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Varmt välkommen till Hållbar utveckling B! 

 
 

Välkommen till Hållbar utveckling B och vårterminen vid CEMUS 
utbildning. Kursen syftar till att utifrån ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt ge fördjupad kunskap och handlingskapacitet i 
arbetet för en hållbar utveckling. Fokus ligger på fördjupningar 
utifrån olika problemställningar, där din förmåga till självständigt arbete, 
problemlösning, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet 
utvecklas.  

 
Välkommen! 

 

/Sanna Gunnarsson och Sara Andersson, kursledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÅLLBAR UTVECKLING B | Vårterminen 2017 

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS 

Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala 

Villavägen 16, 752 36 Uppsala 

www.csduppsala.uu.se | web.cemus.se 

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


3 

 

Information om Hållbar utveckling B 

Struktur och upplägg 

Hållbar utveckling B består av fem olika delkurser som har arbetats fram i tätt 
samarbete av fyra olika kursledningar. Kursen omfattar totalt 30 högskolepoäng (hp) 
och ges på helfart, blandad tid (både dag- och kvällstid). De olika delkurserna 
examineras separat och strukturen visualiseras nedan. Tre av delkurserna ges i 
samband med fristående kurser. Detta rör delkursen ”Ekologiska, ekonomiska, 
sociala och kulturella perspektiv på teknik” som består av delar av kursen ”Teknik, 
makt och mänsklighetens framtid” (TMMF), delkursen ”Tvärvetenskapliga och 
historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner” som består av delar av 
kursen ”Värderingar, världsbilder och visioner” (VVV), samt delkursen ”Livsfilosofiska 
perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling) som består av delar av kursen 
”Livsfilosofi och det moderna samhället” (LF). Delkurserna finns presenterade på s. 7-
16.  

 

 

 

januari                         
juni 

 

■ Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik (6 hp) 
■ Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner 

(6 hp) 
■  Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation (6 hp) 
■ B-uppsats i hållbar utveckling (6 hp) 

■ Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling (6 hp) 
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Schema 

Samtliga delkurser har ett gemensamt schema där alla tillfällen och deadlines finns 
att hitta. Schemat är uppdelat i två dokument där det första innehåller period tre, 
vecka 03-12, och det andra period fyra, vecka 13-22. När schemat uppdateras med 
viktiga ändringar så kommer detta markeras med röd text. För alla tider som inte 
anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett 
tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15. Alla seminarier är examinerande och 
därmed obligatoriska. Om något annat tillfälle (t.ex. en workshop) är examinerande 
och obligatoriskt så anges det i schemat. För övriga tillfällen gäller närvarokrav om 75 
%. Schemat är färgkodat och varje kurs har en egen färg, som motsvaras av kursens 
färg i figuren ovan. 

Tillfällen  

Hållbar utveckling B består av en rad olika typer av tillfällen och moment, här 
förklaras de vanligaste 

Föreläsningar 

Kursen bygger till stor del på inbjudna gästföreläsare både från akademi, civila 
samhället och näringslivet. Föreläsningsserien består av speciellt inbjudna 
gästföreläsare och eftersom de bidrar med nya och/eller andra perspektiv än 
litteraturen är de tänkta att vara ett komplement till denna. Det betyder att det kan 
vara svårt att ta igen en missad föreläsning. Det är därför obligatoriskt att närvara vid 
75 % av kursens föreläsningar, detta är ett minimikrav och vi rekommenderar starkt 
att ni närvarar vid samtliga tillfällen på kursen.  

Workshops 

I samtliga delkurser ingår workshops som lärandemoment, vissa workshops är 
examinerande och andra är det inte, detta framgår tydligt i era scheman. 
Gemensamt för momenten är att de är centrerade kring studentaktivitet och att de 
fokuserar på både kunskaper och färdigheter. 

