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

Skrivuppgift 

Delkursen ”Välfärd, utveckling och globalisering” (7 hp) examineras delvis skriftligt genom denna 

uppgift. Skrivuppgiften är uppdelad i tre 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, 

2 och 3 där del 2 betygsätts U-G och del 1 och 3 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 19 september, kl. 12.00 

(<600 ord) 

 

Del 2: Brev till X. Deadline utkast 4 oktober, kl. 12.00 (<1000 ord) 

 

Del 3: Broken Republic. Deadline 17 oktober kl. 17.00 (<1200 ord) 

 

Slutinlämning av samtliga delar: 17 oktober kl. 17.00 
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  Del 1: Debattartikel om att mäta välfärd och utveckling 

 

Kursmål  

 redogöra för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö; 

Instruktion 

Denna uppgift går ut på att du ska skriva en debattartikel där du argumenterar för det bästa sättet 

att mäta global välfärd, utveckling, fattigdom och miljö. Du kan antingen formulera en egen tes som 

du vill driva eller välja en av rubrikerna nedan att utgå från. 

Förslag på rubriker 

 Därför är BNP fortfarande bästa måttet för att mäta utveckling 

 Därför bör HDI ersätta BNP som välfärdsmått 

 Mänskliga förmågor är bästa måttet på utveckling 

 Därför bör utveckling och välfärd mätas med subjektiva indikatorer 

 Detta är de tre viktigaste indikatorerna för global utveckling 

 Så kan vi mäta både miljömässig och mänsklig utveckling 

 Därför behöver vi globala mål för utveckling 

Form och inlämning 

I din debattartikel ska du som minst referera till två texter ur den obligatoriska läsningen på Välfärd, 

utveckling och globalisering under vecka 36 och 37. Din text ska omfatta max 600 ord och lämnas in 

på studentportalen senast kl. 12.00 den 19 september. Utkastet som lämnas 19 september in 

kommer inte att betygsättas. Däremot betygsätts din debattartikel med betygsskalan U-3,4,5 vid 

slutinlämningen 17 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 oftast är 

mer normativ (tydligare tar ställning för en viss tes) och att den inte alltid är lika teoretisk. Däremot 

måste språket vara korrekt och argumenten ska underbyggas med fakta, referenser och logiska 

slutledningar. 

Debattartikelns struktur (från Skolverket) 

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.  
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Del 2: Brev till X 

Kursmål 

 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; 

Kursens senaste veckor (vecka 38 och 39) har till stor del ägnats åt att förstå det globala ekonomiska 

system vi alla idag lever inom och deltar i. Ni har mött en rad olika perspektiv, upplevelser, fakta och 

åsikter. I den här uppgiften ska ni skriva ett brev till någon ni känner där ni berättar om era lärdomar 

och upplevelser under de senaste veckorna.  

I ert brev ska ni ta utgångpunkt främst i kurslitteraturen men även i kursens föreläsningar. Berätta för 

er brevvän om vad ni har lärt er gällande hur den globala ekonomin ser ut idag. Dimensioner ni kan ta 

hänsyn till är till exempel handelsstrukturer, ekonomiskt tillväxt, globala maktstrukturer, fördelning 

och skalnivåer (lokalt, regionalt, globalt).  

Ni ska även berätta vad ni har lärt er gällande hur den globala ekonomin skulle kunna bli mer hållbar. 

Sträva efter att jämföra och diskutera olika lösningsförslag i relation till varandra, baserat i 

kurslitteraturen och föreläsningar. 

Form och inlämning 

I ditt brev ska du som minst referera till två källor ur den obligatoriska läsningen samt en föreläsning 

på Välfärd, utveckling och globalisering under vecka 38-39. Din text ska omfatta max 1000 ord och 

lämnas in på studentportalen senast kl. 12.00 den 4 oktober. Utkastet som lämnas 4 oktober in 

kommer inte att betygsättas. Däremot betygsätts ditt brev med betygsskalan U-G vid slutinlämningen 

17 oktober. 

Din text ska vara utformad som ett brev där du själv får välja mottagare. Brevformen gör att du som 

skribent kan vara mer fri i ditt språk och även sätta en personlig prägel på texten. Var inte rädd för 

att ta ut svängarna i hur du skriver ditt brev – du kan exempelvis referera till andra typer av text (som 

skönlitterära böcker, sångtexter, dikter) och/eller erfarenheter som du bär med dig. Det är dock 

nödvändigt att du refererar korrekt och baserar dina resonemang på relevant kursmaterial. 

 

 

  



                                                                                                                                           
 

Page 4 of 4 
 

Del 3: Broken Republic 

Kursmål 

 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; 

I den tredje och avslutande delen av skrivuppgiften ska ni analysera Roys bok Broken Republic utifrån 

övrig kurslitteratur. Del tre består av två delar, a) och b), som presenteras nedan. 

 

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. Utgå gärna från de lärdomar du skrivit om i ditt brev och 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, tillväxt, beroende samt relationen mellan det lokala och det globala. Du 

bör även reflektera kritiskt 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. Din text ska omfatta max 1200 ord och lämnas in på studentportalen 

senast 17 oktober kl. 17.00.  

 

Instruktioner inför slutinlämning 

Vid slutinlämningen, 17 oktober kl. 17.00, ska du lämna in samtliga tre delar 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 dokumentet, lämpligen i sidhuvudet, och 

i filnamnet. 


