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Utbildning för livslångt lärande 

Resiliens i Praktiken (4hp) 

Kursansvarig:  Louise Hård af Segerstad Lärare: Miriam Huitric 

 

Kort beskrivning 
Kursen behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för att tillämpa resiliens och resiliensanalys. 

Forskningen om social-ekologiska system visar hur våra samhällen är integrerade delar i biosfären. 

Förändring är en naturlig del av våra liv och hur vi förhåller oss till förändring är nära kopplat till 

hållbar utveckling. Resiliens kan bidra till att integrera arbete med olika hållbarhetsmål och stärka 

anpassningsförmågan inför omvärldsförändringar. 

 
Kursinnehåll  
Hela kursen avser att ta teorin från resiliensforskningen till praktik. I stort så kommer kursen 

alternera mellan föreläsingar och övningar/diskussioner, med viss tonvikt på föreläsningar 

första veckan, och övningar/diskussioner andra veckan. Syftet är att direkt tillämpa teorierna i 

sammanhang som kursdeltagarna kan relatera till.   

 
Förväntade studieresultat  

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

* visa en grundförståelse för resiliens och hur det kan tillämpas, vilket omfattar kunskap om 

hur komplexa dynamiska system fungerar 

* förklara vad olika förhållningssätt till förändring innebär, och vilka konsekvenser olika 

förhållningssätt har för hållbar utveckling 

* agera utifrån det handlingsutrymme som finns för att hantera förändring på ett hållbart sätt 

inom dynamiska system, t ex naturresursförvaltning eller utvecklingsarbete 

 

Teori och begrepp Metoder, verktyg Tillämpning 

Vecka 1: Biosfären som bas för samhället, resiliens som förhållningssätt 

Biosfär; social-ekologiska system; 
Anthropocen; resiliens; planetens gränser; 
Doughnut; ekosystemtjänster; tröskeleffekter, 
hållbar utveckling 
 

Resiliensanalys; 
Wayfinder;ekosystemtjänstanalys 
reflekterande dagbok  

Agenda 2030; fallstudie 

Vecka 2: Resiliens som förhållningssätt – i praktiken 

Komplexa dynamiska system 
 

Resiliensprinciper, Isberget, 
Triangelövning 

Förändringsprocesser, 
utvecklingsarbete 
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Schema  
Tider i fetstil – gemensamt schema  

Tider i kursiv stil – grupparbete eller individuellt arbete som behöver göras denna tid 

 

 Föreläsningar Klassuppgifter  Hemuppgifter 

Vecka 1: Biosfären som bas för samhället, resiliens som förhållningssätt 

December 
Måndag 7 
10:00-12:00 
13:00-15.00 

FM:Introduktion (LHS, MH) 

EM: Människan & planeten 
(LHS) 

FM: Presentationer av alla, 
bakgrund och förväntningar  

(LHS, MH) 

Reflekterande dagbok 

Tisdag 8 
10:00-12:00 
13:00-15.30 

FM: Agenda 2030: biosfären 
och mänskligt välbefinnande 
(LHS, MH) 

EM: Seminarium med 
gruppdiskussioner: (LHS, MH) 

Agenda 2030  

Vad är utveckling/innovation? 

Reflekterande dagbok 

Onsdag 9 
13:00-15:30 

EM: Resiliens som 
förhållningssätt: metod och 
exempel (LHS, MH) 

 FM: läs Eskilstuna 
Resiliensanalys; 

reflekterande dagbok 

Torsdag 10 
9:00-10:00 
10.00-12.00 
13:00-14:00 
14.00-17.00 

 FM: Instruktion till case (LHS, MH) 

EM: Tid för frågor och stöd (LHS, 
MH) 

Hela dagen: jobba i grupp 
med ert case; 

Reflekterande dagbok 

Fredag 11 
9:00-12:00 

FM: Biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster och IPBES 
(LHS, MH) 

FM: Uppsamlingsfrågor caseövning 
FM: Ekosystemtjänster övning 

(LHS, MH) 

EM läs SOU 2013:68 

Reflekterande dagbok 

Vecka 2: Resiliens som förhållningssätt – i praktiken 

Måndag 14 

 
  Inläsningsdag: Läs 

’Resiliens i praktiken: Sju 
principer’; Resiliens i 
praktiken för svensk 
förvaltning; Wayfinder, 
(Biggs et al 2012 frivilligt) 

Tisdag 15 
10:00-12:00 
13:00-15:30 

FM: Resiliens djupdykning 
(LHS, MH) 

EM: Resiliensprinciper, övning  

Gemensam diskussion 
Instruktion till grupparbete 
(LHS, MH) 

 

Onsdag 16 
9.00-12.00 
14.00-16.00 

 FM: Grupparbete: Resiliensprinciper 
tillämpade på ert case 

EM: Presentation och gemensam 
diskussion 

(LHS, MH) 

 

Torsdag 17 
10.00-12.00 
13.00-14.00 
14.00-16.00 
16.00-17.00 

FM: Komplexa dynamiska 
system 
(LHS, MH) 

EM: Instruktion till individuell uppgift 
och gruppuppgift (LHS, MH) 
EM: Individuellt arbete 
Kl 16: Inlämning till grupp 
Läs igenom din grupps bidrag 

 

Fredag 18 
9:00-10:30 
10.30-12.00 
13:00-15:30 

 FM Övning och Q and A (LHS, MH) 
FM: Gruppdiskussion och förbereda 
presentation  
EM: Grupppresentationer 
Gemensam diskussion och 
avslutning (LHS, MH) 

Inlämning av individuell 
skriftlig version senast 
tisdagen den 22/12 kl 
17.00 

ZOOM Christmas afterwork!! 

