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Komplettering för missat seminarium 8 oktober: 
- Hållbar utveckling och makt: Vad, när och för vem? 

 

Du ska först ha genomfört hela den seminarieförberedande uppgiften, precis som om du skulle ha 
deltagit i seminariet. Den seminarieförberedande uppgiften hittar du som vanligt på kursens hemsida. 
Gör sedan uppgiften kompletteringsuppgiften nedan. 
 
Under seminariet diskuterade vi frågorna nedan. Din uppgift blir att välja ut 2-3 av följande frågor 
som du besvarar i en text på 3-4 sidor.  Använd teckenstorlek 12 och radavstånd 1.5. Du ska göra minst 
1 referens till antingen Björn Forsberg, Mark Lynas eller Derrick Jensen i var och ett av dina svar.  
 
Frågor:  
 

1. Ta hjälp av maktbegreppen från den seminarieförberedandeuppgiften och diskutera:  

a. Vilka perspektiv på makt och hållbar utveckling lyfts direkt eller indirekt fram i artikeln 
Hope av Derrick Jensen samt i utdraget ur Mark Lynas bok The God Species – How the 
Planet Can Survive the Age of Humans?   

b. Tycker du att det är relevant att diskutera maktfrågor i relation till hållbar utveckling? 
Varför/varför inte? 

2. Vad innebär hållbar utveckling för Björn Forsberg, tror du? 

3. För vem eller vilka tror du att Björn Forsbergs bok är skriven? 

4. Vilka strukturella faktorer anser Björn Forsberg ligga till grunden för den krissituation vår 
civilisation står inför idag? Håller du med eller inte?  

5. Delar du Björn Forsbergs framtidssyn? Varför/varför inte? 

6. Vilket handlingsutrymme har du som individ enligt Björn Forsberg? Vilka likheter och skillnader 
finner du med Mark Lynas och Derrick Jensens perspektiv på detta? Hur ser du på ditt eget 
handlingsutrymme i de frågor som författarna behandlar?  

7. Forsberg, Lynas och Jensen beskriver olika sätt att agera på för att hantera 
hållbarhetsutmaningarna. Vilka olika strategier för förändring presenteras i de olika texterna? 
Finns det likheter och skillnader?  

Inlämning: När det gäller kompletteringsuppgifter vill vi att du mailar in dina inlämningar till 
mn@csduppsala.uu.se. Maila din kompletteringsuppgift till oss senast den 3 december. 
 
Lycka till/ Karin och Josefin 


