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Människan och naturen på distans, vt - 2013 

 

Diskussionsfrågor och instruktioner till individuell skrivuppgift 
kursblock 2 – Perspektiv på världens tillstånd (vecka 8 till och med 10) 
 

 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 12 mars, 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 12 mars 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. Vissa menar att grunden till klimatproblematiken och vår oförmåga att hitta långsiktiga 

lösningar på vår samtids stora problem ligger i att vi inte går på djupet och ifrågasätter 

mer grundläggande strukturer och föreställningar om hur samhället och världen bör 

fungera. Behöver vi t.ex. ifrågasätta och förändra den tillväxtekonomiska 

samhällsmodellen för att lösa klimatfrågan och många av dagens utmaningar eller kan vi 

med dagens ekonomiska system och teknik lösa samtidens problem? Vad tror ni?  

 

2. Diskutera energiproblematiken; kommer resursbrister, till exempel bristen på olja leda till 

att vi anpassar oss och förändrar vår livsstil eller kommer energiproblematiken ”lösas” på 

annat sätt, till exempel genom tekniska innovationer? Hur kan resursbrister, till exempel 

bristen på olja, påverka klimatproblematiken?   

 

3. Diskutera den debatt kring fattigdom som videomaterialet presenterat. Varför tror ni att 

världen ser ut som den gör idag och varför är de ekonomiska klyftorna mellan länder och 

individer så höga? Varför finns det så många människor som lever i fattigdom idag? Hur 

kommer det se ut i framtiden? Vad händer när livsnödvändiga resurser så som till 

exempel drickbart vatten blir en global bristvara och vad händer när klimatförändringar 

tvingar många människor på flykt? 

 

4. Diskutera och sammanfatta kortfattat den litteratur ni tagit del av under block 2. Vad 

handlar de kapitel ni läst i kursböckerna 2052: A global forecast for the next forty years 

samt Animate earth: Science, intuition and Gaia om? Vilka teman behandlas i böckerna 

under detta kursblock? Hur skiljer de olika kursböckerna sig åt och hur kopplar de till 

varandra? Vilka kopplingar till resten av kursmaterialet kan ni hittills se i kursböckerna? 

 

5. Välj ut varsin artikel från det nätbaserade kursmaterialet som ni/du tycker har varit extra 

intressant och motivera varför för resten av gruppen. 

 

6. Välj ut varsin videoföreläsning eller dokumentär från det nätbaserade kursmaterialet som 

ni/du tycker har varit extra intressant och motivera varför för resten av gruppen. 

 
7. De hot och svåra utmaningar världen står inför idag kan minst sagt verka överväldigande. 

Diskutera övergripande de hot och utmaningar mot både människa och natur som 

presenteras i blockets innehåll. Vad tycker ni om de olika perspektiven på världens 

tillstånd som presenterats i föreläsningar, film, intervjuer och litteratur? Utgå från 

blockets olika teman och försök ha kursinnehållet färskt i minnet. Hur ser ni själva på läget 
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idag och världens tillstånd? Diskutera de mest akuta hot vi står inför och faktorerna 

bakom dessa hot, vad ni tror problemen kommer leda till om vi inte lyckas bryta 

utvecklingen? 

 

8. Diskutera och lista upp de ekosystemtjänster som ni själva idag är beroende av (både 

fysiskt och socialt, psykologiskt samt kulturellt). Exempel på ekosystemtjänster är t.ex. 

rent vatten för matproduktion, dryck, hygien; virke för husbyggen; en skogspromenad för 

att varva ner etc. Försök sen att placera in dessa ekosystemtjänster geografiskt utifrån 

skalan – lokalt (staden) – regionalt (kommunen, länet) – nationellt (Sverige) – globalt; det 

vill säga vart kan de ekosystemtjänster du/ni är beroende av återfinnas geografiskt. Lägg 

till ett filosofiskt perspektiv om vad som är ”beroende” och vad ni egentligen är beroende 

av och inte. Vill ni får ni gärna lägga till ett framtidsperspektiv i diskussionen och diskutera 

hur dessa behov kan komma att se ut i framtiden och hur de då kan lösas? 

 
 
 

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. 


