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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 1 december klockan 17.00. 

Hör av er om ni undrar över något! 

Lycka till! 

Sanna och Alexis 

 

15 september, Seminarium 1 - Vad är välfärd, utveckling & globalisering?  

Under seminariet diskuterades delar av den obligatoriska läsningen under vecka 36 och 37. 

Dessutom introducerades verktyget ”elements of thoughts” eller ”tankekomponenterna” som ett 

sätt att diskutera och förstå kursens litteratur.  
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Din uppgift är att, med hjälp av tankekomponenterna ovan, diskutera nedanstående 

litteraturfrågor. 

 

Thiele (2013) kap. 2 ”The Geography of Sustainability” 

 I kapitel två utforskar Thiele den geografiska dimensionen av hållbar utveckling. Vilka för- 

respektive nackdelar menar Thiele att det finns med globalisering och en globaliserad 

ekonomi? 

 Avslutningsvis argumenterar Thiele för att hållbar utveckling är ”glocal”, vad menar han 

med det? 

Massey (2004) The responsibilities of places. 

 Massey menar att vi bör se på relationen mellan lokala platser och globalisering på ett 

nytt sätt. Hur då och varför? 

Ziai. A (2015) The concept of development and why it should be abandoned 

 Ziai identifierar i sin text fyra plus tre komponenter som han ser som underförstådda men 

centrala delar av idén om utveckling. Vilka är dessa komponenter och håller ni med?  

 Ziai argumenterar för att begreppet utveckling gör mer skada än nytta i arbetet för en 

bättre värld - vilka är hans argument och föreslår han något alternativ? 

 

Tidsåtgång: 2-3h 

Inlämning: Skriftlig reflektion 1-2 sidor 

 

2 oktober, Seminarium 2 – Debatt: Om värdet av allt och hur det ska mätas 

Under seminariet debatterades de olika temana knutna till skrivuppgift 1 i VUG. Som 

förberedelse inför debatten läste deltagarna varandras texter och förberedde gemensamt 

argument för och mot en given tes. För att komplettera detta tillfälle ska du skriva en kortare text 

där du argumenterar MOT den tes du själv driver i din skrivuppgift. Argumenterar du för 

ekonomisk värdering av ekosystemtjänster ska du alltså ta fram de starkaste argument du kan 

hitta mot sådan värdering osv. Kompletteringen ska vara på 1-2 sidor och argumenten ska ha 

stöd i kursens litteratur. Använd dig av minst två olika källor.  

 

Tidsåtgång: 3h 

Inlämning: Skriftlig argumenterande text 1-2 sidor 

 

18 oktober, Seminarium 3 

Under seminariet låg fokus på att diskutera centrala begrepp från kursen. Som komplettering ska 

du redogöra för var i kursmaterialet (litteratur, filmer och föreläsningar) begreppen har 

presenterats och hur de har beskrivits/använts i materialet. Begreppen du ska redogöra för är: 

 centrum/periferi (core/periferi) 

 Utveckling (development) 
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 Tillväxt (growth) 

 Välfärd (prosperity/welfare) 

 Beroende (dependence) 

 Det lokala & det globala (The local and the global) 

 Andra begrepp som ni finner användbara? 

 

Komplettering för 75 % närvaro på kursens 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 5-7 föreläsningar ska du genomföra en av uppgifterna nedan, 

du väljer själv vilken. 

 

Om du missat 8 eller fler föreläsningar ska du genomföra båda uppgifterna nedan. 

 

Uppgift 1 

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

skriv en fiktiv berättelse om ditt valda tema. I din text ska du referera till minst 1 av kursens 

obligatoriska texter samt 1 av filmerna.  

Inlämning: Skriftlig inlämning 1,5 - 2 sidor 

 

Uppgift 2 

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

skriv en krönika om ditt valda tema. I din text ska du referera till minst 1 av kursens obligatoriska 

texter samt 1 av filmerna.  

Inlämning: Skriftlig inlämning 1,5 - 2 sidor 

 

 


