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Litteraturforum
För att både underlätta läsningen och förståelsen av litteraturen och ge mer utrymme i kursen för att
diskutera olika perspektiv kommer vi under vecka 38-41 använda oss av litteraturforum. Det går ut
på att ni i era grupper (se Studentportalen) diskuterar veckans obligatoriska litteratur utifrån
frågorna nedan (ca en timme per vecka är en bra riktlinje).
Ni antecknar vad ni har diskuterat och lägger in era anteckningar i litteraturforumet på
Studentportalen. På så vis kan alla grupper läsa vad de andra har diskuterat, vilket bidrar till hela
klassens lärande. Turas om i gruppen med att ha rollen som diskussionsledare och sekreterare (den
som antecknar), så att det blir så jämnt som möjligt. Kom ihåg att skriva namnen på alla som deltog i
samtalet.

Diskussionsfrågor
Vecka 38
Roy (2012), kap. 1 (som ni läste förra veckan)


I kapitel 1 skildras en konflikt mellan Naxaliterna (Maoisterna) och Indiens regering. Hur
beskriver Roy denna konflikt? Vilka är dess orsaker och hur porträtteras de olika parterna?

Hickel, J. (2015) The Problem with Saving the World. Reason in Revolt: Jacobin


Vad är det för problem som Hickel identifierar i sin artikel, och vad menar han är orsaker till
att dessa problem existerar?

Ziai. A (2015) The post-2015 agenda and the Sustainable Development Goals


I Ziais artikel finns bland annat en del med titeln Discursive continuities. Vad handlar den
delen om och vad är Ziais slutsatser angående de globala målens roll i arbetet för en bättre
värld för alla? Hur förhåller sig Ziais kritik till den som lyfts av Hickel?
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Vecka 39
Roy (2012) kap. 2 (som ni läste förra och den här veckan)
I kapitel 2 ”Walking with the Comrades” skildrar Arundathi Roy Naxaliternas (Maoisternas) kamp mot
polisen, regeringen och exploaterande företag djupt inne i Dandakaranya-skogen.




Hur kommer det sig att rebellerna har vuxit sig starkare med åren trots alla motgångar?
Varför är de så populära bland byborna men samtidigt utmålade som ”Indiens största hot
mot den interna säkerheten”?
Vad menar Roy när hon skriver ”But can we, should we, let apprehensions about the future
immobilize us in the present?” (s.122)

SOU. ”Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet.” Kap 2 och 4





I början av kapitel 2 beskrivs kortfattat olika fördelar och nackdelar med BNP och BNP/capita,
vilka är dessa?
I kapitel 2.2 beskrivs fyra olika tolkningar av livskvalitet (livskvalitet som välstånd, som lycka,
som meningsfullhet och som handlingsfrihet), vilka för- respektive nackdelar finns det med
dessa fyra olika tolkningar?
I kapitel 4 presenteras slutsatsen att livskvalitet i Sverige, i ett officiellt perspektiv, bör utgå
från tolkningen av livskvalitet som handlingsfrihet och mätas genom tio olika komponenter.
Hur motiveras denna slutsats och vilka risker eller svagheter har den?

Thiele kap 3 ”Ecological resilience and environmental health” s. 65-77



I kapitel tre skriver Thiele bland annat om ekosystemtjänster. Vad är en ekosystemtjänst och
vilka exempel på dessa tjänster tar Thiele upp?
Vilka möjligheter respektive risker med att identifiera och prissätta ekosystemtjänster
beskriver Thiele? Vilka alternativ till prissättning av ekosystemtjänster ger han exempel på?

Vecka 40
Roy (2012) kap. 3


I kapitel tre diskuterar Roy de olika typer av motståndsstrategier som förts av Naxaliterna
respektive ”Gandhians”. Hur skiljer sig dessa strategier åt och vad menar Roy avgör huruvida
de är effektiva eller inte? Hur ställer ni er personligen till dessa olika typer av
motståndsstrategier?
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Vecka 41
Thiele (2013) kap. 6 ”Sustaining Economies”
I kapitel 6, Sustaining Economies, diskuterar Thiele problemen med vårt nuvarande ekonomiska
system samt visar på möjliga alternativ för att skapa en hållbar ekonomi.



Vad menar Thiele är fördelaktigt med ekologisk ekonomi, och vad finns det för baksidor med
ett sådant system?
Vilka effekter har, enligt Thiele, frihandel på miljö och mänsklig välfärd? Och hur menar
Thiele att vi bör förhålla oss till skalan på vårt ekonomiska system?

Jackson (2012) Tillväxtens dilemma


Diskutera och jämför hur Thiele respektive Jackson ställer sig till ekonomisk tillväxt. Hur
liknar och skiljer sig deras analyser åt när det gäller tillväxtens bakomliggande orsaker,
problem och dilemman?

Chase-Dunn (2015)


Christopher Chase-Dunn skriver om hur världssystemteori kan hjälpa oss förstå länders
välfärd och utveckling. Hur skulle ni förklara världssystemteorin med egna ord och på vilket
sätt skulle ni säga att den är användbar?
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