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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för ett brett kunnande gällande olika teoretiska och tillämpade hållbarhetsmodeller
- ingående redogöra för olika hälsodefinitioner med utgångspunkt både i traditionell medicin
och integrerad medicin
- redogöra för hållbarhet ur ett etiskt, kulturellt och historiskt perspektiv
- uppvisa fördjupad insikt i aktuellt forskningsarbete kring dessa frågor
 
Färdighet och förmåga
 
- kritiskt granska och systematiskt integrera kunskap om hållbarhetens ekologiska, sociala och
ekonomiska konsekvenser, risker, möjliga användningsområden och funktioner i arbetet för
hållbart arbetsliv
- självständigt, kritiskt och kreativt tillämpa en specifik holistisk hållbarhetsmodell på en
avgränsad del av hälsoarbete/arbetsliv
- planera och leda verksamheter med fokus på hållbar utveckling och bidra till
kunskapsutvecklingen inom detta område.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- kritiskt förhålla sig till hållbarhet ur ett etiskt, kulturellt och historiskt perspektiv
- visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar när det gäller frågan om hållbar
utveckling

Kursens innehåll Kursen inleds med en introduktion av begrepp som hållbar utveckling, hälsa, holism och
arbete ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Därefter görs en genomgång av olika naturbegrepp,
deras förutsättningar och syn på arbetet. Dessa begrepp granskas och problematiseras sedan
utifrån en kritisk analys och diskussion med fokus på etik, makt, risker och möjligheter,
idéhistoriska exempel, skilda kultur- och världsbilder, och estetik. Avslutningsvis tillämpas de
förvärvade teoretiska kunskaperna inom ett specifikt arbetslivsområde. I kursen eftersträvas
en tvärvetenskaplig arbetsprocess där hälsa sätts i relation till hållbar livsmiljö med tekniska,
sociala, ekonomiska och existentiella aspekter.

Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops.

Förkunskaper 60 hp inom Masterprogram i religionsvetenskap
Engelska 6
 

Examinationsform PM och annan skriftlig examination.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Centrala begrepp 7,5 hp Betyg: AF

0020   Projektarbete 7,5 hp Betyg: AF


