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Välfärd, utveckling och globalisering | Hållbar utveckling A | höstterminen 2016 

Kompletteringsuppgifter 

I detta dokument hittar du kompletteringsuppgifter som gäller för delkursen Välfärd, utveckling 

och globalisering. Dokumentet kommer att uppdateras löpande under kursens gång. Uppgifterna 

lämnas in på Studentportalen. Vi rekommenderar att du gör kompletteringarna så nära inpå 

tillfället som möjligt för att följa med i kursens process.  

Deadline för kompletteringar och rester är 25 november klockan 17.00. 

Hör av er om ni undrar över något! 

Lycka till! 

Sanna och Hannes 

 

19 september, Seminarium 1 

Del 1 

Alt. 1 

Under den första delen av seminariet diskuterades de utkast av del 1 i skrivuppgiften som skrivits 

inför tillfället. Denna del kan kompletteras innan 17 oktober genom nedanstående uppgift. 

Bestäm träff med en medstudent som också frånvarat från seminariet. Läs varandras utkast av 

del 1 i skrivuppgiften och diskutera era respektive texter. Utgå från texttriangeln som ni hittar på 

s. 52 i den här presentationen http://www.web.cemus.se/wp-

content/uploads/2016/08/Studieteknik-och-akademiskt-skrivande-Cemus-ht-2016.pdf och ge 

varandra konstruktiv feedback. 

Tidsåtgång: 1h 

Inlämning: Ett diskussionsprotokoll utifrån ert samtal (max 1 sida) samt utkast av del 1 om detta 

inte lämnats in inför seminariet. 

Alt. 2 

Om kompletteringen genomförs efter 17 oktober gäller nedanstående uppgift. 

Läs din egen text (Debattartikel) och formulera en kritisk och konstruktiv kommentar till dig själv. 

Såhär i efterhand – vilka styrkor och svagheter kan du se i dina resonemang och i din text? 

Tidsåtgång: 1h 

Inlämning: En skriftlig kommentar till din egen text, 0.5-1 sida. 

Del 2 

Under andra delen av seminariet diskuterade vi kapitel 1 och 2 i kursboken Broken Republic. Din 

uppgift är att välja ut ett citat som du fastnat för i kapitel 1 eller 2 och diskutera detta utifrån 

följande frågor 

 Varför valde du citatet? 

http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2016/08/Studieteknik-och-akademiskt-skrivande-Cemus-ht-2016.pdf
http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2016/08/Studieteknik-och-akademiskt-skrivande-Cemus-ht-2016.pdf
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 Hur relaterar citatet till Roys skildring enligt dig? 

 Hur kan citatet relateras till övrigt kursmaterial i blocket ”Mål och mått för välfärd & 

utveckling”? Välj minst en text eller föreläsning från blocket att diskutera ditt citat i 

relation till. 

Tidsåtgång: 1h 

Inlämning: Skriftlig reflektion 1-2 sidor 

 

4 oktober, Seminarium 2 

Del 1 

Alt. 1 

Under den första delen av seminariet diskuterades de utkast av del 2 i skrivuppgiften som skrivits 

inför tillfället (Brev till X). Denna del kan kompletteras innan 17 oktober genom nedanstående 

uppgift.  

Bestäm träff med en medstudent som också frånvarat från seminariet. Läs varandras utkast av 

del 2 i skrivuppgiften och diskutera era respektive texter med utgångspunkt i texttriangeln (se 

länk på föregående sida) och ge varandra konstruktiv feedback. 

Tidsåtgång: 1h 

Inlämning: Ett diskussionsprotokoll utifrån ert samtal (max 1 sida) samt utkast av Skrivuppgift del 

2 om detta inte lämnats in inför seminariet. 

Alt. 2 

Om kompletteringen genomförs efter 17 oktober gäller nedanstående uppgift. 

Läs din egen text (Brev till X) och formulera en kritisk och konstruktiv kommentar till dig själv. 

Såhär i efterhand – vilka styrkor och svagheter kan du se i dina resonemang och i din text? 

Tidsåtgång: 1h 

Inlämning: En skriftlig kommentar till din egen text, 0.5-1 sida. 

Del 2 

Under andra delen av seminariet diskuterade vi litteraturen för vecka 38 & 39 (Thiele kapitel 2 

och 6, samt artiklarna av Massey, Chase-Dunn och kapitel 4 ur Jacksons bok). Din uppgift är att 

välja ut ett citat som du fastnat för i denna litteratur och diskutera citatet utifrån följande frågor 

 Varför valde du citatet och vad menar författaren med det? 

