Välkommen till Hållbar utveckling
– värderingar, världsbilder och visioner 2018!
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 olika visioner om vad som utgör en
hållbar utveckling. 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 inbjudna gästföreläsare.
“I have yet to see any problem, however complicated, which, when looked at in the right way,
did not become still more complicated.” —Poul Anderson, in Call me Joe (1957)

Registrering och kursintroduktion
• 19 december – Senast detta datum behöver du tacka ja till din plats på kursen på
antagning.se
• 10 januari - Efter att du blivit antagen registrerar du dig själv på kursen på
www.studentportalen.uu.se, det behöver du göra senast 10 januari
• 15 januari – Kursen börjar med en obligatorisk kursintroduktion 10.15 i
CEMUS bibliotek på Geocentrum. Kan du inte närvara vid detta tillfälle
behöver en vän närvara i ditt ställe, alt. kontakta kursledningen.
Obs. att även om du är antagen som reserv kan du fortfarande få en plats på kursen i de fall
registrerade studenter inte dyker upp vid introduktionen. Se därför till att komma till
kursintroduktionen 15 januari. Kontakta kursledningen eller studievägledaren
(susdev@geo.uu.se) om du har frågor.
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Praktisk information
Kursen omfattar 15 högskolepoäng (HP) och ges på halvfart under v. 3-22. Under v. 3-11
samläses kursen med studenter från Hållbar Utveckling B (HUB). Undervisning sker
mestadels på dagtid och kommer framförallt att äga rum på Geocentrum, Villavägen 16,
Uppsala, där även CEMUS finns.
Schema, litteraturlista och annan kursinformation finns från och med tisdag 19 december på
kursens hemsida: www.cemus.uu.se/vvv
Gemensam introduktionsföreläsning
Den 15 januari 18:15-20:00 i Hambergsalen på Geocentrum hålls en gemensam öppningsföreläsning för alla vårens kurser på CEMUS. Föreläsningen har temat Remember how to
organise - a reflection in times of turmoil och hålls av Anneli Ekblom, föreståndare
vid CEMUS och universitetslektor vid institutionen för arkeologi och antik historia.
Kurslitteratur: Hållbar utveckling - Värderingar, världsbilder och
visioner
●
●

●

Evernden, N. (1993) The Natural Alien, Toronto: University of Toronto Press
Reguera, E. (2014) Gränsbrytarna - Den globala migrationen och nationalismens murar.
Stockholm: Norstedts
Dryzeck, J.S (2013) The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford
University Press

(Vi förväntar oss att ni har tillgång till dessa böcker vid kursstart då de är obligatoriska för VT17)
Utöver kursböckerna tillkommer artiklar och filmer som ni finner på kursens hemsida
www.cemus.uu.se/vvv samt på studentportalen.

Vi ser fram emot en utmanande, intressant och inspirerande vårtermin med er.
Varmt välkomna till CEMUS!
Alexis Engström och Gustav Innala, kursledning
alexis.engström@cemus.uu.se och gustav.innala@cemus.uu.se
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