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Skrivuppgift 3: Makt och Motstånd 
Hållbar utveckling A, ht. 2013 

 
Syfte 
Att diskutera och kritiskt reflektera över globala maktförhållanden, ekonomisk utveckling, 
demokrati, rättviseperspektiv, välfärd och globalisering. 
 
Kursmål 
Skrivuppgiften rör följande kursmål: 

 redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett 
rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;  

 redogöra för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv; 
 

Litteratur/Föreläsningar 
 Arundhati, Roy (2012) Broken Republic: Tree essays  
 Kursens artikelkompendium (de båda blå kompendierna till kursblock 1, 3 och 5) 
 Kursens föreläsningar under kursblock 3 Välfärd, utveckling och globalisering 

 
Uppgift 

1. Det finns flera exempel i boken Broken Republic: Tree essays och i kursens 

artikelkompendium (till kursblock 3) på organiserat strukturellt maktutövande där vissa 

grupper utövar makt över andra grupper.  Identifiera och beskriv ett exempel på organiserat 

strukturellt maktutövande från boken Broken Republic och ett från artikelkompendiet.   

a. På vilket sätt legitimeras maktutövandet i de båda exemplen?  

b. Går dessa två exempel på organiserat strukturellt maktutövande att jämföra och i så 

fall på vilket sätt? Om de inte går att jämföra, motivera varför! 

 

2. Reflektera över den nya verklighet baserad på ett hållbart samhälle som Arundhati Roy 

förespråkar, håller du med författaren? Varför/varför inte? 

 
Denna skrivuppgift betygssätts enligt U-345. Läs noga igenom hela uppgiften och 
formulera ditt svar på minst 3 sidor (Storlek: 12, radavstånd: 1,5). För att bli godkänd på 
uppgiften måste du underbygga dina argument med relevanta källhänvisningar och referera 
enligt akademisk tradition. Gör referenser och hänvisa till kurslitteraturen från 
kursblock 3 Välfärd, utveckling och globalisering. Du får gärna använda dig av referenser 
till kursens föreläsningar i din text. 
 
Bedömningsgrunder för uppgiften hittar du i kursinformationshäftet på kurshemsidan. På 
kurshemsidan hittar du också instruktioner för hur du enligt akademisk tradition refererar 
till litteratur och föreläsningar. Lämna in uppgiften via studentportalen 
(www.studentportalen.uu.se) senast 5/12 kl 08.00. Skriv ditt namn högst upp på alla 
papper (lämpligen i sidhuvudet).  

http://www.studentportalen.uu.se/

