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1. Kursen i siffror
Antagna/registrerade/aktiva/godkända studenter som läste kursen fristående:
Antagna på kursen:
Antal registrerade studenter:
14
Aktiva studenter genom hela kursen:
11
Kvinnor/män:
6/5
Godkända (2014-09-11):
5
Förväntas bli godkända:
Totalt 9
Aktiva/godkända HUB studenter:
Antagna studenter
Antal registrerade studenter:
Aktiva studenter genom hela kursen:
Kvinnor/män:
Godkända (2014-09-11):
Förväntas bli godkända:

14
10/4
8
Totalt 11

Från studenternas allmänna utvärdering första halvan av terminen (VVV1 7,5hp)
fristående studenter + HUB-studenter:
Helhetsintryck av kursen:
3,9
Föreläsningar:
3,8
Seminarier:
3,4
Kurslitteraturen:
3,8
Uppfyllande av kursmål:
4,0
Från studenternas allmänna utvärdering efter hela terminen, svaren avser dock
andra halvan av terminen (VVV2 7,5hp) där inte annat anges:
Helhetsintryck av kursen:
4,1
Föreläsningar:
3,7
Seminarier:
4,2
Individuell fördjupning:
4,0
Kurslitteraturen:
3,6
Uppfyllande av kursmål:
4,1
Helhetsintryck av hela kursen(15hp): 4,4

2. Kommentar till antagna och examinerade studenter
2.1 Utvärdering och jämförelse med förra årets kurs
År 2013 var det totalt 32 studenter som var aktiva genom hela kursen, i år var denna
siffra 25. Av de aktivt deltagande var det 11 studenter som läste kursen fristående
och resterande studenter läste kursen som en del av Hållbar utveckling B. Hittills har
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57 % av de aktiva studenterna som läste HUB fått godkänt på kursen, siffran för de
fristående studenterna är 45 %, den totala siffran för alla studenter är 52 %.

2.2 Förslag till förbättringar av studentantal och genomströmning
Antalet studenter som har genomfört kursen med godkänt betyg är förvånansvärt
lågt. Efter samtal med Sara Andersson och Jakob Grandin har vi dock förstått av
studenterna som har läst HUB inte heller har avklarat andra kurser i kurspaketet. Det
tyder på att den låga genomströmningen inte uteslutande beror på VVV’s upplägg
eller struktur utan att andra faktorer som hela B-kursens upplägg eller
studentgruppen i sig har varit bidragande. Att endast 5 av 11 studenter som läste
VVV fristående har slutfört kursen beror troligtvis på att deras avslutande inlämning
var relativt omfattande och innefattade både en skriftlig inlämning och en muntlig
presentation under den sista veckan av vårterminen.
Vår uppfattning från kursledningen är även att den låga genomströmningen beror på
att några fristående studenter valde att läsa VVV parallellt med heltidsstudier eller ett
arbete, något som gör det svårt att klara kursen. Vi anser inte att antalet uppgifter var
för många eller för omfattande, däremot skulle upplägget av den individuella
fördjupningen kunna ändras till att bli mer öppet. I år ställde vi höga krav på att det
skulle mynna ut i en akademiskt skriven text, om samma uppgift används till nästa år
skulle formatet kunna vara mer öppet så att fokus hamnar på den individuella
fördjupningen och inte på själva skrivuppgiften.
Trots den relativt dåliga genomströmningen så här långt i kursen är vår uppfattning
från kursledningen att många studenter är nöjda med kursen. De studenter som inte
har klarat kursen har ändå uttryckt att det har lärt sig mycket av kursen, vilket vi ser
som positivt.
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3. Helhetsbild av kursen
3.1 Kursledningens uppfattning av kursen
I år var kursledningen för kursen helt ny och för både Sanna och Malin var det första
gången vi arbetade med en kurs på Cemus. Detta innebar en rad utmaningar och att
arbetet med kursen ibland tog längre tid än nödvändigt då ingen av oss sen tidigare
kände till rutinerna runt amanuensarbetet. Trots, eller tackvare, detta tog vi oss an
planeringen av kursen med ambitionen att förändra kursen mycket från tidigare år.
Detta blev vi även uppmuntrade till av Cemus ledning.
Kursen var som under föregående år uppdelad i VVV1, som gick under första halvan
av terminen med fristående studenter och studenter från HUB, och VVV2 som löpte
under terminens andra hälft med endast fristående studenter. I VVV1 valde vi att
använda oss av tre stycken block á tre veckor, vilka var tematiskt uppdelade. Det
först blocket fokuserade på människosyn och vetenskapsteori, det andra blocket på
natursyner och djur och det tredje blocket på värderingar och visioner. Varje block
bestod av två föreläsningsintensiva veckor för att avslutas med en vecka då fokus låg
på ett seminarium och en skrivuppgift för att sammanfatta blocket. Den sista
skrivuppgiften bestod i att knyta samman de två första samt addera ytterligare
perspektiv.
I VVV2 valde vi att arbeta betydligt mer studentfokuserat och studentdrivet, detta
gjorde vi genom två huvudspår. En föreläsningsserie som var uppdelad i tre block
sträckte sig över andra halvan av terminen gemensamt med en individuell
fördjupning. Föreläsningsseriens block var liksom i VVV1 uppdelade på tre block á
tre veckor där det första berörde demokrati och rättvisa, det andra ekofilosofi och det
tredje världsbilder. Varje block bestod av 3-4 föreläsningar och avslutades med ett
seminarium som var helt studentplanerat och studentdrivet. Vi i kursledningen var
mycket nöjda med hur seminarierna blev, möjligtvis hade de blivit ännu bättre och
knutit an mer till kurslitteraturen om ett hanledningstillfälle inkluderades innan
seminariet. Den individuella fördjupningen hade vi tre återkopplingstillfällen för och
den mynnade ut i en mindre uppsats. En individuell fördjupning verkade mycket
uppskattad av studenterna men många uttryckte det som svårt att skriva själva
uppsatsen. Till nästa år kan formen för uppgiften vara mer öppen.
Vi i kursledningen är överlag nöjda med kursen och kursgenomförandet. Då det var
första gången vi båda arbetade med en kurs har vi dock lärt oss mycket som skulle
kunna göras bättre till nästa år. En sak är att planera hela VVV innan kursstart, i år
hann vi inte med att planera VVV2 innan kursen började vilket resulterade i att vi fick
lägga mycket tid på det samtidigt som VVV1 pågick. Ytterligare ett moment som tog
upp mycket tid under kursens gång var att vi inte innan kursstart hade bestämt alla
artiklar som skulle användas i kursen. Detta var en stor brist som både ledde till

5

stress hos kursledningen, sen information till studenterna och troligtvis inte ett
optimalt litteraturval. Vi valde att i år inte använda oss av ett kompendium då vi ville
att studenterna skulle träna sig i att själva söka upp artiklar genom databaser och
bibliotekets hemsida. Detta fick mycket kritik från studenterna som uppfattade detta
som svårt och onödigt. Med bättre planering och tydligare instruktioner kan dock
detta genomföras bättre. Vi anser fortfarande att det ligger ett värde i att i en
fortsättningskurs på universitetet träna sig i att själv leta litteratur, något som var extra
viktig till de fristående studenternas individuella fördjupning. Vi i kursledningen anser
även att vi hade svårt att hinna läsa kurslitteraturen innan kursstart, något som gjorde
det svårare att knyta an seminarier, diskussioner och skrivuppgifter till den på ett
relevant sätt.
Vi valde att under hela kursen ha föreläsningar som var tre timmar långa, där de två
första timmarna var föreläsning och den sista var en diskussion. Detta uppfattade vi i
kursledningen som mycket bra! Speciellt bra blev diskussionerna när föreläsaren
valde att stanna kvar och delta i diskussionen. I VVV1 hade vi även ett studiebesök
till Upplandsmuseet där vi blev visade runt av en anställd, detta uppfattade vi som
mycket lyckat och uppskattat.
Det var överlag en god stämning i studentgruppen under kursen och det blev ofta
långa och intressanta diskussioner. Speciellt under kursens andra halva, VVV2, när
studentgruppen endast bestod av 11 studenter uppfattade vi samtalsklimatet som
mycket bra. Under kursens första halva hade vi ibland bekymmer med att mycket få
studenter deltog på föreläsningarna, vilket vi försökte åtgärda under kursens andra
halva genom att göra det obligatoriskt att medverka på minst 75 % av
föreläsningarna. Vi i kursledningen är överlag mer nöjda med kursens andra halva då
vårt intryck är att vi lyckades väl med att anpassa kursen efter den lilla
studentgruppen och arbeta med de styrkor och fördelar som en liten grupp besitter.

