








”Min poäng är helt enkelt att 

utbildning inte är någon garanti 

för anständighet, aktsamhet 

eller visdom. Mer av samma 

sorts undervisning kommer 

bara att förvärra problemen.” 

 

 
Orr, 1991 



”Det är inte utbildning som 

kommer rädda oss, utan 

utbildning av ett särskilt slag” 

 

 

 
Orr, 1991 

 

 





Vad menar du när 

du säger ’hållbar 

utveckling’? 





oFredag 4/9 kl 18.30 Beer pong 

turnering på Studentvägen 24 

 

oTisdag 8/9 18.30 Poängjakt plats 

TBA 

 

oFredag 11/9 17.00 Pubrunda möts 

upp utanför Norrlands nation 

 



 1. redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling;  

 2. redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika sätt att mäta och värdera hållbar utveckling;  

 3. förhålla sig till och kritiskt diskutera sin egen och andras roll i hållbarhetsproblematiken;  

 4. redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras på individuell- till 

systemnivå;  

 5. redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens 

framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;  

 6. redogöra för och diskutera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och framtida 

frågor inom hållbarhetsområdet;  

 7. redogöra för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö;  

 8. redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på 

hållbarhetsproblematiken;  

 9. redogöra för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;  

 10. utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv redogöra för och sammanfatta grundläggande begrepp 

och centrala ramverk för en hållbar samhällsutveckling;  

 11. tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;  

 12. planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet;  

 13. kommunicera hållbarhetsfrågor utifrån ett avgränsat projekt.  

 



Intr

o till 

HU 

2hp 

36      37      38      39      40      41      42      43      44      45     46     47     48     49     50     51    2 

        

Historiska perspektiv på miljö, 

utveckling och globalisering 

7hp 

Välfärd, utveckling och 

globalisering 7 hp 

Klimat, energi, ekosystem och 

resursanvändning i det 

moderna samhället  7hp 

 Kommunikation och 

projektledning för hållbar 

utveckling 7 hp 

veckor 

Hållbar Utveckling A 2015 

Delkurser 

Historiska perspektiv… 

Alexis & Henrik 

www.cemus.uu.se/gmh 

Klimat, energi… 

Erika & Per 

www.cemus.uu.se/ke 

Intro, Välfärd och Projekt 

Sanna & Sofia 

www.cemus.uu.se/hua 



 

Introduktion till hållbar utveckling 
 

Vecka 36 

Seminarium på fredag 4/9 (inkl förseminarieuppgift) 

Digitalt artikelkompendium 

Studentorganiserade studiebesök 

Muntlig presentation av studiebesök 

Skriftlig uppgift inlämning 4/12 



www.cemus.uu.se  

http://www.cemus.uu.se/


www.studentportalen.uu.se  

http://www.studentportalen.uu.se/


Vad vi kommer göra 

Föreläsningar 

 

Seminarier 

Workshops 

Litteratur 

Skrivuppgifter 

Exkursioner/Studiebesök 

Grupparbeten 

Knytislunch 

Projekt 

Presentationer 



Seminarium på fredag 4/9 + förberedelseuppgift 

 

 

Litteratursamtal 1 nästa onsdag 9/9 

 

 

Välj en av tre skönlitterära böcker senast måndag 

Först till kvarn! 

 

 

 

Viktigast framöver 



 

Gemensamt introföreläsning ikväll 18.15 i Ihresalen 

 

Välkomstmingel för alla CEMUS kurser imorgon 

16.15 

 

Grillkväll på onsdag 18.00 

 

Projektcafé 10/9 15.15 

 

Välkomstveckor med HUA-14 

 

1-dagsutbildning i Schyst resande 11/9 

 

 

 

Spännande framöver 


