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Människan och naturen på distans, vt - 2013 

 

Diskussionsfrågor och instruktioner till individuell skrivuppgift 

kursblock 3 – Aktörer, maktperspektiv och strategier (vecka 11 till och 

med 13) 
 

 Välj en person i gruppen som fungerar som ordförande för diskussionen. Den som är 

ordförande håller koll på tiden och ser till att ni inte fastnar för länge på en fråga. Den 

som är ordförande försöker även se till att alla får komma till tals.  

 

 Diskussionen bör pågå i minst 2 timmar. 

 

 Ett diskussionsprotokoll ska lämnas in från varje grupp efter varje diskussion (oavsett 

hur diskussionen utförts). Ni turas om inom gruppen att ansvara för och skriva dessa 

protokoll. När gruppdiskussionen startar väljer ni en sekreterare som för anteckningar och 

kortfattat skriftligt sammanfattar hur diskussionen gått. De grupper som väljer att 

diskutera via skriven chatt över internet måste utöver diskussionsprotokoll också skicka in 

ett dokument innehållande den aktuella chatthistoriken. Kopiera hela den skrivna 

diskussionen, klistra in i ett worddokument och lämna in detta dokument tillsammans 

med diskussionsanteckningarna (protokollet) till kursledningen via studentportalen.uu.se 

(det finns specifika inlämningsmappar för varje diskussionstillfälle). Anledningen till att 

detta krävs av er som väljer att diskutera via skriven chatt över Internet är att vi anser att 

den plattformen är svårare att använda för gruppdiskussion och vi vill på detta sätt få mer 

inblick i hur diskussionerna går. Oavsett hur gruppdiskussionerna utförs är det upp till 

varje enskild student att genom eget ansvar se till att delta aktivt. Om du inte deltar aktivt 

i en gruppdiskussion kan du bli underkänd för diskussionen. Om ett diskussionsprotokoll 

inte är tillräckligt utförligt gjort kan hela gruppen bli underkänd för diskussionen. 

Sekreteraren ansvarar för att sedan sammanställa diskussionsanteckningarna och lämna 

in sammanställningen till kursledningen via studentportalen.uu.se. 

 

 Diskussionsprotokollet/diskussionsanteckningarna ska sammanfatta huvuddragen i den 

aktuella gruppdiskussionen samt vilka diskussionsfrågor som diskuterades. Kom ihåg att 

skriva vilka som har deltagit i diskussionen. Protokollet ska vara på minst tre sidor och 

max fem sidor. Använd teckenstorlek 12 och 1.5 radavstånd.  

 

Lämna in via studentportalen.uu.se senast den 2 april, kl. 23:00 
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 Ordförande- och sekreterarrollerna roterar, ni kommer inom gruppen överens om hur 

ansvaret fördelas men se till att dela lika på arbetsbördan. 

 

 Försök att i diskussionen knyta ihop de nätbaserade föreläsningarna med de 

nätbaserade artiklarna samt med litteraturen och dina egna tankar/funderingar. Tänk 

dock på att försöka tydliggöra vilka som är dina egna ståndpunkter och vilka som kommer 

från de olika föreläsarna och texterna. 

 

 Utgå ifrån diskussionsfrågorna ni finner längre ner i detta dokument. Välj ut minst tre av 

de kategorier med frågor som ni finner nedan och försök besvara underfrågorna i dessa 

kategorier under er diskussion. Det är viktigt att ni diskuterar i ett tempo som ni känner 

är givande. Ni behöver därför inte besvara exakt alla underfrågor i varje kategori ni 

väljer ut men försök hinna med så många underfrågor som möjligt. Om någon fråga är 

obligatorisk att diskutera framgår detta, annars får ni välja fritt bland de frågor som 

presenteras.  

 

 Tyvärr har inte kursledningen tillräckligt med resurser för att kunna ge individuell 

feedback på diskussionsprotokoll och individuella skriftliga reflektionsövningar. Ni 

kommer inte heller få inlämningen av dessa uppgifter bekräftad via mail. Om någon 

inlämning skulle saknas i slutet av kursen kommer dock kursledningen kontakta er 

angående detta. Hör ni inget från kursledningen via mail inom max en vecka är 

diskussionsprotokoll och individuella uppgifter godkända.  

 

 Mer instruktioner inför gruppdiskussionerna går att finna på kurshemsidan under fliken 

”Instruktioner inför gruppdiskussioner”. 