3.2 Studenternas uppfattningar av kursen
Vi har i år inte separerat utvärderingarna mellan HUB-studenterna och de fristående
studenterna, vilket har gjorts tidigare år. Detta gör det svårt att göra en jämförelse
med föregående års resultat. Man kan dock se att kursen efter halva terminen med
både fristående och HUB-studenter fick helhetsintrycket 3,9, när hela terminen hade
gått och endast de fristående studenterna var kvar på kursen fick den
helhetsintrycket 4,4. Det kan jämföras med de fristående studenterna 2013 som då
gav kursen helhetsintrycket 4,1. Att kursen fick högre helhetsintryck efter hela
terminen, både VVV1 och VVV2, stämmer väl överrens med vår uppfattning i
kursledningen. Detta kan både bero på att andra halvan av terminen generellt var
mer lyckad än första halvan av terminen, men även att studenterna som läste
fristående uppfattade första halvan av terminen som bättre än dem som läste den
som en del av HUB.
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Gällande skillnaden mellan VVV1 och VVV2 skilde sig åsikterna åt hos de fristående
studenterna. Vissa ansåg att det var givande med diskussioner i en liten grupp och
uppskattade det mer självständiga arbetet medan andra tyckte att det var tråkigt att
bli en liten grupp och efterfrågade mer schemalagd tid.
Flertalet studenter kommenterade att kursen ibland var för lik HUA och att de inte
uppfattade den som tillräckligt utmanande, samtidigt som vissa ansåg att det var
svårt att hinna med VVV samtidigt som B-uppsatsen. Det är en stor utmaning att göra
VVV utmanande för studenterna som läser HUB och samtidigt göra den tillgänglig för
dem som läser den fristående. Detta tycks från tidigare års kursrapporter vara en
återkommande svårighet. Ett förslag är att se över upplägget på HUB och se om det
finns möjlighet att de fristående studenterna läser 7,5hp själva för att sen utöka
gruppen med HUB-studenterna under terminens andra halva.
Studenterna var överlag nöjda med kursens seminarium. I VVV1 var de första två
seminarierna betydligt mer uppskattade än det sista. Det beror troligtvis på att hela
det sista blocket hade svårt att finna sin karaktär och essens. I VVV2 fick studenterna
själva planera och leda seminarium, något som var mycket uppskattat.
Gällande litteraturen valde vi att i år ha kvar Everndens bok samt komplettera den
med en bok av Ganetz samt Common Cause Handbook i VVV1. I VVV2 använde vi
en bok av Tännsjö, Merchant och Wätte. Everndens bok fick mycket gott omdöme
från studenterna, även om några kommenterade att den var onödigt svår. Vi valde att
i år ha diskussionsgrupper där studenterna varje vecka fick diskutera och svara på
instuderingsfrågor till Evernden, det verkar ha varit väldigt uppskattat från
studenternas håll.
Många studenter angav att kursen höll för högt arbetstempo och att det var för
mycket att göra. Möjligtvis kan schemat ses över och ”lättas upp” något till nästa år.
Man kan också tänka sig att skrivuppgifterna bör kortas ner något då de i år var
ganska långa och omfattande.

3.3 Återstående arbete och tidsplan för genomförande
Det återstående arbetet består av att rätta kompletteringar och rapportera in betyg
löpande.

4. Arbetsgrupp och arbetsprocess
4.1 Arbetsgruppens medlemmar
Examinator
Tuula Eriksson, Avdelningschef avdelningen för landskapsarkitektur SLU
Kursledning
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Sanna Gunnarsson och Malin Andersson
Övriga medlemmar
Sara Andersson, Cemus
Tuula Eriksson, universitetsadjunkt sociologi
Juan Carlos Gumucio, antropolog
Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap
Daniel Mossberg, studierektor Cemus
Isak Stoddard, utbildningssamordnare Cemus
Malin Östman, projektassistent och f.d. amanuens på kursen

4.2 Arbetsgruppsmöten
Arbetsgruppsmöten hölls i november och december.
Första mötet hade fokus på kursens struktur och schema. Vi i kursledningen fick
många bra tips på hur vi kunde göra strukturen i kursen tydligare samt olika teman
och perspektiv som saknades.
Det andra arbetsgruppsmötet fokuserade på att diskutera och besluta om
examination och litteratur. Det var mycket värdefullt att få hjälp med valet av litteratur
samt strukturen och formen på examinationen.

4.3 Kursledningens intryck av arbetsgruppen och arbetsprocessen
De flesta arbetsgruppsmedlemmarna deltog aktivt i kursen antingen som föreläsare
eller höll i någon annan typ av tillfälle. Uppslutningen vid det första mötet var
dessvärre inte tillfredsställande, detta var dock bättre vid det andra mötet.
Arbetsgruppen har fungerat väldigt bra, alla har varit engagerade och
arbetsgruppens input har verkligen varit givande för kursens utfall. I efterhand kan
dock vi i kursledningen se att ett mer kreativt format på mötena kunde gjort att
diskussionerna hade blivit ännu mer givande.

5. Kursamanuenser
5.1 Samarbetet mellan amanuenserna
Samarbetet mellan amanuenserna fungerade bra. Då vi båda var helt nya på Cemus
uppstod dock ibland oklarheter och ”överraskningar” i arbetet. Under terminens gång
uppstod många, av oss, oförutsedda arbetsuppgifter som vi inte hade gjort någon
tydlig uppdelning av. Det resulterade ibland i en något oklar och ojämn ansvars- och
arbetsfördelning. Utöver det har vi båda tagit ansvar för att ses när vi har bestämt att
göra det samt slutföra våra respektive arbetsuppgifter.
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5.2 Hjälp och stöd från Cemus
Tyvärr uppfattade vi båda två att vi inte fick det stöd som behövdes när vi båda kom
som nya amanuenser till en kurs. Vi upplevde att Malin Östman, vår resursperson,
alltid fanns tillgänglig och kunde svara på våra frågor men vi saknade en mer tydlig
introduktion till arbetet. Vår upplevelse var att vi lätt kunde få bra svar på våra frågor,
men att vi som nya inte alltid visste vilka frågor vi behövde ställa. Vi saknade dels en
introduktion till vad som förväntas av en som amanuens, vad arbetet består i och vad
man har ansvar för, men även en introduktion till det administrativa arbetet. Vi insåg
sent på kursen att vi inte visste de fullständiga rutinerna kring fakturering, trots att vi
frågat och fått svar kring det. Att inte bli ordentligt introducerad till tjänsten anser vi
gjorde vårt arbete svårare och mer tungrott än vad som hade varit nödvändigt. Vi fick
lägga mycket tid och energi på att försöka orientera oss in i arbetet istället för att
jobba med kursen under de första veckorna.

5.3 Rollen som amanuens
Arbetet som amanuens var mycket lärorikt, omväxlande och roligt. Det var en helt ny
roll mot studenterna som vi som nya amanuenser dock ibland uppfattade som
utmanande och ibland svår. Det var svårare än väntat att veta vad som händer i
studentgruppen och hur de uppfattar kursen.

6. Lärarkollegiet och kursmöten
6.1 Lärarkollegiets funktion
Vi har båda deltagit på de flesta kollegiala träffar och har uppskattat dem mycket!
Som nya amanuenser har det varit värdefullt att både träffa andra amanuenser och
diskutera olika tematiska och pedagogiska frågor. Vi har sett det som positivt att alla
kan bidra med idéer på teman till träffarna och diskussionerna på träffarna har oftast
varit mycket givande och intressanta.

