
Kursrapport, Hållbar utveckling B, VT2014	  
(utkast)

Som kursansvariga för Hållbar utveckling B ansvarade Sara Andersson och Jakob Grandin för den 
övergripande samordningen av hela b-kursen, och ledde delmomenten ”B-uppsats i hållbar utveckling” (7.5 
hp) samt ”Förändringsprocesser: ledarskap, kommunikation och organisation” (7.5 hp). I b-kursen ingick 
även det obligatoriska momentet ”Hållbar utveckling: Värderingar, Världsbilder och Visioner” (7.5 hp) samt 
ett valbart moment på 7.5 hp där studenterna läste antingen ”Livsfilosofi och det moderna samhället” eller 
”Teknik, makt och mänsklighetens framtid”. För detaljerad rapportering kring de tre senare kursmomenten, 
se separata rapporter för kurskoderna 1MV023, 1MV007 respektive 1MV015.

Kursen i siffror

Antagna/registrerade/aktiva/godkända
Första antagningen
Andra antagningen
Antal registrerade studenter, 17 st
Närvaro första tillfället, 
Aktiva studenter genom hela kursen, 14 st
Kvinnor/män 13 kvinnor / 4män
Antal SLU/UU studenter 13 UU
Godkända (xx datum)
 Förväntas bli godkända

Från studenternas avslutande skriftliga kursutvärdering (X svar)
Helhetsintryck av kursen: HUB: 4.3 (median 4), Uppsats: 4.0 (median 4); Förändringsprocesser: 3.5 
(median 3); VVV 3.5 (median 4)
Uppfyllande av kursmålen: Uppsats: 4.4 ; Förändringsprocesser: 3.9
Föreläsningar(medelvärde): Uppsats: 3.5; Förändringsprocesser: 3.5
Seminarier(medelvärde): Uppsats: 3.5; Förändringsprocesser: 3.7
Workshops (medelvärde): Förändringsprocesser: 3.9
Handledning (Uppsats): 4.2
litteratur (medelvärde): Uppsats: 3.1; Förändringsprocesser: 3.6
Examination (medelvärde): Uppsats (dvs skrivande av uppsats): 4.2; Förändringsprocesser: 3.4.

Kommentar till antagna och examinerade studenter
Över lag är genomströmningen lägre för året än tidigare omgångar. Möjligen beror detta på kurskultur 
(genomströmningen lägre över kursen totalt, snarare än på specifika moment eller delkurser).   

                                                       



Helhetsbild av kursen
Som kursansvariga tycker vi att det övergripande upplägget för både Hållbar utveckling B som 
helhet och för kursmomenten ”B-uppsats i hållbar utveckling” och ”Förändringsprocesser: 
ledarskap, organisation och kommunikation” fungerar bra. Studenterna var också överlag nöjda 
med Hållbar utveckling B som helhet, och gav den 4.3 av 5 på kursens slutkursvärdering (vilket är 
högre än förra årets genomsnittsbetyg på 3.9). Studenternas synpunkter är värdefulla och ger 
mycket input för att förbättra detaljerna nästa kursomgång, men innebär inte i sig att kursen 
behöver göras om från grunden. Däremot ser vi som kursledning utrymme att både effektivisera 
arbetet med kursen och förtydliga relevansen av vissa moment tillhörande särskilt 
Förändringsprocesserkursen Särskilt syftar vi i kursledningen på möjligheten att förtydliga och 
förbättra progressionen i kursen tydligare, framförallt genom att stärka ansvaret för det egna 
lärandet och självständigheter i att driva och planera förändringsprocesser. Det finns också en 
möjlghet att arbeta ytterligare med akademiska samtaletsformer. 

Återstående arbete består av administrering av rester samt inregistrering av betyg för eftersläntrare.

Arbetsgrupp och arbetsprocess
Kursen har ingen egen arbetsgrupp, utan de olika delmomenten (Livsfilosofi; Teknik, samhälle och 
mänsklighetens framtid; VVV) har egna arbetsgrupper. För momenten B-uppsats i hållbar utveckling och 
Förändringsprocesser: ledarskap, organisation och kommunikation bestämdes koncept och innehåll 
slutgiltigt av ledningen för CEMUS utbildning. Denna arbetsprocess fungerade bra överlag, men 
möjligheten att sätta samman en arbetsgrupp för Hållbar utveckling B som helhet kan utvärderas..

Arbetsmiljö
Vi tycker generellt att CEMUS fungerar bra som arbetsplats.
Kursens upplägg och innehåll
För 2014 års kursomgång fortsatte det systematiska arbetet med att stärka progressionen. Detta gjordes 
delvis finanseriat av externa pedagogiska medel, som användes för att ta ett brett grepp om 
progressionsfrågor i alla delkurser av b-kursen. B-kursen var, precis som tidigare år, bestående av tre 
obligatoriska delkurser (VVV, B-uppsats och Förändringsprocesser), samt av en fördjupningskurs där 
studenterna fick välja mellan Livsfilosofi och Teknik makt och mänsklighetens framtid. Modellen från 
tidigare år, att de kursansvariga för de olika delkurserna i viss utsträckning planerade kurser och 
kursmoment gemensamt, kvarhölls även i år. Detta ledde, precis som förra gången, till en större tematisk 
samordning och samverkan kring föreläsare och examinationsteman. I år valde en övervägande majoritet av 
studenterna att fördjupa sig i livsfilosofiska frågor, vilket aktualiserade frågan om det går att nyttja båda 
fördjupningskurserna på ett bättre sätt i kommande kurser. 

Den stora förändringen från tidigare år är dock att förändringsprocesserkursen öppnades upp till en mer 
studentstyrd kurs, där delar av kursens schema och examination planerades av de studenter som tog kursen 
innevarande år. 

De huvudsakliga ändringarna jämfört med 2013 års kursomgång är som följer:

· Arbete med progression, delvis med TUFF-medel. Progressionen i studetnernas eget 
ansvar, kommunikationsfärdigheter och problemlösningsfärdigheter inarbetades i alla 
delkurser.

· Mindre förändringar i kursen B-uppsats för hållbar utveckling, se nedan.

 



· Kursen Förändringsprocesser planerades om från grunden. 
Här nedan följer en kort sammanfattning av de huvudsakliga lärandemomenten samt uppfyllande 
av kursmål för kursmomenten B-uppsats i hållbar utveckling och Förändringsprocesser: ledarskap, 
organisation och kommunikation. För mer detaljerade uppgifter och fler kommentarer kring de 
olika momenten, se sammanställningarna av kursvärderingarna för de respektive kursmomenten.

B-uppsats i hållbar utveckling

Kursmomentet lade stort fokus på den vetenskapliga processen, från problemformulering, till 
litteraturgenomgång, teori, val av metod samt genomförande. Studenterna författade först en 
idéskiss som sammanfattade deras forskningsområde, problemställningar och val av metod. 
Skrivandet av idéskiss hade ett antal tematiska seminarier som stöd (se schemat). Därefter skrevs 
själva uppsatsen. Här fick studenterna stöd genom handledning, kamratåterkoppling och en 
uppsatskonferens där de preliminära resultaten ventilerades några veckor innan slutgiltig inlämning 
och opponering. Vi hade också ett antal föreläsningar som fokuserade på olika delar av den 
vetenskapliga processen.

Jämfört med 2013 förfinades processen något och vissa workshops och seminarier lades om, men 
den övergripande processen var densamma som förra kursomgången. Boken Öberg, Praktisk 
tvärvetenskap ersatte Creswells Research Design som kursbok, eftersom Research Designs 
svårighetsgrad bedömdes som något hög. Kursmomentets lärandeprocess hade följande 
huvudsakliga moment, vars betydelse för deras lärande studenterna bedömde som följer (på en 
skala från 1 till 5, där 5 = mycket betydelsefullt).

·  Föreläsningar: 3,5 (3,6)
· Seminarier och seminarieförberedande uppgifter: 3,5 (3,3). 
· Kamratåterkoppling: 3,8 (3,6)
· Skrivande av idéskissen: 4,2 (4,3)
· Handledning: 4,2 (4,2)
· Skrivande av uppsatsen: 4,2 (4,8)
· Förberedelse och genomförande av opponering på annan uppsats: 4,0 (4.1)
·  Kurslitteratur:

o Graff & Birkenstein, They Say/I Say: 2,7 (2,8). 
o Öberg, Praktisk tvärvetenskap: 3,5 (förra årets Creswell, Research Design fick 2,2 (ny 

bok). 

Kursmomentet hade två kursmål som särskilt examinerades. Överlag tyckte studenterna att 
kursmålen uppfylldes väl (4,4 av 5 på kursvärderingen, där 1=inte alls uppfyllt och 5=uppfyllts i 
hög grad, förra året var samma siffra 4,3). Uppdelat per kursmål gav studenterna följande värdering 
om uppfyllande:
· planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling; 4.5 

(4,5)
· tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till 

någon aspekt av hållbar utveckling; 4,3 (4,1)

Förändringsprocesser: ledarskap, organisation och kommunikation

Grundstrukturen, vissa obligatoriska teoretiska fördjupningar samt vissa applicerbara redskap för 
förståelse och förändring lades in av kursledningen – andra gjordes tillgängliga som möjliga 
moment som studenter kunde välja in i kursen. Där fanns också stort utrymme för studenter att 
själva definiera nya kursmoment att lyfta in i processen. 

 



Denna förändring gjordes för att ta tillvara på tre grundstenar: 

1) Studenteras ägandeskap av sin egen läroprocess. Detta ville vi möjliggöra genom att 
skapa utrymme för de studenter som faktiskt läste kursen att på ett meningsfullt sätt 
påverka kursens innehåll. 

2) Den projektdrivna processen. Genom att låta ett ”skarpt” projekt vara motorn i kursens 
process var ambitionen att bygga en process som var i sig skälv verklig och 
samhällsintegrerad (en process där de som ansvarade för projekten – studenterna – 
också kunde anpassa kursinnehållet för att nå så långt som möjligt i projekten. 

