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KURSSTART: tisdag, 30 augusti kl 18.00 i Vivi Täckholmssalen (Q-salen) 

Kursansvarig Cornelia Ludwig cornelia.ludwig@su.se 
Kursledare Emma Björkvik emma.bjorkvik@su.se 
 Celinda Palm celinda.palm@su.se 

Kurslitteratur: Artiklar som finns på Mondo för att läsa i förberedning 
av förelsäningarna. 

Examination: Examinationen består av ≈ 40 quizfrågor i fyra delar som 
besvaras på Mondo under kursens gång och en hemtenta i form av 
en uppsats i slutet av kursen som lämnas in på Mondo.  

 

Föreläsningar 2016 
kl 18.00-20.45. Föreläsningar äger rum i Vivi Täckholmssalen (Q-salen), 
NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20 A, Frescati campus. 
30 augusti Människan i naturen - särkoppling eller 

länkning? – Carl Folke 
Välkomstmingel efter föreläsning 

6 september 
 

Miljön kollapsar - Vad spelar det för roll? – Olle 
Torpman 

13 september  Innovationer och förändringsagenter för 
omställningar mot global hållbarhet– Per Olsson 

20 september Ekologisk ekonomi: ny ekonomisk teori för 
hållbar utveckling – Thomas Hahn 

28 september OBS! Ingen föreläsning 
4 oktober Om överbefolkning är ett problem, avskaffa 

barnbidraget! – Hans Rosling 
11 oktober  Challenges of the Anthropocene – Will Steffen 



	

	
	

18 oktober Globalt fiske - aktuella utmaningar och 
möjligheter för transformativ förändring mot 
hållbarhet - Henrik Österblom 

25 oktober Food production in biocultural landscapes – 
Jamila  Haider 

1 november Framtidens sjömat – vattenbruk och hållbarhet 
– Max Troell 

8 november Hållbar utveckling i urbana miljöer – Åsa Gren 
15 november Mot hållbarhet som det gemensamma målet – 

om konventionellt och ekologiskt jordbruk och 
debatten däremellan – Line Gordon och Adam 
Arnesson 

22 november Resiliensanalys av Eskilstuna kommun 
livsmedelsförsörjning – My Sellberg och Louise 
Hård af Segerstad 

29 november  Vår tid på jorden - välfärd inom planetens 
hållbara gränser – Mattias Klum 

6 december Hur kan vi transformera vårt livsmedelssystem så 
att det blir hållbart? – Panelsamtal med Carola 
Magnusson, Christina Schaffer, Henrik C. 
Andersson och Beatrice Crona  

14 december 
 

Planetära gränser – vilka förutsättningar för 
människans vidareutveckling – Johan 
Rockström  


