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Kompletteringsuppgift för missad workshop i ekofilosofi 1/4
Tanken med workshopen är att introduceras i ekofilosofi och närmare bestämt djupekologi. Detta är
något som brukar komma upp på kursen varje år, men det är inte alltid vi får tillräckligt med tid för
att dyka ner i detta, därför har vi denna workshop. Här får du chansen att bekanta dig med tankar om
hur du upplever dig själv och din omgivning och vad det kan ge för dina och andras värderingar.

Uppgiften
1. Läs Watts (1974), Tonino (2015), Gilje & Grimen (2007) och lyssna till podcasten: Sveriges Radio
(2014) (finns i länksamlingen på Studentportalen). Se dessutom filmen Call of the Mountain (finns
tillgänglig på http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/11828/The-Callof-the-Mountain--Arne-Naess-and-the-Deep-Ecology-Movement)
2. Välj en av frågorna på nästa sida och reflektera över den. För din diskussion genom att hänvisa till
minst två källor ur kompendiet/länksamlingen/filmen Call of the mountain.
3. Nu ska du prova att utöva djupekologi. Ta dig till en plats som talar till dig. Befinn dig i detta möte
och reflektera över vad du upplever och känner. Sammanfatta vad du upplevt i några rader, en
teckning, en dikt, en bild eller en inspelning (ljud/video).

Sammanfatta dina tankar på 1-2 A4-sidor och ladda upp kompletteringsuppgiften i mappen
för kompletteringsuppgifter Studentportalen senast tisdag den 14:e april.
Skriv ditt namn och vilken komplettering det gäller i både filnamnet och i sidhuvudet i
dokumentet!
Lycka till!
Hannes & Magnus
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•

Har människan mening i livet? Spelar det någon roll?

•

Var drar du gränsen för dig som människa? Hur upplever du dig själv och din omgivning?

•

Varför ser relationen mellan människa och natur ut som den gör idag? Hur skulle den kunna
se annorlunda ut?

•

Vilken betydelse har det hur vi ser på vår omvärld? Spelar det någon roll hur vi beskriver
den?

•

Vad har du haft för upplevelser av naturen som har berört dig? Hur kändes det?