Seminarier 

Seminariet utgör den främsta formen av vetenskapligt samtal inom akademin. Det är 
ett tillfälle för att skapa sig en bättre förståelse för grundläggande begrepp och 
företeelser, men framförallt för att dra kopplingar och lyfta diskussionen och 
förståelsen till en högre nivå än vad som är möjligt vid eget läsande. För att få ut så 
mycket som möjligt av seminariet är det viktigt att komma väl förberedd. Till vissa 
seminarium hör en förberedelseuppgift som genomförs innan. För seminarierna 
gäller 100 % närvarokrav. Om seminariet kräver deltagande i förseminarium eller en 
inlämnad förberedelseuppgift är dessa element obligatoriska för att få delta i 
seminariet. Frånvaro kompletteras skriftligen eller vid särskilda 
uppsamlingsseminarier. Det kan dock inte garanteras att möjligheten för att 
komplettera finns före terminens slut. 
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Kursportal och studentportal 

Kursportalen  

www.cemus.uu.se/hub  

Hållbar utveckling B:s kursportal används för att kommunicera aktuell 
kursinformation, schemaändringar etc. Kurssidan fungerar som en generell 
informationssida där ni kan klicka er vidare till respektive delkurs kursportal. På den 
generella sidan finner du kursen gemensamma schema samt en lista med ”Senaste 
uppdateringar”. För att hitta kursspecifik information såsom litteratur och 
examination ska du klicka dig vidare till varje delkurs kursportal. Kursportalen 
uppdateras löpande under hela kursen, ibland flera gånger i veckan.  

Studentportalen  

www.studentportalen.uu.se  

I Hållbar utveckling B används studentportalen för en rad olika funktioner. Framförallt 
är det här du som student lämnar in dina skrivuppgifter och håller koll på din 
examination på kursen, detta gör du genom funktionen ”Framsteg”. Det är också på 
studentportalen som du finner texterna till kursens kompendium och eventuella 
gruppindelningar. För att få tillgång till studentportalen måste du skaffa ett 
studentkonto. 

Examination och bedömning 

På Hållbar utveckling B förekommer både individuella och gruppbaserade 
examinationsuppgifter – skriftliga eller muntliga. Samarbete och diskussion 
uppmuntras, även i uppgifter som skrivs individuellt. Plagiering, dvs. inlämning av 
identiska eller snarlika svar, accepteras självklart inte. Litteraturhänvisningar och 
hänvisningar till föreläsningar ska alltid vara tydligt markerade.  

Examinationsuppgifter förväntas vara välstrukturerade och denna aspekt ingår också i 
bedömningen av svaret. Det kan vara nödvändigt att arbeta om svaret flera gånger 
för att få en tydlig struktur. Utrymmet för varje svar är begränsat, så en bra struktur är 
viktig för att få plats med ett fullständigt svar. Litteraturhänvisningar ska vara tydliga. 
Var noga med att skilja mellan information du refererar till och egna åsikter. Detta 
gäller både skriftliga och muntliga uppgifter. 

  

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

Referenser till litteratur i skrivuppgifter ska antingen ske med hjälp av fotnoter,1 det 
s.k. Oxfordsystemet, eller med hjälp av parenteser i löpande text, det så kallade 
Harvardsystemet, exempel: (Hornborg, 2001, s. 39). Används Harvardsystemet ska en 
fullständig källförteckning bifogas till uppgiften. Minsta antal referenser måste följas 
för att uppgiften ska bli godkänd. Det är givetvis tillåtet (och uppmuntrat) att 
använda fler referenser än minimiantalet.  

Det är tillåtet att använda externa källor – sådana som inte är med i kurslitteraturen – 
om det görs utöver det antal källor/referenser som krävs ur kurslitteraturen. På 
Uppsala universitets referensguide kan du läsa mer om hur man refererar: 
http://ub.uu.se.libguides.com/referensguiden  

Inlämning  

Examinationsuppgifter lämnas in via Studentportalen (www.studentportalen.uu.se). 
Endast filformaten doc, docx, rtf och pdf är tillåtna vid skrivuppgifter. Inlämnade 
uppgifter kontrolleras automatiskt mot Urkund och jämförs där med ett stort antal 
texter i deras databaser. Detta sker för att skydda författare mot plagiering. Även de 
texter som studenter skickar in sparas i databasen och därmed skyddas också dessa 
mot plagiering. Att använda Urkund för inlämning av skriftliga uppgifter är praxis vid 
Uppsala universitet. 

