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Global miljöhistoria ht-2012 

 
Kompletteringsuppgift för missad närvaro under 
litteraturseminarierna 16 okt & 18 okt 
 

Då du har missat att närvara under de två litteraturseminarierna och därför varken kunnat 

närvara under diskussionerna, dina kurskamraters presentationer eller kunnat framföra dina 

egna presentationer bör du göra följande uppgifter för att kompensera detta. Uppgifterna som 

du ska göra utgör en kombination av seminarieförberedande uppgifter och frågor som 

diskuterats under seminariet. De två seminarierna varade i sammanlagt 6.5 timmar 

kompletteringsuppgiften är därför anpassad för att tidsmässigt motsvara arbetet du skulle gjort 

om du närvarat under de två seminarierna. 

 

1. Läs ut de tre kursböckerna. 

2. Om du inte redan gjort det, gör den seminarieförberedande uppgiften som du hittar på 

kursens hemsida. 

3. I den seminarieförberedande uppgiften skulle du välja ut ett citat från var och en av 

kursböckerna och förbereda dig på att muntligt motivera dina val. Under seminariet 

diskuterade vi dessa citat och därför vill vi nu att du motiverar i skrift varför du tycker 

dessa citat är extra intressanta och vad författarna menar i citaten. (Skriv en sida)  

4. I den seminarieförberedande uppgiften ombads du att skriva om 3 argument från varje 

bok (9 argument totalt) som du tyckte var intressanta. Du kan i denna uppgift välja att 

antingen utveckla dessa argument vidare, eller att skriva om ytterligare fler argument. 

Motivera varför du valt ut dessa argument. Vad argumenterar författaren för? Varför är 

detta argument viktigt? Är argumentet centralt i boken? Argumenten du väljer ut behöver 

inte vara centrala i boken så länge du själv tycker att de är givande. Det totala sidantalet 

för argumenten för bägge den seminarieförberedande uppgiften och detta tillägg ska vara 

2.5-4 sidor.  

5. För att komplettera diskussionen kring uppgiften om samband, kopplingar och 

konsekvenser mellan olika fenomen och historiska processer bör du i denna uppgift välja 

mellan att antingen utveckla dessa samband vidare, eller att skriva om ytterligare fler 

samband. Det totala sidantalet för argumenten för bägge den seminarieförberedande 

uppgiften och detta tillägg ska vara 2.5-4 sidor. 

6. Under seminariet behandlade vi även följande diskussionsfrågor. Diskutera minst fyra av 

frågorna i skrift. Motivera dina argument. (Skriv 2-5 sidor) 

i. Är det relevant att prata om makt i förhållande till historien? 
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ii. Hur har makt påverkat historieskrivningen i historien resp. idag? 

iii. Vad är historieskrivandets förhållande till andra vetenskapsområden: 

naturvetenskaper, samhällsvetenskaper och humanism? 

iv. Finns det något vetenskapsområde där historia är speciellt viktigt? Varför då? 

Finns det något vetenskapsområde där historia är irrelevant? 

v. Hur ser förhållandet mellan historia som läroämne och andra vetenskapsområden 

som naturvetenskaper, samhällsvetenskaper och humanism ut? 

vi. I vems intresse är det att tala om lineär utveckling? 

vii. Hur kan man prata om utveckling utan att använda sig av begreppet utveckling? 

Eller hur kan man specificera begreppet? 

viii. Lasse Berg talade om att ”vi” först under de senaste 50 åren börjat må ungefär lika 

bra som när ”vi” var jägar-samlare. På vilket sätt då? Och vilka menar han att mår 

bättre? Gäller detta globalt eller endast dem som har mycket makt och pengar?  

 

Totalt ska texten vara på minst 8 sidor. Observera att av detta är utgör den 

seminarieförberedande uppgiften 2-4.5 sidor. Den seminarieförberedande uppgiften har även 

de studenter som deltog i de bägge seminarierna gjort. Dina kompletteringar utgör alltså minst 

6 sidor (dvs. 3 sidor komplettering per seminarium). Detta ska motsvara två intensiva seminarier 

på totalt 6.5 timmar för att arbetsmängden mellan dig och de som deltog i seminarierna ska vara 

lika stor.  

 

När du skriver uppgiften behöver du överlag inte göra fullständiga referenser utan det räcker 

med att du skriver till exempel ”Så som Joachim Radkau argumenterar i sin bok…”. Det är dock 

viktigt att du skiljer på dina egna argument och andra källor. Gällande citat bör du använda 

exakta referenser.  

Du förväntas argumentera väl och strukturera din text på ett tydligt sätt. 

Använd teckenstorlek 12 och radavstånd 1.5. Maila in kompletteringsuppgiften till 

gmh@csduppsala.uu.se senast den 19 december. 

 

Lycka till/ Karin och Sara 
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