3) Att maximera kursens bidrag till en hållbar värld. En av grundtankarna bakom kursens 
struktur var att varva teoretiska fördjupningar, akademiska verktyg, kritisk analys och 
kreativitet på ett sätt som möjliggjorde en djupare och bredare förståelse för hållbar 
utveckling och de processer och förhållanden som orsakar såväl hållbara som 
ohållbara samhällsstrukturer. 

Bild 1 och 2: studenter i planeringsstadiet av kursen. 

Kursen var strukturellt anpassad efter planeringen och genomförandet av förändringsprojekten. 
Projektet, dess inplanerade crits (se nedan) och deadline gav kursen dess grundstruktur. Kursen 
bestod av ett introduktionsblock på två veckor, och därefter workshops, seminarier och crits 
som kopplar till projektprocessen. Introduktionsblocket bestod 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.  

 



Figur 1: Kursens struktur

Resten av kursen planerades tillsammans vid slutet av introduktionsblocket, men av i huvudsak 
praktiska skäl var vissa gästföreläsare redan inbokade och inlagda i schemat. 

Kursmomentets lärandeprocess hade följande huvudsakliga moment, vars betydelse för deras 
lärande studenterna bedömde som följer (på en skala från 1 till 5, där 5= mycket betydelsefullt).
· Föreläsningar: 3,5 (3,4 resp 4,2)
· Seminarier: 3,7 (3,1 resp 4,1), kommentarer: 
· Workshops: 3,9 (3,1 resp 3,9), kommentarer: 
· Crits: 3,0. Kommentarer: 
· Skrivuppgift: 3,25 (case Rönnbäck förra året 3,8) kommentarer:

·Strategiskt förändringsprojekt: 3,5 (förra året 3,8), kommentarer: 

 



Kursmomentet hade följande litteratur, som studenterna bedömde som följer (på en skala från 1 till 
5, där 5= mycket betydelsefullt för lärandet):
· Senge – The Necessary Revolution: 3,5 (3,4 resp 3,6), kommentarer: 
· Texter i digitalt kompendium: 3,7 (3,3 resp 3,9)

Kursmomentet hade två kursmål som särskilt examinerades. Överlag tyckte studenterna att 
kursmålen uppfylldes väl (3,9 av 5 på kursvärderingen, där 1=inte alls uppfyllt och 5=uppfyllts i 
hög grad). Uppdelat per kursmål gav studenterna följande värdering om uppfyllande:

· Efter kursen ska studenten kunna analysera och kritiskt förhålla sig till etablerade teorier, 
metoder och allmänna uppfattningar om samhällsförändring: 3,6 (4,2)

· Efter kursen ska studenten kunna leda, planera, genomföra och utvärdera 
förändringsprocesser i arbetet för en hållbar utveckling: 3,8 (3,9)

Kommunikation, PR och kursportalen
Vi har använt oss av kursportalen som huvudsaklig kommunikationsväg med studenterna. Vi har 
använt studentportalen för studenternas kommunikation med oss. Nästa år införs 
framstegsfuntkionen för att möjliggöra att studenterna själva kan få översikt över vad de är klara 
med och eventuella rester och kompletteringar.  

Studenternas kursvärderingar
Överlag är studenterna nöjda med kursen Hållbar utveckling B och som helhet har studenterna 
gett kursen 4,3 (av 5) i genomsnittligt omdöme.  Detta är högre än förra årets genomsnittliga 
omdöme på 3,6. 92 procent av studenterna tycker att kursen som helhet är värd att rekommendera 
till andra studenter. Kursens starka sidor menar studenterna är (citat från kursvärderingarna): 

• Gästföreläsare, workshops och seminarier, den perfekta blandingen för motivation och 
personlig utveckling.

• Livsfilosofi (hjärta)
• Att ha fått inblick om historiska och nutida perspektiv på livet och samhället.
• Den har gett en positivare känsla än A-kursen.
• Fördjupning i samhällsanalys och filosofi.
• Det är fördjupande, mycket fokus på det intre,samt på förändring - det gillar jag. Bra, 

fantastisk grupp och bra kursledning.
• Att jag fått upp ögonen ang värderingar och förändring. Ett stort kliv framåt från A-kursen 

tycker jag. Norgeresan kommer jag aldrig glömma.
• lära sig skriva b-uppsats
• Att jag fått ännu mer "perspektiv på samhället", lärt mig mer om förändring och 

systemtänk.

 



När det kommer till förbättringspotential trycker studenterna på möjligheterna att justera kursens 
struktur och lästakt, samt en önskan om mer handledning i b-uppsatskursen (citat från 
kursvärdering): 

• Lite annorlunda planeringsprocess av förändringsprocesser.
• Lästakt. Svårt för mig att hänga med. Fler läsgrupper som i VVV.
• Se till att b-uppsatsen handledare har tid. Min handledare hörde aldrig av sig, jag fick två 

korta möten varav det ena var dubbelbokat
• Ha praktiska moment. Prata om mer vardagliga saker som återvinning, eklologisk mat, 

vattenkraft. Besöka ekologiska gårdar, vindkraftsanläggningar, kärnkraftsanläggningar, 
solcellsparker. Ha mer böcker kring fakta.

• Mer föreläsningar som kopplas till kursen. I uppsatskursen hade jag önskat mer 
handledning och undervisning kring uppsatsskrivande.

• Bättre handledningar till b-uppsatsen. Har hört att flera i gruppen var besvikna på sina 
handledare. Svårt att börja med b-uppsats direkt, men ser också poänger i det, dock gick 
mycket tid åt att förbereda olika uppgifter till seminarium mm

• Det var lite upprepningar för oss som läst HUA förut, samma föreläsare ibland
• börja projektet vid terminsstart
• Inget specifikt för kursen som helhet. Kanske även här på något sätt öka engagemang till 

att faktiskt läsa kurslitteraturen och diskutera utifrån den. Även fast erfarenheter från livet 
också är viktigt.

B-uppsats i hållbar utveckling

Det bästa med kursen enligt studenterna (citat från kurvärdering)

• att välja ngt man tycker är spännande
• självutvecklande på både praktiskt och filosofiskt plan
• att få skriva om det du själv tycker
• att få en chans att skriva om ngt som jag tycker är intressant och viktigt
• att få fördjupa sig i ngt som man är intresserad av och att det ledde till att jag också fick 

insyn i beteendeförändringsteorier
• all handledning: Skönt att inte lämnas vind för våg
• engagemanget från kursledningen
• kamratåterkoppling

Förbättringsförslag från studenterna (citat från kursvärderingen):
• säkerställ att handledare har TID, och återkopplar
• mer genomläsning av texter och skriva kommentarer. Dock hade det nog krävts att en 

färdig text produceras tidigare. 
• planering med vvv, fler och tidigare samtal med handledare, fler case-övningar
• längre tid
• lite stressigt att det sammanfaller med vvvs skrivuppgfiter

Helhetsintrycket av blocket är högre än tidigare år (4,0 jämfört med förra årets 3,6 och förrförra 
årets 3,9) men studenterna bedömde uppfyllandet av kursmålen som något lägre (4,0 jämfört med 
4,3). Då det kommer till moment som var viktiga för studenternas lärande märks idéskiss, 
handledning, själva skrivandet av uppsatsen och opponeringen som särskilt viktiga (över 4,0 av 5), 
medan föreläsningar, seminarier, kursböckerna och kamratåterkoppling ges något lägre siffra 

 



(mellan 2,7 och 3,8 av 5) Vi i kursledningen tolkar detta som att den centrala delen av kursen – dvs 
studenternas egen skrivprocess – har fungerat väl, medan det går att återigen titta på 
stödstrukturen i form av föreläsningar och kursböcker och deras roll i läroprocessen. De båda 
kursböckerna får också i år relativt låga värderingar (They say I say – 2,7 av 5; praktisk 
tvärvetenskap – 3,5 av 5) men intrycket vi har är att det mer handlar om sättet som dessa böcker 
används i kursen än själva kursböckernas kvalitet som bedöms med dessa siffror. Inför nästa år bör 
syftet och arbetsmodellen med kursböckerna förtydligas ytterligare, men det är tveksamt om 
böckerna behöver bytas ut. Också i år önskar studenterna generellt lite mer tid för skrivandet av 
uppsatsen, men den kritiken har minskat något från förra året. I år är dock studenternas 
erfarenheter av handledningen mer divers, där flera studenter lyfter fram en ett önskemål om mer 
handledningstid och en tydligare struktur för handledning som säkerställer att alla studenter får 
tillgång till samma handledningsresurser.

Förändringsprocesser - ledarskap, organisation och kommunikation

det viktigaste studenterna tar med sig från kursen (citat från kursvärderingarna):
• Förmågan att starta upp projekt, bygga upp den bas som projektet står på och 

vidareutveckla den. Att förstå hur förändringsprocesser kan ske och vilka sorter det finns 
samt att kritiskt förhålla mig till dem.

• Hur man kan förändra inom olika sammanhang.
• Senge till arbetslivet. Erfarenhet av projektarbete. Att universitetskurser kan lyckas med 

bitvis självstyrelse. Självsäkerhet att våga gå med i och starta upp nya projekt.
• Även om ensam kan vara stark är tillsammans mer dynamiskt, mångfaldsrikt och 

framåtdrivande. (Hjärta)
• Att man kan göra en samhällsförändring på olika sätt. Bra att förändra något om man är 

fler.
• Att man kan göra/skapa förändringar och att man ofta får positiv respons.
• Mitt projekt
• Mycket runt gruppdynamik faktiskt.
• Att det går att förändra på så sjukt många olika sätt! Man behöver inte bli storpamp på FN 

för att kunna göra något.
• strategitänk

Förbättringsförslag (citat från kursvärderingen):
• Jag hade gärna gått djupare in i litteraturen och egentligen gärna lagt mindre tid på crits.
• Engagemangshöjning. Mer aktiv, uppmuntrande och utmanande, roll från kursledningen i 

projekten. Ställ fler frågor till de specifika grupperna om projekten. Direkta samarbeten 
med cemus partnerns och kontakter.

