Varmt välkommen till Hållbar utveckling B vårterminen 2022!
The generations that live around the turn of the twenty-first century are called upon not only to bring
their ecological footprint below the earth’s limits, but to do so while restructuring their inner and outer
worlds. That process will touch every arena of life, require every kind of human talent. It will need
technical and entrepreneurial innovation, as well as communal, social, political, artistic, and spiritual
invention.
– Meadows, Randers & Meadows, Limits to Growth: the 30-year update

Välkommen till Hållbar utveckling B och vårtermin på CEMUS. Kursen syftar till att
utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt ge fördjupad kunskap och
handlingskapacitet i arbetet för en hållbar utveckling. Fokus ligger på fördjupningar
utifrån olika problemställningar, där din förmåga till självständigt arbete,
problemlösning, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet utvecklas.
Varmt välkommen!
Kaya, Josefina, Erik och Maximilian
Kursledningen
Plattformar och registrering
Kursen använder sig av flera plattformar. CEMUS kurssida (www.cemus.uu.se/hub)
används för översiktlig information om kursen och dess innehåll. Studium
(www.studium.uu.se) är den sida du kommer att använda som student för att hitta
föreläsningar, material, inlämningar, uppdateringar från oss och dylikt.
Kursregistrering sker här: https://www2.uu.se/student/antagning-och-registrering. Du
måste registrera dig innan du börjar kursen.

Läs mer om hur registreringen går till:
https://www.uu.se/student/valkommen/registrering/. För ytterligare information och
hjälp med registrering hänvisar vi till Jenny Thor (jenny.thor@geo.uu.se).
Generell kursinformation
All undervisning på Hållbar Utveckling B äger rum på Geocentrum, Villavägen 16,
Uppsala om inte annat har förmedlats i Studium innan.
Vi i kursledningen ser till att vara på plats innan kursernas tillfällen och kan svara på
frågor och hjälpa med saker vid behov.
Om du använder ett annat namn än det du registreras under, skicka ett mail till oss,
och då ser vi till att notera det innan kursstart!
Kursintroduktioner
Kursintroduktionen för Hållbar utveckling B sker den 17 januari kl. 9.15-10.00.
Kursintroduktion för Teknik, makt och mänsklighetens framtid sker den 17 januari
från 10:15-12:00.
Kursintroduktion för Värderingar, världsbilder och visioner sker den 18 januari från
10.15-12.00.
Covid-19 och campusundervisning
I enlighet med Uppsala Universitets riktlinjer planeras all undervisning att bedrivas
på campus. Covid-19-pandemin är dock inte över, och alla medarbetare samt
studenter ansvarar för att stanna hemma vid symptom. Studenter som inte kan
medverka i den ordinarie undervisningen rekommenderas därför att höra av sig till
kursledningen så snabbt som möjligt.
Mer information om Uppsala Universitet och covid-19-pandemin finner du här:
https://www2.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset.
Stödresurser
För studenter med varaktig funktionsnedsättning erbjuder Uppsala Universitet
särskilt pedagogiskt stöd såsom anteckningsstöd och anpassning av kurslitteratur
och examinationer. Även studenter som har haft problem med t.ex. mental hälsa i
mera än 6 månader har rätt till stöd (det krävs alltså inte t.ex. diagnos för att få
stöd). Mer information samt ansökan finns här:

https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/stod-och-service/sarskilt-stod/
Rättstavningsprogram, språkverkstäder och talslingor och andra resurser finns även
tillgänglig för alla studenter. Mer information finner du här :
(https://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/stod-for-alla/)
Språkverkstaden: Språkverkstaden kan hjälpa med akademisk skrivande och
läsning. De kan även läsa igenom delar av studenters uppgifter och ge feedback:
https://www.sprakverkstaden.uu.se/
Kursinformation
Kurserna pågår mellan den 17 januari 2022 och den 6 juni 2022. Hållbar utveckling B
består av fyra delmoment:
● Teknik, makt och mänsklighetens framtid (TMMF). Ekologiska, ekonomiska,
sociala och kulturella perspektiv på teknik (7,5 hp).
● Värderingar, världsbilder och visioner (VVV). Tvärvetenskapliga perspektiv
på värderingar, världsbilder och visioner (7,5 hp).
● Livsfilosofi och det moderna samhället (LF). Livsfilosofiska perspektiv på
individ, samhälle, miljö och utveckling (7,5 hp).
● B-uppsats i hållbar utveckling (7,5 hp)

Kurserna som förkortas TMMF och VVV går under v. 3-11 och läses parallellt. Under
v. 12-22 skriver du en B-uppsats i hållbar utveckling samtidigt som du läser
delmomentet LF. Alla delmoment syftar till att komplettera varandra sett till både
innehåll och form. Kurserna TMMF och LF samläses även med fristående studenter.
Vänd er till varje kurssida för att hitta information och litteraturlistor till varje
delmoment i Hållbar utveckling B. Ett gemensamt schema, litteraturöversikt och
examinationsöversikt för Hållbar utveckling B finns på kurssidan
(www.cemus.uu.se/hub).

I Hållbar utveckling B kommer du stärka ditt akademiska självförtroende, utveckla
ditt kritiska och prövande förhållningssätt samt reflektera över din personliga roll och
ditt förhållningssätt i och till hållbar utveckling. En stor bredd av teman kommer att
behandlas och frågor som sträcker sig från teknikens roll i hållbar utveckling, till
rollen av värderingar och paradigm kommer att diskuteras.

Vi ser fram emot denna kurs med er! Om ni har frågor är ni varmt välkomna att
kontakta oss via mail. Vi ses snart!
Kursledningen
Kaya Toft Thejls (kaya-toft.thejls@cemus.uu.se) – VVV & LF
Josefina Marklund (josefina.marklund@cemus.uu.se) – VVV & LF
Erik Dickens (erik.dickens@cemus.uu.se) – TMMF & B-uppsats
Maximilian Jatzkowski (maximilian.jatzkowski@cemus.uu.se) – TMMF & B-uppsats

Studierektor
Sara Andersson (sara.andersson@cemus.uu.se)

