Hållbar utveckling A, Ht. 2015
Komplettering till kursen Introduktion till hållbar utveckling
I detta dokument hittar du kompletteringsuppgifter som gäller för delkursen

Introduktion till hållbar utveckling. Uppgifterna lämnas in på Studentportalen. Vi
rekommenderar att du gör kompletteringarna så nära inpå tillfället som möjligt
för att följa med i kursens process.
Hör av er om ni undrar över något!
Lycka till!
Sanna och Sofia
4/9 Examinerande Seminarium ”Vaddå ’hållbar utveckling’?!”
Del 1
Med utgångspunkt i delkursens litteratur och föreläsningar samt dina egna
erfarenheter formulera en egen definition av följande begrepp


Hållbar



Utveckling



Hållbar utveckling



Rättvis hållbarhet



Systemtänkande

Reflektera därefter kort över dina definitioner, vad baserar du dem på? Är det
lätta eller svåra ord att definiera?
Del 2
Börja med att sätta dig in i Hopwoods diagram (infogat nedan). Fundera sedan
över vart i diagrammet du skulle placera in de tre artiklarna skrivna av Agyeman,
Jensen & McBay samt Raworth. Markera dina val i diagrammet och formulera en
motivering. Utgå från de läsanteckningar du gjort som förseminarieuppgift och
var noggrann med att referera till artiklarna när du gör din motivering.
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Formulera dina svar på max 2 sidor (storlek 12 radavstånd 1.5) och lämna in på
Studentportalen.

Hopwoods diagram över hållbarhetsdebatten

75 % Närvaro på tillfällen v.36
Välj ut en av artiklarna ur de obligatoriska artiklarna om hållbar utveckling och
skriv en debattartikel utifrån denna. Du får själv välja om du vill argumentera för
eller emot artikeln. Tänk på att en bra debattartikel alltid innehåller trovärdiga
källor och väl underbyggda argument såväl som vederläggning av motargument.
Din debattartikel ska vara 1-2 sidor (storlek 12, radavstånd 1.5) och laddas upp
på studentportalen.
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