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A sustainable revolution requires each person to act as a
learning leader at some level, from family to community to
nation to world. And it requires each of us to support leaders
by allowing them to admit uncertainty, conduct honest
experiments, and acknowledge mistakes.
No one can be free to learn without patience and forgiveness.
But in a condition of overshoot, there is not much time for
patience and forgiveness. Finding the right balance between
the apparent opposites of urgency and patience, accountability
and forgiveness is a task that requires compassion, humility,
clearheadedness, honesty, and – that hardest of words, that
seemingly scarcest of all resources – love.

Meadows, Randers & Meadows
Limits to Growth: the 30 year update
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Välkommen till kursen Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation, som ges inom ramen för B-kursen i hållbar
utveckling. Kursen fokuserar på hur förändringsprocesser för hållbarhet kan planeras, organiseras, ledas, genomföras och utvärderas
i både en lokal och global kontext. Under kursen introduceras och
diskuteras olika teorier om samhällsförändring och allmänna uppfattningar och diskurser gällande historiska och samtida förändringar
diskuteras. Vi arbetar också med hur olika förändringsprocesser kan
organiseras i skilda kontexter. Hjärtat i kursen är det förändringsprojekt som ni som studenter planerar och leder. Utifrån detta projekt
planerar vi tillsammans kursens upplägg och innehåll, bestående av
workshops, skrivuppgifter och seminarier.
Vi har tagit fram kursen för att ge en konkret möjlighet att förstå vad
ett förändringsledarskap kan innebära, men framförallt att utveckla
och plocka upp konkreta redskap för att kunna planera, initiera, leda
och fullfölja processer som ämnar lösa konkreta hållbarhetsproblem.
Att leda processer för förändring är en komplex och föränderlig uppgift. I kursen strävar vi efter att jobba tillsammans i en öppen och
inkluderande atmosfär.
Jakob & Sara
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Kursens pedagogiska
utgångspunkter
CEMUS växte fram ur ett studentinitiativ på 1990-talet och är
sedan dess ett av få ställen i världen där studenter har en aktiv roll i
utformandet av högre utbildning. Modellen för universitetsutbildning är mångvetenskaplig och bygger på att studenter anställs som
projektledare med uppdraget att planera och genomföra en universitetskurs. En kursarbetsgrupp bestående av forskare och praktiker ger
stöd i planeringsprocessen och garanterar utbildningens akademiska
kvalitet.
Genomgående för utbildningens kvalitet är att studenter deltar aktivt
genom hela utbildningen. Förståelse och ny kunskap skapas genom
kritisk läsning av kurslitteraturen, reflektion och en aktiv dialog mellan studenter, kursledning och speciellt inbjudna experter. Studenter
som läser vid CEMUS är deltagare i en utbildningsprocess, men de
är också medproducenter och skapare av kunskap. Examinationen
fungerar inte bara som en kunskapskontroll utan är en viktig del av
lärandeprocessen.
I Förändringsprocesser - ledarskap, organisation och kommunikation, vill
vi ta denna modell ett steg vidare. Syftet är att inte enbart involvera
studenter som kursamanuenser i kursens planeringsprocess, utan
också skapa utrymme för de studenter som faktiskt läser kursen att
på ett meningsfullt sätt påverka kursens innehåll. Detta är en av kursens centrala pedagogiska målsättningar: att möjliggöra för studenterna som går kursen att på allvar äga sin egen läroprocess.
En annan grundsten för kursen är att vi arbetar med verkliga projekt,
som också tvingar oss utanför våra klassrum och bjuder in verkligheten i våra processer. I enlighet med John Deweys devis ”Education
is not preparation for life – education is life itself ” har vi i största
möjliga mån byggt en kursprocess som innebär ett aktivt lärande i en
process som också i sig själv är verklig och samhällsintegrerad. Detta
utmanar en annars vanlig bild att universitetsutbildning är en övning
eller en förberedelse inför ett kommande liv där studenter först efter
examen kan nyttja sina kunskaper och färdigheter i myndigheter,
organisationer och företag.
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En tredje grundsten i kursen är akademins möjliga bidrag till en
hållbar värld. Genom teoretiska fördjupningar, akademiska verktyg,
kritisk analys och kreativitet når vi en djupare och bredare förståelse
för hållbar utveckling och de processer och förhållanden som orsakar
såväl hållbara som ohållbara samhällsstrukturer.