• Tydligare med hur crits kan/bör användas. Mer handledning! (Vid behov). Tydligare om 
vad som ska läsas när.

• Ha ett fast schema som ni bestämmer själva.
• Kanske att jobba med att analysera olika viktiga historiska samhällsförändringar eller att 

alla i kursen arbetar på ett större och mer styrt projekt tillsammans.
• Mer inspiration utifrån och fokus på vad vi behöver för att våga driva saker och stå upp för 

saker, mindre läsning, mer gruppuppgifter, mer elevstyrt.
• Mindre fokus på critsen antagligen. Om nu projekten ser likadana ut. Lägg in handledning 

tidigt för projektgrupperna.
• mer tid att välja intresseområde/projektgrupp
• Färre artiklar att läsa.

 



• Att kurskompendiet görs i pappersformat
• Mer diskussioner om teorier om samhällsförändring. Mer krav på att faktiskt komma igång 

tidigt. 

Det bästa med kursen (citat från kursvärderingen)
• Att jag fått en förståelse för hur man kan jobba med förändring och hur den sker.
• Självstyre. Senge. Lite mer praktisk utövning av teori. Jobba praktiskt-workshopen.
• Att lyfta och bli upplyft av andra. Mina gruppmedlemmar får mig att tro än mer på 

solidaritet. Den handledning vi fick var strålande!
• Att få driva ett projekt från idé till mål.
• Inspirationen som jag har fått både av upplägget och hur min grupp valde att arbeta. Sara 

och Jakob gör ett lysande arbete med flexibilitet balanserat med styrning.
• Nytaänkande kurs med bra klass och kursledning. Viktig litteratur och ögonöppnande 

förändringsexempel.
• Rönnbäck-caset, Hanna Wetterstrand, Brian Palmer, jobbade i bra grupp.
• Att se människor skapa projekt och genomföra dem med önskade resultat
• Projektet i sig.
• klassen, kursledarna

Studenterna gav delmomentet ”Förändringsprocesser: ledarskap, organisation och kommunikation” 
ett genomsnittligt omdöme på 3,5 (förra året 3,4) av 5 och det genomsnittliga uppfyllandet av 
kursmål är 3,7 av 5. Samtliga lärandemoment får också i regel mellan 3 och 3,7 av 5, vilket i 
cemussammanhang får räknas som relativt låga siffror. Utmärkande läromoment är de 
nyintroducerade critsen, som ges 3,0 av studenterna. Ett annat nyintroducerat moment är 
studenternas egen planering av delar av kursen, en process som ges 3,8 av 5 i betydelse för 
läroprocessen. Då studenterna frågas om de introducerade momenten a) motsvarade deras 
förväntningar utifrån grundelementen i deras planeringsprocess och b) underlättade deras 
möjligheter att nå kursens mål svarade de i genomsnitt 3,5 av 5. Kursböckerna gavs

Det finns flera saker att reflektera kring i relation till kursens genomförande 2014. Främst bör 
processen att möjliggöra studenters medskapande av kursen också på ett innehållsmässigt och 
examinationsmässigt plan kommenteras. Det huvudsakliga syftet med denna nya struktur, att 
öppna upp för ett ökat studentansvar och studentinflytande i relation till studenternas läroprocesser 
och projektprocesser, hade sina för och nackdelar. Studenter lyfter fram självstyre och inflytande 
som positiva aspekter av kursen, och vi i kursledningen understryker att öppenheten skapade dessa 
möjligheter på ett positivt sätt. Frågan som kvarstår är dock om denna process på något sätt 
innebar en kompromiss i kursens innehåll. De flesta saker som valdes in av studenter i de tomma 
schema-rutorna var nya moment som inte var föreslagna. Detta visar på studenternas vilja att sätta 
en prägel på kursen, men det innebar också att vissa av kursens tidigare väl fungerande 
grundfundament inte lyftes in i kursen denna gång, Balansen mellan öppenhet och kursledarnas 
styrning av kursen och hur detta på ett bra sätt skapar en balans och struktur i kursen bör 
diskuteras vidare inför nästa års kursomgång. Tanken om att låta ett projekt vara grundpulsen i 
kursen bör också diskuteras inför närsta kursomgång, då detta denna omgång inte riktigt skapade 
det driv som vi hade önskat. 
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Hållbar utveckling B | vårterminen 2014 

B-uppsats i hållbar utveckling, 7.5 hp 
 
Schema | Eventuella schemaändringar annonseras på kursportalen (www.cemusstudent.se). 
Seminarier, workshops och opponering är obligatoriska. Lokaler är i Geocentrum, Villavägen 16, 
om inte annat anges. 

v. 4  
mån 20 jan 9–12 [Skåne] | Kursintroduktion för Hållbar utveckling B och uppsatskursen 

Sara Andersson och Jakob Grandin 
17–19.30 [Sal X, Universitetshuset] | Our future needs us - and our future knowledge.         
            But what knowledge is that? 

Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik 
 
 

ons 22 jan 12:00 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning seminarieuppgift 
ons 22 jan 13–15 [Skåne] | Seminarium: att formulera ett vetenskapligt problem problem som är 

relevant och intressant 
             studenter och kursledning  

 
v. 5  
mån 27 jan 13–16 [Skåne] | Att designa en vetenskaplig studie och metoder för insamling av data 

Eva Friman 
 

tis 28 jan 17:00 [www.studentportalen.uu.se] Inlämning seminarieuppgift 
ons 29 jan 9-12 [Skåne] | Seminarium: forskningsdesign och bedömning av vetenskap 

studenter och kursledningen 
13–16 [Skåne] | Workshop: metoder för insamling av data 

studenter och kursledningen 
 

v. 6  
ons 5 feb 17:00 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning seminarieuppgift 
tor 6 feb 13–16 [Skåne] | Seminarium: bakgrundstext 

            studenter och kursledningen 
v. 7  
fre 14 feb 17:00 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning idéskiss 

 
v. 8  
  

handledning 
 

v. 9  
ons 26 feb 13–15 [Skåne] | Textseminarium 

studenter och kursledning 
 

fre 28 feb 12.00 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning abstract 
studenter  
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v. 10  
tis 4 mar 8.15–16.00 [CEMUS bibliotek] | CEMUS uppsatskonferens 2013 

studenter, keynote speakers, övriga konferensdeltagare samt kursledningen 
 

v. 11  
ons 12 mar 13–15 [Skåne] | Textseminarium 

studenter och kursledning 
 

v. 12  
  

 
v. 13  
mån 24 mar 9:00 [Sara och Jakobs kontor] | Inlämning av uppsats för opponering 

 
tis 25 mar 8–17 [Konferensen och Micro] | Uppsatsopponering 

kursledningen 
 

fre 28 mar 23:59 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning av slutgiltig uppsats 
 
 
 
 
Examination:  
Kursen examineras och betygsätts genom den inlämnade uppsatsen. Seminarier och workshops är 
obligatoriska och till varje sådant tillfälle tillkommer en förberedande uppgift. 
 
 
Kurslitteratur: 
Öberg, G. (2008). Praktisk tvärvetenskap: tankar om och för gränsöverskridande projekt. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Graff, Gerald. & Birkenstein, Cathy. (2010). They say / I say: the moves that matter in academic 
writing. 2nd ed. New York: W.W. Norton & Co. 
 
Utöver kursböckerna tillkommer artiklar. Dessa delas ut under kursens gång. 
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Hållbar utveckling B | vårterminen 2014 

Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och 
organisation, 7.5 hp 

Schema | Schemaändringar annonseras på kursportalen (www.cemusstudent.se). Seminarier och 
workshops är obligatoriska. 

v. 14  
mån 31 mars 9–12 [Norrland I] | Obligatorisk uppstart: Förändringsprocesser 

 
tis 1 april 9-12 [Konferensen] | Transformation och förändringsteorier 

            studenter och kursledning 
 

tor 3 april 9–16 [Konferensen] | Case: Förändringsstrategier  
            studenter och kursledning 
 

v. 15  
mån 7 april 13–15 [Bunkern] | Ramar för projekt + projektuppstart 

            studenter och kursledning  
 

tis 8 april 11–12.30 [Konferensen] | Tematiskt samtal   
Hanna Wetterstrand 

 
tor 10 april 
 
 
f 11 april 

13–16 [Norrland II] | Crit: projektförslag (inkl verktyg för research) 
            studenter och kursledning 
 
09–12 [Norrland II] | Process framöver och planering av kurs 
            studenter och kursledning 
 

v. 16  
mån 14 april 10–12 [Norrland I] | Icke-våld och demokratiseringsprocesser 

Mathilda Lindgren, doktorand Institutionen för freds- och konfliktforskning 
 

13–15 [Lindahlsalen, EBC] | Strategic Leadership and Entrepreneurship 
Shawn Westcott, entrepreneur and consultant – Westcott initiatives 
 
 

v. 17  
tor 24 april 13–16 [tba] | Crit: strategi, aktörer, omvärdsanalys 

 
 17–20 [Ihresalen, Engelska parken] | Ecocide 

Polly Higgins, writer, lawyer and activist. Holder of the Arne Næss Chair in Global Justice 
and the Environment at Oslo University 2013. 

v. 18  
mån 28 april 8–10 [Konferensen] | Seminarium 

             Studenter och kursledning 
 
10–1230 [Småland] | Workshop 

Studenter och kursledning 
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v. 19  
mån 5 maj 14–16 [Stora Stöten] | Workshop 

studenter och kursledning 
 

ons 7 maj 13–16 [Norrland II] | Crit 3: vision 
studenter och kursledning 
 

v. 20  
tis 13 maj 13–16 [Skåne] | Workshop  

studenter och kursledning 
  

tor 15 maj 
 
 
fre 16 maj 

 

13–15 [Skåne] | Workshop  
studenter och kursledning 
 

10–12 [Konferensen] | Seminarium: The Necessary Revolution  
studenter och kursledning 
 
 

v. 21  
tis 20 maj 9–12 [Skåne] | Crit 4: hela vägen in i kaklet! 

studenter och kursledning 
 

tor 22 maj 9–17 [Blåsenhus] | CEMUS Sustainability Festival 
 

v. 22  
ons 28 maj  13–16 [Lärosal 6, EBC] | Projekt avslutade 

studenter och kursledning 
 

v. 23  
mån 2 juni 9–12 [Norrland II] | Avslutning förändringsprocesser 

studenter och kursledning 
 

ons 4 juni 13–16 [Skåne] | Avslutande kursseminarium och kursvärdering för hela B-kursen 
studenter och kursledning 
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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, kommunika-
tion och organisation, som ges inom ramen för B-kursen i hållbar 
utveckling. Kursen fokuserar på hur förändringsprocesser för håll-
barhet 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 upp-
fattningar 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 förändringspro-
jekt 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 up-
pgift. 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 universitetsutbild-
ning är mångvetenskaplig och bygger på att studenter anställs som 
projektledare med uppdraget att planera och genomföra en universi-
tetskurs. 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 mel-
lan 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 kur-
sens centrala pedagogiska målsättningar: att möjliggöra för studen-
terna 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 verklig-
heten 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. 

