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GLOBAL MILJÖHISTORIA HT-19  

Litteraturseminarium 2: Torsdag 17 oktober, 12:15–15:00   

 

Seminariet är kopplat till det andra och tredje kursmålet då studenten skall:   
 

Utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv redogöra för framträdande utmaningar, diskurser och 
idéer inom hållbarhetsområdet 

Redogöra för och analysera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och 
framtida frågor inom hållbarhetsområdet 

 

 

Instruktioner 

Inför seminariet ska ni ha läst de delar av Sörlins Antropocen som hittills har varit med i 
läsanvisningarna, en artikel som kritiserar antropocenbegreppet (Hornborg och Malm), samt två 
artiklar som behandlar koncept som ”miljörättvisa” och ”långsamt våld” (Nixon och Barca). Inför 
seminariet ska du välja ut citat/stycken ur texterna du finner intressanta (6 stycken totalt). Skriv 
ned dessa, motivera dina val och lämna in dokumentet (500–750 ord) via studentportalen senast 
09:00, torsdagen 17 oktober. De valda citaten lägger grunden för diskussioner under seminariet. 
Utöver detta förbereder du svar på nedanstående diskussionsfrågor.   

 

 

Del 1: Sörlin och Hornborg/Malm skriver om antropocenbegreppet men har delvis olika 
perspektiv i frågan. Från 12:15 till 13:15 kommer ni diskutera dessa texter.    

 

Steg 1: Välj ut ett citat/stycke vardera från Sörlins och Hornborg/Malms texter. Det kan vara citat 
du håller med om eller är kritisk mot, eller vara något du helt enkelt finner intressant. Motivera 
dina val. Presentera dina citat för din grupp.  

 

Steg 2: Sörlin skriver att antropocenbegreppet ”pendlar mellan ansvar och apokalyps, mellan 
hybris och hyckleri”. Vilken slutsats landar han i – ser han en positiv potential i begreppet? 

   

Steg 3: Vad är Hornborg och Malms huvudsakliga kritik mot antropocenbegreppet?    

 

Steg 4: Hur ställer du dig till antropocenbegreppet? Är det användbart, och i så fall på vilka sätt?  
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Del 2: Nixon diskuterar konceptet om ”långsamt våld” (slow violence); om hur resursförbrukning 
har en långsiktig negativ effekt mot människor som drabbas av överexploatering. Barca skriver 
om miljörättvisa och historiska narrativ av utveckling. Från 13:30 till 14:30 kommer ni diskutera 
dessa texter.   

  

Steg 1: Välj ett citat/stycken vardera från Nixon och Barca. Motivera dina val precis som i förra 
delen.   

  

Steg 2: Vilka aktörer kan anses stå bakom det ”långsamma våldet” och vilka drabbas av det? Kan 
dessa processer kopplas till miljörättvisa?   

  

Steg 3: Om vi exemplifierar ”långsamt våld” i världen, var ser vi detta strukturella våld 
någonstans? Vilka problem kopplat till hållbarhet kan sägas ha sitt ursprung till ”långsamt våld”?  

  

Steg 4: Vilken ”utveckling” beskrivs i dessa texter och hur relaterar den till din ideala bild av en 
hållbar värld?   

  

  

Lycka till!   

Ewa och Nils  

  

 