  

                                                

 

1. Exempel: Hornborg (2001),”The Thermodynamics of Imperialism: Towards an 
Ecological Theory of Unequal Exchange”, i The Power of the Machine, s. 39. 

http://ub.uu.se.libguides.com/referensguiden
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Delkurser  

Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik  

 

 

Vad är teknologi? Hur påverkar tekniken oss och hur påverkar vi vilken teknik som 
används och utvecklas? Vad är förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling? 
Vilka har makt att definiera den riktning vi går i? Vilka krav ska vi ställa på 
teknikutveckling och hur värderar vi de risker och möjligheter som ny tekniken för 
med sig? Var går gränsen mellan människa och maskin? 

 

 

 

Genom kursen reflekterar vi kring fenomenet teknologi genom att främst se till dess 
historiska, samtida och framtida sociala konstruktion. Vi kritiserar koncepten framsteg 
och utveckling som något oundvikligt. Vi ser även till teknikutvecklingens 
inneboende paradox bestående av dess förmåga till effektivisering å ena sidan, och 
dess problematiska förhållande till makt och tillgång å andra sidan. Slutligen vänder 
vi blicken tillbaka mot oss själva för att närma oss gamla filosofiska frågor kring 
människans natur. Kursen söker konkretisera de inre vanor och levnadssätt som vi 
människor har utvecklat och utvecklar i samspel med teknologin som oundvikligen 
omger oss. 
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“Sometimes I’m kept awake by a chicken-and-egg question: which came first, the 
science or the science fiction? It seems to me that my society is reaching towards a 
real world version of the science-fictional universes that we grew up with”.  

 - Kingsnorth in Technê, 2016 

 

 

Examination 

Delkursen examineras genom:  

� Närvaro och aktivt deltagande på workshops och föreläsningar (75 % närvaro 
krävs). 

� Gruppdiskussion: I grupp planera och genomföra en studentledd diskussion, 
vilken kopplar samman den aktuella litteraturen med föreläsningen. 

� Gestaltning: Genomföra, presentera och skriftligt reflektera kring ett praktiskt 
projekt. 

� Hemtentamen: Inlämning av ett skriftligt projekt (”Framtidsskildring”) 
tillsammans med en frågebaserad hemtentamen (U-3,4,5). 

Litteratur 

� Hornborg, A. (2010). Myten om maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos 
� Huxley, A. (1932). Du Sköna Nya Värld. Stockholm: Lind & CO  
� Artiklar i dokumentet ”Schema och läsanvisningar”. 

 

Struktur 

Delkursen går under veckorna 3-12 och läses tillsammans med fristående studenter 
som läser kursen ”Teknik, makt och mänsklighetens framtid” (TMMF). Undervisning 
sker på kvällstid, tisdagar och torsdagar. Kursledningen består av Anna Joos 
Lindberg och Malin Andersson. 
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Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner 

 

 

Vilken roll kan synliggörandet av dolda värderingar, världsbilder och visioner spela i 
arbetet för en hållbar utveckling? Vilka ohållbara samhälleliga och kulturella faktorer 
har genom historien lett fram till dagens hållbarhetsproblematik? Och hur kan en 
akademisk diskussion och dialog om världens tillstånd leda till samhällsförändring? 

 

Kursen analyserar de historiska orsakerna till dagens hållbarhetsproblematik genom 
att belysa olika tankesystem, diskurser och värderingar kring natur, människa och 
samhällsutveckling. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv diskuteras globala 
maktförhållanden, synsätt på naturen, rättvisa, samt visioner om flera hållbara 
utvecklingar. Fokus ligger på hur idéhistoriska, filosofiska, socialpsykologiska, 
samtida och etiska perspektiv konkret kan bidra till en fördjupad förståelse för olika 
aspekter av hållbar utveckling. Kursen utvecklar studenternas förmåga till kritiskt 
tänkande och självreflektion utifrån studentaktiverande undervisningsformer och 
speciellt inbjudna gästföreläsare. 
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“Man is in the position of a painter painting a gigantic canvas. If he is close enough 
to be able to work, he is too close to see it as a whole. If he stands back to see it as a 
whole, he is too far away to use his paint-brush. The natural solution for the painter 
would be to move back and forth as often as possible. But the scientist would feel 
that such conduct was unscientific. He keeps his nose to the canvas, and creates 
"theories" to unify his facts. Science begins with facts, proceeds to theory, then 
returns to the facts to verify or disprove the theory. The scientist has no use for 
meaning-perception — at least in theory. In fact, any good scientist or mathematician 
will admit that imagination is as indispensable to the scientist as to the poet; still, one 
will find no mention of this in books on scientific method.”  

