
                                                                                                                                           
 

HÅLLBAR UTVECKLING A| Höstterminen 2016 | CEMUS utbildning 
Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala| www.cemus.uu.se 

Introduktion till hållbar utveckling | Hållbar utveckling A | höstterminen 2016 

Skrivuppgift: Vad är hållbar utveckling? 

Under kursens första vecka har ni läst delkursen Introduktion till hållbar utveckling som examineras 

genom ett seminarium och en skriftlig, individuell, uppgift. I den här uppgiften ligger fokus på att förstå 

och analysera olika tolkningar av begreppet hållbar utveckling utifrån kurslitteraturen. Syftet är att 

skapa större förståelse för begreppets användning och betydelse samt att reflektera över sin egen 

tolkning av begreppet. 

Kursmål 

 redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling; 

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

1. I del 1 a. kommer du att visa på din förståelse av Hedenus m.fl. (2015) ramverk.  

I del 1 b. kommer du att tillämpa detta ramverk genom att diskutera och jämföra två texter från 

kurslitteraturen utifrån ramverket. 

a. Hedenus m.fl. (2015) skriver i kapitel 5 ”Hållbarhetens mångfald” om totalt sex olika 

motsatspar vilka de menar kan bidra till ökad förståelse av hur olika tolkningar av ’hållbar 

utveckling’ skiljer sig åt. Välj ut tre av motsatsparen och redogör kortfattat och med egna 

ord för betydelsen av dessa motsatspar. (200-300 ord) 

b. Utgå från de tre motsatspar du valde i 1 a. för att diskutera och jämföra Thieles (2013) 

(Introduction och kap 1) samt Agyemans (2008) tolkningar av ’hållbar utveckling’. Hur 

skulle du placera in de olika texterna och varför? Hur förhåller de sig till varandra? 

Motivera och argumentera för dina val och förankra det tydligt i texterna genom exempel 

från Thiele och Agyeman. (450-650  ord) 

 

2. Avsluta din text med en reflektion om din egen syn på hållbar utveckling. Har något i den 

förändrats under den första veckan på kursen, i så fall vad och varför? Du får gärna koppla din 

reflektion till ditt svar på fråga 1, men det är inget krav. (max 250 ord) 

Form och inlämning 

Läs noga igenom hela uppgiften och formulera dina svar på 800-1200 ord (Storlek: 12, radavstånd: 1,5). 

I din text ska du som minst referera till Agyeman (2008), Hedenus m.fl. (2015) samt Thiele (2013). Vi 

uppmuntrar naturligtvis också att du hänvisar till föreläsningar och källor utanför kurslitteraturen, men 

detta ska isåfall ske utöver de efterfrågade referenserna från kurslitteraturen. Bedömningsgrunder och 

instruktioner för hur man refererar till litteratur och föreläsningar finns i infohäftet, som finns på 

hemsidan. Glöm inte att skriva ditt namn i sidhuvudet och döp filen enligt följande mall 

”Efternamn.Förnamn.Skrivppgift.Intro”. Skrivuppgiften lämnas in via Studentportalen 

(www.studentportalen.uu.se) senast kl 17:00 måndag 5 september. Uppgiften betygssätts U-3,4,5. 