Laurentius de Voltolinas gestaltning av det
medeltida universtitetet, från år 1233

Teoretiska och praktiska
utgångspunkter
Kursen tar sin teoretiska och konceptuella utgångspunkt i Karen
O’Brien och Linda Sygnas tre tranformationssfärer. O’Brien och
Sygna identifierar tre av varandra ömsesidigt beroende arenor för
transformativt hållbarhetsarbete: den praktiska, den politiska och
den personliga/paradigmatiska sfären. Inom den praktiska sfären
sker i princip allt det som vi kan observera - tekniska och beteendemässiga förändringar och åtgärder. När förändringar sker i denna sfär
går de oftast att observera, kvantifiera och mäta. Det kan exempelvis
röra sig om minskade koldioxidutsläpp från bilar, ökat cyklande eller
utvecklandet passiva hus. Förändringar som sker i denna praktiska
sfär sker dock ofta inom ramar som sätts av större strukturella omständigheter. Inom rådande strukturer blir vissa förändringar relativt
enkla att genomföra, medan andra blir betydligt svårare.
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Dessa system och strukturer är en del av den politiska sfären, som
innefattar både fysiska strukturer (som infrastruktur eller gränser
som naturen sätter för mänsklig verksamhet) och immateriella sådana (som lagar och regler, sociala hierarkier samt kulturella strukturer). Politiska och kollektiva processer kan förändra de flesta av
strukturerna i denna sfär och dessa förändringar kan i sin tur ofta få
större systemeffekter. Till exempel kan nya cykelleder leda till att fler
väljer att cykla och nya lagar kan inskränka eller öppna upp för nya
typer av handlingar för individer. Den personliga, eller paradigmatiska sfären innefattar individuella eller delade världsbilder, värderingar
och visioner som också påverkar inställningar och vilka handlingar
som ses som önskvärda eller bedöms vara möjliga. Förändringar i den
paradigmatiska/personliga sfären kan leda till helt nya synsätt på relationen mellan människor och naturen, vilket i sin tur kan möjliggöra politiska och praktiska transformationer för hållbarhet. Ramverket
visar på hur en transformation är beroende av förändringar på många
olika plan, och är ett verktyg för att identifiera hävstångspunkter som
kan accelerera transformation till hållbarhet.

Förutom O’Briens & Sygnas transformationssfärer avspeglar kursens
upplägg också behovet av innovation och kreativitet både för att utforma och förmedla positiva framtidsbilder och för att kunna ta fram
effektiva strategier som tar oss dit. I utformandet av kursen har vi
därför låtit oss inspireras av designprocesser så som de läggs upp på
designutbildningar. Kursens förändringsprojekt är i sig upplagd som
en designprocess, där design critiques (crits) fungerar som milstolpar
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där viktiga beslut tas för projektets vidare utveckling. Designprocessen bygger på att många olika idéer tas fram och att produkten (i det
här fallet strategier och visioner för hållbara framtider) tas fram i en
iterativ process där flera olika prototyper produceras och utvärderas.
I kursen arbetar vi med teoretiska ramverk (think), verktyg (do) och
övning och tillämpning av praktiska färdigheter (apply) som syftar
till att möjliggöra förändring i de tre transformationssfärerna. Dessa
ramverk, verktyg och tillämpningar är indelade i fyra kategorier som
kopplar till kursens tematik: strategier, innovation, kommunikation
samt ledarskap & organisation. (Se översiktsbilden längre fram.)
Alla kursens moment syftar till att göra projekten så strategiska och
kreativa som möjligt, samtidigt som de också förankras ordentligt i
en kritisk förståelse av hållbar utveckling och olika synsätt på samhällsförändring. Det finns en stor möjlighet att, med utgångspunkt
i projektens behov, påverka vilka teoretiska perspektiv och praktiska
färdigheter som behandlas och utvecklas i seminarier, workshops och
skrivuppgifter.