6.2 Kursmötenas funktion
Vi fann det mycket värdefullt att ha möten med HUB-kollegiet för att diskutera hela
kursens struktur. Att få höra hur de andra amanuenserna hade planerat sina kurser
samt få kommentarer på vårt arbete var mycket värdefullt i vår arbetsprocess. Något
vi kunde önska är att ha större möten med både HUA- och HUB-kollegierna för att
diskutera och säkerställa progression mellan de olika kurserna.
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7. Arbetsmiljö
7.1 Samarbete med övriga Cemus
Samarbetet fungerar bra, det är bra med regelbundna möten och annan gemensam
aktivitet.

7.2 Lokaler
Datorer och nycklar skulle man behövt snabbare för att börja kunna arbeta direkt. Det
skulle vara bra med ett större gemensamt utrymme men bra med egna kontor för ca
4 personer.

7.3 Förslag på förbättringar
Fler gemensamma luncher och fikatillfällen. Fler möten med personer ifrån olika
kurser för utbyte av idéer etc.

8. Kursens upplägg och innehåll
8.1 Innehåll och struktur
Vi ändrade ganska mycket ifrån förra årets kurs. Vi delade in VVV1 i tre delar med en
avslutande skrivuppgift till varje del. En del föreläsare var samma som från året innan
men vi hade en hel del nya. VVV2 delades in i tre delar med ett studentlett
seminarium som avslutning till varje del. Under hela VVV2 pågick även ett
självständigt fördjupningsarbete som rapporterades i en uppsats och presenterades
muntligt i slutet. Val av ämne till denna uppsats valdes också av studenterna själva
med utgångspunkt i vad vi gått igenom i kursen.
Vi hade även ny kurslitteratur förutom Natural Alien som vi behöll ifrån året innan. I
VVV1 hade vi även Naturlikt av Hillevi Ganetz och Common Cause handbook. I
VVV2 hade vi Global Democracy av Torbjörn Tännsjö, Radical Ecology av Carolyn
Merchant och Farligt land av Ruben Wätte.
I början hade vi 2 workshops, en om hur samtalsklimatet är/ska vara i
undervisningssalen och en om hållbar utveckling. Senare hade vi en workshop med
Pella Thiel om värderingar och Common Cause handbook. VVV1 var uppdelat i tre
delar som innehöll föreläsningar och ett seminarium i slutet av varje del. Efter varje
föreläsning hade vi 45 min diskussion. Ofta tillsammans med föreläsarna om de ville
stanna kvar. Till boken The Natural Alien hade vi diskussionsgrupper som sågs varje
vecka utanför undervisningstid för att diskutera det kapitel de läst. Examinationen i
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VVV1 bestod av 3 skrivuppgifter efter varje del. Den sista knöt ihop de två första till
en text. Seminarier och workshops var även de obligatoriska. Varje grupp skulle även
skicka in ca en sida om vad de diskuterat varje vecka om The Naturel Alien. Även
VVV2 var uppdelat i tre delar som innehöll föreläsningar och ett seminarium i slutet
av varje del. Fast här var seminarierna studentledda. Efter varje föreläsning hade vi
45 min diskussion. Ofta tillsammans med föreläsarna om de ville stanna kvar.
Seminarierna var examinerande plus att de skrev ett individuellt fördjupningsarbete.

8.2 Projektmål och analys av måluppfyllelse
8.3 Utvärdering och slutsats
Uppdelningen i tre delar i VVV1 var kanske inte det bästa. Varje del fick inte
tillräckligt med tid. Vetenskap och natursyner blev kanske lite för övervägande. Sista
delen i VVV1 kom lite i skymundan. Skrivuppgifterna var kanske lite långa, men att
ha två stycken och sedan knyta ihop dem i den tredje tyckte vi var bra. I VVV2
fungerade uppdelningen i tre delar bättre. De studentledda seminarierna fungerade
också bra, men studenterna kunde ha fått lite mer tid till förberedelse för dessa och
mer handledning av oss. Nu fick de i princip helt fria händer. Det var bra att testa
detta koncept och ge studenterna mer inflytande. I den individuella fördjupningen
kunde det varit mindre fokus på skrivandet och istället mer fokus på presentation och
att fördjupa sig i något. Det behöver inte vara en så strikt akademisk uppsats.
Workshopsen och fungerade överlag bra. Workshopen om hållbar utveckling blev
dock nog en upprepning för de i HUA. Seminarierna fungerade också bra men de
hade kunnat gå djupare in på frågorna. Det hade även varit bra att ta upp andra
saker än de som de skrivit om i skrivuppgifterna. Vi känner dock att det var många
bra diskussioner på seminarierna och under föreläsningarna. Andragörande delen
blev lite svag i kursen, hade behövt någon mer föreläsare som kunde ha gått djupare
in på detta. Det skulle kanske vara bra att läsa en annan bok än Evernden först som
en introduktion eftersom den är lite svårare. Vi hade även kunnat dela upp kursen
mer i sociala, ekonomiska respektive ekologiska frågor. Det globala perspektivet
saknades lite och mycket hamnar i ett västerländskt perspektiv, så detta är något vi
behöver ha i åtanke. Det hade även varit bra att gå igenom vad värderingar,
världsbilder och visioner är mer grundligt i början. Här skulle det även vara bra att
problematisera begrepp som hållbar utveckling.
Vi skulle även behöva få in en kritik mot föreläsare och texter. VVV2 kändes generellt
bättre än VVV1 och det var lättare att få en överblick över en liten grupp studenter. Vi
skulle kunna göra fler studiebesök, saker utanför universitetet för att skapa variation.
Fler föreläsare som inte är från ett universitet skulle också vara bra, t.ex. aktivister,
miljöorganisationer, m.fl. Vi behöver även tänka på att ha föreläsare med olika
åsikter. En av de svåraste sakerna är att få kursen mer olik HUA och att göra den till
en fördjupning.
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9. Ekonomi
9.1 Ursprunglig budget
Total budget: 85 000
Totalt kostander: 86682

9.2 Ekonomiskt utfall
Utfall: -1682

9.3 Kommentarer
Vi hade kanske behövt planera budgeten mer noggrant. Men det var svårt eftersom
vi båda var nya och inte riktigt visste hur allt gick till. Plus att vi inte hade föreläsare
till VVV2 bokade innan kursens start, vilket gjorde det svårt att veta hur mycket de
föreläsarna skulle kosta.

10. Kommunikation, hemsida och PR
10.1 Kursportalen
Studenterna verkade uppleva det lite stökigt med två olika portaler, vilket vi också
kände ibland. Det skulle kanske vara bättre att bara ha studentportalen. Vi har använt
båda genom hela kursen. Fast det borde kunna fungera om man förklarar när de
används för studenterna.