- Evernden, Neil  

 

 

Examination 

Delkursen examineras genom 

� Närvaro och aktivt deltagande på workshops och föreläsningar (75 % närvaro 
krävs). 

� 75 % deltagande vid litteraturforum. 
� Aktivt deltagande på alla obligatoriska tillfällen.  
� Individuell skriftlig uppgift (hemtentamen) (U-3,4,5).  

Litteratur 

� Evernden, N. (1993) The Natural Alien. Toronto: University of Toronto Press 
� Reguera, E. (2014) Gränsbrytarna - Den globala migrationen och 

nationalismens murar. Stockholm: Norstedts 
� Digitalt artikelkompendium (finns på studentportalen) 

 

Struktur 

Delkursen ges under vecka 3-12 tillsammans med studenter som läser den fristående 
kursen ”Värderingar världsbilder och visioner” (VVV). Undervisning sker på dagtid, 
främst på måndagar och onsdagar. Kursledningen består av Gustav Innala och Emil 
Karlsson. 
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Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation & organisation 

 

 

Kursen fokuserar på hur förändringsprocesser för hållbarhet 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 uppfattningar och diskurser gällande historiska och samtida förändringar 
diskuteras. Vi arbetar också med hur olika förändringsprocesser kan organiseras i 
skilda kontexter.  

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 uppgift. I kursen 
strävar vi efter att jobba tillsammans i en 
öppen och inkluderande atmosfär.  

 

”As a sustainability change agent, you should be aware that this is not a short-term 
mission. In all likelihood this work will not be completed in your life span. You are 
part of a movement”  

- Klimek & AtKisson (2016) 

 

Examination 

Delkursen examineras genom:  

� Närvaro och aktivt deltagande på workshops och föreläsningar (75 % närvaro 
krävs). 

� Aktivt deltagande på kursens samtliga obligatoriska tillfällen. 
�  Aktivt deltagande i planering & genomförande av ett förändringsprojekt (U-G) 

samt muntlig analys och utvärdering av förändringsprojektet i podcast-format 
(U-3,4,5) 

� Individuell skriftlig uppgift (U-3,4,5) 
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Litteratur 

� Klimek, A. & AtKisson, A. (2016) Parachuting Cats into Borneo: And Other 
Lessons from the Change Café. Chelsea Green Publishing. 

� Artiklar i digitalt kurskompendium 

Struktur 

Delkursen löper mellan vecka 6 och vecka 18 med varierande intensitet. Vecka 8 och 
vecka 17 är intensiva kursveckor med 40h arbetstid, däremellan ägnas varje fredag 
(8h/vecka) till ett förändringsprojekt i grupp. Kursen går på dagtid och kursledningen 
består av Sanna Gunnarsson och Sara Andersson.  
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B-uppsats i hållbar utveckling  

 

 

I kursen genomförs ett uppsatsarbete inom området hållbar utveckling. I kursen får 
du en chans att fördjupa dig inom ett ämne, samt en möjlighet att etablera en 
grundförståelse för hur en vetenskaplig forskningsprocess planeras och genomförs. 
Du får också självständigt genomföra en sådan process, i ett relativt litet format. 
Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt 
löpande handledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. 
Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas vid en opponering.  

 

Uppsatsarbetet under kursen 
fördjupar både de tematiska, 
innehållsmässiga aspekterna av 
hållbar utveckling, såväl som de 
vetenskapliga teori- och 
metodkunskaperna. Stor vikt läggs 
vid förmågan att kritiskt, 
självständigt och kreativt kunna 
identifiera och formulera 
frågeställningar, planera och 
genomföra ett vetenskapligt 
arbete, samt att muntligt och 
skriftligt diskutera slutsatser och 
argument som ligger till grund för 
arbetet.  

 

Vi uppmuntrar dig att redan tidigt 
fundera på om det finns något 
specifikt ämne, någon vetenskaplig 
metod eller teori som du vill arbeta 
med i din uppsatsprocess. 
Uppsatskursen är relativt fri, och du som student har stor möjlighet att själv välja en 
inriktning. Kursen ska dock inte ses som helt fristående från alla andra delar av 
kursen. Om det finns teman från andra moment i A- eller B-kursen i hållbar utveckling 
som du vill plocka upp och ta vidare i en uppsats är det välkommet och bra.  
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 “Optimism is a political act. Those who benefit from the status quo are perfectly 
happy for us to think nothing is going to get any better. In fact, these days, cynicism 
is obedience.” 

