
  
 

GLOBAL MILJÖHISTORIA HT-18 

 

Litteraturseminarium 2  
Torsdag 11 oktober, 0915 – 1200  

 
Seminariet är kopplat till kursmål 3 då studenten skall:  

 

”Utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv redogöra för och diskutera de mest framträdande av 

den moderna tidens (1700 – 1900- talens) utmaningar, diskurser och idéer inom 

hållbarhetsområdet.” 

 

 

Inför detta seminarium ska ni läsa fyra texter om berör globalisering och koncept 

som ”miljörättvisa” och ”långsamt våld”. Texterna finns att hämta via 

kurskompendiet på kurshemsidan eller via studentportalen. För deltagande i 

seminariet krävs att man har läst samtliga texter och förberett sig på nedanstående 

frågor.   

 

Instruktion: 

Inför seminariet ska du läsa och välja ut citat/stycken ur texterna du finner 

intressanta. Skriv ned dessa och motivera dina val. Vi vill efter seminariet ta emot 

dina valda citat i pappersform. De valda citaten (6 stycken totalt) lägger grunden för 

diskussioner under seminariet. Utöver detta förbereder du svar på nedanstående 

diskussionsfrågor. Du kommer sitta i en mindre grupp om cirka 3-4 personer.   

 

Del 1 

Malm och Magnusson skriver om världshandel och globaliseringens effekter men 

har två olika perspektiv i frågan. Från 0915 till 1015 kommer ni diskutera dessa 

texter.   

 

 Steg 1: Välj ut ett citat/stycke vardera från Malm och Magnussons 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: Vad menar Malm med att det råder ett ”ojämnt handelsutbyte”? 

 

 Steg 3: Vilka är de tre ”vågor” av globalisering som Magnusson skriver om 

och vad innebar dessa?  

 



  

 Steg 4: Är globaliseringen bra eller dålig? Var står du i debatten 

mellan dessa texter?  

 

 

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 1030 till 1130 kommer ni diskutera dessa texter.  

 

 Steg 1: Välj två 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!  
Henrik & Ewa 

 

 

 

 

 

 


