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Kompletteringsuppgift för missad workshop i hållbar utveckling 28/4
Workshopen är tänkt att lägga en gemensam grund att stå på när vi diskuterar hållbar utveckling
genom att tillsammans definiera vad vi menar när vi pratar om detta begrepp. Dessutom är tanken att
knyta hållbarhetsperspektivet närmare till kursen och att tillsammans reflektera kring vad dessa
perspektiv kan ha för inverkan på våra liv utifrån ett livsfilosofiskt perspektiv.

Instruktioner
1. Läs texterna som står i läslistan till workshoptillfället.
2. Diskutera kort de perspektiv på hållbar utveckling som återges i texterna. På vilka sätt skiljer
sig perspektiven i texterna åt? Vilka grundläggande antaganden, världsuppfattningar och
värderingar vilar författarnas argument på? Hur ställer du dig själv till texterna – vad innebär
hållbar utveckling för dig?
3. Utgå från något av de dilemman som står på nästa sida och reflektera över möjliga sätt att
agera i situationen, samt argumentera för hur du själv skulle agera utifrån din personliga syn
på hållbar utveckling. Koppla ditt resonemang till den filosofiska frågan: ”Vilket är mitt
ansvar för världen?”
Omfattning: mellan 1-2 A4-sida. Ladda upp på Studentportalen i mappen ”Inlämning
kompletteringar”.
Skriv ditt namn och vilken komplettering det gäller i både filnamnet och i sidhuvudet i
dokumentet!

Lycka till!
Hannes & Sofia
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1. Du stöter på en tiggare utanför ICA Folkes, som frågar dig om pengar. Vad gör du? Vad
skulle du kunna göra? Varför gör du det du gör?

2. Du har blivit beordrad av din chef att åka på affärsresa till Paris i tre dagar. Flyget kostar
hälften så mycket som tåget, och tar en tredjedel av tiden. Hur gör du? Varför?

3. Du är språkrör för miljöpartiet, som sitter i regeringen. Du står inför valet att antingen sälja
eller stänga ned Vattenfalls kolkraftsgruvor i Tyskland. Vad gör du?

4. Du ser en frivilligorganisation som kampanjar för att uppmärksamma om att dina
pensionspengar och ditt sparkapital är placerade i oetiska och icke-hållbara fonder. Hur
agerar du i frågan? Varför?

5. Du står i ditt småskaliga företag inför valet att energieffektivisera och miljöcertifiera företaget
med konsekvensen att du måste säga upp en person. Vad gör du?

6. Du är arbetssökande och får erbjudande om att jobba på McDonalds. Vad gör du? Varför?

7. Du blir bjuden på middag och äter inte vanligtvis kött. Den som bjuder dig har precis tillagat
en saftig stek. Vad gör du? Varför?

8. Du har precis betalat av din mobiltelefon som nu är två år gammal och batteriet har
successivt blivit allt sämre, men telefonen fungerar fortfarande. Din operatör ringer upp dig
och erbjuder dig att teckna ett förmånligt avtal med en ny telefon. Tackar du ja eller nej?
Varför?

