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Gå ihop 3-4 personer 

Diskutera begrepp för begrepp 
och dela med er av det ni skrivit 

Diskutera likheter och skillnader  
– vad beror det på? 



 

Globalisering 

Handel 

Utveckling 

Ekonomi 

Välfärd 



Tipspromenad! 



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; 



Struktur 

Block 1  

Mål och mått för 

välfärd & utveckling 

Block 2 

Utveckling, fördelning 
och globala system 

Block 3 

Aktörer, makt och 
ansvar 

Vecka 36                Vecka 42 



Skrivuppgift 
Del 1:   Debattartikel om att mäta välfärd och utveckling 

  Deadline utkast 19 september, kl. 12.00  

  Max 600 ord. Betyg: U-3,4,5 

  

Del 2:   Brev till X  

  Deadline utkast 4 oktober, kl. 12.00 

  Max 1000 ord. Betyg U-G 

 

Del 3:   Broken republic 

  Deadline 17 oktober kl. 17.00  

  Max 1200 ord. U-3,4,5 

 

Slutinlämning av samtliga delar: 17 oktober kl. 17.00 

 

 



Studieresa 10-11 oktober 

Studiebesök hos aktörer som på olika sätt arbetar med hållbarhetsfrågor 
på allt från lokal till global nivå kombinerat med diskussioner, övningar, 
matlagning och bastu. 

• Ca tider kl. 8.00 måndag 10 oktober – kl. 17.00 tisdag 11 oktober 

• Stockholm med omnejd 

• Boende på vandrarhem 

• Anmälan senast 21 september 

• Ca kostnad: 350kr (exkl. eventuella resor i Stockholm samt 1 lunch) 



Kurslitteratur 

Thiele, L. P. (2013) Sustainability. Cambridge, UK: Polity   

 

Roy, A. (2012) Broken Republic: Three essays. London: Hamish 
Hamilton  

 

Atwood, M. (2009) Oryx & Crake. Stockholm: Norstedt  

 

Kurskompendium  



Litteraturforum 

Diskutera veckans litteratur 

Ca 1h under vecka 36-39 

Grupper på Studentportalen 

Återrapportera genom att sammanfatta era diskussioner i ett inlägg på 

Litteraturforumet på Studentportalen 



Hur skapar vi en bra lärandemiljö på kursen? 



De rätta svaren på tipspromenaden 

1. a) Tio procent. Den extrema fattigdomen – idag mätt som under 1,9 dollar per dag – 
harminskat dramatiskt de senaste 25 åren. 

2. c) Medellivslängden i världen är idag 70 år. En ökning med 20 år sedan 60-talet. 
Skillnaden i världen är dock stor. I de nordiska länderna lever man i över 80 år i 
genomsnitt, medan medellivslängden i Afrika söder om Sahara är 57 år. 

3. b) År 2050 beräknas jordens befolkning vara omkring 10 miljarder, vilket är en ökning 
med 2,7 miljarder människor på 35 år. 

4. a) Mellan 2050 och 2100 beräknas dock takten avta och 2100 beräknas vi vara 
omkring 11 miljarder för att sedan inte växa mer. 

5. c) Rwanda har flest kvinnor i parlamentet 46 procent. Sverige kommer på fjärde plats 
med 44 procent och Japan är på 116:e plats med ynka 9,5 procent. 

6. c) De globala militärutgifterna uppgår till nästan 1 800 miljarder dollar (2014) 13 gånger 
mer än vad som spenderas på bistånd. 

7. c) 50 procent. Idag är hälften av alla skolbarn flickor. 