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 beteende-
mässiga 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 om-
ständigheter. Inom rådande strukturer blir vissa förändringar relativt 
enkla att genomföra, medan andra blir betydligt svårare. 

Laurentius de Voltolinas gestaltning av det 
medeltida universtitetet, från år 1233
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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 så-
dana (som lagar och regler, sociala hierarkier samt kulturella struk-
turer). 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 paradigmatis-
ka 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 re-
lationen mellan människor och naturen, vilket i sin tur kan möjliggö-
ra 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 ut-
forma 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. Designproces-
sen 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 sam-
hällsförändring. 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 målinrik-
tat 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 målsätt-
ningen 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 projek-
tets 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 designpro-
cess, där flera prototyper strategier, taktiker och möjliga framtidsbil-
der 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 möj-
ligt att genomföra inom ramarna för en kurs på 7.5 hp som löper un-
der 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 person-
liga/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 projekt-
förslag i relation till problemområde och målsättning, samt 
vilka preliminära aktörer och strukturer som projektet rela-
terar 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 cen-
trala 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 (teore-
tiskt förankrad) övergripande strategi och formulerat speci-
fika taktiska handlingar som relaterar till den övergripande 
strategin. Utifrån input från resten av kursgruppen beslutas 
projektets strategiska riktning, taktik och tidsplan för veck-
orna framöver.

crit no 3: Visioner & alternativa förslag
Här presenteras och diskuteras ett eller flera möjliga alter-
nativ till problembilden samt hur dessa relaterar till projek-
tets 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. 

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:

 upresentationer på crit 1, 2, 3 & 4 samt vid projektets slut

 u blogginlägg på kursens blogg

 u genomförande av möten med för projektet relevanta aktörer

 u en skriftlig individuell projektrapport

En tidig protoyp av den här kursens upplägg.
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Kursens struktur
Kursen är strukturellt anpassad efter planeringen och genomföran-
det av förändringsprojekten. Projektet, dess inplanerade crits och 
deadline ger kursen dess grundstruktur. Kursen består av ett intro-
duktionsblock 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 förutsätt-
ningar, 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 introduktions-
blocket, men av i huvudsak praktiska skäl är vissa gästföreläsare 
redan inbokade och inlagda i schemat.  Det innehåll som vi tillsam-
mans bestämmer för kursen i slutet av den andra veckan utgör (efter 
att Sara och Jakob eventuellt har gjort vissa justeringar för att sche-
mat ska fungera i praktiken) schemat för återstoden av kursen. De 
workshops, seminarier och teoretiska fördjupningar som vi tillsam-
mans 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 tema-
områden – 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 företagsdri-
ven hållbarhet. 
Beskrivning: Företag och organisationer är idag viktiga aktörer för 
att leverera varor och tjänster som är centrala för människors väl-
befinnande. Hur kan vi arbeta för att transformera dessa etablerade 
strukturer och göra dem till katalysatorer för ett hållbart samhällssys-
tem? 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 för-
ändringsstrategi. 
Beskrivning: Icke-våld är en erkänt effektiv strategi för samhällsför-
ändring, särskilt ofta använd av aktörer inom det civila samhället. I 
detta moment använder vi teoretiska grundprinciper för icke-vålds-
strategier 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 Acce-
lerator 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 pla-
nera 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 föränd-
ring. 
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 storytel-
ling” för att öka det föreställda värdet av en hållbar värld och samti-
digt minska det föreställda värdet av en ohållbar sådan.

Debattekniker
Delmål: förmågan att framgångsrikt debattera för en viss stånd-
punkt. 
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, krö-
nikor 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 presentations-
stöd (bilder etc.)  
Beskrivning: Detta moment ger genom praktisk övning möjlighet att 
utifrån exempel och teori förbättra förmågan att presentera munt-
ligt 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 verk-
tygslåda 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 gruppdyna-
miska processer för att förstå hur effektiva projekt- och processgrup-
per 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 målsätt-
ning, 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 fung-
era 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 inno-
vativt 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 tan-
keprocesser som kan hjälpa oss att nå nya/bättre lösningar och stra-
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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 systemeffek-
ter 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 tän-
kande och prototyper kan komma längre i våra tankeprocesser, hur vi 
kan testa olika koncept innan implementering och hur vi redan un-
der 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: 

 uSenge, P. (2010). The Necessary Revolution - Working Together to 
Create a Sustainable World. New York: Doubleday

 uKurskompendium (elektroniskt)

 uFörändringsprojektspecifik 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 seminari-
erna och huvudsakligt teoretiskt fokus på pm-uppgiften bestäms till-
sammans (men naturligtvis i relation till kursmål och kurslitteratur).

Bedömingsgrunder
Följande kriterier ligger till grund för betygsättningen:

 uFullständighet och genomförande enligt instruktion – är hela 
frågan besvarad? Är relevanta uppgifter utelämnade? 

 uResonemang, argumentation och redogörelse – om det ingår argu-
mentation i uppgiften, är argumenten relevanta, av vikt, adekvata? 
Är resonemanget transparent och lätt att följa?

 uFörankring i och förhållningssätt till källor – används ett kritiskt 
och självständigt förhållningssätt till den förmedlade informatio-
nen (eller ”köps” argument rakt av)? Görs relevanta hänvisningar 
till litteratur och/eller föreläsningar? Visar studenten att den 
tillgodogjort sig innehållet i kursen?

 uFormalia och språklig precision – språklig klarhet, är texten 
begriplig? Är innehållet rätt tolkat, eller finns rena missuppfatt-
ningar eller felaktiga påståenden?

Svaret på uppgifterna förväntas vara välstrukturerade och denna as-
pekt ingår också i bedömningen av svaren. Det kan vara nödvändigt 
att arbeta om svaret flera gånger för att få en tydlig struktur. Utrym-
met 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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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;

Kursmål

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

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:
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www.cemus.uu.se
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Hållbar utveckling B | vårterminen 2014 

B-uppsats i hållbar utveckling 

Innehåll och genomförande 
Uppsatsens syfte är att ge er goda färdigheter i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete 
inom ämnesområdet hållbar utveckling. Kraven på uppsatsens innehåll och utformning följer allmänna principer 
för vetenskaplig framställning (se vidare nedan). Rimlig omfattning på uppsatsen är ca 10-15 sidor, exklusive 
framsida, innehållsförteckning, källförteckning och eventuella bilagor. De betygskriterier som kommer att ligga till 
grund för bedömningen av ert arbete kommer att diskuteras under kursens gång (de finns också i slutet av detta 
dokument). 
 
Idésskiss. Idéskissen görs för att ni, innan ni börjar genomföra själva studien, ska få en chans att ordentligt planera 
ert arbete och få återkoppling på hur ni tänkt er uppsatsen. I arbetet med idéskissen får ni stöd genom seminarier, 
men också i handledning och kamratåterkoppling. Idéskissen är själva grundplåten för uppsatsen, och den text ni 
producerar för skissen vidareutvecklas sedan till en fullständig uppsats. Idéskissen görs innan material-
/datainsamling. 
 
Handledning. Ni kommer att ha en handledare till förfogande för att behandla och diskutera svårigheter och 
utmaningar med uppsatsskrivandet. Mer specifika instruktioner lämnas ut senare. 
 
Skrivargrupper. Uppsatsskrivande är i grunden en individuell prestation och process, men det är alltid bra att 
göra mycket av arbetet i en kollegial anda där ni stödjer varandra. Utöver handledningen tillkommer möjligheten 
att delta i skrivgrupper där ni tillsammans kan reda ut frågor, funderingar och svårigheter som uppkommer i 
arbetet med uppsatsen. Grupperna är i vissa fall också underlag för seminarier. Skrivargrupper träffas utanför 
schemalagd tid. 
 
Uppsatskonferens. Den 4 mars kommer samtliga uppsatser att presenteras och diskuteras vid CEMUS årliga 
uppsatskonferens. Upplägget kommer att vara som en traditionell akademisk konferens och kräver att ni har ett 
bra grepp om er frågeställning och kommit så långt i uppsatsskrivandet att ni kan presentera troliga eller 
preliminära resultat. Mer specifika instruktioner delas även ut i god tid innan. 
 
Inlämning av uppsats. Den 24e mars, kl 09:00, ska ni ta med er 5 exemplar av era uppsatser till Jakob och Saras 
kontor. Väl där görs gruppindelning inför opponeringen den 25 mars. OBS! Om ni är sena eller inte kommer, 
kommer ni att missa chansen att gå upp med era uppsatser. Det är därför mycket viktigt att ni meddelar oss på 
förhand om ni inte kan komma.  
 