  



Stockholm University Date: 18 Nov, 2020 
Department of Biology Education Please check Athena for most updated syllabus 

 

  3 
A PARTNER WITH

 
Kurslitteratur  

Resiliens i praktiken –7 principer  

https://applyingresilience.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Resiliens_i_praktiken.pdf 

 

Resiliens i praktiken för svensk förvaltning 

https://www.stockholmresilience.org/download/18.55ead82716e7faa929d16f7/158272584126

1/7017%200080%20SRC%20Report%20Resiliens%20i%20praktiken_sidvis_WEB.pdf 

 

Rapport över Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelsförsörjning 

https://www.eskilstuna.se/download/18.369be3c31580a19562d1edd2/1478082378079/Resilie

nsanalys%20av%20Eskilstuna%20kommuns%20%20livsmedelsfo%CC%88rsorjning.pdf 

 

SOU 2013:68 sidorna 183-224 

https://www.regeringen.se/49bba7/contentassets/ba53cd9f18b74f348eb0ff31e8280d60/synlig

gora-vardet-av-ekosystemtjanster-sou-201368 

 

Wayfinder, www.wayfinder.earth (Läs inledning och del 1, titta sen runt för att få en översikt 

och förståelse av processen)  

 

Fördjupande littertur (frivillig): 

Biggs et al 2012; Toward Principles for Enhancing the Resilience of Ecosystem Services. 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-051211-123836 

 

C Folke 2016; Resilience 

https://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss4/art44/ 

 

B Walker and D Salt 2006. Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a 

Changing World https://islandpress.org/books/resilience-thinking 

 

Walker and Salt 2011. Resilience Practice: Building Capacity to Absorb Disturbance and 

Maintain Function https://islandpress.org/books/resilience-practice 

 

 

Kunskapskontroll och examination 
 

a. Kursen examineras på följande vis: Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga 

redovisningar. Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 

för studenter med funktionsnedsättning.  

Component Betyg Learning 
Outcomes 

   

Deltagande G/U 1-3 

https://applyingresilience.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Resiliens_i_praktiken.pdf
https://www.stockholmresilience.org/download/18.55ead82716e7faa929d16f7/1582725841261/7017%200080%20SRC%20Report%20Resiliens%20i%20praktiken_sidvis_WEB.pdf
https://www.stockholmresilience.org/download/18.55ead82716e7faa929d16f7/1582725841261/7017%200080%20SRC%20Report%20Resiliens%20i%20praktiken_sidvis_WEB.pdf
https://www.eskilstuna.se/download/18.369be3c31580a19562d1edd2/1478082378079/Resiliensanalys%20av%20Eskilstuna%20kommuns%20%20livsmedelsfo%CC%88rsorjning.pdf
https://www.eskilstuna.se/download/18.369be3c31580a19562d1edd2/1478082378079/Resiliensanalys%20av%20Eskilstuna%20kommuns%20%20livsmedelsfo%CC%88rsorjning.pdf
https://www.regeringen.se/49bba7/contentassets/ba53cd9f18b74f348eb0ff31e8280d60/synliggora-vardet-av-ekosystemtjanster-sou-201368
https://www.regeringen.se/49bba7/contentassets/ba53cd9f18b74f348eb0ff31e8280d60/synliggora-vardet-av-ekosystemtjanster-sou-201368
http://www.wayfinder.earth/
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-051211-123836
https://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss4/art44/
https://islandpress.org/books/resilience-thinking
https://islandpress.org/books/resilience-practice
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Grupparbete G/U 1-3 

Seminarier, övningar, diskussion G/U 1-3 

Gruppresentationer  G/U 1-3 

Inlämningsuppgift - individuell G/U 1-3 

 
b. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge 

den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.  

c. Betygsättning: Kursens slutbetyg sätts enligt tvågradig målrelaterad skala: G = Godkänd U = 

Underkänd  

d. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.  

e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge 

kursen ges. Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra 

obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyatprov för 

högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller 

en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot 

det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Kursen har minst tre 

examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. För de läsår som kursen inte ges 

erbjuds minst ett examinationstillfälle.  

f. Vid betyget U ges möjlighet att komplettera upp till betyget G. Examinator beslutar om vilka 

kompletteringsuppgifter som ska utföras och vilka kriterier som ska gälla för att bli godkänd 

på kompletteringen. Kompletteringen ska äga rum före nästa examinationstillfälle. 

 
 


