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Kompletteringsuppgifter 

 

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 Hannes 

 

2/9 Examinerande Seminarium ”Vad är hållbar utveckling?” 

Del 1 

Omfång: ca 1 sida 

Sök upp information och läs in dig på Centerpartiets ståndpunkter i relation till hållbar utveckling, 

utgå förslagsvis från partiets idéprogram från 2013. Diskutera sen vart i Hedenus m.fl. (2015) 

motsatspar du skulle placera in Centerpartiet. Argumentera för dina val och exemplifiera gärna 

med citat från det material du läst. Inkludera även en diskussion kring huruvida samliga 

motsatspar är relevanta och applicerbara på Centerpartiet. 

 

Del 2 

Omfång: 1-2 sidor 

I den här delen ska du diskutera texterna av Agyeman och Thiele (introduktion och kapitel 1) 

utifrån nedanstående frågor 

a) Vad anser författarna är orsakerna till dagens hållbarhetsproblem? 

b) Vilka dimensioner lyfter författarna fram som centrala inom hållbar utveckling? 

c) Vilken kritik lyfter författarna mot begreppet hållbar utveckling? 

d) Vilken typ av förändring anser författarna är nödvändig för att skapa hållbar utveckling? 

Vem/vilka har ansvar för denna förändring? 

 

 

75 % Närvaro på tillfällen v.35 

Omfång: max 2 sidor 

Välj en av fördjupningstexterna om hållbar utveckling ur kursens resurskompendium 

(http://www.web.cemus.se/resurskompendium-hua16/). Läs texten kritiskt och besvara sen 

följande frågor i en löpande text.  

1. Vad är textens huvudsyfte? 

2. Vilka centrala koncept och begrepp används i texten? Hur definieras de? 

3. Vilka antaganden gör författaren, vad tar hen för givet? 

http://www.web.cemus.se/resurskompendium-hua16/