10.3 Citat om Cemus och om kursen
”Bra balans mellan individuella behov och elevernas kollektiva behov.”
”Öppen, icke-hierarkisk organisation med engagerade studenter som söker sig hit!”
”Engagerande, flexibelt, krävande och tillgängligt”
”ger stora möjligheter för studenter att engagera sig”
”gemenskap, engagemang, initiativ, passion, trygghet”
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11. Studenternas kursutvärderingar
11.1 Fritextsvar ifrån första utvärderingen (HUB och VVV fristående)
Var någon föreläsning särskilt betydelsefull? I så fall vilken och varför?
Daniel Hansson, Malin Östman; Pellas var väldigt intressant; Daniel Hanssons
föreläsning för förståelsen av världsbilden. Tora Holmberg var duktig och tog upp
viktiga tankar kring djur; Johan Hedrén var otroligt intressant. Så väl genomförd, brett
spektrum med kopplingen till politiskt tänkande som är lätt att glömma bort i
hållbarhetsdiskussionen; Johan Wikström var viktig då det är högst aktuellt med
andragörande och det görs ofta omedvetet;
Var någon föreläsning mindre betydelsefull? I så fall vilken och varför?
Den om djur kändes inte relevant och den av en doktorand om vetenskapsteori var
svår att hänga med i; Mycket har varit ganska lika föreläsningarna i b-kursen vilket
har gjort att det har känts som upprepningar;
Kommentarer om böckerna ifrån studenterna:
Everden – relevant men svår, Ganetz – första kapitlet var bra, resten inte så relevant;
Bättre att ha fyra artiklar som är bra och relevanta, än 10 stycken; Artiklarna behöver
finnas enkelt tillgängliga digitalt. Man ska kunna beställa kompendium mot betalning;
Allt bleknar lite vid jämförelse med knivskarpa Evernden. En riktig ögonöppnare som
måste få vara kvar.
Vilket är ditt helhetsintryck av Värderingar, världsbilder och visioner?
Kul upplägg med stor blandning av föreläsare, seminarier och workshops; Lite
mycket upprepning om man gått A-kursen och ändå får man lite samma
utgångspunkt som de andra; Glad att jag fortsatte på HUB; Mycket nya intressanta
tankar och förhållningssätt dyker upp;
Vad tycker du om kursens arbetstempo?
Känns som mer än 50%, jag gick på allt, läste allt och gjorde alla uppgifter, det var
definitivt mycket mer än 20h/vecka!; Har varit svårt att hinna med samtidigt som Buppsatsen; för att vara en halvtidskurs var tempot högt, men å andra sidan var
uppgifterna spännande och givande;
Vad är det viktigaste du tar med dig från Värderingar, världsbilder och
visioner?
Kritiskt granskande perspektiv; Att analysera med avseende på hållbar utveckling;
Förändrad syn på förhållandet mellan kropp och miljö; Att människors värderingar
påverkar deras syn på naturen, djuren och hållbar utveckling väldigt mycket och det
är dessa värderingar som gör att vissa anser att det är okej att orättvisor finns eller
att det inte finns mycket man kan göra, eller ser naturen som objekt; Helhetsbilden;
Hur styrda vi är kulturellt i hur vi ser på natur och varandra och vilka utmaningar som
finns i att nå ett hållbart samhälle; Världsbilderna ur ett historiskt perspektiv. Vidgad,
mer inkluderande syn på världen. Har lärt mig vilka mina visioner egentligen är; Hur
människan relaterar(och distanserar) sig själv till naturen, kulturen och hur vårt
samhälle är uppbyggt ideologiskt, filosofiskt och ekonomiskt; Innehållet i Natural Alien
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o Naturlikt; Att alternativa sätt många gånger är bättre än rådande; Samband
värderingar, attityder o beteenden. Att attityder inte behöver stämma överens med
våra beteenden;
Förslag till förbättringar inför nästa år
Lägg ut uppgifter i god tid; Lägg till en föreläsning om genus; Praktisk tillämpning till
exempel samhällsrelaterade övningar eller exkursioner; Kursen skulle kunna ha fler
gruppdiskussioner som de om Natural Alien.; Mer nätverksträffar med människor i
branschen; Minska upprepningarna från HUA; Lättare åtkomst till artiklar, lägre
arbetstempo, motsvarar inte 50 %; Workshop med Hansson. Mer fokus på
litteraturen under seminarierna mest för att man ska lära sig något och verkligen läsa
allt; Det skulle vara roligt att läsa kontroversiella artiklar, vrida och vända och
diskutera dessa. Ha kvar ”naturlikt” och ”The Natural Alien”. Ta med några radikala
åsikter, typ någon som förnekar miljöproblemen eller nån miljöaktivist
Det bästa med kursen för dig
Inspirationen att vilja göra någonting för att förändra dagens samhälle;
Kurskamraterna och diskussionerna med dem, Seminarierna och workshopen;
Evernden och nutidsanalysen med partierna; Helheten, att det har varit en blandning
av undervisningssätt tycker jag har varit väldigt bra, men framförallt tycker jag att
diskussionstillfällena varit bra och givande; Bra översikt och att begreppet HU frigörs
från att endast fokusera på miljöfrågor. Bra att kursen går tsm med HUB, ger
ytterligare dimension. Många artiklar har varit ögonöppnare; Jag har fått fler
argument för hållbar utveckling och tips på hur dessa bör framställas. Intressant, bra
föreläsare, ser nog världen på ett lite annat sätt efter kursen; Älskar att ha
möjligheten att diskutera förläsningen efter föreläsningarnas slut; Att min världsbild
vidgades betydligt; Att man vädrar och diskuterar värderingar; Att värdera alternativa
synsätt;
Övriga synpunkter
Hade velat ha en föreläsning om vad man kan göra, lite praktiska lösningar; Jag
tycker kursen var rolig och inspirerande!; Skönt med annan typ av examination än
salstenta; Bra kursledning!; Bra skrivuppgifter och även bra feedback på texterna!;

11.2
Svar ifrån VVV2 (De som läste kursen fristående) efter kursens slut
Vad är det viktigaste du tar med dig från VVV2?
Hur brett dilemmat är men också hur långt man kan komma genom diskussioner.
Diskussionerna tycker jag varit väldigt givande!; Kritiskt tänkande; En bredare
natursyn och en mer alternativ förståelse; Slutsatser från det självständiga arbetet;
Föreläsningarna arbetssamhället, ecocide, Ruben Wättes bok; ändra mitt sätt att
arbeta på och förhållande till arbete; Hur studier om diverse nutidsfrågor kan se ut,
att planera ett seminarium är givande!
Upplever du att diskussionerna i kursen har varit inkluderande och jämlika?
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Jag upplever att en alltid haft möjlighet att delta; Alla har i alla fall fått komma till
tals…
Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen?
Det vidgade perspektivet på HU!; kritik mot rådande samhälle. Större förståelse för
vad som kan/bör göras för att förbättra samhället; värderingar, syn på omgivningen;
Vidgad världssyn – inklusive allt från ideologier och förklaringar till befintliga system(s
existens) till miljöproblem och hållbarhet.
Förslag till förbättringar inför nästa år
Mer inplanerad undervisning under VVV2 (d.v.s. lite mindre självstudier); Mer utopier
och vad man faktiskt kan göra, fast kanske inte relevant för denna kurs ämne
egentligen; Diskutera upplägget med kursdeltagarna (kanske med de som antagits till
kursen redan i planeringsstadiet). Bredare utbud av föreläsare (inkludera
miljörörelsen); Kanske en gemensam studieresa; moment i annan form än
föreläsning? Besöka museum, studiebesök etc.?; Något mer tillfälle/seminarium
utanför klassrumsmiljön.
Det bästa med kursen för dig
Föreläsningarna! Som ofta varit väldigt givande och inspirerande ; Ta del av allas
tankar om ett hållbart samhälle; Många bra och intressanta föreläsningar, från olika
synsätt. Har fått en bredare kunskap om vad Hållbar utveckling är. Bra atmosfär i
klassen, trevliga, engagerade, deltagare och kursledning! ; mer kritisk syn på
världen och förståelse för hur den fungerar;
Övriga synpunkter
Mkt bra, intressant och rolig kurs! Gillar att den mycket byggt på deltagande från
studenterna;

11.3 Kommentarer
Något vi måste tänka ännu mer på till nästa år är definitivt att försöka göra så att
föreläsningarna inte blir för lika de som var i HUA. Speciellt eftersom ett flertal
studenter kommenterade på detta. Även att videoföreläsningar i regel är mindre
uppskattade än verkliga. Annars känner vi oss nöjda med föreläsningarna överlag. Att
göra dem lite mer utmanande och djupgående skulle också vara bra. Vi måste även
fundera över om ett kompendium till artiklarna är bättre, eller hur vi kan förbättra
tillgängligheten. Vi tycker att det är bra för studenterna att lära sig att söka upp
artiklar själva men det ska inte vara så svårt att de inte läser dem. The Natural Alien
fick höga betyg i de kvantitativa svaren och passar bra till kursen, den är utmanande
vilket är bra på en B-kurs. Resten av kurslitteraturen är vi också nöjda med. Till nästa
år behöver man tänka över om tempot var för högt. Kanske hade vi för många
skrivuppgifter och för många artiklar att läsa. Alternativt kunde skrivuppgifterna vara
mindre. I stort är vi nöjda med VVV2 och hela VVV. I VVV2 kunde vi ha gett mer stöd
och tid inför de egenplanerade seminarierna, men vi tycker absolut att det är en bra
idé att låta studenterna planera seminarium själva. Att ha fler studiebesök,
studieresor skulle kunna göra kursen ännu bättre och mer intressant. Vi tycker också
att det fungerade bra att ha ett mer självständigt arbete där studenterna själva kan
15

välja något de är extra intresserade av. Överlag är vi nöjda med kursen och det har
känts som att de flesta studenterna varit nöjda också.
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Exempel: Hornborg (2001), ”The Thermodynamics of Imperialism: Towards an Ecological Theory of Unequal
Exchange”, i The Power of the Machine, s. 39.