Opponering. Den 25 mars kommer samtliga uppsatser att ventileras och opponeras på vid kursens avslutande 
seminarium. Opponeringen kommer att ske i mindre grupper, varje student kommer att ansvara får att opponera 
på en uppsats.  
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Reviderad slutversion. Efter seminariet omarbetas uppsatsen baserat på opponentens och seminariedeltagarnas 
synpunkter. Dock får endast mindre ändringar göras efter inlämningen den 25e mars, dvs. inga större 
innehållsmässiga ändringar gällande huvudargument, beröringspunkter eller resultat kan göras. Reviderad 
slutversion lämnas in via Studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast den 28 mars kl. 23:59. 
Genom att ni lämnar in den via Studentportalen sker en automatisk plagiatgranskning genom Urkund. 
 
 
Förslag till arbetsgång & tidplan 
• Sök och ta del av litteratur, andra uppsatser i ämnet etc., som belyser frågeställningen och som kan sätta det 

egna arbetet i ett sammanhang. 
• Idéskissen över hur din studie ska se ut är viktig. Lägg ner tid och energi på den (se separat instruktion). 
• Skriv en disposition som inkluderar alla bitar som ska ingå (som en innehållsförteckning). Anteckna kort 

under varje del vad du tänker dig att det ska stå om där. Dubbelarbeta inte – använd dig av din idéskiss. 
• Utarbeta en tidplan för arbetet, så detaljerad som möjligt. 
• Samla in och bearbeta källmaterial/data. 
• Dokumentera, sammanställ och presentera dina resultat. 
• Reflektera över hur pålitligt ditt källmaterial är och över vilka svårigheter du har haft vid genomförandet av 

studien. 
• Tolka och analysera resultatet i relation till syftet. Jämför med andra uppsatsers & studiers resultat.  
• Skriv färdigt alla delar i uppsatsen, kontrollera att den följer instruktionerna och att formalia är korrekt. 

Genomför stavningskontroll och grammatikkontroll.   
• Skriv ut uppsatsen och läs igenom den. Var uppmärksam på språket – att läsaren guidas genom uppsatsen på 

ett logiskt och lättfattligt sätt och att allting är konsekvent – t.ex. att du verkligen gör det du i början säger att 
du ska göra. Låt gärna någon dag gå mellan det att du skrivit färdigt uppsatsen och det att du läser den, så att 
du får perspektiv på innehåll och text. Låt gärna någon annan läsa din uppsats och ge dig feedback. 

 
OBS! Börja med skrivandet redan i samband med problemformuleringen och fortsätt kontinuerligt att skriva. Dels 
är det ofta så en uppsats ”blir till”, och dels är en text som du har bearbetat mycket och under lång tid bättre än 
en text som du skrivit igenom bara en gång vid slutet av processen. Tankar och idéer blir dessutom ofta till i själva 
skrivprocessen. Under processens gång kommer du kanske att justera t ex den ursprungliga frågeställningen 
och/eller sammansättningen av litteratur som du från början hade tänkt använda. Det är inte fel, utan sker helt 
enkelt som ett resultat av att uppsatsprocessen tog en lite annan väg än den du från början trodde att den skulle 
ta. 
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Uppsatsens disposition 
Utgå ifrån denna disposition för att kontrollera att du får med allt som är viktigt. Du behöver inte använda dessa 
rubriker (men kan göra det om du vill), bara det framgår av varje kapitelrubrik vad kapitlet handlar om. Det är 
dock viktigt att följa ungefär ett upplägg där du först förklarar syfte, sedan pratar om teorier och metoder, 
fortsätter med att redovisa resultatet av din studie och sist diskuterar studiens resultat i relation till teorin och 
syftet. Om det är din första uppsats är det i princip ett krav att följa nedanstående disposition. Om du inte är väl 
bekant med uppsatsskrivande är det bättre att lägga kreativ energi på att hitta ett intressant ämne och ett 
spännande genomförande av studien än på att disponera uppsatsen på något totalt nydanande sätt. När du väl 
lärt sig vilka delar man bör få med kan du experimentera mer med dispositionen. Handledare bör alltid 
konsulteras innan du frångår dispositionen nedan. 
 

Framsida 

Ska innehålla huvudtitel + ev. undertitel, universitetens och Cemus namn, kursens namn, författare, handledare, 
datum. 
 
Sammanfattning 

Placeras som sida 2 i uppsatsen, direkt efter framsidan. Sammanfattningen ska vara max en A4-sida och innehålla 
den viktigaste informationen om uppsatsen: titel, författare, problemställning, syfte, viktiga teorier, metod, 
resultat och huvudslutsatser. En mening räcker för många av dessa delar.  
 

Innehållsförteckning 

Består av kapitelrubriker och sidnummer. Uppsatsens logiska uppbyggnad ska framgå av innehållsförteckningen – 
vilka delar behandlar syfte, teori/bakgrund, resultat mm.   
 

1. Inledning med problemformulering och syfte 

 Kan innehålla följande underrubriker: bakgrund till studien, problemformulering (brett om problemet som 
du studerar), syfte (avgränsat till just det du ska titta på), frågeställningar (en eller flera, i punktform om du så 
vill), hypotes om du har en sådan, avgränsning av studien om detta behöver kommenteras, definitioner av 
termer om detta behövs, samt upplägg av uppsatsen om detta behöver kommenteras. 
 
2. Teori/bakgrund 

Här diskuterar du teorier/den bakgrund som är viktiga för din problemformulering, inklusive litteratur som du 
vill förhålla dig till. Du kan dela upp teoribiten med flera underrubriker om det känns relevant. Ta inte med 
teori/litteratur som inte är direkt relevant för det du vill göra. Om du vill använda dig av en specifik teori/ett 
förhållningssätt så beskriv det ordentligt, och förhåll dig gärna också till kritik mot teorin – vilka svagheter den 
kan ha exempelvis. 
 

3. Metod 

Under denna rubrik redogör du för den/de metod/er du valt och hur du har genomfört studien, från första 
avgränsningarna och urvalen till analys och presentation av insamlat material. Information som kan ingå är var, 
hur och vid vilken tidpunkt du samlat in data, hur du gjorde urvalet av vad du skulle samla in, hur 
insamlingsprocessen såg ut, hur många som deltog i enkäten/intervjuerna etc., hur du har formulerat frågorna 
du ställde och hur du har hanterat problem som dök upp under studiens genomförande. Om du har använt dig 
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av hjälpmedel, t.ex. databaser, laboratorieutrustning, spelat in intervjuer, tagit anteckningar, använt tolk eller 
assistent eller använt databehandlings- och analysverktyg ska du redogöra även för detta.  
 

4. Empiri/resultat 

Här redovisar du resultaten av din studie. Har du samlat in förstahandsinformation så bearbetar du den och 
presenterar kanske i form av en eller flera tabeller eller diagram (ifall du t.ex. gjort en enkätstudie), eller i löpande 
text där du beskriver t.ex. svaren på frågor i intervjuer. Dela upp resultaten i olika underkapitel om det annars blir 
långt eller om det finns tydliga delar av resultaten. Har du gjort intervjuer kan du illustrera viktiga punkter som 
kommit fram genom att citera saker som den intervjuade personen sagt. Det krävs att du ska ha spelat in 
intervjun för att du ska kunna göra detta, alternativt måste du ha skrivit ner exakt vad personen sa för att kunna 
citera. I annat fall kan du sammanfatta vad någon sa med dina egna ord.  
 

5. Analys 

Många brukar strukturera så att resultatdelen mest är en redovisning av resultaten, medan analysdelen går 
närmare in på att analysera vad resultaten faktiskt visar och hur detta stämmer/inte stämmer med 
teorierna. Tycker du inte att detta passar för din studie kan du välja att både redovisa resultat och analysera 
under en rubrik. Det gäller dock att vara tydlig med vad som är det faktiska resultatet och vad som är egen 
tolkning och analys (så att läsaren får möjlighet att ta ställning till om den tycker du har gjort en bra tolkning). Det 
är också viktigt att skilja på egna resultat och vad andra studier säger. Resonera kring resultaten och motivera 
varför du gör en viss tolkning av dem. 
 

6. Slutsatser  

Här sammanfattar du kortfattat de viktigaste slutsatserna från studien. Vad har resultaten visat? Vad säger 
detta om teorierna och litteraturen? Finns det utrymme att göra ett tillägg till existerande teorier/litteratur? Du 
kan ge några rekommendationer – både för framtida forskning/studier och för policy, men det är viktigt att 
poängtera studiens begränsningar i detta sammanhang – en studie som drar för stora växlar på begränsad data 
blir inte trovärdig. 
 

Källförteckning 

Separera publikationer och andra källor, t.ex. internetsidor och intervjuer, som ska komma under en separat 
underrubrik. Litteratur listas efter författarens efternamn. Om en författare har flera verk så listar man kronologisk 
med äldsta verket först. Källförteckningen ska vara konsekvent och göras enligt ett vedertaget system. Exempel på 
system hittar ni här http://www.ub.uu.se/Sok/Soktips/Hur-skriver-du-referenser/ 
Var noga med att varje hänvisning följer samma mönster, ända ned till kommatering, kapitalisering etc.  
 

Bilagor/Appendix  

Enkäter, intervjuguider, längre tabeller från teoridelen eller långa resultattabeller kan läggas som appendix istället 
för att inkorporeras i texten. Använd urskillning när du lägger saker i appendix – alla resultattabeller som du gör 
behöver kanske inte finnas med i uppsatsen. Appendixen ska ha ett tydligt syfte att förklara mer om studien.  
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Annat viktigt att tänka på 
 
Bilder, tabeller och diagram 
Uppsatsen får gärna innehålla bilder, tabeller och diagram, men dessa ska vara motiverade och ge ett mervärde till 
texten, inte bara ”fylla ut” sidorna. Alla bilder (figurer), tabeller och diagram ska ha en rubrik och dessutom ska 
man kommentera på dem i texten – låt aldrig en tabell stå för sig själv utan kommentar. Numrera bilder, tabeller 
och diagram separat och löpande i texten (ex. Tabell 1: Elevernas kunskaper i relation till kön och ålder, Figur 1: 
Eleverna längst bak i klassrummet har ett mindre intresserat kroppsspråk, Tabell 2: Elevernas kunskaper i relation 
till deras inriktning osv.) Referera till dessa i texten som ”Tabell 2 visar att...” och inte ”följande tabell visar...”. Om 
du inte själv skapat tabellen/diagrammet ska du ange källa (Källa: Lundquist, 2008) och du ska alltid ange fotograf 
för bilder (Fotograf: Henrik Jonsson). 
 
