
 

Komplettering: Frånvaro från mer än 2 föreläsningar 

Denna komplettering gäller för dig som missat fler än 2 föreläsningar. Om du missat 3 

föreläsningar, välj en av dem och gör kompletteringen som finns nedan för den 

föreläsningen. Om du missat 4 eller fler, så väljer du två av nedanstående alternativ. Svaret 

ska vara ca ½ sida per svar, Times new roman, 12pt, 1,5 radavstånd.  

Skicka till malin.andersson@csduppsala.uu.se eller sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se  

 

 Om du missade föreläsningen med Torbjörn Tännsjö, skriv ned två minnesvärda saker 

ifrån hans bok.  

 

 Om du missat någon av föreläsningarna med Jörgen Ödalen, Karl-Oskar Lindgren 

eller Pia Skoglund så finns sammanfattningar av deras föreläsningar på 

Cemusstudent.se. Läs igenom den du missat och skriv två saker du fann intressanta 

och förklara varför.  

 

 Om du missade föreläsningen med Polly Higgins, titta på denna video 

http://www.youtube.com/watch?v=8EuxYzQ65H4 och beskriv kortfattat vad den 

handlar om. Förklara även vad Ecocide är. Tycker du att det borde finnas en lag för 

detta?  

 

 Om du missade föreläsningen med Petra Hansson läs abstract och discussion and 

future perspectives ifrån hennes avhandling. Om du behöver den, maila mig så kan jag 

vidarebefordra den. Sammanfatta och analysera kortfattat innehållet.  

 

 Om du missade föreläsningen med Emmy Dahl så kan du lyssna på den här: 

http://www.youtube.com/watch?v=R4q6sCRyhqE&feature=youtu.be Sammanfatta 

kort vad föreläsningen handlade om och skriv ned några egna tankar om 

individualiserat miljöansvar.  

 

 Om du missade föreläsningen med Nina Björk, läs denna text och kommentera 

innehållet. http://www.svd.se/kultur/nina-bjork-gor-upp-med-

ekonomismen_7506490.svd Vad anser du är det största problemet med 

konsumtionssamhället?  

 

 Om du missade föreläsningen med Roland Paulsen, läs denna artikel och kommentera 

innehållet. http://arbetaren.se/artiklar/flykten-fran%E2%80%89arbetslinjen/ 

Vilka fördelar och nackdelar kan du se med att arbeta mindre?  

 

 Om du missade föreläsningen med Ruben Wätte, skriv ned två saker ifrån hans bok 

som du tycker var intressanta och förklara varför.  
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