Evernden (1993) The Natural Alien, 154 s. Toronto: University of Toronto Press, 295 s.
Ganetz (2012) Naturlikt. Människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin. Gidlunds
Förlag
Common cause handbook

är studentrepresentant i arbetsgruppen och läste kursen under
2013. Sara har tidigare läst Hållbar utveckling A och Hållbar utveckling B på Cemus.
Under den gångna hösten har hon läst Spanska A och flyttar till Spanien nu i vår för att
vidare få pröva sig fram på nytt spännande språk.
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•




Schema
Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV1)
7.5 hp
Vt. 2014, v. 4-13
Obligatoriska moment är rödmarkerade
V.4
Mån 20-jan
17.15-19.00
Sal X
Universitetshuset

Gemensam introduktionsföreläsning

Bengt Gustafsson
prof. i teoretisk astrofysik

Tis 21-jan
9.15
9.15-11.00
12:228
Blåsenhus

Registrering
Tillsammans - filosofiska perspektiv på
hållbarhetsproblematiken

Kursledningen
Olle Torpman, doktorand
vid institutionen
för praktisk filosofi,
Stockholms universitet

11.15-12.00

Kursintroduktion

Kursledningen

13.15-15.00
12:230
Blåsenhus

Ämnesdidaktik

Jakob Grandin
kurssamordnare vid
Institutionen för
geovetenskaper

Seminarie-Workshop

Kursledningen

Öppen föreläsning
Resource Trends: The Fundamental
Question of Sustainability

Joseph Tainter, Professor
at the department of
Environment & Society
Utah State University

Tors 23-jan
10.15-12.00
12:228
Blåsenhus
13.15-15.00
Norrland I & II
Geocentrum

Fre 24-jan
10.15-12.00
Norrland 1
Geocentrum

Vad är hållbarhet?
Studentdriven workshop

Kursledningen

DEL 1 – MÄNNISKAN, KULTUREN OCH VETENSKAPEN
V.5
Mån 27-jan
9.15-12.00
12:128
Blåsenhus

Tis 28-jan
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus
Tors 30-jan
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus

Fre 31-jan
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus

24.00

Tankesystem som format och omformar
samhället så som vi känner det idag

Carl Reinhold
Bråkenhielm, professor
emeritus i empirisk
livsåskådningsforskning,
Uppsala universitet

Ekonomisk historia

Ylva Hasselberg,
professor i ekonomisk
historia, Uppsala
Universitet

Skapar vetenskapen världen?

Erik Jansson Boström,
Doktorand vid filosofiska
institutionen,
Uppsala universitet

Kritisk vetenskapsfilosofi

Daniel Hansson,
forskare i sustainable
system design, University
of Idaho

Inlämning diskussionsanteckningar
The Natural Alien kap 1

V.6
Mån 03-feb
9.15-12.00
21:136
Blåsenhus
Ons 05-feb
9.15-12.00
12:128
Blåsenhus

Fre 07-feb
24.00

V.7
Tis 11-feb
18.00
Ons 12-feb
9.15-12.00
12:230
Blåsenhus
Fre 14-feb
13.15-15.00
24.00

Den andre – vem är det?

Johan Wickström,
teologie doktor vid
Uppsala universitet

Människosyn genom tid och rum

Juan Carlos Gumucio
f.d. lektor vid Institutionen
för och kulturantropologi
och etologi, Uppsala
Universitet

Inlämning diskussionsanteckningar
The Natural Alien kap 2

Inlämning skrivuppgift 1

Seminarium 1

Kursledningen

Besök på Upplandsmuseet

Kursledningen

Inlämning diskussionsanteckningar
The Natural Alien kap 3

DEL 2 – MÄNNISKAN I NATUREN
V.8
Mån 17-feb
9.15-12.00
12:130
Blåsenhus

Natursyner

Anders Öckerman,
jägmästare och
miljöhistoriker

Ons 19-feb
9.15-12.00
12:128
Blåsenhus

Tors 20-feb
9.00-17.00
Blåsenhus
Fre 21-feb
24.00

V.9
Mån 24-feb
9.15-12.00
12:231
Blåsenhus

Tis 25-feb
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus

13.15-15.00
12:228
Blåsenhus

Naturen och vetenskapen

Jenny Beckman
universitetslektor vid
Institutionen för idé- och
lärdomshistoria, Uppsala
Universitet

Gruvsymposium

OBS!
Anmälan krävs!

Inlämning diskussionsanteckningar
The Natural Alien kap 4

Vad ska vi med naturen till?

Marit Widman
Doktorand i
nationalekonomi
SLU

Människor och andra djur

Tora Holmberg,
forskarassistent vid
Institutet för bostads- och
urbanforskning (IBF)

The Natural Alien

Malin Östman,
kurssamordnare vid
Institutionen för
geovetenskaper, Centrum
för hållbar utveckling

Ons 26-feb
10.15-12.00
12:228
Blåsenhus
Fre 28-feb
24.00

V.10
Tors 6-mar
18.00
Fredag 7-mar
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus

Dokumentär/Film

Kursledningen

Inlämning diskussionsanteckningar
The Natural Alien kap 5 & 6

Inlämning Skrivuppgift 2

Seminarium 2

Kursledningen

DEL 3 – MÄNNISKAN IDAG OCH SEN
V.11
Mån 10-mar
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus

13.15-16.00
12:228
Blåsenhus

Tis 11-mar
9.15-12.00
Norrland 1
Geocentrum

Värderingsskapande
The genesis of values

Kursledningen

Människors attityder mot
hållbar utveckling

Kirsti Häkkinen,
doktorand vid
institutionen för psykologi
Uppsala Universitet

Värderingsworkshop
Common cause handbook

Pella Thiel,
projektledare inom
miljörörelsen

V.12
Mån 17-mar
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus

13.15-16.00
12:228
Blåsenhus

Tis18-mar
9.15-12.00
12:228
Blåsenhus

Fre 21-mar
18:00
V.13
Ons 26-mar
9.15-12.00
Norrland 1
Geocentrum
12.00 – 13.00
Norrland 1
Geocentrum

Att förstå våra värderingar

Tuula Eriksson
Avdelningschef på enheten
för Landskapsarkitektur,
Institutionen för Stad och
Land, SLU

Att förstå utopiskt tänkande

Johan Hedrén,
Associate Professor
Water and Environmental
Studie
Linköping Universitet

Visioner på gott och ont

Sverker Gustavsson,
professor emeritus i
statskunskap vid Uppsala
Universitet

Inlämning skrivuppgift 3

Slutseminarium
OBS Salsbyte!

Kursledningen

Knytislunch och kursavslutning

Alla!

Här slutar VVV1 (ni som läser inom HUB) och VVV2 tar vid (ni som läser 15hp fristående).
Se separat schema för v. 14 – 23, uppdateras innan kursstart.

Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV2)
Schema Vt. 2014
Röd text i schemat anger examinerande/obligatoriska moment.
Lila text i schemat anger moment som är förändrade eller nya i den här versionen, 25 mars.
v.13
Ons 26 Mars
13.15 – 15.00
Geocentrum
Skåne

Introduktion till VVV2

Kursledningen

Del 1 - Demokrati och rättvisa: problem, utmaningar och möjligheter
v.14
Tors 3 April
10.15 – 12.00
Geocentrum
Båthsalen
13.15 – 16.00
Geocentrum
Båthsalen

v.15
Tors 10 April
9.15 – 12.00
Geocentrum
Båthsalen
Fre 11 April
13.15 – 16.00
Geocentrum
Båthsalen

v.16
Mån 14 April
12.00

Introduktion till de studentledda seminarierna

Kursledningen

Den globala demokratins möjligheter
och utmaningar

Torbjörn Tännsjö
professor i praktisk
filosofi, Stockholm
universitet

Kritiska perspektiv på demokrati

Karl-Oskar Lindgren,
Lektor i statsvetenskap,
Uppsala universitet

Global miljörättvisa

Jörgen Ödalen,
Forskare vid
Statsvetenskapliga
Institutionen, Uppsala
universitet

Inlämning förseminarieuppgift, Grupp1

Ons 16 April
9.15 – 12.00
Geocentrum
Båthsalen
13.15 – 15.00
Geocentrum
Skåne

Studentlett seminarium

Grupp 1

Återkoppling på den individuella fördjupningen

Kursledningen

Del 2 – Naturen: diskurser och synsätt
v. 17
Tors 24 April
OBS INSTÄLLD!!
Ekofeminism
Ersätts av nedanstående föreläsning!
17.15 – 20.30
Engelska parken
Ihresalen

v.18
Mån 28 April
13.15 – 16.00
Geocentrum
Skåne

v.19
Mån 5 Maj
12.00
13.15 – 16.00
Geocentrum
Båthsalen
Ons 7 Maj
9.15 – 12.00
Geocentrum
Stora stöten
13.15 – 15.00
Geocentrum
Stora stöten

OBS INSTÄLLD!!

Ecocide

Polly Higgins,
författare och aktivist

Att leva med naturen

Petra Hansson
Universitetsadjunkt,
Institutionen för pedagogik,
didaktik och
utbildningsstudier, Uppsala
universitet

Inlämning förseminarieuppgift, Grupp 2
Radikalekologiska perspektiv

Pia Skoglund,
Universitetsadjunkt,
Institutionen för miljö- och
livsvetenskaper

Studentlett seminarium

Grupp 2

Återkoppling på den individuella fördjupningen

Kursledningen

Tors 8 Maj

Influencing Behavioral Change

10.15 – 12.00
Blåsenhus
12:228

Clifford Guest
Department of Applied
Science, Irland

Del 3 - Samhällets strukturer och individens roll
v. 20
Mån 12 Maj
17.15 – 20.00
Blåsenhus
12:128
Ons 14 maj
17.15 – 20.00
Blåsenhus
12:128
v.21
Ons 21 maj
10.15 – 12.00
Geocentrum
Skåne

13.15 – 16.00
Geocentrum
Skåne
v.22
Mån 26 maj
12.00
Ons 28 maj
9.15 – 12.00
Geocentrum
Stora stöten
13.15 – 15.00
Geocentrum
Stora stöten

Arbetssamhället

Roland Paulsen,
FD i sociologi och författare

Vad är lycka?

Nina Björk,
FD i litteraturvetenskap,
författare och journalist

Förväntningar på den miljömedvetne
medborgaren

Emmy Dahl, doktorand
miljömedvetna medborgaren
vid Tema teknik och social
förändring, Linköpings
universitet

Farligt land

Ruben Wätte,
Konstnärlig forskare

Inlämning förseminarieuppgift, Grupp 3

Studentlett seminarium

Grupp 3

Återkoppling på den individuella fördjupningen

Kursledningen

v. 23
Mån 2 juni
23.59
Ons 4 juni
9.15 – 12.00
Geocentrum
Skåne

Inlämning av uppsatsen, Nytt och obligatoriskt!

Presentation av det individuella fördjupningsarbetet

Kursledningen

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner | CEMUS/CSD Uppsala, VT 2014

Seminarium 1
Förberedelser inför Seminarium 1
12 februari 2014
 Inför seminariet ska ni skriva ut och ta med ett exemplar av den artikel som ni
använde i fråga två i skrivuppgift 1.
 Ni förväntas ha läst samtliga artiklar som hör till v. 4-7 inklusive kapitel ett och två i
The Natural Alien.
 Utifrån litteraturen och/eller föreläsningarna ska ni formulera två diskussionsfrågor
som ni skulle vilja diskutera i klassen.
Lycka till! /Sanna och Malin

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner | CEMUS/CSD Uppsala, VT 2014

Skrivuppgift 1
Syfte
Syftet med den här uppgiften är att fördjupa era kunskaper i och kritiskt analysera olika
syner på vetenskap men även skapandet av ”vi” och ”dem” samt hur detta relaterar till
hållbar utveckling. Fokus i uppgiften ska ligga på analysen.
Fråga 1
Daniel Hansson skriver i sin artikel “Unpacking Spinoza: Sustainability Education Outside the
Cartesian Box” om hur Descartes och Bacons synsätt har präglat synen på vetenskap samt
samhället i stort, något som även Evernden delvis berör i sin bok The Natural Alien.
Evernden och Hansson nämner även andra klassiska filosofer som de menar kan bidra med
alternativa synsätt. Sammanfatta mycket kortfattat de olika synsätt som avses ovan (max
200 ord). Med stöd i kurslitteraturen jämför de olika synsätten och gör en kritisk analys kring
hur de relaterar till dagens hållbarhetsproblematik.
Fråga 2
Sök upp och välj ut en aktuell nyhetsartikel som du anser bidrar i skapandet av ett ”vi” och
”dem”, antingen på lokal eller på internationell skala. Sammanfatta kortfattat artikelns
huvudsakliga innehåll (max 150ord). Med stöd i kurslitteraturen identifiera hur
andragörandet tar sig uttryck i artikeln samt motivera på vilket sätt detta kan relateras till
hållbarhetsproblemtiken. Inkludera även en analys, baserad på kurslitteraturen, av hur
fenomenet andragörande kan påverka dagens hållbarhetsproblem.
Form och inlämning
Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på max 2000 ord totalt. Du ska, i ditt svar,
referera till minst tre artiklar/böcker från kurslitteraturen, varav en referens måste göras till
Evernden och en till Hansson. Bifoga även den artikel som du valt att använda dig av i fråga
2. Vi uppmuntrar användandet av externa källor och referenser till muntliga föreläsningar,
men detta ska ske utöver efterfrågade antal referenser. Du ska använda dig av Harvard- eller
Oxfordsystemet när du refererar, här kan du läsa mer om hur du går till väga:
http://www.ub.uu.se/sv/Sok/Soktips/Hur-skriver-du-referenser/.
Uppgiften
kommer
bedömas med U eller G.
Ladda upp din uppgift på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast 11/2 kl
18.00. Skriv namn högst upp på alla papper, lämpligen i sidhuvudet.
Lycka till! /Sanna och Malin
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Skrivuppgift 2
Fråga 1
Välj ut ett av de svenska riksdagspartierna. Baserat på Helmfrids (2007) kategorisering,
analysera vilka syner på naturen och människan som kommer till uttryck i partiets
ställningstaganden. Faller partiet in under en av Helmfrids kategorier eller är det en
kombination av flera? Finns det motstridiga drag i partiets åsikter och värderingar, och hur
tar de sig i så fall uttryck? Diskutera även hur partiets natursyn(er) relaterar till den politik
partiet för. Samt hur det kan påverka den svenska miljö- och hållbarhetspolitiken i stort.
Motivera dina svar med stöd i relevant kurslitteratur och med exempel från partiet.
Du ska i ditt svar referera till Helmfrid (2007) samt ytterligare en bok/artikel från
kurslitteraturen.