Islands konsthögskola, vars pedagogiska process
är en av inspirationskällorna till kursens upplägg.
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Projektprocessen i
sammanfattning
Kursens förändringsprojekt har det uttalade målet att bidra till
en systemisk förändring för hållbar utveckling och skiljer sig från
“vanliga” projekt i att detta innebär ett mer strategiskt och målinriktat förhållningssätt. För att möjliggöra detta krävs att projektet har
ett tydligt formulerat problemområde (dvs. vad som ska åtgärdas),
och en tydlig målsättning (dvs. “hur löser vi det här problemet” och
”vilka är ramkriterierna för att lyckas”). Vidare måste projektet ha
en väl formulerad och teoretiskt förankrad strategi för hur målsättningen ska uppnås, och i arbetet med projektet måste också denna
strategi följas. Utifrån denna övergripande strategi tas ett antal mer
precisa taktiker, eller praktiska handlingar som bidrar till att projektets målsättning uppfylls. Eftersom vi inte kan veta allt från början
och arbetet med projektet innebär ett kontinuerligt lärande, kommer
formuleringen av både problemområde och målsättning för projektet
preciseras och omarbetas under projektets gång. Detta innebär också
att strategin inte är statisk - den kan revideras och förbättras under
projektets gång - men projektet innebär däremot att strategiska val
måste argumenteras för och arbetas utifrån i det fortsatta arbetet.
Hela projektet har med andra ord formen av en iterativ designprocess, där flera prototyper strategier, taktiker och möjliga framtidsbilder tas fram, utvärderas och förbättras.
Projektets utgångspunkt är förändring som möjliggör för 9 miljarder
människor att leva attraktiva liv inom ramarna för planetens gränser.
Denna målsättning måste dock sättas i relation till vad som är möjligt att genomföra inom ramarna för en kurs på 7.5 hp som löper under 10 veckor. Därför är tydliga avgränsningar av både problembild
och projektets övergripande effektmål och projektmål viktigt. Även
om projektets långsiktiga målsättningar inte är möjliga att uppnå på
10 veckor, måste projektets strategi och de genomförda taktikerna
koppla till dessa mål. Projektet måste också motiveras utifrån hur det
leder till förändring i alla tre sfärer av transformation: den personliga/paradigmatiska, den politiska såväl som den praktiska.
Projektprocessen struktureras av ett antal milstolpar i formen av crits,
där ni ger input på varandras projekt och avgörande strategiska val
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Projektens design critiques behandlar
följande aspekter av projektprocessen:
crit no 1: Problemområde & projektförslag

Här presenteras och diskuteras ett övergripande projektförslag i relation till problemområde och målsättning, samt
vilka preliminära aktörer och strukturer som projektet relaterar till. Utifrån input från resten av kursgruppen beslutas
projektens problemområde och målsättning.

crit no 2: Strategi & omvärldsanalys

Här presenteras och diskuteras strategier för hur projektets
målsättning ska uppnås, en omvärldsanalys (inklusive centrala aktörer och strukturer som relaterar till uppfyllandet av
era målsättningar) samt en roadmap för det fortsatta arbetet.
Inför denna crit har ni formulerat ett förslag på en (teoretiskt förankrad) övergripande strategi och formulerat specifika taktiska handlingar som relaterar till den övergripande
strategin. Utifrån input från resten av kursgruppen beslutas
projektets strategiska riktning, taktik och tidsplan för veckorna framöver.

crit no 3: Visioner & alternativa förslag

Här presenteras och diskuteras ett eller flera möjliga alternativ till problembilden samt hur dessa relaterar till projektets ramkriterer kring en attraktiv och hållbar värld. Utifrån
input från resten av kursgruppen optimeras strategin och
taktikerna.

crit no 4: In i kaklet!

Här presenteras projektet så långt det har kommit. Vad som
har utförts, och vilka resultat som har uppnåtts, presenteras
och diskuteras. Med utgångspunkt i detta beslutas om hur
resterande projekttid ska användas mest strategiskt.
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tas för det fortsatta arbetet. En design critique (crit) fokuserar på att
utvärdera (och bygga vidare på) en uppsättning existerande idéer och
identifiera vägval och förbättringar.
Under projektets gång kommer projektgrupperna också att föra en
dialog med för projektet centrala aktörer, samt kommunicera sina
projekt via CEMUS projektblogg. Själva arbetet med projekten är
relativt fritt, men relevanta verktyg från kursen (eller utanför kursen)
måste användas och processen måste dokumenteras och studenterna
kritiskt reflektera över hur processen fortlöper och hur olika verktyg
används.

En tidig protoyp av den här kursens upplägg.

