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Skrivuppgift 1
Syfte
Syftet med den här uppgiften är att fördjupa era kunskaper i och kritiskt analysera olika
syner på vetenskap men även skapandet av ”vi” och ”dem” samt hur detta relaterar till
hållbar utveckling. Fokus i uppgiften ska ligga på analysen.
Fråga 1
Daniel Hansson skriver i sin artikel “Unpacking Spinoza: Sustainability Education Outside the
Cartesian Box” om hur Descartes och Bacons synsätt har präglat synen på vetenskap samt
samhället i stort, något som även Evernden delvis berör i sin bok The Natural Alien.
Evernden och Hansson nämner även andra klassiska filosofer som de menar kan bidra med
alternativa synsätt. Sammanfatta mycket kortfattat de olika synsätt som avses ovan (max
200 ord). Med stöd i kurslitteraturen jämför de olika synsätten och gör en kritisk analys kring
hur de relaterar till dagens hållbarhetsproblematik.
Fråga 2
Sök upp och välj ut en aktuell nyhetsartikel som du anser bidrar i skapandet av ett ”vi” och
”dem”, antingen på lokal eller på internationell skala. Sammanfatta kortfattat artikelns
huvudsakliga innehåll (max 150ord). Med stöd i kurslitteraturen identifiera hur
andragörandet tar sig uttryck i artikeln samt motivera på vilket sätt detta kan relateras till
hållbarhetsproblemtiken. Inkludera även en analys, baserad på kurslitteraturen, av hur
fenomenet andragörande kan påverka dagens hållbarhetsproblem.
Form och inlämning
Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på max 2000 ord totalt. Du ska, i ditt svar,
referera till minst tre artiklar/böcker från kurslitteraturen, varav en referens måste göras till
Evernden och en till Hansson. Bifoga även den artikel som du valt att använda dig av i fråga
2. Vi uppmuntrar användandet av externa källor och referenser till muntliga föreläsningar,
men detta ska ske utöver efterfrågade antal referenser. Du ska använda dig av Harvard- eller
Oxfordsystemet när du refererar, här kan du läsa mer om hur du går till väga:
http://www.ub.uu.se/sv/Sok/Soktips/Hur-skriver-du-referenser/.
Uppgiften
kommer
bedömas med U eller G.
Ladda upp din uppgift på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast 11/2 kl
18.00. Skriv namn högst upp på alla papper, lämpligen i sidhuvudet.
Lycka till! /Sanna och Malin