Fråga 2
Utifrån Ganetz bok NaturLikt (2012), gör en analys av hur naturen representeras i någon av
nedanstående filmer/dokumentärer. Basera din analys på den totala skildringen av naturen,
det vill säga såväl bild- som ljudspråk, det som visas och det som sägs, men även det som
utesluts. I din analys ska du besvara huruvida naturen skildras som skön, sublim och/eller
pittoresk. Reflektera även över hur djur och natur representeras och vilken natursyn det kan
spegla. Vilka maktstrukturer tar sig uttryck i filmen, och på vilka sätt? Inkludera även en
reflektion över hur du tror att filmen påverkar människors relation till och syn på naturen.
Basera din analys på kurslitteraturen och exemplifiera gärna med nedskrivna citat eller
återgivelser från filmen du sett.
Välj en av nedanstående filmer:






Den otroliga vandringen (http://viooz.co/movies/4249-homeward-bound-the-incrediblejourney-1993.html)
Lejonkungen (http://megashare.info/watch-the-lion-king-online-TXpJPQ)
Världens natur, valfritt avsnitt (http://www.svt.se/varldens-natur/)
Planet Earth, valfritt avsnitt (http://www.youtube.com/watch?v=7rnKywpwFxE)
De vilda djurens flykt, 2 avsnitt (http://www.youtube.com/watch?v=c2cKWq8eNfc)

Du ska i ditt svar referera till Ganetz (2012), Helmfrid (2007) och filmen du sett, men gärna
även till övrig kurslitteratur och andra källor.

Form och inlämning
Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på max 2000 ord totalt. Du ska, i ditt svar,
referera till minst tre artiklar/böcker från kurslitteraturen, varav en referens måste göras till
Ganetz (2012) och en till Helmfrid (2007). Vi uppmuntrar användandet av externa källor och
referenser till muntliga föreläsningar, men detta ska ske utöver efterfrågade antal
referenser. Du ska använda dig av Harvard- eller Oxfordsystemet när du refererar, här kan
du läsa mer om hur du går till väga: http://www.ub.uu.se/sv/Sok/Soktips/Hur-skriver-dureferenser/. Uppgiften kommer bedömas med U eller G.
Ladda upp din uppgift på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast torsdagen
den 6/3 kl 18.00. Skriv namn högst upp på alla papper, lämpligen i sidhuvudet.
Lycka till! /Sanna och Malin
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Skrivuppgift 3
Syftet med Skrivuppgift 3 är att är att ni självständigt ska se samband och göra kopplingar
mellan kursens olika delar. Detta ska ske genom att ni arbetar ihop era texter från
Skrivuppgift 1 och 2 till en sammanhängande PM. Texten ska vara förståelig för en läsare
som inte har läst de separata uppgifterna och frågorna och inte vara uppbyggd efter en
”fråga-svar struktur”.
Koppla samman skrivuppgifternas olika teman till varandra och gör naturliga övergångar
med hjälp av stycken och kapitel, vilka ni sätter lämpliga rubriker på. Ni får ändra strukturen
och innehållet i era texter från Skrivuppgift 1 och 2 efter eget tycke, men samtliga frågor i
dessa uppgifter måste fortfarande besvaras.
Ni ska även utveckla era resonemang med hjälp av det sammantagna innehållet i kursen. I
det ingår att i minst en av era gjorda analyser inkludera en reflektion över värderingars roll
(t.ex. värderingar i relation till andragörande eller riksdagspartiets natursyn). I denna
reflektion ska ni referera till minst en text från kurslitteraturen för Del 3.
Avsluta din PM med en analys, max 1000 ord, där du sammanfattar och reflekterar över din
text, i den avslutande analysen ska följande frågor besvaras:
Vad kan man lära sig genom att se din text som en helhet snarare än separata delar?
Vilka samband kan man se mellan värderingar, världsbilder och visioner i din text?
Finns det några slutsatser man kan dra av det som har behandlats i texten?
Avsluta med en personlig reflektion över vilka tankar och funderingar som har väckts hos dig
under skrivandets gång.
Form och inlämning
Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på max 6000 ord totalt. Använd 12pt och
radavstånd 1,5. Du ska, i ditt svar, referera till minst sju artiklar/böcker från kurslitteraturen,
varav en referens måste göras till Ganetz (2012), en till Helmfrid (2007), en till Evernden
(1993), en till Hansson (2012) och en valfri text från Del 3. Vi uppmuntrar användandet av
externa källor och referenser till muntliga föreläsningar, men detta ska ske utöver
efterfrågade antal referenser. Du ska använda dig av Harvard- eller Oxfordsystemet när du
refererar,
här
kan
du
läsa
mer
om
hur
du
går
till
väga:
http://www.ub.uu.se/sv/Sok/Soktips/Hur-skriver-du-referenser/.
Uppgiften
kommer
bedömas med U eller G för er som läser VVV-fristående och med U, 3-5 för er som läser
HUB.

Ladda upp din uppgift på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast fredagen den
21/3 kl 18.00. Inkludera för- och efternamn i dokumentets titel och skriv namn högst upp på
alla papper, lämpligen i sidhuvudet.
Tänk på!
Bearbeta och behandla era texter noggrant och kritiskt, ofta kan man i efterhand korta ner
och renodla sina resonemang för att göra dem tydligare för läsaren. Använd er av de
kommentarer ni har fått på era uppgifter och ta även hjälp av de allmänna kommentarerna
som vi har formulerat. Nämligen dessa:
Läs igenom hela uppgiften noga och var noggranna med att ni besvarar hela uppgiften och
alla frågor.
Läs igenom och följ instruktionerna för form och formalia, dvs. rätt antal ord, referenser och
liknande.
Var konsekventa och noggranna när ni strukturerar upp er text. Använd er av Harvad- eller
Oxfordsystemet när ni refererar, använd en typ av styckesindelning.
Referera! Var hellre övertydliga med vad som är era egna ord och vad som är information
från en källa, ange då vilken källa det rör sig om. Vetenskapligt skrivande handlar i grund och
botten om transparens.
Använd gärna citat (referera!), men behandla dem då i texten. Kommentera dem och väv in
dem i texten på ett naturligt sätt.
Korrekturläs, läs igenom era texter innan ni skickar in dem. Stavfel och slarvfel drar ner
helhetsintrycket på en text och kan i värsta fall "dölja" viktiga poänger i er text.
Våga vara kritiska och ifrågasätt både föreläsare och texter, det ni möter i kursen är ingen
absolut sanning utan kräver att ni reflekterar kritiskt över innehållet.

Lycka till! /Sanna och Malin

Studentledda seminarium

Stödanteckningar från tillfället 3/4, använd er av dem aktivt i er planering
Fördelar med studentledda tillfällen (varför det är viktigt/bra)











Nya perspektiv, nya infallsvinklar genom att det är olika personer som leder dem.
Nytt sätt att behandla materialet, för att man måste leda seminariet. Man får själv sätta ord
på det man lär sig och kritisera det man läser.
Man måste tänka själv, får inget gratis.
Aktiv inlärning.
Det finns mycket forskning som visar att när man lär ut lär man sig mycket mer än när man
bara ”tar emot” kunskap.
Man får sätta sig in i ämnet i stort för att sen göra ett urval.
Olika utgångspunkt och bakgrund hos de som planerar och leder, men även hos de som
deltar, gör att seminarierna blir breda. Bidrar till pluralism i utbildningen.
Det är en bra erfarenhet att leda seminarier. Det är en lärdom för resten av livet.
Mindre hierarki, mindre toppstyrt. Det finns ingen hierarki, större möjlighet för deltagande
för alla. Detta kan leda till större öppenhet för alla att delta.
Man kan lära sig av sina och andras misstag.
Delaktighet, man får vara en stor del i sin utbildning. Ansvarstagande och möjlighet till
påverkan.
Ett annat sätt att se på saker, större bredd. Fler perspektiv, kritiskt tänkande.
Ger större transparens i varför och hur.

Nackdelar och risker med studentledda seminarier







Kan ge upphov till mer press, kan vara både bra och dåligt.
Risk för att det blir sämre seminarier.
Det kan bli ostrukturerat.
Ojämnt engagemang,
Varierande kvalitet och därmed ojämnt mellan olika år.
Man underskattar eller överskattar förarbetet.