Obligatoriska inlämningar och muntliga delar
Kopplat till projektet finns en obligatorisk reflektions-, analys- och
dokumentationsprocess. Detta innebär att studenter inom projekt
förväntas lämna in eller leverera följande:
uupresentationer på crit 1, 2, 3 & 4 samt vid projektets slut
uublogginlägg på kursens blogg
uugenomförande av möten med för projektet relevanta aktörer
uuen skriftlig individuell projektrapport
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uppstartsveckor
med seminarier,
föreläsningar &
workshops

föreläsning

crit 2

kursintroduktion

gemensam planering
av resten av kursen

Kursen är strukturellt anpassad efter planeringen och genomförandet av förändringsprojekten. Projektet, dess inplanerade crits och
deadline ger kursen dess grundstruktur. Kursen består av ett introduktionsblock på två veckor, och därefter workshops, seminarier och
crits som kopplar till projektprocessen. Introduktionsblocket består
av workshops, föreläsningar och seminarier som i huvudsak har tre
syften: 1) att introducera kursens teoretiska och praktiska förutsättningar, 2) att utgöra en startplatta för förändringsprojekten och att 3)
att ge utrymme för en gemensam planering av den fortsatta kursen.

Resten av kursen planeras tillsammans vid slutet av introduktionsblocket, men av i huvudsak praktiska skäl är vissa gästföreläsare
redan inbokade och inlagda i schemat. Det innehåll som vi tillsammans bestämmer för kursen i slutet av den andra veckan utgör (efter
att Sara och Jakob eventuellt har gjort vissa justeringar för att schemat ska fungera i praktiken) schemat för återstoden av kursen. De
workshops, seminarier och teoretiska fördjupningar som vi tillsammans har beslutat om är obligatoriska för alla studenter.
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Schackspel i Kiev.
Foto från Wikimedia commons.
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Valbara moment
Nedan följer en lista av möjliga valbara moment som kan läggas in
i kursen. Dessa är indelade efter kursens fyra huvudsakliga temaområden – strategi, kommunikation, innovation samt ledarskap &
organisation. Utöver dessa förslag på valbara moment, kan ni som
studenter också föreslå andra teman för seminarier och workshops.
Börja gärna skissa på eventuella tillfällen redan nu.

Strategi
Företags- och organisationsförändring
Delmål: möjligheter och risker med organisations- och företagsdriven hållbarhet.
Beskrivning: Företag och organisationer är idag viktiga aktörer för
att leverera varor och tjänster som är centrala för människors välbefinnande. Hur kan vi arbeta för att transformera dessa etablerade
strukturer och göra dem till katalysatorer för ett hållbart samhällssystem? I momentet använder vi oss av etablerade teorier samt konkreta
exempel för att skapa förståelse för hur organisationer och företag
kan användas i en förändringsstrategi för ett hållbart samhälle.
Motstånd & ickevåldsstrategier
Delmål: styrkor, möjligheter och svagheter med icke-våld som förändringsstrategi.
Beskrivning: Icke-våld är en erkänt effektiv strategi för samhällsförändring, särskilt ofta använd av aktörer inom det civila samhället. I
detta moment använder vi teoretiska grundprinciper för icke-våldsstrategier samt historiska exempel för att skapa förståelse för hur
icke-våldsprinciper kan användas som strategiska förändringsverktyg
i en nutida demokratisk kontext.
ISIS Accelerator: Amoeba & stratesphere
Delmål: omvärldsanalys, med avseende på aktörer och etablerade
strategier inom ett område.
Beskrivning: Momentet innebär att, med hjälp av delverktygen
”amöba” och/eller ”stratesphere”, använda ISIS Accelerator för att
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skapa förståelse för just era projekts omvärld och aktörer. ISIS Accelerator är framtagen av the AtKisson Group och verktygen används
tillsammans med samarbetspartners i det dagliga konsultarbetet.
Scenarier & backcasting
Delmål: baklängesplanering för att nå fram till en uppsatt vision.
Beskrivning: Backcasting är ett verktyg som ofta används för att planera hur man kan nå ett uppsatt mål/en vision. Backcasting är bland
annat ett delelement av Det naturliga stegets process för att hjälpa
organisationer och företag att bli hållbara, men det används också
inom forskning och som del i en rad andra hållbarhetsprocesser. I
detta moment får ni göra en backcasting-process för era projekt, som
ett led för att finna möjliga sätt att nå era mål.
egna förslag på tillfällen eller moment...