Litteraturhänvisningar i texten   
I texten ska man ge litteraturhänvisningar när det inte är man själv som tycker/argumenterar för något. Detta 
förstärker argumentationen, eftersom man visar på att andra författare kommit till liknande slutsatser. Det är 
också viktigt att ge andra erkännande för sina resultat/studier. Var kritisk när du väljer vika källor du refererar till. 
Ju högre akademisk trovärdighet källorna har desto bättre. Sträva efter en hög andel publicerade artiklar och 
böcker och använd information från t.ex. nätet eller olika intresseorganisationers rapporter med urskillning.  
Du kan referera med parantes eller med fotnot, bara du är konsekvent i hela uppsatsen. Författarens efternamn 
och årtalet på boken/artikeln räcker som referens. Har samma författare skrivit två böcker samma kan man skilja 
på dem så här: (Andersson, 1999b) och då ska det också stå 1999b i referenslistan. Vid citering ska citattecken 
användas och man måste ange sidnummer för citatet. Citatet måste vara ordagrant som författaren skrivit det. 
Vidare instruktioner på hur man hänvisar i texten hittar ni på samma länkar som för källförteckningen ovan. Det 
är även här mycket viktigt att vara konsekvent. 
 
Etiska överväganden 
Personer som syns tydligt på bild ska vara tillfrågade ifall du får använda bilden i uppsatsen. I de fall personer du 
intervjuat har en ställning som gör att de kan uttala sig om det de intervjuas om på ett trovärdigt sätt (t.ex. en 
forskare som kan uttala sig om ett ämne den forskar på, en företagsrepresentant som kan uttala sig om företaget, 
eller en kommunpolitiker som kan uttala sig om kommunens politik) så uppge namn och arbetstitel på personen, 
men de måste uttryckligen ha gått med på att du får använda deras namn och arbetstitel. Se till att få deras 
medgivande inspelat alternativt att de skriver under på att du får använda deras namn. Du bör också kontrollera 
att du inte har missuppfattat vad personen sa innan du citerar dem med namn. Vill de inte figurera med namn 
eller du bedömer att de inte har kompetens att uttala sig om frågan, så ska de vara anonyma. Du kan välja att hitta 
på en pseudonym, och/eller skriva ”kommunpolitiker i Uppsala kommun”, ”medarbetare på medieföretag”, eller 
annan lämplig beskrivning. Det är viktigt att det inte ska gå att lista ut av denna information vem personen är. 
Exempelvis är det dumt att skriva ”VD på Uppsalas ledande renhållningsföretag” eftersom det enkelt går att ta 
reda på exakt vem det är. Personer som deltagit i en enkätstudie eller likande utan att ha någon officiell position 
ska alltid vara anonyma. 
 
Uppsatsarbetet – en föränderlig process 
När du väl börjar uppsatsarbetet kommer du snart att märka att det är en föränderlig process och att du kan stöta 
på olika oväntade problem eller spännande möjligheter som kommer att leda till att uppsatsen aldrig blir helt som 
du tänkt dig från början. Det är viktigt att inte låsa sig alltför mycket med avseende på forskningsfrågor och 
genomförande så att man kan vara lite flexibel när sådana förändringar sker. En intervjuperson kanske säger något 
som du tycker är väldigt intressant och som du vill ta med i studien trots att du inte tänkt på det från början. 
Försök då att göra det utan att hänga upp dig på att du inte tänkt göra så från början – det är omöjligt att förutse 
alla saker som kommer komma upp – hade det gått att göra skulle ju studien inte varit nödvändig 
överhuvudtaget.  
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Var öppen för att intervjua någon annan om det visar sig att personen du tänkt intervjua t.ex. är sjuk eller 
upptagen. Inser du under genomförandet av studien att du tagit på dig en alldeles för stor uppgift, försök att 
begränsa uppgiften då om det går – dra till exempel ner på antalet personer du ska intervjua eller mängden 
litteratur du tänkt läsa. Ännu bättre är att avgränsa uppgiften ordentligt från början så att du har möjlighet att 
istället lägga till ytterligare moment om du hittar något oförutsett som visar sig vara av intresse. 
 
Bedömningskriterier 
Bedömningskriterier för uppsatsen kommer att lämnas ut och diskuteras i början av kursen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lycka till! 
Jakob, Sara och övriga medverkande i uppsatskursen 
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Hållbar utveckling B 2014 | B-uppsats i hållbar utveckling 
Instruktion för idéskissen 
 
Syftet med den här uppgiften är att du ska sammanfatta viktiga överväganden och beslut du gjort 
gällande innehåll, upplägg och genomförande av din uppsats. Idéskissen hjälper dig också att på ett 
systematiskt sätt gå igenom uppsatsens forskningsproblem, frågeställningar, val av metoder, etc., och 
att sätta detta i relation till tidigare forskning. Mycket av det du skriver i din idéskiss kommer du att 
kunna utgå ifrån eller kopiera rakt av när du skriver din uppsats. Skrivandet av idéskissen är alltså en del 
av uppsatsskrivandet. Idéskissen är inget slutgiltigt dokument, du kommer säkert att ändra vissa delar 
när du arbetar vidare med uppsatsen. Det hjälper dig dock att ha tänkt igenom och formulerat de 
punkter som står nedan, innan du börjar att faktiskt genomföra din studie.  
 
Uppgiften behandlar följande kursmål:  

§ Efter genomgången kurs ska studenten kunna planera, genomföra och presentera ett 
vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling; 

 
 
Idéskissen ska ha följande disposition: 
 
1). Problemområde/forskningsproblem 
Vilket är ditt forskningsproblem/ditt problemområde? Varför är din studie 
relevant/intressant/användbar? På vilka sätt kopplar detta till hållbar utveckling och vilken eller vilka 
definitioner på hållbar utveckling utgår du från i uppsatsarbetet? 
 
2. Genomgång av litteraturen (literature review), 3-4 sidor 
En genomgång av tidigare publicerad litteratur på området är en central del i forskningsprocessen, och 
tjänar många syften. Med Creswells (2007:25) ord: ”[The literature review] shares with the reader the 
results of other studies that are closely related to the one being undertaken. It relates a study to the larger, 
ongoing dialogue in the literature, filling in gaps and extending prior studies. (Cooper, 1984; Marshall & 
Rossman, 2006). It provides a framework for establishing the importance of the study as well as a 
benchmark for comparing the results with other findings.” 
 
I idéskissen är syftet med en litteraturgenomgång att förankra problemställningen, frågeställningar och 
val av metod i vad som tidigare har gjorts på området. Du kommer naturligtvis inte hinna gå igenom all 
forskning på området, utan vårt förslag är att du utgår från ett tiotal texter som du anser vara centrala . 
Alla texter behöver naturligtvis inte behandlas lika ingående, utan fokusera på det som är mest relevant 
för din studie.  
 
Öberg (2008) kapitel 5 ”Förankra väl” är en god genomgång av hur du kan förankra och motivera din 
studie. Hela Graff och Birkenstein (2009) ger dig tips på hur du på hur du kan behandla texter på ett bra 
sätt. Se särskilt kapitlen 14 (som berör just skrivande av en literature review), samt del 1 (kap 1-3). Del 2 
och 3 är bra stöd för resten av uppsatsskrivandet. 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Hållbar	  utveckling	  B	  |	  Vårterminen	  2013	  |	  CEMUS	  utbildning	  |	  Uppsala	  centrum	  för	  hållbar	  utveckling,	  CSD	  Uppsala	  |	  
Villavägen	  16,	  752	  36	  Uppsala	  |	  018-‐471	  72	  94	  |	  utbildning@csduppsala.uu.se	  |	  www.csduppsala.uu.se	  |	  

www.cemus.uu.se/student	  |	  

3. Syfte och frågeställningar 
Vilket är det övergripande syftet med din studie och vilka specifika frågeställningar syftar du till att 
besvara. Hur kopplar din studies syfte och frågeställningar till det övergripande problemområdet (del1)? 
 
4. Upplägg och metod 
Hur har du valt att på ett övergripande lägga upp din studie (forskningsdesign; se Öberg(2008), kap 6 ”Ett 
gediget hantverk”)? Vilka styrkor och svagheter ser du med ditt sätt att lägga upp studien? Beskriv också 
den eller de specifika metod(er) du kommer att använda för att samla in material till din uppsats. 
Reflektera över metodernas styrkor och svagheter. Ger de dig den typ av data som du behöver för att 
besvara dina frågeställningar (del 3)? Är det något särskilt du kommer att behöva tänka på? 
 
5. Etiska avvägningar 
Vilka etiska övervägningar och avvägningar behöver du göra i ditt uppsatsarbete? Hur kommer du att 
hantera dessa?  
 
Idéskissen lämnas in på Studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast fredagen den 14 februari kl 
1700. 
 
 
 
 
 
Referens 
Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3. ed. 
Thousand Oaks, Calif.: Sage 
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Hållbar utveckling B 2014 | B-uppsats i hållbar utveckling 
Vetenskapliga problem, hållbar utveckling och att göra något som är 
relevant 
 
Syftet med den här uppgiften är att du ska förbereda dig inför seminariet den 22 januari. Tanken är att 
du på ett tidigt stadium ska komma igång med din uppsatsprocess genom att börja fundera över och 
undersöka det vetenskapliga problem du vill arbeta med i din uppsats. Uppgiften lämnas in på 
studentportalen senast kl 1200 den 22 januari, men ta också med anteckningarna till seminariet.  
 
