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Människan och naturen på distans, vt - 2013 

 

Diskussionsfrågor och instruktioner till individuell skrivuppgift 

kursblock 4 – Utveckling och framtidsscenarier (vecka 14 till och med 

17) 
 

 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 30 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 30 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:  
 
OBS: Denna gång finns det två obligatoriska frågor med på listan bland diskussionsfrågor 

(se slutet av listan nedan). Ni väljer själva hur mycket tid ni lägger på dessa obligatoriska 

frågor, huvudsaken är att ni hinner diskutera igenom frågorna riktigt och åtminstone 

kortfattat svara på alla underfrågor. Utöver de två obligatoriska frågorna bör ni hinna med 

att diskutera minst en till två frågekategorier till, välj fritt från listan nedan. Hinner ni med 

ännu fler frågor är det självklart bara bra, men se till att inte heller stressa igenom de 

obligatoriska frågorna. 

 

1. Diskutera de olika idéer och strategier för förändring ni tagit del av under kursens 

gång. Har de resonemang och idéer som presenterats varit realistiska? Vilka idéer 

och strategier för hållbar utveckling har ni fastnat mest för i kursinnehållet? 

Diskutera vilken eller vilka föreläsare/ författare eller filmer som enligt er har de mest 

intressanta idéerna kring framtida lösningar och hållbar förändring.  

a. Det ni tagit del av under kursmaterialet hittills har bara varit ett axplock av 

olika strategier för förändring, diskutera vilka strategier och idéer ni tror 

kommer vara viktigast i strävandet mot ett mer hållbart samhälle. Ni behöver 

inte bara diskutera sådant ni tagit del av i kursmaterialet utan känn er fria att 

även diskutera sådant ni kommit i kontakt med eller fått information om 

utanför kursen. 

b. Hur ser ni själva på er roll i hållbarhetsproblematiken? Har ni visioner om hur 

era egna nutida och framtida roller ser ut? 

 

2. Diskutera den problematik som presenterats i kursmaterialet under kursblock 4. Är 

de filmer, föreläsningar, artiklar och kursbokskapitel som visat på möjliga 

framtidsscenarion för mänskligheten realistiska? Vilka hot respektive möjligheter vad 

gäller människans framtid lyfts fram?  

a. Hur ser världens framtid ut vad gäller maktförhållanden, konflikter och 

mänskliga rättigheter tror ni?  

b. Kan framtida konflikter som bygger på till exempel naturresurser, 

klimatförändringar, politiska och geopolitiska kriser förebyggas?  

c. Vad tror ni kommer hända med den globala ekonomin?  

d. Kommer människors sätt att se på och förhålla sig till naturen förändras i 

framtiden, tror ni? 

 

3. Vilka möjliga lösningar på klimat- och energiproblematiken ser ni på det globala 

(internationellt), regionala (EU), nationella (Sverige) och det lokala 

(hemstad/hembygd) planet?  
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4. Utgå från de framtidsscenarier kursen behandlat hittills och diskutera hur ni tror 

framtiden kommer att te sig för: 

 …er själva, det vill säga kommer ni som individer att få det bättre, sämre eller 

lika bra i framtiden? Hur ser framtiden ut på ett personligt plan kopplat till de 

framtidsscenarion som presenteras under kursblock 4? 

 …planeten, vad kommer hända med naturen och miljön?   

 …för mänskligheten i stort, är en rättvis och bättre värld en realistisk 

möjlighet för alla människor i framtiden? Vad tror ni? 

 
5. Kursmaterialet har på olika sätt visat på hur hotad den biologiska mångfalden på vår 

planet är idag. Många forskare hävdar att vi nu globalt ser en likriktning i nyttjandet 

av biologiska resurser. Färre arter med mindre genetisk variation odlas i skogs- och 

jordbruk än tidigare och genom mer likartade odlingssystem. Kursen har bland annat 

belyst temat monokulturellt jordbruk där odlandet i stort sätt strävar mot att gynna 

en enda sort, liksom genetisk förädling går ut på att minska den genetiska 

variationen. Hur tror ni framtiden kommer se ut inom detta område? 

a. Hur kommer den biologiska mångfalden se ut om 20, 30 eller 50 år? 

b. Utöver monokulturella produktionssystem, monokulturellt skogs- och 

jordbruk samt människans likriktade nyttjande av naturen, vilka andra hot 

mot den biologiska mångfalden finns det? 

c. Hur kommer planetens ekosystem påverkas av en allt mer minskande 

biologisk mångfald och hur kommer mänskligheten påveras, tror ni? 

