Global miljöhistoria ht - 2013

Närvarokomplettering för missad examinerande workshop:
Exkursion - Asptrappan i Fyrisån, en fråga om existentiell
hållbarhet? Lokala perspektiv på urbanhistoria i Uppsala
Syftet med denna kompletteringsuppgift är att du i så stor mån som möjligt ska kunna
tillgodogöra dig den workshop du har missat. För att komplettera din frånvaro ska du göra
följande uppgift.
Läs följande artiklar ur kursens artikelkompendium (artiklarna är obligatorisk
läsning för alla):
 Persson-Fischier, Ulrika (2013) ”A Climate for Change? – The fish ladder in Uppsala:
Existential versus environmental sustainability”. A study material by Ulrika Persson –
Fischier (2013)


Fyrisåns vattenförbund “Aspprojektets historia”. Faktablad hämtat från:
http://www.fyrisan.se/document/Aspprojektets%20historia.pdf (2013-08-07)



Karlsson, Andréas. (2012) “Fyrisån- En stenig historia”. ”Miljöhistorier: personliga,
lokala, globala berättelser om dåtid, nutid och framtid”. Redaktörer: Anneli Ekblom
och Michel Notelid. Elanders Sverige AB (2012)



Fredén, Johanna. (2012) “Vattenanvändningen i Uppsala”. ”Miljöhistorier: personliga,
lokala, globala berättelser om dåtid, nutid och framtid”. Redaktörer: Anneli Ekblom
och Michel Notelid. Elanders Sverige AB (2012)

Gör följande uppgift utifrån artikeln A Climate for Change? – The fish ladder in Uppsala:
Existential versus environmental sustainability Av Ulrika Persson-Fischier:
1. En kort sammanfattning där du lyfter fram huvudargument och centrala delar (minst 1
sida och max 2 sidor).
2. Kritisk diskussion och egna reflektioner kring innehållet i artikeln (minst 1 sida och max
2 sidor).
Exempel på frågor du kan reflektera kring i din diskussion är: vilka svagheter och styrkor har
texten? Vilka nya idéer eller tankar väcker artikeln hos dig?
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Tänk på att vara noggrann med att tydligöra när det är du som säger eller tycker något i
texten och när det är författaren.
Omfattning: Din text ska vara minst 2 sidor och max 4 sidor lång, använd teckenstorlek 12
och 1,5 radavstånd.
Inlämning: Lämnas in via studentportalen senast den 2 december.

Lycka till!
/Karin och Sofia
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