FÖRBEREDELSEUPPGIFT INFÖR
SEMINARIUM 5/12: Makt och Motstånd
Uppgift: Förberedelse både individuellt och i förseminariegrupper – diskussion utefter
utvalda frågor samt inlämnande av diskussionsprotokoll (gruppinlämning).
För att kunna delta i seminariet den 5 december som leds av krävs det att du gör denna
förberedelseuppgift. Uppgiften görs både individuellt och i grupp. Frågorna nedan ska
diskuteras i din förseminariegrupp. Du hittar information om vilken förseminariegrupp du
tillhör genom gruppindelningen på studentportalen.uu.se (förseminariegrupperna är
desamma som 50/50-grupperna). Ni bestämmer själva inom gruppen när och vart ni ska
träffas för att diskutera frågorna. Huvudsaken är att ni hinner diskutera frågorna,
sammanställa ett diskussionsprotokoll samt lämna in protokollet innan klockan
08:00 den 5 december.
För att bli godkänd på denna seminarieförberedande uppgift måste du ha deltagit i
förseminariet och gruppen måste gemensamt lämna in ett diskussionsprotokoll. Du måste
också göra den individuella uppgiften i detta dokument. Alla i gruppen har ett eget ansvar för
att delta aktivt i diskussionen och alla ansvarar gemensamt för att diskussionsprotokollet
sammanställs och skickas in, utan protokoll kan inte gruppen bli godkänd på uppgiften.
Skulle du råka missa förseminariet krävs det att du istället på egen hand skriftligen besvarar
de obligatoriska frågorna nedan (i en text på minst 1.5 och max 2 sidor) och skickar in detta
(i samma inlämningsmapp som inlämningen av protokollen) på studentportalen, senast
klockan 08:00 den 5 december. Använd teckenstorlek 12 och radavstånd 1.5 och referera
enligt akademisk tradition.
Under förseminariet är det viktigt att ni hinner diskutera alla frågor.
Diskussionsprotokollet ska kortfattat och mycket övergripande sammanfatta huvuddragen i
er gruppdiskussion. Förslagsvis delar ni upp skrivandet av protokollet så att alla ansvarar för
en egen del av texten. Protokollet ska sammanställas och vara på minst 1 sidor och max 2
sidor. Glöm inte att skriva vilka som deltagit i diskussionen och använd teckenstorlek 12 och
radavstånd 1.5. Förberedelseuppgiften i form av förseminarium betygssätts enligt U-G.
Syftet med detta förberedelseuppgift är att ni genom individuell reflektion och
gruppdiskussion förbereder er inför seminariet den 5 december.
Frågor att besvara under förseminariet
1. Om du skulle beskriva boken Broken republic: Three essays av Arundhati Roy med
endast tre meningar, vilka skulle det då vara? Kan ni komma fram till gemensamma
formuleringar i gruppen?
2. Var något i boken Broken republic extra upprörande? Varför?
3. Hur definierar du makt? Hur definierar du motstånd? Är dessa begrepp alltid lätta att
skilja åt?
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Individuell uppgift inför seminariet den 5/12: Välj ett citat ur boken Broken republic som
du tycker visar på en intressant poäng, eller något viktigt. Ta med dig detta citat till
seminariet i tre pappersexemplar.
Glöm inte att du inför seminariet den 5/12 ska ha läst ut boken Broken Republic: Three essays
av Arundhati Roy!
Lycka till/
Malin Östman, Cemus utbildning, leder seminariet Makt och Motstånd den 5/12.
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