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Fråga 1 

Välj ut ett av de svenska riksdagspartierna. Baserat på Helmfrids (2007) kategorisering, 

analysera vilka syner på naturen och människan som kommer till uttryck i partiets 

ställningstaganden? Faller partiet in under en av Helmfrids kategorier eller är det en 

kombination av flera? Finns det motstridiga drag i partiets åsikter och värderingar, och hur 

tar de sig i så fall uttryck? Diskutera även hur partiets natursyn(er) relaterar till den politik 

partiet för. Samt hur det kan påverka den svenska miljö- och hållbarhetspolitiken i stort. 

Motivera dina svar med stöd i relevant kurslitteratur och med exempel från partiet. 

 

Du ska i ditt svar referera till Helmfrid (2007) samt ytterligare en bok/artikel från 

kurslitteraturen.  

 

 

Fråga 2 

Utifrån Ganetz bok NaturLikt (2012), gör en analys av hur naturen representeras i någon av 

nedanstående filmer/dokumentärer. Basera din analys på den totala skildringen av naturen, 

det vill säga såväl bild- som ljudspråk, det som visas och det som sägs, men även det som 

utesluts. I din analys ska du besvara huruvida naturen skildras som skön, sublim och/eller 

pittoresk. Reflektera även över hur djur och natur representeras och vilken natursyn det kan 

spegla. Vilka maktstrukturer tar sig uttryck i filmen, och på vilka sätt? Inkludera även en 

reflektion över hur du tror att filmen påverkar människors relation till och syn på naturen. 

Basera din analys på kurslitteraturen och exemplifiera gärna med nedskrivna citat eller 

återgivelser från filmen du sett. 

 

Välj en av nedanstående filmer: 

 Den otroliga vandringen (http://viooz.co/movies/4249-homeward-bound-the-incredible-

journey-1993.html) 

 Lejonkungen (http://megashare.info/watch-the-lion-king-online-TXpJPQ) 

 Världens natur, valfritt avsnitt (http://www.svt.se/varldens-natur/)  

 Planet Earth, valfritt avsnitt (http://www.youtube.com/watch?v=7rnKywpwFxE)  

 De vilda djurens flykt, 2 avsnitt (http://www.youtube.com/watch?v=c2cKWq8eNfc) 

Du ska i ditt svar referera till Ganetz (2012), Helmfrid (2007) och filmen du sett, men gärna 

även till övrig kurslitteratur och andra källor. 

 
 

 

 

 

http://www.svt.se/varldens-natur/
http://www.youtube.com/watch?v=c2cKWq8eNfc


 

Form och inlämning 

Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på max 2000 ord totalt. Du ska, i ditt svar, 

referera till minst tre artiklar/böcker från kurslitteraturen, varav en referens måste göras till 

Ganetz (2012) och en till Helmfrid (2007). Vi uppmuntrar användandet av externa källor och 

referenser till muntliga föreläsningar, men detta ska ske utöver efterfrågade antal 

referenser. Du ska använda dig av Harvard- eller Oxfordsystemet när du refererar, här kan 

du läsa mer om hur du går till väga: http://www.ub.uu.se/sv/Sok/Soktips/Hur-skriver-du-

referenser/. Uppgiften kommer bedömas med U eller G.  

Ladda upp din uppgift på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast torsdagen 

den 6/3 kl 18.00. Skriv namn högst upp på alla papper, lämpligen i sidhuvudet. 

Lycka till! /Sanna och Malin 
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