1.
2.
3.
Kommunikation
Visuellt berättande och retorik – att dramatisera ett förändringsbehov
Delmål: att genom retoriska grepp kommunicera behov av förändring.
Beskrivning: I momentet använder vi utvalda retoriska grepp för att,
genom muntlig kommunikation, skapa en förändringsvilja som kan
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leda till hållbarhet. I momentet använder vi tekniken ”visual storytelling” för att öka det föreställda värdet av en hållbar värld och samtidigt minska det föreställda värdet av en ohållbar sådan.
Debattekniker
Delmål: förmågan att framgångsrikt debattera för en viss ståndpunkt.
Beskrivning: En välkänd kommunikationsform är debatten. I detta
moment får ni öva er förmåga att argumentera för en ståndpunkt i
debattformat.
Att skriva för att göra skillnad
Delmål: effektiv skriftlig kommunikation
Beskrivning: Det skrivna ordet har en potential att förändra. Hur
kan man använda olika format (sociala medier, debattartiklar, krönikor och noveller) för att skapa förändringspotential/göra skillnad?
Hur påverkar kanal och målgrupp hur du utformar ett skriftligt
budskap och vad gör den skrivna texten effektiv?
Muntlig presentation
Delmål: effektiv muntlig presentation med effektivt presentationsstöd (bilder etc.)
Beskrivning: Detta moment ger genom praktisk övning möjlighet att
utifrån exempel och teori förbättra förmågan att presentera muntligt inför publik. I momentet ingår planering och genomförande av
en muntlig presentation. Framförandet filmas och analyseras för att
lyfta fram både styrkor och områden som kan stärkas ytterligare.
egna förslag på tillfällen eller moment...

1.
2.
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3.
Organisation
Inkluderande och effektiv internkommunikation och mötesfacilitering
Delmål: kommunikation i grupp, mötestekniker och facilitering av
möten
Beskrivning: En nyckelkomponent i effektiva och väl fungerande
grupper är en fungerande intern kommunikation. Detta gäller inte
minst vid diskussioner som rör hållbar utveckling och förändring.
I detta moment ges en möjlighet att ta del av och öva en rad olika
mötestekniker och kommunikationstekniker som ger dig en verktygslåda för olika typer av möten och diskussioner.
Gruppdynamik och högpresterande grupper
Delmål: internorganisation för fungerande gruppdynamik, olika faser
i grupp-processer
Beskrivning: Hur skapas grupper som är väl fungerande och där
helheten lyckas prestera mer och bättre än summan av individers
insatser? I detta moment använder vi oss av teorier för gruppdynamiska processer för att förstå hur effektiva projekt- och processgrupper kan skapas och upprätthållas.
Projektplanering
Delmål: nyckelkomponenter i projektplanering
Beskrivning: Detta moment introducerar en rad verktyg som kan
hjälpa en grupp att sätta gemensamma projektmål och planera en
gemensam och effektiv projektprocess. Verktygen inkluderar målsättning, baklängesplanering och ansvarsfördelning.
Att finansiera förändringsprocesser
Delmål: projektfinansiering
Beskrivning: I vissa fall kan förändringsprocesser kräva finansiering
av olika slag. I detta moment undersöker vi vilka möjligheter det
finns att få finansiering för olika typer av projekt och processer.
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egna förslag på tillfällen eller moment...

1.
2.
3.
Innovation
Att vidga utrymmet för det möjliga:
pluralism, framtider och möjligheternas politik
Delmål: att generera framtidsbilder som informerar oss om kraften i
våra lösningar och idéer
Beskrivning: Genom att skapa olika framtidsbilder och scenarier
kan vi få information om hur väl våra lösningar kommer att fungera i framtiden och hur kraftfulla de är i olika kontexter. Genom att
generera framtidsbilder kan vi också låsa upp nya tänkbara framtider
och visioner, som i sin tur kan öppna upp nya möjliga strategier och
målsättningar.
Human centered design
Delmål: att skapa lösningar med människors behov i fokus, förmåga
att se bortom sitt eget perspektiv samt redskap för kreativt och innovativt tänkande
Beskrivning: I denna modul går vi djupare in i designprocesser som
utgår ifrån mänskliga behov, och de redskap som finns tillhands för
detta. Vi tittar närmare på vilka olika former av och redskap för tankeprocesser som kan hjälpa oss att nå nya/bättre lösningar och stra19