- Alex Steffen (www.worldchanging.org) 

 

Examination 

Delkursen examineras genom:  

� Närvaro och aktivt deltagande på workshops och föreläsningar (75 % närvaro 
krävs) 

� Aktivt deltagande på kursens samtliga obligatoriska tillfällen. 
� Inlämning av uppsats (U-3,4,5)  

Litteratur 

Kursen har ingen specifik kursbok, dock är det upp till varje student att finna 
vetenskaplig litteratur att arbeta med i uppsatsarbetet. Kursledningen tillhandahåller 
grundtexter i ett digitalt kurskompendium. 

Struktur 

Kursen läses under veckorna 13-22. Föreläsningar och seminarier hålls under dagtid. 
Större delen av kurstiden är självständiga studier. Kursledning är Sara Andersson och 
Sanna Gunnarsson.  
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Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling 

 
 
Universitetsutbildningar och kurser brukar sällan ge studenterna möjlighet att 
begrunda och diskutera livets mest centrala delar. Var kan man studera och lära sig 
mer om de djupare frågorna? Vilken utbildning leder till en examen i det goda livet? 
Och hur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess 
överlevnad?  
 

 
Den här kursen tar avstamp i att världens överlevnadsfrågor inte enbart kan lösas 
med ny teknik, politiska styrmedel och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som det 
materiella överflödet växt för vissa av oss under 1900-talet, ser vi symptom såsom 
stress och utbrändhet som vittnar om att allting inte står rätt till.  
 
Utifrån den utgångspunkten analyserar kursen andra sätt att leva och vara människa 
på, olika livsfilosofier, ”det goda livet” och hur vi kan formulera egna personliga och 
kollektiva livsfilosofier som förändrar oss själva och världen.  
 

 
 
”Vi har redan slagit in på drömmarnas väg, och vi kommer att fortsätta att vandra där. 
Det kommer att handla om föräldraskap, om kapitalism och arbete, om politik och 
kärlek. Det kommer att vara lite slingrigt, gå in i och ut ur vartannat. Uppstå, 
återkomma och försvinna. Precis som du och jag”.  
 

- Björk, Nina. Lyckliga i alla sina dagar (2012, s. 31) 
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Examination 

Delkursen examineras genom:  

� Närvaro och aktivt deltagande på workshops och föreläsningar (75 % närvaro 
krävs) 

� Aktivt deltagande på kursens samtliga obligatoriska tillfällen. 
� I grupp planera och genomföra ett studentlett lärandetillfälle.  
� Genomföra och presentera ett praktiskt projekt. 
� Inlämning av ett individuellt skriftligt arbete. (U-3,4,5) 

Litteratur 

� Björk, Nina (2012). Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors 
värde. Falun: Wahlström & Widstrand.  

� Naess, Arne & Haukeland, Per-Ingvar (2005). Livsfilosofi: ett personligt bidrag 
om känslor och förnuft. Stockholm: Natur och Kultur 

� Strömquist, Liv (2016). Uppgång och fall. Stockholm: Ordfront Galago 
� Artiklar i kompendium 

Struktur 

Delkursen går under vecka 13-22 och läses tillsammans med fristående studenter 
som läser kursen ”Livsfilosofi och det moderna samhället” (LF). Undervisning sker på 
kvällstid, tisdagar och torsdagar. Kursledningen består av Sofia Östblom och Malin 
Andersson. 
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Om CEMUS 

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, är en del av Uppsala centrum för 
hållbar utveckling, CSD Uppsala, vid Uppsala universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. Vi erbjuder tvärvetenskaplig utbildning, ett 
ämnesövergripande forsknings- och doktorandforum och ett forum för samverkan 
med samhället och de två universiteten med syftet att stimulera till fördjupad dialog 
och kunskap om miljö-, utvecklings- och hållbarhetsfrågorna. Verksamheten tillkom 
genom ett studentinitiativ i samarbete med ett antal akademiker vid Uppsala 
universitet och kurserna drivs till större delen av studenter anställda som amanuenser 
i nära samarbete med universitetslärare och forskare vid de båda Uppsala 
universiteten. 
 