 

 Uppstår problem med inlämningen av diskussionsprotokoll och individuella uppgifter via 

Studentportalen går det bra att istället maila dokument till oss på: 

mndistans@csduppsala.uu.se 

Lycka till och maila oss om ni har några frågor: mndistans@csduppsala.uu.se 

 

 

Kom även ihåg att göra den individuella skriftliga övningen med personlig reflektion både 

innan och efter gruppdiskussionerna! Skicka in denna uppgift senast den 2 april via 

studentportalen.uu.se (inlämningsmappen heter ”Inlämning individuell reflektionsuppgift”). 

Krånglar inlämningen via studentportalen går det bra att maila in uppgiften till: 

mndistans@csduppsala.uu.se. 

 
Instruktionerna till denna individuella skriftliga övning hittar du längre ner i detta dokument. 

mailto:mndistans@csduppsala.uu.se
mailto:mndistans@csduppsala.uu.se
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Frågor att diskutera i gruppen:  
(välj ut minst tre frågekategorier, se instruktioner här ovanför) 
  

1. Välj en utmaning eller ett konkret problem ur den hållbarhetsproblematik som hittills har 

behandlats under kursen och diskutera vilka aktörer (individ-familjenivå; 

kommunal/länsnivå; lokala till globala företag; nationellnivå-regering/riksdag; 

regionalnivå (t.ex. EU); globalnivå (t.ex. FN, WTO m.fl.) på olika nivåer som har:  

 

 Störst ansvar att lösa problemet, utmaningen 

 Störst möjlighet och kapacitet att lösa problemet, utmaningen 

Reflektera kring det ni kommit fram till och om ni tror att det är realistiskt att någon av de 

aktörer ni diskuterat verkligen kommer att ta tag i problemet och lösa det. Försök vara så 

konkret som möjligt och ange gärna vilka aktörer det handlar om (t.ex. EU’s 

miljökommission; Jordbruksdepartementet; IKEA; Uppsala kommun; du själv och dina 

närmaste). 

 
2. Diskutera det ni läst i kursböckerna under kursblock 3. Hur skiljer sig de olika 

kursböckerna 2052: A global forecast for the next forty years samt Animate earth: Science, 

intuition and Gaia sig åt och hur kopplar de till varandra? Vilka kopplingar till resten av 

kursmaterialet i kursblock 3 kan ni hittills se i kursböckerna? Är något problematiskt i de 

teorier som Jorgen Randers och Stephan Harding hittills presenterat? Vad tycker ni har 

saknats i böckerna hittills och vilka teman skulle ni tycka var mest intressanta att 

vidareutveckla? 

 

3. Diskutera kartans uppkomst, syfte och användning ur ett historiskt och nutida 

maktperspektiv. Hur ser ni på det historiska och nutida förhållandet mellan politik och 

kartor/ kartritande? Hur ser ni på det historiska och nutida förhållandet mellan 

kolonialism och kartor? Hur tror ni framtidens kartor och landsgränser kommer se ut?  

 

4. Utgå från artikeln Sustainable development: mapping different approaches och diskutera 

de olika exempel på aktörer för förändring och hållbar utveckling som vi hittills tagit del av 

under kursen. Utgå från följande exempel när ni diskuterar men känn er fria att i 

diskussionen även väva in andra aktörer och strategier som ni känner till utanför 

kursmaterialet. Glöm inte att jämföra era exempel med det som står i artikeln Sustainable 

development: mapping different approaches och kom ihåg att denna artikel bara 

presenterar ett sätt att se på hållbar utveckling. Det finns självklart andra sätt att se på 

hållbar utveckling och hur strategier för förändring kan ramas in.  
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a. Diskutera Inside Story:”Occupy”: A catalyst for change? Anser ni själva att Occypy-

rörelsen var/är en katalysator för förändring? Vad kan man åstadkomma i och 

med mobilisering av människor i större skala? Vad kan sådana globala rörelser ha 

för effekt? 

b. Hur kan man se på kursböckerna och de teorier som författarna presenterar 

(Jorgen Randers och Stephan Harding) i jämförelse med artikeln Sustainable 

development: mapping different approaches? Hur tror ni författarna till artikeln 

skulle se på kursböckerna och de teorier och strategier som presenteras?  

c. Diskutera andra aktörer och strategier för förändring som kursen behandlat 

hittills. I kursblock 3 fick vi till exempel ta del av föreläsningen Greening the ghetto 

av Majora Carter och dokumentären Activate: Kenya rising. Många fler exempel 

finns förstås i kursmaterialet!  