tegier. Syftet är att öppna möjligheter till nytt, kreativt och innovativt
tänkande kring tänkbara lösningar på våra hållbarhetsproblem.
Design och social innovation för systemförändring
Delmål: Verktyg för att skapa lösningar som får positiva systemeffekter bortom en specifik och avgränsad kontext.
Beskrivning: Hur kan vi närma oss en förändringsprocess utifrån
ett systemperspektiv? Vilken process- och designstruktur krävs för
att få till stånd transformativa systemlösningar och vilka redskap är
centrala för att arbeta med förändring på systemnivå?
Att arbeta med prototyper: Visuellt tänkande och skapande
Delmål: redskap för kreativt och innovativt tänkande
Beskrivning: Momentet innefattar hur vi med hjälp av visuellt tänkande och prototyper kan komma längre i våra tankeprocesser, hur vi
kan testa olika koncept innan implementering och hur vi redan under tankeprocessens gång kan optimera våra lösningar genom tester,
visualiseringar och prototyper.
egna förslag på tillfällen eller moment...

1.
2.
3.
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Litteratur
Kursens litteratur består av följande:
uuSenge, P. (2010). The Necessary Revolution - Working Together to
Create a Sustainable World. New York: Doubleday
uuKurskompendium (elektroniskt)
uuFörändringsprojektspecifik litteratur (tas fram av studenter)
Kursboken är central då den spänner över alla delar av kursen –
hållbarhet, strategi, innovation, kommunikation, samt ledarskap och
organisation. Den ger också fall som kan studeras mer ingående
i kursen. Kurskompendiet täcker upp delar där boken inte är lika
ingående, samt fördjupar resonemang och erbjuder motperspektiv.
Projektlitteratur tillkommer, för fördjupad kunskap om de specifika
projekten.

Examination
Kursen har två huvudsakliga examinationsdelar. För att bli godkänd
på kursen behöver du vara godkänd på båda examinationsblocken.

Förändringsprojekt (U/345), 5,5 hp
Aktivt deltagande i planering, genomförande och utvärdering av
projektet (inklusive de två första veckorna av kursen) utgör kursens
huvudsakliga examination. Detta består av förberedelser inför och
aktivt deltagande på workshops kopplade till projektet, förberedelser
och aktivt deltagande på projektets 4 crits, projektpresentation samt
en skriftlig uppgift vars syfte är att analysera och utvärdera projektet.
Skrivuppgiften är värd 2 hp.
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Seminarier och teoretisk fördjupning, (U/345),
2 hp
Den andra delen av kursen innefattar förberedelser inför och aktivt
deltagande på kursens seminarier. Seminarieförberedelserna innebär
en kortare skriftlig seminarieförberedande uppgift (U/G) för det ena
seminariet och en längre pm-uppgift (U/345). Innehållet i seminarierna och huvudsakligt teoretiskt fokus på pm-uppgiften bestäms tillsammans (men naturligtvis i relation till kursmål och kurslitteratur).

Bedömingsgrunder
Följande kriterier ligger till grund för betygsättningen:
uuFullständighet och genomförande enligt instruktion – är hela
frågan besvarad? Är relevanta uppgifter utelämnade?
uuResonemang, argumentation och redogörelse – om det ingår argumentation i uppgiften, är argumenten relevanta, av vikt, adekvata?
Är resonemanget transparent och lätt att följa?
uuFörankring i och förhållningssätt till källor – används ett kritiskt
och självständigt förhållningssätt till den förmedlade informationen (eller ”köps” argument rakt av)? Görs relevanta hänvisningar
till litteratur och/eller föreläsningar? Visar studenten att den
tillgodogjort sig innehållet i kursen?
uuFormalia och språklig precision – språklig klarhet, är texten
begriplig? Är innehållet rätt tolkat, eller finns rena missuppfattningar eller felaktiga påståenden?
Svaret på uppgifterna förväntas vara välstrukturerade och denna aspekt ingår också i bedömningen av svaren. Det kan vara nödvändigt
att arbeta om svaret flera gånger för att få en tydlig struktur. Utrymmet för varje svar är begränsat, så en bra struktur är viktig för att få
plats med ett fullständigt svar.

Den senaste kursinformationen
hämtas på www.cemusstudent.se
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Kursmål
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:
identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar
utveckling;
kritiskt granska och debattera skilda visioner om en
hållbar utveckling;
analysera och kritiskt förhålla sig till etablerade
teorier, metoder och allmänna uppfattningar om
samhällsförändring;
leda, planera, genomföra och utvärdera
förändringsprocesser i arbetet för en hållbar utveckling;

Den första bilden av planeten Jorden från rymden.
Tagen från Lunar Orbiter 1, 23 augusti 1966.
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www.cemus.uu.se
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