 

”Education is the most powerful weapon 
which you can use to change the world” 

Nelson Mandela 

 

CEMUS utbildning – studentledd utbildning för en bättre värld 

Våra tvärvetenskapliga kurser fokuserar på en rad utmaningar inom 
hållbarhetsområdet, där olika kurser erbjuder möjligheten att utforska olika frågor på 
djupet och få nya perspektiv på dessa frågor. Kurserna är tänkt att fungera som ett 
komplement till dina övriga studier och ge dig unika kunskaper och färdigheter. Över 
600 studenter från hela världen läser varje år på CEMUS. 

Utbildningen vid CEMUS är studentdriven och studentledd med två studenter 
anställda som amanuenser per kurs med ansvar för planering, genomförande och 
utvärdering av kursen. Amanuenserna samarbetar med dels en kursarbetsgrupp 
bestående universitetslärare, forskare, externa aktörer och studentrepresentanter, 
som beslutar om schema, litteratur och examination, och CEMUS utbildnings 
studierektor och utbildningssamordnare. Till kurserna inbjuds speciellt utvalda 
gästföreläsare som bidrar med expertkunskaper inom ett område, teori och metoder, 
och egna erfarenheter av att ha arbetat med frågorna. Du som student förväntas 
också vara en medskapare av kunskap tillsammans med kursledning, gästföreläsare 
och medstudenter. Ditt engagemang i och för kursen du läser är avgörande för ditt 
eget och andras lärande. 
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CEMUS Forum 

CEMUS Forum ger dig möjligheten att engagera dig ytterligare i de frågor du 
brinner för och ta del av de aktiviteter som anordnas. Föreläsningsserien 
Framtidsakademin, hållbarhetsfestival i maj, tematiska symposier, projektcaféer och 
alumniträffar är några exempel. Många av dessa aktiviteter anordnas i samarbete 
mellan studenter och personal och du som student har möjlighet att komma egna 
idéer på vad du skulle vilja anordna. Vid de återkommande projektcaféerna får du en 
inblick i pågående studentprojekt, får veta mer om vad som är på gång på CEMUS 
och kan träffa andra som vill starta liknande projekt. 
 

Studiemiljö och mötesplats – CEMUS Bibliotek – Library/Lab/Lounge 

Våra lokaler fungerar som mötesplats och kontaktyta för studenter från alla våra 
kurser. Här kan du studera, söka information och umgås. CEMUS är öppet mellan kl. 
09.00-15.30 via entrén från korridoren, med ett passerkort har du tillgång till 
biblioteket utanför dessa tider, passerkort skaffar du i Geotryckeriet (du måste vara 
registrerad på en CEMUS kurs). Geocentrums huvudentré är öppen mellan 08.00-
17.30.  

Kurslitteratur, böcker och kompendium, finns som referens ex. att läsa i CEMUS 
bibliotek, hemlån av kurslitteratur görs via Geobiblioteket.  

Språkverkstaden vid Uppsala universitet 

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter på grund- och avancerad 
nivå. Den erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i 
svenska och engelska. Samtliga av Språkverkstadens handledare har stor och bred 
erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande inom olika 
ämnesområden. Dom undervisar vid universitetet och är specialiserade inom skilda 
områden, t.ex. svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik. 

www.sprakverkstaden.uu.se 

http://www.sprakverkstaden.uu.se/
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Kursmål 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

� 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; 

� identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling; 
� kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling; 
� diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande 

orsakerna till hållbarhetsproblematiken; 
� i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman 

och ideologier; 
� tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med 

koppling till någon aspekt av hållbar utveckling; 
� analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan 

teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och 
påverkas av olika teknologier; 

� tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins 
roll i individuella samt kollektiva meningsskapande processer; 

� kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och 
dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för 
riskbedömning och teknikvärdering av dessa; 

� analysera och anlägga ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska 
dimensionen av hållbarhetsproblematiken; 

� kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda 
samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner; 

� analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och 
livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv; 

� reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och 
livsstil; 

� planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom hållbar 
utveckling. 

Läs kursplanen i sin helhet här: Kursplan Hållbar utveckling B 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1MV021
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Kursens huvudsakliga undervisningslokaler 
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