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Skrivuppgift
Delkursen ”Välfärd, utveckling och globalisering” (7 hp) examineras skriftligt genom denna uppgift.
Skrivuppgiften är uppdelad i två delinlämningar men lämnas i slutet av kursen in och bedöms som en
enhetlig uppgift. Del 1 och 2 lämnas in som utkast inför seminarium 1 och 2 och du ges möjlighet att
gå tillbaka och revidera dessa delar efter seminarierna. Slutinlämningen består av del 1 och 2, och
betygsätts U-3,4,5. Hela uppgiftens omfång är max 2800ord.

Kursmål
•
•
•
•

redogöra för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö;
redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på
hållbarhetsproblematiken;
redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras på
individuell- till systemnivå;
tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;

Skrivuppgiftens struktur
Del 1: Debattartikel om att mäta välfärd och utveckling. Deadline utkast 2 oktober, kl. 9.00 (600-800
ord)
Del 2: Global värld - Broken Republic? Deadline utkast 18 oktober kl. 9.00 (1200-2000 ord)
Slutinlämning av samtliga delar: 23 oktober kl. 17.00

Del 1: Debattartikel om att mäta välfärd och utveckling
Instruktion
Denna uppgift går ut på att du ska skriva en debattartikel där du argumenterar för, eller emot, ett av
temana nedan. När du har valt tema får du själv formulera en tes där du tar ställning för, eller emot,
det tema du valt. Under temat finns exempel på hur en tes kan se ut beroende på vilken position du
väljer.
Teman att välja mellan
•

•

•

BNP som mått för att mäta utveckling
BNP är fortfarande bästa måttet för att mäta global utveckling
Vi måste helt sluta mäta utveckling genom BNP
Globala mål för utveckling
Vi behöver absolut gemensamma globala mål för utveckling
Globala mål för utveckling gör mer skada än nytta
Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster
För att naturen ska bevaras måste den ges ett ekonomiskt värde
Att sätta ett ekonomiskt värde på naturen är direkt skadligt för de värden vi vill bevara

•

Att mäta välfärd och utveckling
Att mäta välfärd och utveckling är en förutsättning för att göra världen bättre
Vi måste helt sluta försöka sätta värden och siffror på välfärd och utveckling

Form och inlämning
När du har valt vilket tema du vill skriva om anmäler du dig till den gruppen på studentportalen,
detta ska göras senast 25/9.
I din debattartikel ska du som minst referera till två texter ur den obligatoriska läsningen på Välfärd,
utveckling och globalisering. Din text ska omfatta 600-800 ord och lämnas in på studentportalen som
utkast senast kl. 9.00 den 2 oktober. Utkastet som lämnas in då kommer inte att betygsättas.
Däremot betygsätts din debattartikel med betygsskalan U-3,4,5 vid slutinlämningen 23 oktober.
Texten ska vara utformad som en debattartikel. Vi rekommenderar att ni följer nedanstående
disposition. En debattartikel skiljer sig från en mer akademisk text på så vis att författaren tar
ställning för en viss tes. Däremot är det viktigt att språket är korrekt och att argumenten underbyggs
med fakta, referenser och logiska slutledningar.
Debattartikelns struktur
Rubrik – tesen presenteras
Inledning – bakgrund och tes presenteras
Argument 1 – med underbyggnad
Argument 2 – med underbyggnad
Presentation av motargument som bemöts
Argument 3 – med underbyggnad
Avslutning – tesen upprepas. Uppmana till handling.

Del 2: Global värld - Broken Republic?
Instruktion
I den andra delen av skrivuppgiften ska ni analysera Arundhati Roys bok Broken Republic (2012)
genom att göra följande:
a) Inled din text genom att kortfattat och med egna ord beskriva huvuddragen i Roys bok. Vad
är hennes huvudsakliga budskap? (max 200 ord)
b) Med utgångspunkt i relevant kurslitteratur ska du göra en analys av bakomliggande
strukturer och trender som har påverkat det Indien som Roy beskriver i boken Broken
Republic. Ta stöd av kurslitteraturen för att diskutera hur centrala begrepp från kursen kan
användas för att förklara och förstå den situation som Roy skildrar. Begrepp som du kan
använda dig av är till exempel centrum/periferi, utveckling, tillväxt, välfärd, beroende samt
relationen mellan det lokala och det globala. Du bör även kritiskt reflektera kring eventuella
begränsningar eller brister med dessa utgångspunkter.
Form och innehåll
I din text ska du som minst referera till tre texter ur den obligatoriska läsningen på Välfärd,
utveckling och globalisering, men vi uppmanar er att även använda annan litteratur som ni finner
relevant. Din text ska omfatta 1200-2000 ord. Ett utkast inför seminariet lämnas in på
studentportalen senast 18 oktober kl. 09.00.
Instruktioner inför slutinlämning
Vid slutinlämningen, 23 oktober kl. 17.00, ska du lämna in båda delarna i ett dokument som doc,
docx eller pdf. Inför slutinlämningen rekommenderar vi att du läser igenom och reviderar det du har
skrivit i del 1 och del 2 utifrån kursens seminarium. Din uppgift ska ha en sammanställd referenslista
med samtliga referenser. Kom ihåg att inkludera ditt namn i sidhuvudet och i filnamnet.

