Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner VT-18
Individuell fördjupning

Bakgrund och Syfte
I denna uppgift ska ni fördjupa era kunskaper inom ett område som ni själva finner relevant
utifrån det ni mött i kursen. Fördjupningen ska relatera till minst två kursmål och kommer
resultera i en skriftlig rapport på 2000 – 3500 ord samt en workshop. Till arbetet med
fördjupningen och workshopen ska ni läsa en, för kursen, ny bok. Inför det introducerande
samtalet den 4e april vill vi att ni har formulerat ett kort stycke (max ¼ sida) om det tema ni
önskar fördjupa er inom, frågeställning och lämpliga källor (se krav längs ner i dokumentet).
Temat och frågeställningen kommer vara preliminärt och kommer kunna diskuteras och
förändras under samtalets och arbetets gång.

Frågor att utgå från när ni funderar över tema och frågeställning är till exempel
 Finns det personliga erfarenheter som har väckt din nyfikenhet kring ett visst tema, som
du skulle vilja undersöka vidare?
 Vilka samhällsproblem eller debatter är viktigast just nu?
 Finns det något tema som relaterar till dina tidigare studier/arbeten/erfarenheter och
som du skulle vilja fördjupa dig inom?
 Har något tema på kursen gjort dig upprörd/arg/engagerad?
 Har något tema på kursen varit svårt att förstå och väckt ditt intresse att lära dig mer?

Kursmål
1. identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling;
2. kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar
utveckling;
3. diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de
grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;
4. i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av
centrala teman och ideologier;
5. tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella
händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;
6. planera och leda tematiska tillfällen med fokus på hållbar
utveckling
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Uppgift
Onsdag 4 april har vi introduktion till den individuella fördjupningen. Inför detta tillfälle ska ni ha valt
tema, frågeställning och en för kursen ny bok som relaterar till detta tema. Temat och frågeställningen
ni väljer ska motiveras utifrån minst två av kursmålen och en bra källa till inspiration är kursens artikel
kompendium. Vi rekommenderar att ni formulerar en frågeställning som ni sedan besvarar genom er
slutgiltiga rapport. På introduktionen den 4 april går vi igenom uppgiften mer ingående och ni får chans
att ställa frågor.
Uppgiften examineras genom en workshop och en slutgiltig rapport, se nedan.
1. Workshop/tematiskt evenemang
Workshopen ska genomföras under vecka 20-21, alt. på Hållbarhetsfestivalen den 25:e maj för festivalens
gäster. Onsdag 2 maj kl. 17.00 ska ni lämna in ett planeringsdokument där ni beskriver ert upplägg på
workshopen. Planeringsdokumentet ska innehålla: namn på din workshop, en kort beskrivning och
tidsplanering. På förmiddagen den 7 maj 09.15 - 12.00 får ni sedan chans att diskutera ert upplägg med
kurskamrater och kursledning.
2. Rapport
Detta är den skriftliga delen av examinationen.
Den slutgiltiga rapporten kan förslagsvis bestå av följande delar
 Inledning/problemformulering (beskriv ditt tema, motivera valet och beskriv problemet du ska ta
dig an)
 Syfte och frågeställning (sammanfatta kort rapportens huvudsakliga syfte och avsluta med
rapporten frågeställning)
 Metod (Beskriv hur du kommer arbeta med din frågeställning – exempelvis intervjuer, textanalys,
diskursanalys, enkäter m.m.)
 Resultat (Här sammanställer/beskriver du resultaten av din undersökning)
 Reflektion/diskussion kring utgången av workshopen vid hållbarhetsfestivalen
 Slutsats (sammanfatta hur du lyckats/inte lyckats uppnått och besvarat din rapports syfte och
frågeställning. Beskriv gärna om ni ser en fortsättning med er arbete som ni påbörjat, finns det
möjligheter för framtida forskning?)
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Form och inlämning
Läs noga igenom hela uppgiften och formulera din rapport på 2000-3500 ord. I texten ska du referera till
minst 1 bok (din utvalda) och 4 andra texter. De 4 övriga texterna kan vara artiklar från kursen eller annat
material du hittat själv, minst 3 av dessa måste vara akademiska artiklar. Du får gärna använda
föreläsningar, dokumentärer etc. utöver dessa 5 källor. Bedömningsgrunder och instruktioner för hur man
refererar till litteratur och föreläsningar finns i kursinfohäftet, som finns på hemsidan. Ladda upp din
rapport på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast 1:e juni 17.00. Skriv ditt namn högst upp
på alla papper (lämpligen i sidhuvudet) samt döp filen enligt följande mall
”Efternamn.Förnamn.IndividuellFördjupning”. Rapporten betygsätts U-3-4-5. För att uppnå Godkänt krävs
både att rapporten är inlämnad och att det tematiska evenemanget/workshopen är genomfört.

Lycka till!
Kursledningen – Gustav och Alexis
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