 Hur kan citatet relateras till övrigt kursmaterial i blocket ”Utveckling, fördelning och 

globala system”? Välj minst en annan text eller föreläsning från blocket att diskutera ditt 

citat i relation till. 

Tidsåtgång: 1h 

Inlämning: Skriftlig reflektion 1-2 sidor 
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10-11 oktober, Studieresa 

Frånvaro dag 2 

Några av er deltog endast på studieresans första dag, måndag 10 oktober. För er gäller följande 

uppgift: 

a) Skriv en sammanfattning av måndagens två studiebesök och det som presenterades 

under dem. Den här delen får ni gärna skriva i ett mer journalistiskt format där ni fångar 

upp och beskriver särskilt minnesvärda delar av besöken.  (ca 2 sidor) 

b) Skriv en jämförande reflektion där du resonerar kring fördelar och möjligheter respektive 

nackdelar och risker med de olika aktörernas sätt att arbeta (Sida respektive 

Latinamerika- och Afrikagrupperna). (ca 2 sidor) 

Total tidsåtgång: max 8h 

Inlämning: Skriftlig reflektion ca 4 sidor 

 

Frånvaro från hela studieresan 

För er som frånvarade från hela studieresan gäller nedanstående uppgift. 

Syftet med kompletteringen är att även ni som missade studieresan ska få möjlighet att 

interagera med en mer praktisk dimension av hållbar utveckling. Ni ska därför besöka en 

aktör/evenemang/projekt som på något sätt verkar för en mer hållbar utveckling. Det kan till 

exempel vara en ideell organisation, ett företag, en öppen föreläsning eller workshop etc. Vi 

rekommenderar att ni identifierar någon/något lokalt och genomför ert besök så snart som 

möjligt. Om ni är osäkra på val av besök så går det bra att höra av sig till oss i kursledningen. 

Utifrån ert studiebesök ska ni sen göra följande 

a) Skriv en sammanfattning av ert studiebesök där ni beskriver vem/vad ni besökte samt 

motiverar varför ni valde att göra just detta besök. Den här delen får ni gärna skriva i ett 

mer journalistiskt format där ni fångar upp och beskriver särskilt minnesvärda delar av ert 

besök. (ca 2 sidor) 

b) Skriv en mer analytisk reflektion där du resonerar kring ditt besök. Vilka fördelar och 

möjligheter respektive nackdelar och risker skulle du säga att det finns med aktörens 

arbete eller eventet du besökt? (ca 2 sidor) 

Total tidsåtgång: max 16h 

Inlämning: Skriftlig reflektion ca 4 sidor 
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19/10 Seminarium: Oryx & Crake  

Under seminariet examinerades boken Oryx & Crake, om du missade seminariet ska du göra 

följande uppgift. 

 

Del 1 

Rita en kronologisk tidslinje som återger vad du anser är centrala händelser i boken. Var noga 

med att inkludera historiens början och slut. Var även uppmärksam på att i sig boken inte är 

skriven kronologiskt. Du kan antingen rita din tidslinje digitalt eller fysiskt, om du väljer det 

senare tar du ett kort på den och skickar in tillsammans med Del 2.  

 

Del 2 

Utifrån din tidslinje ska du nu diskutera nedanstående frågor, ägna 0,5-1 sida till varje fråga. 

a) Vad möjliggör att händelserna i boken kan ske? Bakomliggande system, strukturer, 

omständigheter, maktstrukturer, innovationer etc. 

b) Vilka likheter och skillnader finns det mellan vår tid och boken? 

c) Hur kan skönlitteratur bidra med någonting nytt eller annorlunda i arbetet för en hållbar 

utveckling? 

Total tidsåtgång: max 2h 
Inlämning: En visuell tidslinje samt skriftlig inlämning 1,5-3 sidor 

 

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 4 föreläsningar ska du genomföra nedanstående uppgift en 

gång. 

 

Om du missat 5 föreläsningar ska du genomföra uppgiften två gånger, skriva två olika texter, 

med fokus på olika teman och texter. 

 

Om du har missat 6 föreläsningar ska du genomföra uppgiften tre gånger, skriva tre 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 eller en debattartikel om ditt valda tema. I din text ska du referera till minst 1 av 

kursens obligatoriska texter samt 1 av fördjupningstexterna.  

Inlämning: Skriftlig inlämning 1,5 - 2 sidor 

 


