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Läsanvisningar v. 13-18 
I det här dokumentet finner ni instruktioner för vad som ska läsas varje vecka. De flesta 

artiklar finner ni på studentportalen (www.studentportalen.uu.seiFilarea/VVV: 

Digitaltartikelkompendium) om det inte finns en direktlänk eller annan hänvisning till dem i 

det här dokumentet. I andra halvan av terminen är omfattningen av läsningen något mindre, 

varför ni förväntas gå djupare in i de böcker och artiklar som anges. 

 

Observera att hälften av klassen läser Wättes bok ”Farligt land” och hälften av klassen läser 

Norberg-Hodges bok ”Ancient Futures”, till de respektive böckerna hör artiklar som ni finner 

nedan. Artiklarna syftar till att ge kompletterande narrativ och perspektiv till de som ges i 

böckerna. Detta för att ni ska få en mer nyanserad bild av de teman som behandlas. Ni ska 

själva i era grupper lägga upp en läsplan så att ni i god tid hinner läsa böckerna och 

artiklarna och utifrån dem planera det seminarium ni ska leda den 6 maj.  
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