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Välfärd, utveckling och globalisering, 7hp 

 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp 

Klimat, energi, ekosystem och 
resursanvändning i det moderna 
samhället,  7hp 

 

Historiska perspektiv på miljö, utveckling 
och globalisering, 7hp 

Intro till  
hållbar  
Utveckling,  
2hp 

veckor 

Hållbar Utveckling A 2014 
Delkurser 
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Vad ligger bortom den politiska höger- 

och vänsterskalan? 

Vad innebär en globaliserad värld? 

Hur kan vi förstå relationen mellan ekonomisk tillväxt, välfärd och 
hållbar utveckling? 

 

Vad är rikedom? 
Vad är fattigdom? 

Vad är välfärd? 

Vad innebär utveckling? 
Vad är ett gott liv? 

Vad finns det för 
fördelar med en 
global agenda för 
välfärd och 
utveckling? 

Kan vi mäta 
välfärd? 
Varför/Varför 
inte? 

Vilka har 
gynnats/ inte 
gynnats av 
globaliseringen? 



MODULFINAL 

SAMTAL FÖR INSPIRATION OCH REFLEKTION 

FÖRELÄSNINGAR 

VECKANS FILMKLIPP 

SEMINARIUM 

STUDIEBESÖK 

SOCIALA AKTIVITETER 

Kursens byggstenar 

WORKSHOPS 

LITTERATUR 

DIALOG-PM 



Kursens upplägg 

• 4 Moduler 

• Modul 1 – Kritiska perspektiv på välfärd, utveckling 

och globalisering, 3 veckor 

• Modul 2 – Demokrati och handlingsutrymme, 4 veckor 

• Modul 3 – Ekonomi, makt och rättvisa, 4 veckor 

• Modul 4 – Kultur, kreativitet och förändring, 4 veckor 

 

 



Kritiska 
perspektiv 

på… 
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Demokrati och  
handlingsutrymme 

veckor 

Välfärd, utveckling och globalisering 
Moduler och Examination 

Ekonomi, makt och 
rättvisa 

Kutur, kreativitet  
och förändring 

Samtal för inspiration och reflektion 

Modulfinal! 
1 del resp. 2 delar 

Workshop 
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Agyeman,kap1 
Roy, kap1 
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Agyeman, kap 2-3 

Jackson 

Atwood 
Roy, kap 2-3 

veckor 

Välfärd, utveckling och globalisering 
Litteraturen 



Gruppindelning 

• Två olika grupper i kursen 

• Ni blir indelade på studentportalen 

• Grupp 1.x – ”Samtal för inspiration och 
reflektion” samt Förseminarieuppgifter 

• Grupp 2.x – Studiebesöksgrupper 



Samtal för inspiration och reflektion 

• 45min varje vecka, vanligtvis onsdagar 

• En grupp (Grupp 1.x) har i uppgift att varje 
vecka planera och leda tillfället 

• Det är obligatoriskt både att en vecka planera 
och leda ett tillfälle samt att aktivt delta i 
samtalen varje vecka 

 



Samtal för inspiration och reflektion 

 Syftet med tillfällena är att gemensamt i 
klassen analysera, diskutera och reflektera 
kring den gångna veckans föreläsningar, 
litteratur och filmklipp. Tillfällena är tänkta 
som ett stöd i er lärandeprocess där ni kan ta 
hjälp av varandra och oss i kursledningen för 
att bättre förstå och ifrågasätta det ni möter i 
kursen. 



Samtal för inspiration och reflektion 

 Följande hållpunkter gäller för gruppen som leder och 
planerar: 

• Samtliga i gruppen ska vara delaktiga i att leda tillfället 
• Var inlästa och uppdaterade på veckans litteratur, filmklipp 

och föreläsningar 
• Samtalet ska behandla veckans föreläsningar, litteratur och 

filmklipp. Välj ut några delar från den gånga veckan som 
har varit särskilt utmanande/svårförstått/intressant 

• Er uppgift är inte att ”undervisa” era medstudenter utan 
istället att skapa en struktur för ett samtal där alla är 
delaktiga 

• Vi uppmuntrar er till att vara kreativa! 
• Lämna in en kort skriftlig reflektion 



Samtal för inspiration och reflektion 

 Följande hållpunkter gäller för alla deltagare: 

• Har läst den obligatoriska kurslitteraturen och 
gärna förberett några frågor/tankar utifrån 
den 

• Gärna har kollat på veckans filmklipp 

• Visar intresse och engagemang under tillfället 



Studiebesök 

• Studiebesök i grupp, gruppindelning 2.x 
• Alla grupper besöker olika aktörer 
• Studiebesöken genomförs i och relaterar till 

modul 2-4 
• Ni är delaktiga i att bestämma aktörer på 

workshopen på fredag 12/9 
• Ni kommer få möjlighet att välja grupp och 

studiebesök själva via studentportalen 
• Ni kontaktar aktören och bokar in studiebesöket 

själva 



Studiebesök 

 Syftet med studiebesöken är att ni ska få 
möjlighet att möta olika aktörer i samhället 
vars verksamheter på något sätt relaterar till 
hållbar utveckling. Ni kommer därigenom få 
en möjlighet att kritiskt granska och reflektera 
över olika aktörers roll i 
hållbarhetsproblematiken.  

 



Studiebesök 

• Studiebesöken redovisas genom 
studentföreläsningar och en skriftlig reflektion 

• Studentföreläsningar sker förmiddagar under 
modulfinal 2-4 

• Varje grupp får 20min, alla i gruppen ska delta 

• Syftet med studentföreläsningarna är att ni ska få 
möjlighet att öva er i muntlig framställning samt 
att alla ska få ta del av den information och de 
insikter som framkommit under studiebesöken 

 



Modulfinal 

• Modulfinal 1, v.39 – bara förmiddag: 
seminarium 

• Modulfinal 2-4, v.43, v.47 och v.51:  

 Förmiddagar – Studentföreläsningar 

 Eftermiddagar – Seminarier 

• Förseminarieuppgift, genomförs i Grupp 1.x 
innan seminariet 



Dialog-PM 

• Betygsgrundande skrivuppgift (U-3,4,5) 

• Inlämning v.3 

• Genomförs i par, som en dialog 

• Omfattar hela delkursen Välfärd, utveckling 
och globalisering 

• Ytterligare information senare 

 


