
KURSBESKRIVNING 

Att utbilda för hållbar utveckling, 2 veckor 
 

Engelskt namn: Education for sustainable development 
Denna kursbeskrivning gäller: 2021-02-12 och tillsvidare 
Kurskod: UHUTV 
Omfattning: 2 veckor 
Nivå: Fördjupning. Kursdeltagarna bör ha grundläggande högskolepedagogisk 
utbildning eller motsvarande kunskap samt erfarenhet av undervisning. 
 

Målgrupp: Kursen vänder sig till lärare som både vill utveckla sin kunskap om hållbar 
utveckling och sin förmåga att bedriva undervisning med hänsyn till de utmaningar 
som vårt samhälle står inför. 
 

Antagningsprinciper: Urval sker enligt UPL:s urvalskriterier. Urvalet kan komma att 
justeras i samråd med berörda fakulteter.  
 

Krav för godkänt: För kursintyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt 
godkända uppgifter. 
 

Ansvarig enhet: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) 
Beslutad av: Föreståndare på UPL, 2021-02-12 

 

Innehåll 
Kursens syfte är att utveckla kursdeltagarnas kunskaper och förhållningssätt inom hållbar 
utveckling samt förmåga att integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser och 
program. 
 
Kursens övergripande teman är:  

• Hållbar utveckling som ämnesområde – globala utmaningar och möjligheter  

• Etik, värderingar och normkritik – hållbarhet i den egna kontexten  

• Samhälle, ekonomi och policy – samhällsnormer och styrmedel 

• Komplexitet och helhetsperspektiv – wicked problems och systemtänkande  

• Att utbilda för hållbarhet – undervisningsmetoder som utmanar studenten  

• Visioner och utmaningar – att integrera hållbarhet i sin egen undervisning 
 

Lärandemål 
Under kursens gång har kursdeltagaren möjlighet att utveckla:  
 
Kunskap och förståelse  

• kunskap om olika perspektiv på hållbar utveckling,  

• kunskap om lärandeaktiviteter och verktyg för lärande om hållbar utveckling,  
 
Färdighet och förmåga  



• förmåga att utforma undervisning i relation till hållbar utveckling, samt  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  

• förmåga att relatera hållbar utveckling till sitt eget ämne med ett normkritiskt och 
reflekterande förhållningssätt. 

 

Undervisningens upplägg 
För att skapa förutsättningar för deltagarnas måluppfyllelse innehåller kursen sex schema-
lagda träffar utifrån teman som relaterar till de olika målen. Kursdeltagaren förväntas för-
bereda sig och genomföra uppgifter inför träffarna (se nedan). På träffarna varieras teore-
tiska inslag med olika former av läraktiviteter som samtidigt är exempel på hur man som 
lärare kan arbeta med hållbar utveckling i sin egen undervisning. Den huvudsakliga under-
visningen äger rum på campus, men vi kommer också använda oss av digitala resurser på 
olika sätt. 
 
Kursen motsvarar tio arbetsdagar, varav sex schemalagda träffar. Övrig tid är avsedd för 
litteraturstudier och eget arbete i olika former. Kursen sträcker sig över cirka två månader. 
 

Kurskrav 
För att erhålla kursintyg ska kursdeltagarna delta aktivt och genomföra en individuell uppgift 
med fokus på relationen mellan hållbar utveckling och det egna ämnet. Kursdeltagarna ska 
också, tillsammans med andra, planera ett utvecklingsprojekt i syfte att öka den egna under-
visningens relevans och studenternas lärande med hänsyn till hållbar utveckling. 
 

Litteratur 
Presenteras i samband med kursstart. 


