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Hållbar utveckling A, Ht. 2015 
Introduktion till hållbar utveckling 

Instruktioner till studiebesök 

Syfte 

Syftet med studiebesöken är att ni ska få möjlighet att möta olika aktörer i samhället vars 

verksamheter på något sätt relaterar till hållbar utveckling. Ni kommer därigenom få en möjlighet 

att kritiskt granska och reflektera över olika aktörers roll i hållbarhetsproblematiken.  

Bakgrund 

Under terminens gång kommer samtliga av er att genomföra ett studiebesök i grupp. 

Studiebesöken kommer att genomföras i kursen Introduktion till hållbar utveckling och pågå 

utöver er schemalagda tid under terminen. Studiebesöken kommer att vara baserade på tre teman 

som relaterar till Hållbar utveckling As övriga delkurser och presenteras vid tre tillfällen under 

terminen. Studiebesöken utgör även material till er skrivuppgift ”Aktörer för hållbar utveckling”. 

 

Vart studiebesöken ska ske kommer ni vara delaktiga i att bestämma på workshopen ”Vart ska vi 

åka?”, fredag 4/9 kl 9.15 - 10.00. Efter workshopen kommer grupperna A-L, som ni finner på 

studentportalen, tilldelas varsitt studiebesöksställe. Därefter får ni möjlighet att via studentportalen 

välja den grupp ni vill tillhöra, och därmed vilken aktör ni vill besöka. Alla grupper kommer att 

besöka olika aktörer och grupperna kommer ha ett maxtak på 4 studenter, det är först till kvarn 

som gäller och sista dag att anmäla sig är onsdag 9/9.  

Uppgift 

När ni har valt en grupp och pratat ihop er ska ni kontakta aktören och boka in dag och tid för 

studiebesöket. Presentera er som studenter från Uppsala universitet, CEMUS, och beskriv kort er 

uppgift. Tänk på att boka in ert besök i god tid! Om det skulle uppstå problem med inbokningen 

kan ni kontakta oss i kursledningen, men gör då även detta i god tid.  

 

Eftersom ert studiebesök kommer att fungera som material när ni skriver er skrivuppgift är det 

viktigt att ni förbereder er genom att läsa på om aktören ni ska besöka samt formulera 

frågor/samtalsämnen som kan vara till hjälp i skrivandet av er uppgift.  

 

Tänk på att ni under studiebesöket är gäster, ställ gärna utmanande frågor men var ödmjuka. Det är 

en balansgång mellan att vara analytisk och ifrågasättande utan att bli dömande eller nonchalant. 

Om det är okej med aktören, ta gärna bilder att använda på studentföreläsningen (se nedan).  

Muntlig presentation 

Studiebesöken kommer att presenteras under tre tillfällen under hösten. Tema 1 ”Global 

miljöhistoria” (Grupp A-D) kommer att presentera 9 oktober, Tema 2 ”Välfärd, utveckling och 

globalisering” (Grupp E-H) kommer att presentera 30 oktober och Tema 3 ”Klimat, energi, 

ekosystem och resursanvändning” (Grupp I-L) kommer att presentera 20 november. 
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Varje grupp har 20min till sitt förfogande och samtliga i gruppen ska delta i den muntliga 

presentationen. Ni kan förslagsvis använda 15min till er presentation och ägna 5min till frågor från 

klassen. I presentationen ska ni kort beskriva den aktör ni besökte samt hur ert studiebesök gick 

till. Fokus bör sen ligga på att diskutera aktören som ni besökte utifrån frågeställningar i 

skrivuppgiften. Inför era presentationer kan ni ta hjälp av dokumentet vid namn 

”Presentationstips”, där finner ni material som är bra att reflektera över inför era presentationer. 

 

Lycka till! 

Kursledningen - Sanna och Sofia 

 


