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GLOBAL MILJÖHISTORIA HT-2013 

 

FÖRBEREDELSEUPPGIFT INFÖR 

SEMINARIUM 17/10: NATUR OCH MAKT 
 
Uppgift: Förberedelse i förseminariegrupper – diskussion utefter diskussionsfrågor 
samt inlämnande av protokoll (gruppinlämning). 
 
För att kunna delta i seminariet den 17 oktober krävs det att du gör denna 
förberedelseuppgift. Frågorna nedan ska diskuteras i din förseminariegrupp. Du hittar 
information om vilken förseminariegrupp du tillhör genom gruppindelningen på 
studentportalen.uu.se (för er som går Hållbar utveckling A är förseminariegrupperna 
desamma som 50/50-grupperna. Ni som går Global miljöhistoria som en fristående kurs är 
placerade i en och samma förseminariegrupp). Ni bestämmer själva inom 
förseminariegruppen när och vart ni ska träffas för att diskutera frågorna. Huvudsaken är 
att ni hinner diskutera frågorna, sammanställa ett diskussionsprotokoll samt lämna 
in protokollet innan klockan 10:00 den 17 oktober.  
 
För att bli godkänd på denna seminarieförberedande uppgift måste du ha deltagit i ett 
förseminarium och din förseminariegrupp måste gemensamt lämna in ett 
diskussionsprotokoll. Alla i gruppen har ett eget ansvar för att delta aktivt i diskussionen och 
alla ansvarar gemensamt för att diskussionsprotokollet sammanställs och skickas in, utan 
protokoll kan inte gruppen bli godkänd på uppgiften. Skulle du råka missa förseminariet 
krävs det att du istället på egen hand skriftligen besvarar de obligatoriska frågorna nedan (i 
en text på minst 2 och max 3 sidor) och skickar in detta (i samma inlämningsmapp som 
inlämningen av protokollen) på studentportalen, senast klockan 10:00 den 17 oktober. 
Använd teckenstorlek 12 och radavstånd 1.5 och referera enligt akademisk tradition. 
 
Under förseminariet är det viktigt att ni hinner diskutera alla obligatoriska frågor! 
Diskussionsprotokollet ska kortfattat och mycket övergripande sammanfatta huvuddragen i 
er gruppdiskussion. Förslagsvis delar ni upp skrivandet av protokollet så att alla ansvarar för 
en egen del av texten. Protokollet ska sammanställas och vara på minst 1,5 sidor och max 4 
sidor. Glöm inte att skriva vilka som deltagit i diskussionen och använd teckenstorlek 12 och 
radavstånd 1.5. 
 
Syftet med detta förseminarium är att ni genom gruppdiskussion förbereder er inför 
seminariet den 17 oktober. Ni får genom förseminariet chans till fördjupad förståelse för 
bokens teman och genom diskussion i grupp får ni nya perspektiv på det ni läst samt ökad 
förståelse för Joachim Radkaus olika argument. Ni får också chans att diskutera sådant som 
ni tycker är oklart samt chans att dela med er av era egna åsikter om boken. För att kunna 
delta i seminariet den 17 oktober krävs det att du gjort denna förberedelseuppgift. 
 
 
 



                                                                                                                                           
 

GLOBAL MILJÖHISTORIA| Höstterminen 2013 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD 
Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | 018-471 72 94 | utbildning@csduppsala.uu.se | www.csduppsala.uu.se | 

www.cemusstudent.se | 

Obligatoriska frågor att diskutera under förseminariet 
 

1. Vad står i centrum i Radkaus bok, människan eller naturen?  

a. Motivera svaret! 

2. Vad skulle Joachim Radkau säga om vad vi skulle kunna lära oss av historien?  

a. Hur ser Joachim Radkau på skrivandet av miljöhistoria, anser ni? 

3. Nämn några exempel på hur samhällen tidigare löst miljöproblem, enligt Joachim Radkau?  

4. Vad menar Radkau med ”The nature ideal of wilderness diverts attention away from guiding 

industrial civilization in a way that is more compatible with the environment” Sid 234 

5. Diskutera boken som helhet och hur ni uppfattat innehållet:  

a. Vad har varit extra intressant? 

b. Har något varit svårt att förstå? Vad? 

i. Dela med er av era olika uppfattningar och försök komma fram till vad 

författaren kan ha menat. 

c. Finns det argument i boken som ni inte håller med om? 

 
Diskutera följande frågor för frivillig fördjupning och ökad förståelse 
 

1. Välj ut en miljöhistorisk process i Radkaus bok och diskutera konsekvenserna av den i 

dagsläget.  

2. Vad använder sig Radkau av för förklaringsmodeller till ett eller flera samhällens framväxt 

och nedgång?  

3. På vilket sätt har djur och växter format människor, enligt Joachim Radkau? 

4. Hur beskriver Joachim Radkau Europas miljöhistoria? 

5. Hur beskriver Joachim Radkau den industriella revolutionen? 

6. ……… fortsätt med egna diskussionsfrågor och teman! 

 
Obligatoriskt protokoll skrivs i grupp och lämnas in via studentportalen senast den 17 
oktober klockan 10:00. 
 
Glöm inte att du inför seminariet den 17/10 ska ha läst ut boken Nature and Power av Joachim 
Radkau! 
 
Lycka till! 
Karin och Sofia 
 


