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Global miljöhistoria ht-2012 

 
Seminarieförberedande uppgift inför Litteraturseminarium 1 och 2 
 

De två seminarierna äger rum under tisdagen den 16 samt torsdagen den 18 oktober. Alla 

studenter förväntas delta under båda seminarierna, har du inte möjlighet att delta får du en 

kompletteringsuppgift från kursledningen. 

 

Syftet med kursens två litteraturseminarier är att du som student ska få ökad förståelse och nya 

perspektiv på kursböckerna samt övrigt kursmaterial genom förberedelser, redogörelse, 

reflektion och diskussion. Utöver detta kan ditt arbete med litteraturseminarierna stödja dig i ditt 

artikelskrivande. För att du själv och de andra studenterna ska få ut så mycket som möjligt av 

diskussionerna under de två seminarierna är det viktigt att du förbereder dig enligt 

instruktionerna nedan.  

 

Under seminarierna förväntas du delta aktivt i alla diskussioner. Mer information om hur 

seminarierna går till får du när det första seminariet startar den 16 oktober. Då får du också veta 

vilka delar av kurslitteraturen och övrigt kursmaterial som behandlas under vilket seminarium, 

det är därför viktigt att du genomför alla förberedelser innan det första seminariet den 16 

oktober.  

 

Kursböcker: 

 Radkau, Joachim, 2008: Nature and Power: A Global History of the Environment 

 Ponting, Clive, 2007: A New Green History of the World  

 Berg, Lasse, 2011: Skymningssång i Kalahari: hur människan bytte tillvaro 

 

Inför seminarierna vill vi att du förbereder dig genom att:  

 

1. Läs ut de tre kursböckerna. 

2. Välj ut minst ett citat som du finner extra intressant från var och en av de tre 

kursböckerna. Förbered dig på att muntligt motivera varför du tycker dessa citat är extra 

intressanta och vad författarna menar i citaten. 

3. Berätta om tre argument som du tycker är viktiga från var och en av böckerna. Motivera 

skriftligt 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. Du kommer muntligt 

få presentera argumenten under seminariet. (Skriv 1-2 sidor) 



                                                                                                                                           
 

Global Miljöhistoria | Höstterminen 2012 | 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 | 

4. Den sista delen i denna seminarieförberedande uppgift handlar om att se samband, 

kopplingar och eventuellt konsekvenser mellan olika fenomen och historiska processer 

som kursen behandlat. (1-2.5 sidor) 

a) Du ska kortfattat skriva om tre olika samband mellan olika fenomen och historiska 

processer som behandlats i kurslitteraturen eller under föreläsningarna. Varje 

koppling som du skriver om ska baseras på minst två olika källor. Källorna du har att 

välja bland är kursböckerna, föreläsningarna samt alla kursens artiklar. Variera gärna 

kombinationerna av källor så mycket som möjligt (t.ex. artikel + föreläsning eller bok + 

artikel + föreläsning). Reflektera över dessa samband och kopplingar skriftligt och 

utveckla dina idéer.  

 Ett exempel på en sådan koppling skulle kunna vara följande: Teorier om 

påsköns kollaps (t.ex. Anneli Ekblom & Clive Ponting) + Sovjetunionens kollaps 

(Ulrika Persson-Fischier). Här skulle man kunna fundera på vilka eventuella 

likheter man skulle kunna se när samhällen som är så olika förändras radikalt. 

 

Texten ska vara på totalt minst 2 och max 4.5 sidor. När du skriver den seminarieförberedande 

uppgiften behöver du inte göra fullständiga referenser utan det räcker att du skriver till exempel 

”Så som Joachim Radkau argumenterar i sin bok…”. Använd teckenstorlek 12 och radavstånd 1.5 

och lämna in din text via Studentportalen senast tisdag 16 oktober kl. 12.00. Skriv ditt namn som 

dokumentnamn, till exempel: karinostman.doc.  

 

 

Lycka till! 

Sara och Karin 

Kursansvariga koordinatorer, Global Miljöhistoria 

 

 


