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Hållbar utveckling A, Ht. 2015 

Komplettering till kursen Välfärd, utveckling och globalisering 

 

I detta dokument hittar du kompletteringsuppgifter som gäller för delkursen 

Välfärd, utveckling och globalisering. Detta dokument kommer att uppdateras 

löpande under kursen med kompletteringar för examinerande moment.  

 

Vissa kompletteringsuppgifter kan göras i grupp (om ni är flera som vill 

komplettera samma kurstillfälle). Du kan då välja om du vill komplettera tillfället 

på egen hand eller göra det tillsammans med andra. De kurstillfällen som inte 

går att komplettera i grupp måste kompletteras enskilt.  Har du inte deltagit 

under ett förseminarium (där sådant krävs) samt inte gjort förseminarieuppgiften 

(där sådan krävs) måste du, utöver uppgifterna nedan, även bifoga genomförd 

förseminarieuppgift.  

 

Lämna in dina kompletteringsuppgifter via studentportalen senast den 18 

december 

2015. Uppgifterna lämnas in i separata dokument i rätt inlämningsmapp 

(mappen är döpt efter kompletteringen). Lämnas uppgiften in som grupparbete 

räcker det med att en av er lämnar in uppgiften via studentportalen, men kom 

ihåg att alltid skriva namn på alla som deltagit i gruppkompletteringen! 

 

Hör av er om ni undrar över något! 

Lycka till! 

Sanna och Sofia 

 

Seminarium 1: Vart är vi idag? 28/9 

Genomför nedanstående uppgifter skriftligt på max 4 sidor, teckenstorlek 12 och 

radavstånd 1.5. Till uppgiften hör även en förseminarieuppgift inför tillfället. 

 

Del 1  
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Använd dig av kap 1-8 i Jackson (2009) och resonera kort kring följande 

frågeställningar,  totalt 1 sida. 

 Vad uppfattade du som författarens huvudsakliga budskap? 

 Vilka motsatta perspektiv eller åsikter har du stött på genom kursens gång 

i relation till författarens budskap? Välj ut minst ett och motivera ditt val.  

Del 2  

 

Under seminariet den 28 september diskuterade vi bland annat vad som 

uppfattades som svårt att förstå i Jacksons bok. Intervjua en person som deltagit 

i seminariet om vad personen uppfattade som svårt. Skriv sedan en kort artikel 

där du kopplar din kamrats område till minst en annan föreläsning/artikel i 

kursen. Vad var det som var svårt att förstå? Hur kan du med hjälp av 

föreläsningen/artikeln och din egen förståelse för området bredda din kamrats 

förståelse? Referera till minst två källor i kurslitteraturen.  

 

Seminarium 2: Vägar vidare 21/10 

Genomför nedanstående uppgifter skriftligt på max 4 sidor, teckenstorlek 12 och 

radavstånd 1.5. I din uppgift ska du referera till minst 4 källor från kursen. Till 

uppgiften hör även en förseminarieuppgift inför tillfället. 

 

Del 1 

Välj ut två av nedanstående frågor och för ett kritiskt resonemang kring dem. 

Utgå från och förankra tydligt dina resonemang i relevant kurslitteratur samt 

kursens föreläsningar. 

 

1. Vilka möjligheter och risker finns det med att företag ska leda omställningen till 

en hållbar ekonomi? 

2. Vilken kritik kan lyftas mot de förslag på en mer hållbar ekonomi som Tim 

Jackson presenterar i sin bok? 

3. Vad innebär välfärd i ett hållbart samhälle? Hur skiljer sig det från hur vi pratar 

och ser på välfärd idag? 

4. Hur ser ni på Jacksons påstående att vissa friheter är omöjliga eller omoraliska i 

en värld av ekologiska gränser är? 
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5. Vilka drivkrafter kan ni identifiera bakom den konflikt som målas upp i Broken 

Republic? 

6. I arbetet för en mer hållbar värld, hur och när kan motstånd krävas, av vem och i 

vilket syfte? 

7. Vad finns det för motiv till vart svenskt bistånd ska gå? Och vilka bakomliggande 

normer och antaganden påverkar dessa motiv? 

8. Enligt Jackson är det våra (individuella och kollektiva) ”normer och visioner” som 

måste förändras för att nå ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi. Vad har 

vi för normer som behöver förändras i det svenska samhället idag? Hur kan vi 

förändra våra sociala normer och värderingar? 

Del 2 

Skriv en bokrecension av den skönlitterära bok du läst. I din recension ska du 

utgå från hur väl boken lyckas med att vara en kraft i arbetet för hållbar 

utveckling. Till din hjälp har du följande stödfrågor 

 Vad säger boken om tiden vi lever i? 

 Vilka tankar väcktes av att ha läst boken? 

 Hur och vilka hållbarhetsutmaningar skildras i boken?  

Du ska även reflektera över om huruvida skönlitteratur kan bidra med något nytt 

eller annorlunda i arbetet för en hållbar utveckling. 

 

 

Frånvaro föreläsningar 

Om du under kursens gång har varit frånvarande från mer än 75 % av 

föreläsningarna ska du genomföra nedanstående uppgiften. Uppgiftens omfång 

varierar beroende på hur många föreläsningar du har missat, detta ser du under 

Framsteg på studentportalen. 

 

Om du under kursens gång missat 7-9 föreläsningar ska du genomföra 

nedanstående uppgift en gång. 

 

Om du missat 10-12 föreläsningar ska du genomföra uppgiften tre gånger, 

skriva tre olika texter, med fokus på olika teman och texter. 
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Om du har missat 13-16 föreläsningar ska du genomföra uppgiften fem gånger, 

skriva fem olika texter, med fokus på olika teman och texter. 

 

Uppgift 

Välj ett tema från kursen där du missat en eller flera föreläsningar, utgå från 

kurslitteraturen och skriv en krönika, ett kåseri eller en debattartikel om ditt 

valda tema. I din text ska du referera till minst 1 av kursens obligatoriska texter 

samt 1 av fördjupningstexterna. Din text ska vara 1,5 - 2 sidor, teckenstorlek 12 

och radavstånd 1.5. 

 


