Skrivuppgift 3: Välfärd, utveckling och globalisering, 2 hp
Syftet är att diskutera och kritiskt reflektera över välfärd, globala maktförhållanden, ekonomisk
utveckling och globalisering.
Skrivuppgiften behandlar kursmålen:
1. Redogör för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö
2. Redogör för och diskutera globala maktförhållanden och anlägg ett rättviseperspektiv på
hållbarhetsproblematiken
OBS! Du ska besvara antingen 1 A eller 1 B, inte båda. Har du läst Jackson svarar du på fråga 1 A,
har du läst Stiglitz svarar du på fråga 1 B.
1 A) I Välfärd utan tillväxt1 argumenterar Jackson för att fortsatt ekonomisk tillväxt i den rika delen av
världen inte är förenlig med hållbar utveckling. Med utgångspunkt i övrig kurslitteratur och
föreläsningar ska du föra en diskussion/argumentation emot Jackson. För fram åtminstone två argument
för varför eller hur fortsatt ekonomisk tillväxt är eller kan vara förenligt med hållbar utveckling, med
särskilt fokus på sociala och ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling.
1 B) ”[Den ekonomiska] Globaliseringens stora löfte är att höja levnadsstandarden över hela världen”,
skriver Stiglitz2. Ge två exempel på vad Stiglitz anser står i vägen för att infria detta löfte. Med
utgångspunkt i övrig kurslitteratur och föreläsningar, diskutera/argumentera emot Stiglitz och kom fram
till åtminstone en aspekt du tycker fattas i hans analys av globaliseringens möjligheter och problem.
2) Utgå från en eller flera av kurslitteraturens texter, sätt den/dem i relation till dina egna kunskaper
och erfarenheter och diskutera begreppen välfärd, rikedom och fattigdom. Vad är välfärd, rikedom
respektive fattigdom för dig och vilka likheter eller skillnader finns mellan dina uppfattningar och de
resonemang som förs fram av textförfattaren/textförfattarna? Hur skulle man kunna mäta välfärd,
rikedom och fattigdom, så som du definierar dem? Reflektera över relationen mellan de tre
begreppen.
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Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på totalt max tre sidor (Storlek: 12. Radavstånd:
1,5). I texten ska du totalt referera till minst tre artiklar/böcker ur kurslitteraturen. Du ska även
referera till en föreläsning ur Block 3. Instruktioner för hur man refererar till litteratur och föreläsningar
finns i infohäftet, som finns på hemsidan.
Posta ditt svar på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast 25/10 kl 17.00. Skriv namn högst
upp på alla papper (lämpligen i sidhuvudet).
Lycka till!
/Kursledningen

