Nätverket HU2 HT 2019: ”Hur tänker vi kring grunderna i hållbar utveckling”
Välkommen till hösten HU2-möte på Linköpings universitet på Campus Norrköping!
Tid: 15 oktober kl 10.00-16.00
Plats: Kopparhammaren 2, i salarna KO23 (fm) och KO22 (em) på Campus Norrköping
Temat för denna träff är ”Hur tänker vi kring grunderna i hållbar utveckling”. Begreppet är ju i grund
och botten politiskt, och alltsedan det fick sin viktiga betydelse inom världspolitiken genom
Brundtlandkommissionens rapport 1987 och världsmötet i Rio de Janeiro 1992 har det varit föremål
för debatt och kritik. Än idag, i gestalt av Agenda 2030, är flera av målen både ifrågasatta och
uppenbart öppna för tolkning. Dessutom är utmaningarna enorma när det gäller att samordna
arbetet med genomförandet, och inte minst att säkerställa att de ekonomiska, sociala och ekologiska
områdena integreras och utvecklas i en ömsesidigt konstruktiv riktning. Givet detta är det tydligt att
arbetet med hållbar utveckling inte på långa vägar kan begränsas till lärande och innovation, utan att
det tvärtom förutsätter ställningstaganden och prioriteringar som i grund och botten är politiska.
Om vi vidare betänker den vikt som studenters kritiska förmåga tillmäts i Högskoleförordningens
examensmål blir det uppenbart att hållbar utveckling är ett fält där det finns synnerligen goda skäl
att träna och utveckla denna förmåga. Mot denna bakgrund tänker vi oss ett möte som vägleds av
följande frågeställningar:
1.
2.
3.

Hur stimulerar vi studenterna till kritiska analyser av vad hållbar utveckling innebär samt vilka problem
och utmaningar som begreppet innebär?
Hur tänker vi kring integration av de tre dimensionerna, och hur viktigt är det att beakta dem alla?
Hur utformar vi undervisningsmoment som stimulerar lärande om hållbar utveckling med ett kritiskt
perspektiv?

Program:
10.00-10.10
10.10-10.25
10.25-10.40
10.40-11.30
11.30-12.00
12.00-13.15
13.15-14.30
14.30-14.50
14.50-16.00

Inledning (Johan Hedrén)
Exempel 1: Fördjupningskursen Ekologins mångfald och praktiska betydelse, MiP
(Johan Hedrén)
Exempel 2: Introduktionskursen ”Critical perspectives on sustainable development”
(Sepehr Shakeri Yekta)
Gruppdiskussioner
Summeringar och gemensam diskussion
Lunch
Gruppsarbete I PBL-form. Vi arbetar med en utgångspunkt som handlar om olika sätt
att tänka kritiskt.
Kaffe
Presentationer av grupparbeten och gemensam diskussion

Lokaler: vi håller till i universitetets lokaler i byggnaden Kopparhammaren 2, i salarna KO23 (fm) och
KO22 (em). Den senare är en s k ALC-sal.
Anmälan senast 7/10 till johan.hedren@liu.se . Lunchen blir vegetarisk men meddela eventuella
allergier.

