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Kompletteringsuppgift för missade seminarier 

Välfärdskursen inkluderade två seminarier som examinerade kursens litteratur. Om du missat något 

av dessa behöver du därför komplettera det genom att besvara nedanstående frågor för det 

seminarium du missat. Du kan antingen besvara frågorna själv eller i grupp. För er som vill genomföra 

kompletteringen i grupp föreslår vi Måndag 12e november kl. 9.15 i CEMUS Bibliotek som lämplig 

mötestid.  

 

 

Seminarium I – Välfärd inom planetens gränser  

Välfärdskursens första seminarium behandlade kursboken Ekonomi för Antropocen och den stora 

utmaningen i att skapa ett välfärdssamhälle som kan fungera inom planetens gränser. 

 

Som komplettering för missat seminarium ska du svara på följande frågor, ditt svar ska vara på 1 – 

1.5 sidor: 

 

1. Välj ett kapitel i Ekonomi för Antropocen och sammanfatta huvuddragen genom att svara på 

frågorna på nästa sida, tagna från cirkeln för kritiskt tänkande. 

 

2. Välj ut ett citat eller stycke som du tycker är särskilt intressant eller viktigt från Ekonomi för 

Antropocen (det kan vara från det kapitel du tittade på i fråga 1 eller från något annat) och 

beskriv kortfattat vad som är särskilt intressant med det citatet. 

 

Seminarium II – Om utveckling, makt och global rättvisa  
Välfärdskursens andra seminarium kretsade kring Arundhati Roys bok Capitalism: A Ghost Story. Boken 

förmedlar ett perspektiv och ett tema som till stor del saknas hos föreläsare och övrig litteratur, och 

förutom att diskutera själva bokens innehåll ska vi även relatera Roys bok till andra delar i kursen. 

 

Som komplettering för missat seminarium ska du svara på fråga 1 samt antingen fråga 2 eller 3. Ditt 

svar ska vara på 1 – 1.5 sidor: 

 

1. Sammanfatta huvuddragen i Capitalism: A Ghost Story genom att svara på frågorna på nästa 
sida (tagna från cirkeln för kritiskt tänkande). Vilka är bokens viktigaste teman och vad är 
författarens budskap?  
 

2. På vilka sätt kan världssystemteori (som introducerades i David Janssons föreläsning samt i 
artikeln av Chase & Dunn) hjälpa oss att förstå de strukturer, situationer och processer som 
beskrivs i bokens första del? 
 

3. Vilka framstår som de viktigaste välfärdsutmaningarna i den bild av världen som framställs av 
Arundhati Roy? Hur kan de beståndsdelar för en rimligare jord som du jobbar med anpassas 
för och appliceras i Indien? 



                                                                                                                                           
 

 
1. Textens huvudsyfte är: (Vad vill författaren uppnå?) 

 
2. Den huvudsakliga frågan är: (Vad vill författaren besvara? 

 
3. De centrala koncepten vi måste förstå är följande och de definieras: (identifiera 

idéerna och fråga dig själv vilka är centrala koncept för denna idé samt hur de skulle 
beskrivas/definieras): 

 
4. Det huvudsakliga perspektivet är: (Frågan du vill besvara är ’Vad tittar författaren på, 

och hur ser hen detta?’ Exempelvis ser vi denna text som bestående av åtta 
tankekomponenter) 

 
5. Viktiga antaganden som ligger till grund för författarens tänkande är: (Vad tar 

författaren för givet? Antaganden är generaliseringar som författaren inte anser sig 
behöva försvara/förklara. Dessa är sällan uttryckta och det är även här som 
författarens tänkande börjar: 

 
6. Den viktigaste informationen är: (Identifiera källor och erfarenheter som författaren 

vill att du använder för att stödja slutsatserna) 
 

7. De huvudsakliga resultaten är: (Vilka är de viktigaste slutsatserna?) 
 

8. Om vi tar resultaten på allvar är implikationerna att: (Vilka konsekvenser är sannolika 
att följa om du tar författarens argument seriöst? Inkludera både implikationer som 
författaren nämner och de implikationer som hen missar) 

 

 