Exempel på vad ett bra seminarium är/innehåller










Aktivt och fysiskt
Brädspel, att man tilldelas olika roller
Rollspel om ett specifikt fall
Ta frågan vidare i flera steg
Så interaktivt som möjligt, att alla kan vara med, inte för stora grupper
Tillräckligt med tid
Prova nya saker, walk and talk
Annorlunda upplägg och aktiviteter
Att alla lyssnar



Se till att alla är med och deltar

Vad krävs för ett bra seminarium?
För gruppen i förberedelsefasen





Att alla läser in sig
Brainstorm där allas perspektiv får komma fram
Ger deltagarna möjlighet till förberedelser
Skapa en bra struktur för seminariet

För gruppen under seminariet








Uppmuntra till kreativitet och spontanitet
Alla delar av hjärnan kommer till användning
Behandla/fördjupa en fråga i olika led
Begränsa till ett/något ämne som verkar väcka mest intresse
Att deltagarna får vara med och påverka vad seminariet behandlar
Skapa bra intresse, meningsfullhet, engagemang och delaktighet
Ledarna ska ha den ”blå hatten”, hålla struktur och koll

För gruppen efter seminariet


Utvärdera, lära sig av misstagen

Förslag på moment







Dela in klassen i lika gruppen som får diskutera olika frågor
Sokratiska seminarier, alla får ta en fråga som de får besvara inför klassen
Spela spel
Rollspel
Kreativa lekar
Alla blundar, en ledare rör vid den som ska prata

Viktigt att tänka på som deltagare





Att man är delaktig och aktiv
Öppen för nya idéer
Att alla är inlästa
Att man är positiv och uppmuntrande

Utmaningar vi kan möta och bör tänka på och planera inför









Att alla ska komma överrens i gruppen, det kan man försöka lösa genom att alla får komma
till tals i planeringen
Att skapa ett intressant och relevant seminarium
Hålla intresset uppe hela seminariet
Att lyckas aktivera deltagarna
Svårt att få alla att komma till tals, hur skapar vi strukturer där allas röster är meningsfulla
Hur kan göra för att alla ska känna sig trygga?
Lagom med tid till olika moment
Vad är bra stämning?
Att alla kommer överrens? Eller ska man provocera varandra?

Vi uppmuntrar även att ni bör fundera över följande saker i er planering








Vad är syftet med seminariet?
Hur är rummet möblerat?
Ska man stå eller sitta?
Vilken typ av rum är man i? (inne, ute?)
Vad är speciellt med vår klass?
Hur hanterar vi på bästa sätt att vi är en liten studentgrupp?
På vilket sätt nyttjar vi bäst alla resurser i gruppen?
Hur utnyttjar vi tiden på bästa sätt?
Hur ser den röda tråden ut?
Hur hanterar vi kursinnehållet och litteraturen på ett kreativt, lärorikt och ifrågasättande
sätt?

Strukturella funderingar






Hur hanterar vi om någon/några i gruppen blir sjuk?
Hur vill vi att arbetet i gruppen ska gå till?
Vill vi dela upp arbetet eller planera tillsammans?
Vilka olika roller tar vi i seminariet?
Dela ut olika ansvarsområden.
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Individuellt fördjupningsarbete
Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23.
Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras genom en
uppsats på max 5000 ord. Arbetet kommer att avslutas med ett tillfälle där ni ska presentera ert
arbete muntligt. Det individuella arbetet ska relatera till valfritt tema på kursen som vi redan har eller
ska behandla. Arbetet ska utgå ifrån kurslitteraturen och annan relevant, vetenskaplig litteratur. Ni
kan även komma på ett eget tema som dock måste motiveras med relevant litteratur och på något
sätt knyta an till kursen.
Fördjupningsarbetet utgör 4.5hp varav 0.5hp är det avslutande tillfället med presentation.
Uppsatsen kan baseras enbart på litteratur eller så kan ni även använda filmer, göra intervjuer eller
enkätundersökningar etc. Tänk på att ni inte hinner göra så många intervjuer eller alltför stor
enkätundersökning om ni väljer att göra detta.
Återkoppling
Arbetet kommer följas upp med hjälp av tre återkopplingstillfällen där hela klassen, och
kursledningen, samlas för att se hur det går med arbetet, samt inspirera och hjälpa er framåt i
processen.
Återkoppling 1, 16 april – Idéskissen ska vara gjord till detta tillfälle. Se instruktioner nedan.
Återkoppling 2, 7 maj – Studien ska vara genomförd och ungefär hälften av texten ska vara skriven.
Återkoppling 3, 28 maj – Uppsatsen ska nu i stort sätt vara klar.
Inlämning
Inlämning av er färdiga uppsats sker senast måndag 2:a juni 23.59 på studentportalen.
Presentation
En muntlig presentation av uppsatsen sker onsdag 4:e juni. Presentationen kommer att ske i två
grupper och den ska vara ca 10 minuter lång. Ni får utforma er presentation hur ni vill och använd
gärna Powerpoint, Prezi eller andra hjälpmedel. Varje presentation följs även av en kort diskussion.
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Idéskiss
Idéskissen ska vara ca en A4-sida. Syftet med den är att du ska sammanfatta viktiga överväganden
och beslut du gjort gällande innehåll, upplägg och genomförande av din uppsats Vidare syftar den till
att ni ska hitta det ämne ni ska skriva om, vad ni vill undersöka och vad syftet med detta är. Även för
att ni ska hitta relevant litteratur och reflektera över hur ni ska använda den. Meningen med detta är
att få återkoppling på hur ni tänkt er uppsatsen. Idéskissen kan ni sedan utgå ifrån i ert fortsatta
skrivande.
Idéskissen ska ha följande disposition:
1). Ämne/syfte/frågeställning
Vilket är ditt ämne? Vilken/vilka är dina frågeställningar? Varför är din studie
relevant/intressant/användbar? På vilka sätt kopplar detta till hållbar utveckling? Vilket är ditt syfte
med studien?
2). Litteratur
Vilken litteratur har du tänkt använda dig av och varför? Skriv även om du vill använda dig av tidigare
studier. Beskriv kort hur de böcker och/eller artiklar du valt relaterar till ditt ämne.
3). Utförande och tillvägagångssätt
Hur har du valt att lägga upp och utföra din studie? Beskriv hur du kommer att samla in material till
din uppsats. Reflektera över styrkor och svagheter med detta tillvägagångssätt.
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Innehåll och genomförande
Uppsatsens syfte är att ge er goda färdigheter i att planera, genomföra och presentera ett
vetenskapligt arbete inom ämnesområdet hållbar utveckling.
Uppsatsen ska omfatta max 5000 ord, exklusive framsida, innehållsförteckning, källförteckning och
eventuella bilagor. Använd er av radavstånd 1,5 och 12pt.

Uppsatsens disposition
Utgå ifrån denna disposition för att kontrollera att du får med allt som är viktigt. Du behöver inte
använda dessa rubriker (men vi rekommenderar detta), 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 skriver om tillvägagångssätt, fortsätter med att redovisa resultatet av din studie och sist
diskuterar studiens resultat i relation till tillvägagångssättet och syftet.
Framsida
Ska innehålla huvudtitel + ev. undertitel, universitetens och Cemus namn, kursens namn, författare,
datum.
Innehållsförteckning
Består av kapitelrubriker och sidnummer. Uppsatsens logiska uppbyggnad ska framgå av
innehållsförteckningen – vilka delar behandlar syfte, bakgrund, resultat mm.
1. Inledning med frågeställningar och syfte
Kan innehålla följande underrubriker:
syfte (avgränsat till just det du ska titta på), frågeställningar (en eller flera, i punktform om du så vill),
avgränsning av studien om detta behöver kommenteras, definitioner av
termer om detta behövs, samt upplägg av uppsatsen om detta behöver kommenteras.
2. Bakgrund/litteraturöversikt
Här diskuterar du litteratur eller tidigare studier som du vill förhålla dig till och varför. Ta inte med
litteratur som inte är direkt relevant för det du vill göra. Majoriteten av litteraturen ska vara av
vetenskaplig karaktär och minst en källa som används ska vara från kurslitteraturen (från VVV1 eller
VVV2).
3. Utförande och tillvägagångssätt
Under denna rubrik redogör du för 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 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.
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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 resultaten i relation till tidigare studier och litteratur.
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. Sammanfattning
Här sammanfattar du kort de viktigaste slutsatserna ifrån din studie och dina resultat.
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 kronologiskt 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/Hurskriver-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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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.
• 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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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 år 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.

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner | CEMUS/CSD Uppsala, VT 2014
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.
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.

Lycka till!
Sanna och Malin