Uppgiften behandlar följande kursmål:  

§ Efter genomgången kurs ska studenten kunna planera, genomföra och presentera ett 
vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling; 

 
Förberedelser inför seminariet (3 delar): 
 
1) Läs Öberg, kap 2: "Undvik fallgropar" 
 
2) Specificera ditt intresseområde. Använd fyra meningar för att formulera det övergripande 
forskningsproblemet som du vill arbeta med i din uppsats. 1 Detta är en preliminär formulering, som du kan 
formulera om och avgränsa vidare allteftersom du lär dig mer om ditt intresseområde. Det finns många olika 
källor att inspireras från när du börjar definiera ditt intresseområde och specificera ditt forskningsproblem, till 
exempel aktuella samhällsproblem, pågående debatter inom ett forskningsområde (och möjliga luckor i det), 
personliga erfarenheter, osv. Utgå från dina egna intressen och vad du tycker är viktiga frågor inom 
hållbarhetsområdet. Då får du en mer spännande uppsatsprocess. 
 
3) Lyft fram och diskutera problemområdet från tre forskningsarbeten. Hämta följande två artiklar: 
Læssøe, J., 2007. Participation and sustainable development: The post-ecologist transformation of citizen 

involvement in Denmark. Environmental Politics, 16(2), pp.231–250.  
Söderbergh, B., Jakobsson, K. & Aleklett, K., 2009. European energy security: The future of Norwegian natural gas 

production. Energy Policy, 37(12), pp.5037–5055. 
 
Skumma artiklarna och besvara följande frågor: vilken är artikelns övergripande problemformulering? 
På vilket sätt motiveras den, varför är problemområdet viktigt? Utgå från Öberg (2010, kap 2) och 
diskutera kortfattat hur du bedömer problemområdets relevans, intressanthet (inom akademin) samt 
des användbarhet (utanför akademin) för de båda artiklarna. Obs: för att förbereda dig till seminariet 
behöver du inte läsa hela artiklarna, utan det räcker att du skummar artiklarna och läser de delar som 
är relevanta för att besvara frågorna ovan. 

                                                        
1 Creswell (2007:98) ger följande definition på ett forskningsproblem: A research problem is the problem or issue that leads to 
the need for a study. It can originate from many potential sources. It might spring from an experience researchers have had 
in their personal lives or workplaces. It may come from an extensive debate that has appeared in the literature. It might 
develop from policy debates in government or among top executives. The sources of research problems are often multiple. 
… Unfortunately, too many authors do not clearly identify the research problem, leaving the reader to decide the 
importance of the issue. When the problem is not clear, it is difficult to understand the significance of the research. 
Furthermore, the research problem is often confused with the research questions—those questions that the investigation 
would like answered in order to understand or explain the problem. 
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Hållbar utveckling B 2014 | B-uppsats i hållbar utveckling 
Forskningsdesign, metoder och bedömning av vetenskap 
 
Syftet med den här uppgiften är att få en djupare förståelse för hur vetenskapliga studier kan 
läggas upp, hur de kan genomföras och hur vetenskaplig kvalitet kan bedömas. Detta är en 
förberedelseuppgift inför seminariet och workshoppen den 29 januari. Uppgiften lämnas in på 
studentportalen senast kl 1700 den 28 januari, men ta också med anteckningarna till tillfället.  
 
Del 1) Forskningsdesign 
Du/din grupp har blivit tilldelad två uppsatser (listan finns i slutet av instruktionen). Du hämtar 
dem från Digitalt vetenskapligt arkiv (Diva), http://www.diva-portal.org/, genom ”Avancerad 
sökning – studentuppsatser”. Titta igenom uppsatserna och analysera deras vetenskapliga upplägg 
(forskningsdesign). Fokusera på följande punkter (som delvis är samma punkter som du kommer 
att utgå från när du gör idéskissen för din egen studie):  
 

• Problemområde/forskningsproblem: Vilket är uppsatsens 
forskningsproblem/problemområde? Varför anser författaren att studien är 
relevant/intressant/viktig/användbar?  
 

• Vilket övergripande angreppssätt har studien? Är det kvalitativt, kvantitativt eller försöker 
uppsatsen att kombinera både kvalitativa och kvantitativa dimensioner?  
 

• Hur är studien upplagd? Vilken typ av data/information bygger studien på och hur är det 
insamlat? Varför har författaren valt detta upplägg och dessa metoder? Hur motiverar 
författaren studiens upplägg? 
 

• Vilka styrkor och svagheter ser du med sättet att lägga upp studien (obs! studiens upplägg, 
inte dess genomförande)? 

 
Läs också Öberg (2008) kapitel 3 ”Fastna inte i klyftan” och kapitel 4 ”Avgränsa”. Dessa kapitel ger 
mycket matnyttig information om hur studier kan designas utifrån utgångspunkter i olika 
vetenskapsområden och/eller studiesyften.  
 
Del 2) Metoder för insamling av data 
Öberg (2008) kapitel 6 ”Ett gediget hantverk” går närmare in på tre olika sätt att samla in data i en 
vetenskaplig studie; intervju, observation och experiment. Sammanfatta kort vad dessa metoder 
innebär. Utför också en mikro-studie genom att använda en av dessa metoder (total tidsåtgång 
max 30 minuter). Reflektera över din övning och dess resultat – vad hände? Vad lärde du dig? 
 
Del 3) Bedömning av vetenskap 
Läs Öberg (2008) kapitel 9 ”Ett ramverk för bedömning av akademiska arbeten” (läs särskilt "Fem 
punkter för utvärdering av vetenskaplig kvalitet, s. 171–175). Vilka är, anser du, de viktigaste 
kriterierna för god vetenskap? Vilka bedömningskriterier skulle du använda för att bedöma och 
betygsätta en uppsats på b-nivå? Ta med dig minst 3 kriterier till seminaret. 
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Tilldelade artiklar till del 1) Forskningsdesign 
Gå in på Studentportalen (www.studentportalen.uu.se) för att se vilken grupp du är i.  
 
Grupp 1: Holmström & Öhlund (2009), ”Barnlitteratur inom utbildning för hållbar utveckling En 
ekokritisk textanalys av Tove Janssons böcker om Mumindalen” samt Islam (2011), ”Adaptation of 
Stagnicola palustris to Rapid Climate Change in the Baltic Sea” 
 
Grupp 2: Karlsson & Löjdström (2009), ”Ett grönare universitet? – integrering av 
miljöledningssystem vid Uppsala universitet” samt Nordquist (2010), ”Formgivarens Fotavtryck – 
Hur tre formgivare förhåller sig till hållbar utveckling” 
 
Grupp 3: Adamsson & Nilsson (2010), ”’Storyn’ och ’Cocktailpartyt’ – En kvalitativ jämförelse av 
Max och Saltå Kvarns miljö- och hållbarhetskommunikation” samt Petterson (2008), ” Vatten- och 
avloppssystem i klimatförändringarnas tidevarv – en studie om VA-situationen i Karlstads 
kommun, dess sårbarheter och anpassningsförmåga” 
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Kompendium

Hållbarhet, komplexitet och transformation 
Senge, et. al. (2010). The Necessary Revolution. Broadway Books, kap. 

1, 3 & 8. 
O’Brien & Sygna (2013) “Responding to climate change: The three 

spheres of transformation” Proceedings of Transformation in a 
Changing Climate, 19-21 June 2013, Oslo, Norway. University of 
Oslo. Interactive, p 16-23

Tanner & Bahadur (2013) “Distilling the characteristics of transfor-
mational change in a changing climate”, Proceedings of Transfor-
mation in a Changing Climatee, p 33-42

Raworth (2012). A Safe and Just Space for Humanity: Can We Live 
Within the Doughnut? Oxfam Discussion Papers, February 2012.

IPCC (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vul-
nerability: Summary for Policymakers. Geneva: IPCC

Sterling (2010) “Keep it complex”, Nature, 468, 1029–1031, Nature 
Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited. 

Teorier om samhällsförändring
Robinson (2008). ‘Why Change Happens: Ten Theories’ från The 

Campaign for America’s Future blog
Steffen (2007). »Don’t Just Be the Change, Mass-Produce It«. World-

changing.
Shove (2010). ‘Beyond the ABC: climate change policy and theories of 

social change’. Environment and Planning A, 42(6), pp.1273–1285.
Mintzberg (1987) ”Crafting strategy” Harvard Business Review, Jul/

Aug, vol 65 Issue 4, p 66-75
Steffen (2011). ”Designing Engagement”, www.alexsteffen.com

Politisk förändring
Österbergh (2012). “The Elephant in the Room: How the Power of 

Change Is Surrendered”. I Nyström (red.) Glimpsing Paths – Being 
and Acting in Times of (Un)certainties. Uppsala: CEMUS

Möller (2009). Politiskt ledarskap. Malmö: Liber, kap 24: “Trender och 
implikationer” (s. 241–253). [Finns utskriven i artikelhäfte]

Motståndsstrategier
Sharp, (n.d). From dictatorship to democracy: a conceptual framework 

for liberation. London: Serpent’s tail, kap. 5–7 (sid 17-66)
Johansen (2007). “Nonviolence: more than the absence of violence”. I 

Webel & Galtung (eds.) Handbook of peace and conflict studies. 
London: Routledge

Vinthagen (2006) ”Power as Subordination and Resistance as Disobe-
dience: Non-Violent Movements and the Management of Power”, 
Asian Journal of Social Science, 34:1, pp. 1-21.

McBay, Kieth & Jensen (2011). Deep Green Resistance - Strategy to 
Save the Planet. Seven Stories Press, s. 441–458. [Finns utskriven i 
artikelhäfte]

Chenoweth (2013) ”The Success of Nonviolent Civil Resistance”, Ted 
Talk, Tedx Boulder

Förändring inom företag och organisationer
Senge, et. al. (2010). The Necessary Revolution. Broadway Books. kap. 

