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Komplettering Seminarium 2, 7 mars
(Komplettering behöver endast göras av er som inte var närvarande vid seminariet. Inlämning krävs
för att kunna uppnå godkänt på kursen)
Kompletteringen ska göras i grupp. Ni får själva ta kontakt med de andra som missat seminariet och
bestämma en tid då ni kan ses. (Eventuellt dela upp er och träffas vid olika tillfällen). Inför
gruppuppgiften ska ni:
Utifrån nedanstående fiktiva case, fundera över vad partiet (som du analyserat i skrivuppgift 2) skulle
tycka i frågan. Vid behov kan du söka efter mer information på internet. Inför kompletteringen ska du
vara beredd att presentera ditt partis ståndpunkter.
”Det råder stor brist på studentbostäder i Uppsala, för att förbättra situationen ligger ett förslag om
att små, prisvärda och energisnåla hyresrätter ska byggas. Platsen för byggnationen är dock
begränsad och i förslaget anges delar av Botaniska trädgården som det bästa förslaget. Här bor dock
många arter och området är centralt för stadens biologiska mångfald och tillgång till
ekosystemtjänster. Hur ställer sig ditt parti i frågan? Skulle ni stödja förslaget? Om nej, vilka
ändringar skulle ni kräva?”
Gruppuppgift 1
Utgå från Skrivuppgift 2 och ägna 3min/person åt att presentera era analyser av ett riksdagsparti
natursyner. Diskutera vad som skiljer sig åt mellan dem och vad som är liknande.
Gruppuppgift 2
Övergå sen till att presentera vad era respektive partier anser om det fiktiva caset som är presenterat
ovan, ägna 3min/person åt en kort presentation. För sen en gemensam diskussion där målet är att ni
ska komma fram till en lösning som alla kan ställa sig bakom. Ni ska här ta ställning för det partiet ni
har analyserat, som en typ av rollspel. Tänk på att samtliga partier är likställda i diskussionen är alla
bör därför komma till tals i lika stor utsträckning.
Gruppuppgift 3
Inled med att alla får presentera sin analys av filmen ni analyserat till Skrivuppgift 2, utgå från
följande frågor: hur skildras naturen i filmen? Hur skildras djuren? Hur skildras relationen mellan
människa och natur/djur? Vad ni kände när ni såg filmen?
Diskutera sen i gruppen om ni anser att film/dokumentärer generellt påverkar relationen mellan
människa och natur/djur. Kan film påverka hur vi ser på natur/djur? Vad spelar det för roll hur
natur/djur skildras? Hur relaterar det till hållbar utveckling?
Individuell uppgift:
Skriv ca 900 ord om det ni diskuterat i gruppen. Alla i gruppen ska skriva 900 ord var självständigt och
skicka in denna uppgift via mail till oss.
malin.andersson@csduppsala.uu.se

sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se

