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KURSPLAN
Hållbar omställning - vägar ut ur kriserna, 15 högskolepoäng
 

Sustainable Development - Facing the Crisis, 15 credits 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande
- i utredande text och diskussion visa god kunskap om och förståelse för bakgrunden till och sambanden
mellan några av de kriser som under det tidiga 2000-talet drabbat världssamfundet och det
livsuppehållande systemet på jorden.
- i utredande text och diskussion visa god förmåga att analysera och värdera olika strategier att på olika
nivåer hantera miljö-, energi och finanskriser.
 

Innehåll 
De fossila bränslenas och kärnkraftens roll för utveckling av samhällen
Möjligheter att använda energi ur jordens flöden och lager
Penningsystemens roll för miljö-, energi- och finanskriser
Natursynens roll i miljö-, energi- och finanskriser
Översikt över miljö-, energi- och finanskriser samt samband däremellan
Analyser av orsaker till miljö-, energi- och finanskriser
Strategier för hur mänskliga samhällen kan undvika kriser samt anpassas vid kriser
Reaktioner på individ- och samhällsnivå inför miljö-, energi- och finanskriser

 

Undervisningsformer 
Föreläsningar, litteraturstudier, studier av material på internet, gruppdiskussioner på campus och på
nätet. Fördjupningsuppgifter individuellt. Under kursen genomförs 3 tvådagars närträffar. I övrigt
genomförs kursen på distans.
 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
 
Kursen betygssätts i två delar som bygger på deltagande på närträffarna samt inlämningsuppgifter.
Fördelning av inlämningsuppgifter mellan examination 1 och examination 2 presenteras i en studieplan.
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För betyget G på examination 1 och/eller 2 krävs god behandling av aktuella inlämningsuppgifter
utifrån de aspekter som uppgiften fokuserar.
För betyget VG på examination 1 och/eller 2 krävs dessutom att uppgifterna behandlas med större djup
och självständighet i reflektionerna, samt mer genomarbetad användning av olika relevanta källor.
För betyget G på hela kursen krävs godkänt på båda examinationerna och för betyget VG på hela kursen
krävs dessutom VG på examination 2.
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurslitteratur
Bäckstrand, G, Olsson, K, Tengström E. (2010).  Behovet av en ny förståelse. Höör: Blenda förlag. 160 s
 
Forsberg, Björn (2012). Omställningens tid. Stockholm: Karneval Förlag. 360 s
 
Larsson, Markus, Bratt, Leif, Sandahl, Johanna (2011). Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens
gränser. Studentlitteratur
 
Richard Heinberg and Daniel Lerch (Ed.) (2010). The Post Carbon Reader. (nerladdningsbar)
Healdsburg: Watershed Media. 250 s
 
Rundgren, Gunnar (2010). Trädgården Jorden - Från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter.
Vilnius: Gidlunds förlag. 325 s
 
Tersman, Folke (2009). Tillsammans: en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat. 
Stockholm: Bonnier Existens. 198 s
 
Annan litteratur och material från internet tillkommer

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 1 7,5 hp U/G/VG

Examination 2 7,5 hp U/G/VG
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