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Hållbar utveckling A, Ht. 2015 
Förseminarieuppgifter – Välfärd, utveckling och globalisering 

Generella instruktioner 

I detta dokument kommer ni under kursens gång hitta förseminarieuppgifter inför seminarierna i 

delkursen Välfärd, utveckling och globalisering, en ny förseminarieuppgift kommer att komma 

upp ca 1vecka innan det aktuella seminariet. Uppgifterna i detta dokument görs både individuellt 

och i grupp och det framgår i varje uppgift vad som gäller. De uppgifter som görs i grupp ska 

dokumenteras genom ett diskussionsprotokoll som lämnas in på studentportalen i avsedd 

inlämningsmapp innan seminariet, exakt tid står i uppgiften. När det gäller gruppindelningen ska 

ni använda er av era Litteratursamtalsgrupper, om ni upplever att de är för stora (vilket de 

troligtvis är) får ni gärna dela upp er i två mindre grupper och skicka in olika protokoll Glöm inte 

att skriva era namn och ert gruppnummer i dokumentet. För att kunna delta på seminarierna krävs 

det att du har genomfört förseminarieuppgiften.  

Seminarium 1 28/9 
Individuellt 

o Inför seminariet krävs det att du har läst den obligatoriska litteraturen gällande v.37 - 39 för 

delkursen Välfärd, utveckling och globalisering. Vad som är obligatoriskt framgår i 

läsanvisningarna på kursportalen.  

o Du ska också på egen hand reflektera över vad i Jacksons (2011) bok som du tycker är 

svårt att förstå. Anteckna och ta med dig minst en sak från boken som du inte har förstått 

eller som du uppfattar som svårtförstått. 

Grupp 

Inför seminariet ska ni i era Litteratursamtalsgrupper: 

o Diskutera samtliga föreläsningar och workshops från kursens första tre veckor. Beskriv 

kortfattat huvuddragen/poängerna i dessa samt vad ni lärde er från dem. Det ni ska 

diskutera är alltså följande: 

Tillfällen 
 7/9 Tillväxt till varje pris? - Mikael Malmaeus 

 9/9 Välfärd för vem? - Liselott Eriksson 

 14/9 Handelsteorier - Sara Andersson 

 14/9 Varför handlar vi? - Lena Johansson 

 16/9 Fördelning och rättvisa - Jesper Roine 

 21/9 Vaddå utveckling? - perspektiv från Kenya - Beth Maina Ahlberg 

 21/9 Strukturella maktförhållanden och media - Maria-Pia Boëthius 

 23/9 Den urbana normens problematik - Po Tidholm 

o Under kursens första del har ni kommit i kontakt med ett flertal utmaningar som 

mänskligheten står inför idag. Identifiera minst tre utmaningar som ni anser har varit 

centrala och diskutera sedan vad kursens författare och föreläsare har för olika syn på dessa 

utmaningar.  

Ta anteckningar från under er diskussion och lämna in ett gemensamt diskussionsprotokoll 

på max 2 sidor på studentportalen senast kl 8.00 28/9. 

 

 



                                                                                                                                           
 

HÅLLBAR UTVECKLING A| Höstterminen 2015 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD 
Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | www.cemus.uu.se | 

Seminarium 2, 21/10 - Vägar vidare för Välfärd, utveckling och globalisering 

Individuellt 

o Inför seminariet krävs det att du har läst den obligatoriska litteraturen gällande v.40-43 för 

delkursen Välfärd, utveckling och globalisering. Vad som är obligatoriskt framgår i 

läsanvisningarna på kursportalen.  

o Du ska också ta med dig reflektioner och/eller läsanteckningar från läsningen av din 

skönlitterära bok samt vara beredd att diskutera dess innehåll och dess relevans för hållbar 

utveckling. 

Grupp 

Inför seminariet ska ni i era Litteratursamtalsgrupper: 

o Sammanfatta de viktigaste ingredienserna i Jacksons hållbara ekologiska system. Utgå från 

hans resonemang om behovet av förändring på tre plan i det ekonomiska systemet; att 

etablera ekologiska gränser för ekonomisk aktivitet, att utveckla en ny ekonomisk modell 

som inte är beroende av tillväxt samt att förändra den sociala logiken i 

konsumtionskulturen. Diskutera sedan hur Jacksons förslag för en mer hållbar ekonomi 

skiljer sig från andra förslag som ni har mött i kursen. 

o Diskutera boken Broken Republic: Three essays av Arundhati Roy. Om ni skulle beskriva 

boken med endast tre meningar, vilka skulle de vara? Kan ni komma fram till 

gemensamma formuleringar i gruppen? Diskutera även vad i boken som gjorde störst 

intryck på er. Varför gjorde just detta ett stort intryck? 

Syftet med uppgiften är att ni ska ha ett givande samtal, ni ska dock även ta anteckningar 

under er diskussion och lämna in ett gemensamt diskussionsprotokoll på max 2 sidor på 

studentportalen senast kl 10.00 21/10. 

 

 


