Resan inleds vecka 3 med en introduktion till kursen och dess innehåll, syfte och upplägg. Här
kommer en guideföreläsning sätta tonen för de kommande veckorna.
”En helt ny värld. Ifrån ett annat perspektiv. Ingen bestämmer här, var och när.” – Aladdin
Vecka 4 kommer temat vara djur/natur i förhållande till människan. Här täcks en övergripande aspekt
av kursen in då andra veckan börjar med breda frågor om filosofi, världsbilder och värderingar.
Kopplat till detta följer fokus på olika ”ismer” som agerar som grund och fungerar som utgångspunkt
för att välja analytiska verktyg. Här får ni reflektera ni själva har för världbild och ingång till kursen i
förhållande till era kurskamrater.
Vecka 5 fortsätter resan sedan inåt mot det personliga planet där människan ses i individuella och
kollektiva sammanhang. Här lyfts socialpsykologiska och psykologiska begrepp och koncept in för att
hjälpa till och beskriva olika kontexter i vår omvärld. Normer kopplas till detta och ni får möjlighet att
reflektera kring andra människors agerande genom att granska sina egna attityder och beteenden.
För att gå djupare kommer vecka 6 kretsa kring värderingar som kan tänkas ligga bakom våra
attityder och beteenden. Vi kommer ha specifika gäster som kan hjälpa till att konkretisera hur
värderingar kan behandlas och påverka världsbilder och visioner. Då många upplevt ”The Natural
Alien” som filosofiskt svårsmält har vi bjudit in Malin Östman att hålla i ett tillfälle med fokus på
boken, dess innehåll och användningsområde.
För att behandla kursens andra stora bok ”Gränsbrytarna” handlar vecka 7 om migration där
författaren själv har ett tillfälle där studenterna kan få svar på frågor kring boken. Denna vecka
fokuserar på aktuella händelser och människoflöden och de bakomliggande orsakerna. Vi ser fram
emot lösningsorienterade diskussioner där man diskuterar hur detta hanteras idag men även hur
man skulle kunna tänka och agera ur ett hållbarhetsperspektiv.
Vecka 7 innehåller också en heldagsexamination som berör kursens alla teman men dock fokuserar
denna examination på den ena stora kursboken Gränsbrytarna, Natural Alien får mer fokus längre
fram i kursen. Vi planerar även med tillfälle för feed-back på kursen/work-shop där studenterna kan
arbeta fram och sålla fram viktiga aktuella händelser som kan beröras under nästa veckas
fördjupningsarbete. Vi kan på så sätt öka studenteras inflytande i kursens nuvarande och framtida
utformning.
Vecka 8 är den så kallade fristående veckan där de som läser HUB tar en paus från VVV och de
fristående studenterna får arbteta film kopplat till hållbar utveckling.
Vecka 9 bringar vi lummigt grönt ljus i vintermörkret och frångå den traditionella
föreläsningsramarna genom en visit till tropiska växthuset i botaniska trädgården.
Veckan 10 testar vi kunskaperna genom att hålla ett seminarie baserat på allt som lästs under resans
gång. Resan för första delen av kursen närmar sig sitt slut vid denna checkpoint.
Vecka 11 fokuserar vi på att tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser
med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling. Här kommer ni få möta experter inom området
som konkretiserar hur en kan förhålla sig till hållbarhetsproblematiker i dagens samhälle.
Vecka 12, sista veckan i första delen av kursen, består av individuell skrivuppgift/hemtentamen som
examinerar kursens innehåll. Betygskalan är här 3,4,5 i jämförelse med resten av kursens
examinerande tillfällen.

