
                                                                                                                                  
 

 Hållbar utveckling B | vårterminen 2015 

B-uppsats i hållbar utveckling, 6 hp 
 
Schema | Eventuella schemaändringar annonseras på kursportalen (www.cemusstudent.se). 
Seminarier, workshops och opponering är obligatoriska. Lokaler är i Blåsenhus om inte annat anges. 

v. 13  
mån 23 mars 10–11 [11:129] | Introduktion till uppsatskursen 

Sara Andersson och Jakob Grandin 
 

11–12 [11:129] | Att designa en vetenskaplig studie och metoder för insamling av data 
Jakob Grandin 

 
13–15 [l11:129] | Att designa en vetenskaplig studie och metoder för insamling av data 

Jakob Grandin 
 

ons 25 mars 0900 [www.studentportalen.uu.se] Inlämning av caseuppgift 
 
10–12 [12:230] | Seminarium: caseuppgift om forskningsdesign 

studenter och kursledningen 
 
13–15 [12:129] | Seminarium: bedömning av vetenskap 
            studenter och kursledningen  
 

v. 14  
tis 31 mars 17:00 [www.studentportalen.uu.se] Inlämning seminarieuppgift 

 
ons 1 april 10–12 [12:129] | Seminarium: att formulera ett vetenskapligt problem som är relevant 

och intressant 
studenter och kursledningen 

 
v. 15  
tors 9 april 12:00 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning idéskiss 

 
fre 10 april 13–15 [lokal] | Seminarium: idéskiss 

            studenter och kursledningen 
 

v. 16  
 individuell datainsamling, analys och skrivande 

 
 

v. 17  
ons 22 april 8–17.00 [CEMUS bibliotek] | Handledning (se separat schema för handledningsgrupper) 
  

individuell datainsamling, analys och skrivande 
v. 18  
  

individuell datainsamling, analys och skrivande 
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v. 19  
mån 4 maj 8-10 [CEMUS bibliotek] | Drop-in frågestund (valbar) 

studenter  
fre 8 maj 12.00 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning abstract 

studenter  
  
v. 20  
mån 11 maj 9.15–16.00 [CEMUS bibliotek] | CEMUS uppsatskonferens 2015 

studenter, keynote speakers, övriga konferensdeltagare samt kursledningen 
 

ons 13 maj 8–17.00 [CEMUS bibliotek] | Handledning (se separat schema för handledningsgrupper) 
  
v. 21  
tors 21 maj 8-10 [CEMUS bibliotek] | Drop-in frågestund (valbar) 

studenter  
  
v. 22  
tor 28 maj 9–16 | CEMUS Sustainability Festival: möjlighet att presentera resultat 

 
 

v. 23  
mån 1 juni 9:00 [Sara och Jakobs kontor] | Inlämning av uppsats för opponering 

 
tis 2 juni 8–17 [12:129] | Uppsatsopponering 

kursledningen 
 

ons 3 juni 23:59 [www.studentportalen.uu.se] | Inlämning av slutgiltig uppsats 
 

tor 4 juni 9–12 [12:129] | Kursavslutning för Hållbar utveckling B 
 
 
 
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 
 
Utöver kursböckerna tillkommer artiklar. Dessa delas ut under kursens gång. 
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