5–7, 8–9.
Nidumolu, Prahalad & Rangaswami (2009). »Why Sustainability Is 

Now the Key Driver of Innovation,« Harvard Business Review, 
september 2009. 

Lubin & Esty (2010), “The Sustainability Imperative”,  Harvard Busi-
ness Review, Vol. 88 Issue 5, p42-50.

AtKisson (2009/2011). The Sustainability Transformation. Earthscan. 
Delar av kapitel 9, »Playing with Power), s. 228–230, 232–244 
[Finns utskriven i artikelhäfte]

Kotter (2007), “Leading Change: Why Transformation Efforts Fail”, 
Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 1, p96-103

Innovation
Senge, et. al. (2010). The Necessary Revolution. Broadway Books, kap. 

4, 19–24. 
Wangel (2012). Making Futures: On Targets, Measures and Govern-

ance in Backcasting and Planning for Sustainability. Diss. Stock-
holm : Kungliga Tekniska högskolan, kap. 4: ”Futures Studies” och 
kap 5: Backcasting. (18 s.)

Brown (2008), ”Design Thinking”, Harvard Business Review
Boyer, Cook & Steinberg (2011), In Studio: Recipes for Systemic 

Change, Helsinki Design Lab.. pages. 19–49
Social Innovation Exchange (ND), The Process of Social Innovation

Organisation
Senge, et. al. (2010). The Necessary Revolution. Broadway Books, kap. 

10–11, 15–18.
AtKisson (2007). »A Code of Ethics for Sustainability Professionals«. 

Worldchanging.
Scharmer (n.d.). Adressing the Blind Spot of Our Time: An executive 

summary of the new book by Otto Scharmer Theory U: Leading 
from the Future as It Emerges. The Presencing Institute.

Rooke & Torbert (2005).”7 Transformations of Leadership” Harvard 
Business Review. Vol. 83 Issue 4, p66-76

Katzenbach & Smith (2005) “The Dicipline of Teams”, Harvard Busi-
ness Review. Vol. 83 Issue 7/8, p162-171 

Kommunikation
Senge, et. al. (2010). The Necessary Revolution. Broadway Books, kap. 

17. [Kursbok] (Se även Sharmers Theory U.) 
Duarte (2010 ), “The Contour of Communication”, “The Beginning 

and Call to Adventure”, “The Middle: Contrast”, “Call to Action”, 
“The End”, “What is a Sparkline?”  in Chapter 2, Resonate: Present 
Visual Stories that Transform Audiences

Duarte (2010 ), “Create Meaningful Content”, “Structure Reveals In-
sight”,  Chapters 5 and 6, in Resonate: Present Visual Stories that 
Transform Audiences

Adichie (2009), ”The Danger of a Single Story”, Ted Talk

http://www.sv.uio.no/iss/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/transformations/proceedings-transformation-in-a-changing-climate_interactive.pdf
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http://www.sv.uio.no/iss/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/transformations/proceedings-transformation-in-a-changing-climate_interactive.pdf
http://www.sv.uio.no/iss/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/transformations/proceedings-transformation-in-a-changing-climate_interactive.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-en.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
http://www.nature.com.ezproxy.its.uu.se/nature/journal/v468/n7327/full/4681029a.html
http://www.nature.com.ezproxy.its.uu.se/nature/journal/v468/n7327/full/4681029a.html
http://blog.ourfuture.org/20080514/why-change-happens-ten-theories?q=blog-entry/why-change-happens-ten-theories
http://blog.ourfuture.org/20080514/why-change-happens-ten-theories?q=blog-entry/why-change-happens-ten-theories
http://www.worldchanging.com/archives/007073.html
http://www.worldchanging.com/archives/007073.html
http://www.envplan.com.ezproxy.its.uu.se/epa/fulltext/a42/a42282.pdf
http://www.envplan.com.ezproxy.its.uu.se/epa/fulltext/a42/a42282.pdf
http://cte.jhu.edu/courses/PII/Crafting_Strategy1.pdf
http://cte.jhu.edu/courses/PII/Crafting_Strategy1.pdf
http://www.alexsteffen.com/2011/05/designing-engagement/ 
http://www.csduppsala.uu.se/assets/Glimpsingpaths.pdf
http://www.csduppsala.uu.se/assets/Glimpsingpaths.pdf
http://www.csduppsala.uu.se/assets/Glimpsingpaths.pdf
http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/FDTD.pdf
http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/FDTD.pdf
http://jjohansen.net/2014/01/05/nonviolence-more-than-absence-of-violence/
http://jjohansen.net/2014/01/05/nonviolence-more-than-absence-of-violence/
http://jjohansen.net/2014/01/05/nonviolence-more-than-absence-of-violence/
http://booksandjournals.brillonline.com.ezproxy.its.uu.se/content/journals/10.1163/156853106776150207
http://booksandjournals.brillonline.com.ezproxy.its.uu.se/content/journals/10.1163/156853106776150207
http://booksandjournals.brillonline.com.ezproxy.its.uu.se/content/journals/10.1163/156853106776150207
https://www.youtube.com/watch?v=YJSehRlU34w
https://www.youtube.com/watch?v=YJSehRlU34w
http://www.njupolyji.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTEvMTQvMDcvMTEvMTIvMTk2L1doeV9TdXN0YWluYWJpbGl0eV9Jc19Ob3dfdGhlX0tleV9Ecml2ZXJfb2ZfSW5ub3ZhdGlvbi5wZGYiXV0/Why%20Sustainability%20Is%20Now%20the%20Key%20Driver%20of%20Innovation.pdf
http://www.njupolyji.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTEvMTQvMDcvMTEvMTIvMTk2L1doeV9TdXN0YWluYWJpbGl0eV9Jc19Ob3dfdGhlX0tleV9Ecml2ZXJfb2ZfSW5ub3ZhdGlvbi5wZGYiXV0/Why%20Sustainability%20Is%20Now%20the%20Key%20Driver%20of%20Innovation.pdf
http://www.njupolyji.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTEvMTQvMDcvMTEvMTIvMTk2L1doeV9TdXN0YWluYWJpbGl0eV9Jc19Ob3dfdGhlX0tleV9Ecml2ZXJfb2ZfSW5ub3ZhdGlvbi5wZGYiXV0/Why%20Sustainability%20Is%20Now%20the%20Key%20Driver%20of%20Innovation.pdf
http://www.zurichna.com/internet/zna/SiteCollectionDocuments/en/media/FINAL%20HBR%20The%20Sustainability%20Imperative.pdf
http://www.zurichna.com/internet/zna/SiteCollectionDocuments/en/media/FINAL%20HBR%20The%20Sustainability%20Imperative.pdf
https://secureweb.mcgill.ca/hr/sites/mcgill.ca.hr/files/leading_change_john_kotter.pdf
https://secureweb.mcgill.ca/hr/sites/mcgill.ca.hr/files/leading_change_john_kotter.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:525527
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:525527
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:525527
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:525527
http://www.ideo.com/images/uploads/thoughts/IDEO_HBR_Design_Thinking.pdf
http://www.helsinkidesignlab.org/peoplepods/themes/hdl/downloads/In_Studio-Recipes_for_Systemic_Change.pdf
http://www.helsinkidesignlab.org/peoplepods/themes/hdl/downloads/In_Studio-Recipes_for_Systemic_Change.pdf
http://socialinnovator.info/process-social-innovation
http://www.worldchanging.com/archives/007512.html
http://www.worldchanging.com/archives/007512.html
http://www.presencing.com/sites/default/files/page-files/Theory_U_Exec_Summary.pdf 
http://www.presencing.com/sites/default/files/page-files/Theory_U_Exec_Summary.pdf 
http://www.presencing.com/sites/default/files/page-files/Theory_U_Exec_Summary.pdf 
http://hbr.org/2005/04/seven-transformations-of-leadership/ar/1
http://hbr.org/2005/04/seven-transformations-of-leadership/ar/1
http://boardoptions.com/teamsversusworkgroups.pdf
http://boardoptions.com/teamsversusworkgroups.pdf
http://resonate.duarte.com/
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http://resonate.duarte.com/
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http://cemusstudent.se/courses/hub/bilder-fran-seminarium-projektkriterier/


 

 
 

 

 

http://storyofstuff.org/movies/the-story-of-solutions/








 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Praktiska sfären

Politiska sfären

Paradigmatiska sfären

Del 1:
Kartlägg olika trender, strukturer, 
händelser, beteenden, värderingar, 
osv. i de olika sfärerna som 
påverkar ditt problemområde.



Praktiska sfären

Politiska sfären

Paradigmatiska sfären

Del 2:
Brainstorma vad som kan förändras i 
de olika sfärerna för att göra 
systemet mer hållbart? Till exempel, 
vilka beteenden, tekniska lösningar, 
system, värderingar, eller världsbilder 
skulle vara del av ett mer hållbart 
system.Vilka har störst systemisk 
effekt?



Praktiska sfären

Politiska sfären

Paradigmatiska sfären

Del 3:
Vilka strategier kan användas för 
att få till förändring (i relation till 
del 2) i de olika sfärerna? Är olika 
typer av strategier och 
förändringsteorier lämpliga i olika 
sfärer? Inspireras gärna av ”10  
theories of change”.


	1. Kursrapporthub2014_utkast
	2. slutgiltigt-buppsats2014
	3. schema-forandringsproc
	4. hub2014-kursinfo
	5. Uppsatsarbete_instruktioner_sa+jgr
	6. ideskiss-instruktion
	7. 1.-vetenskapligt-problem
	8. 2.-Forskningsdesign-metoder-och-bedömning-av-vetenskap
	9. kompendium1
	10. moment-och-förberedelser-version21
	11. förb-inför-28-april-uppdaterad
	12. Crit-1-formaterad
	13. Crit-2-instruktioner
	14. instruktioner_crit_3
	15. instuktioner-crit-4
	16. skrivuppg-1-slutg
	17. skrivuppgift-2_projekt
	18. KOmpletteringar_komplett
	kompletteringsuppgifter, introveckor
	formulär


