsningarna varvas med diskussioner och övningsuppgifter, 

där utrymme ges att diskutera och analysera kurslitteratur och föreläsningar. 

 Schema, litteraturlista och annan kursinformation finns på kurshemsidan: 

http://cemusstudent.se/vvv/ och på http://www.studentportalen.uu.se. Sidorna 

uppdateras löpande. Mer om CEMUS kan ni läsa här: 

http://www.csduppsala.uu.se/ 

 Obligatoriskt upprop och kursintroduktion sker måndag den 19:e januari 

kl. 11.15–12.00 i Båthsalen(Geocentrum) och 13.15-15.00 i sal Norrland 

II(Geocentrum) fortsatt introduktion tillsammans med HUB. Du måste 

närvara på uppropet personligen (eller, med rimligt skäl, skicka en 

ställföreträdare) och delta aktivt under hela kursen, annars riskerar du att 

förlora din plats permanent. Det finns även webregistrering på 

Studentportalen som öppnar i januari. Om du är reserv på kursen måste du 

också delta på uppropet. Som reserv kommer du kunna gå kursen om de 

antagna studenterna inte fyller antalet platser på kursen, efter ordningen 

som du ansökte. Kontakta studievägledare Sebastian Welling 

(susdev@geo.uu.se) om du har frågor om uppropet. 
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 Den 19:e januari är det även CEMUS Opening Lecture: Transformation in a 

Changing Climate – Revolution or Evolution? Karen O’brien, Professor in 

Human Geography, Oslo University 18.15-20.30, Hambergssalen, Geocentrum.  

Vi välkomnar dig till en intressant och inspirerande vårtermin på Cemus! 

Varma hälsningar, 

Sanna Gunnarsson och Malin Andersson, kursledning 

sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se och malin.anderrson@csduppsala.uu.se  
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