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Varmt välkommen till CEMUS och kursen  

Hållbar utveckling A hösten 2018!  
 

Hur kan vi anpassa samhällen till klimatförändringar och minska växthusgasutsläppen, gå mot en mer 

rättvis fördelning av jordens resurser och bygga en ekonomi som skapar välfärd inom ramen för 

planetens gränser? Vad finns det för handlingsutrymme i förhållande till dagens utvecklingstrender? 

Och vilka frågor är viktigast att ställa - till oss själva, varandra och världens ledare? 

 

Another world is not only possible, she is on her way. 

On a quiet day, I can hear her breathing. - A. Roy 

 

I kursen kommer vi att, utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesöverskridande perspektiv, behandla 

frågor som rör dessa, och andra, globala överlevnadsfrågor. Fokus ligger på att skapa kunskap och 

handlingskraft i arbetet för hållbar utveckling.  

 

Välkommen till en intressant och utvecklande termin här på CEMUS! 

OBS, för att behålla din plats på kursen måste du: 

Registrera dig digitalt på Studentportalen (www.studentportalen.uu.se)  

senast 20 augusti kl. 23.59. 

Närvara vid den obligatoriska kursintroduktionen måndag 3 september kl. 09.15  

i salen XI, Universitetshuset, Biskopsgatan 3. 

 

Förberedande uppdrag inför kursstart 

Inför kursstart vill vi att ni mailar en bild, ett citat, en fråga, ett kort filmklipp, en dikt, en låt, en graf, 

ett ramverk eller någonting annat som du tycker illustrerar hållbar utveckling idag, 2018. Skicka ditt 

bidrag till sanna.gunnarsson@cemus.uu.se och alexis.engstrom@uadm.uu.se senast onsdag 29 

augusti. 

 

Praktisk information  

Kursen har en egen hemsida på CEMUS kursportal, www.cemus.uu.se/hua. Här hittar du nu 

preliminärt schema, hemsidan uppdateras löpande med mer information. Härifrån kan du även klicka 

dig vidare till kursens olika delkurser. Den schemalagda undervisningen börjar vecka 36 och slutar 

vecka 51, kursen avslutas helt vecka 3. Kursen omfattar totalt 30 högskolepoäng och ges på helfart 

vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka.  
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Kursens struktur 
Hållbar utveckling A består av 5 delkurser om totalt 30 hp 

 

Kurslitteratur 

Gäller första halvan av terminen och införskaffas inför kursstart.

 

Introduktion till hållbar utveckling 

 Digitalt kurskompendium 

 

Välfärd, utveckling och globalisering 

 Roy, A. (2015) Capitalism: a ghost 

story. Verso Books. 

 Österbergh & Malmaeus (2018) 

Ekonomi för Antropocen: skiftet till en 

hållbar värld. 

 Digitalt kurskompendium 

 

Historiska perspektiv…  

 Ponting, Clive (2007) A New Green 

History of the World. New York: 

Penguin Books. 

 Digitalt kurskompendium 

 

Kursgemensamma böcker 

Thiele, L. P. (2016) Sustainability. (Second 

edition.) (även första upplagan från 2013 går 

bra) 

 

Gemensamma introduktionsföreläsningar 
Under kursens första vecka anordnar CEMUS flera event som är öppna för alla studenter. Dessa finns 
även inkluderade i ert schema och vi vill särskilt lyfta fram terminens introduktionsföreläsning. 

 
Måndag 3 september kl. 18.15 – 20.00. Introduktionsföreläsning med Anders Wijkman, 
författare och samhällsdebattör.  

 

Återigen varmt välkommen till kursen, vi ses måndag 3 september!  

Alexis Engström och Sanna Gunnarsson – Kursledningen 

 

We don’t have all the answers in how to do this,  

so let’s begin the journey by making sure we’re asking the right questions. 

- J. Agyeman 

http://www.cemus.se/hua/