 

5. Diskutera Derrick Jensens föreläsning Endgame. Håller ni med föreläsaren i den bild han 

målar upp? Vad anser ni om hans sätt att bemöta de stora utmaningar världen står inför 

idag? Vilka andra sätt att se på världens tillstånd finns det och på vilka andra sätt kan vi 

bemöta utmaningarna världen står inför? Hur skiljer sig Derrick Jensens resonemang om 

världens tillstånd och hur vi nu bör agera när vi till exempel jämför detta med Mark Lynas 

(radiointervju under vecka 13)? Hur skiljer sig Mark Lynas och Derrick Jensens teorier 

jämfört med kursböckernas författare Jorgen Randers och Stephan Hardings teorier, anser 

ni?  

 

6. Diskutera artikeln Language,Power and the Social Construction of Animals av Arran 

Stibbe.  

 

a. Vad säger författaren med artikeln?  

b. Är det viktigt att undersöka sådant som olika maktperspektiv och social 

konstruktion när man pratar om/ jobbar med hållbar utveckling? Varför? 

 

7. Utgå från det kursmaterial ni tagit del av hittills under kursen och diskutera vad ni anser 

vara ett naturligt landskap. Vad är egentligen ett landskap? Är naturen bara till för oss 

människor att leva i och leva utav eller har naturen i sig ytterligare värde? Utgå från 

denna diskussion och diskutera vidare hur olika kulturers sätt att relatera till naturen kan 

skilja sig åt. Det kan också skilja sig åt från tid till tid och individ till individ. Hur skiljer sig 

ditt sätt att relatera till naturen idag jämfört med dina föräldrars eller äldre släktingars? 

Hur tror du att ditt sätt att relatera till naturen skiljer sig jämfört med andra människor i 

världen idag? Hur skiljer sättet att relatera till naturen på för alla er inom 

diskussionsgruppen?  
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8. Håller ni med om bilden som målas upp i dokumentären The new rulers of the world av 

John Pilger från 2001? Hur tror ni att utvecklingen sett ut sedan dess och hur tror ni att 

maktförhållandet mellan stora företag, regeringar, anställda samt konsumenter ser ut 

idag? Hur tror ni förhållandet mellan fattiga och rika har förändrats de senaste tio åren 

och vad kommer hända under de kommande tio åren? 

 

9. Diskutera de perspektiv på främlingsfientlighet och rasism som kursblocket presenterat. 

Många anser att vi ser en ökad trend av främlingsfientlighet och rasism i till exempel 

Europa just nu, vad tror ni att detta beror på? Kan ni se kopplingar mellan ökad rasism 

och främlingsfientlighet jämfört med andra teman som kursen presenterat? Hur tror ni 

att utvecklingen inom områden som rasism kan komma att se ut i framtiden? 

 

 

 Instruktioner till individuella skrivuppgifter med egen reflektion: 

1. Innan gruppdiskussionerna ska var och en på egen hand reflektera över det kursblock 

som gått! Börja med att skriva minst en och en halv sida om dina egna tankar kring 

kursblockets innehåll. Försök sammanfatta de huvuddrag kursboksförfattarna 

behandlat under kursblocket men också vad du själv tycker om det du läst. Försök att 

kortfattat sammanfatta de huvudsakliga teman som presenterats i det nätbaserade 

kursmaterialet men glöm inte att själv analysera och reflektera över vad du tyckt varit 

mest intressant. Vad var nytt? Var det något som provocerade dig? Var något extra 

bra/extra dåligt? Skriv ner dina tankar och reflektioner kring både kursböckerna och det 

nätbaserade kursmaterialet. Detta är en friare typ av reflekterande övning. Ni behöver 

därför i just denna text inte använda korrekt referenssystem och referera till de källor 

som används. Använd teckenstorlek 12 och 1.5 radavstånd. 

 

2. Efter gruppdiskussionerna ska du (förutom att varje student ansvarar för att ett 

diskussionsprotokoll per grupp sammanställs och skickas in) åter igen individuellt skriva 

ner dina egna tankar och reflektioner. Denna gång kring hur gruppdiskussionen gått! 

Har diskussionen gett dig något nytt perspektiv på kursinnehållet och de ämnen som tas 

upp? Vad var mest intressant i diskussionen? Vilken fråga tyckte du skapade mest 

givande diskussion? Gick något mindre bra? Reflektera fritt över hur diskussionen gått 

och skriv minst en sida. Känns det relevant får du gärna avsluta med att relatera det du 

lärt dig under momentets gång till ditt eget yrkesval eller ditt akademiska 

specialområde. Använd teckenstorlek 12 och 1.5 radavstånd. 


