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Människan och naturen på distans, vt-2013 
 

Kompletteringsuppgift: missad helgträff lördag 26 januari 
 

Följande uppgift behöver du bara göra om du missade kursens introducerande helgträff den 26 

januari i Uppsala. 

 

Reflektera över följande frågor. Tänk på att vi inte är ute efter ”rätt svar”, utan svara öppet och 

så gott du kan! Svara på de första fyra frågorna på mellan två till fyra sidor. Svaren på frågorna 

om dina förväntningar på kursen bör rymmas på en till två sidor utöver dessa. Använd 

teckenstorlek 12 och radavstånd 1.5. Lämna in uppgiften via studentportalen.uu.se senast den 9 

juni. 

 

 

1. Rika länders högteknologiska samhällen brukar enligt vanlig definition av begreppet 

utveckling klassas som de mest utvecklade samhällstyperna som alla andra samhällen 

borde sträva efter att efterlikna. Vad händer med synen på utveckling när vi idag vet att 

jordens ekosystem hotas, naturresurser sinar, klimatförändringar, miljöförstöring och 

miljögifter ändrar förutsättningar för allt liv på planeten och vi går mot en allt ovissare 

framtid? Kan man fortfarande se de rika ländernas samhällstyp som mest utvecklad trots 

att miljöns tillstånd nu gör det omöjligt att vi fortsätter leva så? Kan vi se andra typer av 

kulturer idag eller i historien som vi kan lära oss av?  

 

2. Med stora förändringar så som ekonomisk expansion, urbanisering, global handel, 

miljöförstöring, expanderande infrastruktur och framförallt kulturell och värderingsmässig 

omdaning i länder som tidigare räknades som så kallade ”utvecklingsländer” (Kina, Indien, 

Brasilien med flera), hur påverkas vår miljö och världens tillstånd av denna utveckling tror 

du?  

 

3. När man tittar på så kallade ”slumområden” i till exempel Latinamerika, Afrika eller 

Indien, så ställer man sig frågan: vem bär det historiska ansvaret för att situationen blivit 

som den är idag, och vem bär ansvaret för att förändra den situationen inför framtiden? 

 
4. ”One needs something to believe in, something for which one can have whole-hearted 

enthusiasm for. One needs to feel that one’s life has meaning, that one is needed in this 

world”. (Hannah Senesh, från Derrick Jensen, Endgame (2006). 

Diskutera citatet utifrån vad som engagerar och inspirerar dig! Vad brinner du för? 
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Förväntningar på kursen 
Här vill vi veta mer om dig och varför du läser kursen! 

 

 

 Varför läser du kursen? Vilka frågor är du mest intresserad av? 

 

 

 

 Vad tror du att du kommer lära dig? Kunskap och färdigheter? 

 

 

 

 Vad förväntar du av dig själv? Vad är ditt mål med den här terminen? 

 

 