 

6. Diskutera hur er/din hållbara stad och/eller landsbygd skulle kunna se ut? Visionera 

och konkretisera hur den skulle se ut från individens till kvarterets/byns till helhetens 

perspektiv. Försök att förena och ta hänsyn till både människa och natur som ett 

enhetligt system. Var kreativ samtidigt som ni kritiskt ifrågasätter hur realistiskt det 

är. Kan uppenbara såväl som mer dolda konflikter mellan människa och natur lösas? 

 

7. Ni har nu tagit del av kursens fyra första block bestående av föreläsningar, filmer, 

ljudklipp, kursböcker, artiklar, gruppdiskussion och individuell reflektion. Diskutera 

huruvida hållbarhetsproblematiken i kursens innehåll hittills har påverkat er 

personligen på något sett och i så fall hur? Har något ur kursmaterialet till exempel 

påverkat era dagliga val eller inte? Har något påverkat ert sätt att se på er egen roll i 

hållbarhetsproblematiken? Er egen framtidsversion? Har ert sätt att se på relationen 

mellan människa och natur förändrats eller inte? Har ert eget förhållande till naturen 

förändrats eller inte? Diskutera dessa frågor och avsluta med att var och en kortfattat 

listar ett par insikter och/eller intressanta perspektiv att ta med sig från kursens 

innehåll så här långt.  
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8. Vad tror ni kommer vara konsekvenserna av att våra kroppar ackumulerar toxiner 

och syntetiska kemikalier i allt ökande takt?  

a. Kommer det kunna påverka mänskligheten i stort? 

b. Hur kommer det påverka djuren och naturen? 

c. Hur kommer ekosystemen påverkas av miljögifter på lång sikt, tror ni?  

 

Obligatorisk fråga: 
9. Nu har ni läst ut de båda kursböckerna. Diskutera följande frågor utifrån innehållet i 

Jorgen Randers bok 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. Mycket av den 

kritik som riktats mot Jorgen Randers bok har grundats i diskussionen om huruvida 

Randers förespråkar en diktatur som möjlig lösning för en hållbar utveckling och en 

hållbar framtid, eller inte. Vissa menar att Randers har en problematisk syn på 

demokrati och att han alltid utgår från mänskligheten som ett kollektiv och att 

individens frihet därmed inte prioriteras. Vad tycker ni om dessa påståenden? 

i. Hur menar Jorgen Randers att vi bör gå tillväga för att lösa de problem 

och hot vi står inför? 

ii. Vissa menar att Randers har en teknokratisk samhällssyn där 

samhällsförändringar sker antingen på grund av naturlagar och 

statistiska trender eller som effekt av centralt fattade beslut. Vad tror 

ni Randers anser om fri debatt, opinionsbildning, folkrörelser och 

politisk kamp? Förespråkar författaren en diktatur som möjlig lösning 

för en hållbar framtid eller är boken missförstådd? Hur har ni tolkat 

författaren sätt att se på demokrati? 

iii. Vad tycker ni om det som boken presenterar? Vad tycker ni om 

Randers framtidssyn, människosyn, natursyn och hans förslag på vad 

som behöver göras för en hållbar framtid? Vad tycker ni om individens 

frihet kontra mänskligheten som kollektiv? 

 

Obligatorisk fråga:  
10. Nu har ni läst ut de båda kursböckerna. Diskutera följande frågor utifrån innehållet i 

Stephan Harding’s bok Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia.  

a. Varför tror ni Stephan Harding valt att skriva om just dessa teman och för 

vilken målgrupp tror ni han har skrivit boken? Vad tror ni Stephan Harding vill 

åstadkomma med sin bok? 

b. Vad tycker ni om Harding’s sätt att beskriva vår planet som ett kännande 

levande väsen snarare än en död, mekanisk natur? Håller ni med honom eller 

tycker ni annorlunda? 
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c. Hur skulle ni beskriva Stephan Harding’s sätt att se på och förhålla sig till 

naturen och hur ser Harding på människan och människans roll på planeten? 

Tycker ni att resonemangen är rimliga? 

d. Hur menar Harding att vi bör bemöta de hot och utmaningar världen står 

inför? Vad anser ni om hans resonemang? 

e. Vad tycker ni om det sätt Harding använder språket på i sin bok? Vad tror ni 

Harding anser om vetenskap och traditionell vetenskaplig analys? 

 

 

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. 


