Naturvetenskaps- och tekniksatsningen
Examensmålen i fokus

			
					
			

Projektskiss och analysmodell
Grupp:
Konflikt:
1) Gruppen har valt följande uppdragsgivare och vinkling av konflikten.
2) Beskriv miljökonflikten.
3) Vilka orsaker till konflikten är relevanta för er kommande film?
4) Vilka konsekvenser av konflikten är relevanta för er kommande film?
5) Hur kan följande perspektiv förklaras utifrån er konflikt (orsak/konsekvens)?
- geografiskt
- ekonomiskt
- politiskt
- naturvetenskapligt
- humanistiskt
6) Vilka åtgärder/lösningar på konflikten är möjliga så att de passar er valda uppdragsgivare?
Vilka av ovanstående perspektiv är då mest betydelsefulla?
7) Vilka källor och vilken information tänker ni använda?
8) Vilka är huvuddragen i ert filmmanus?
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1) Beskriv miljökonflikten:
Vad är problemet? Varför är detta en
”konflikt”?
(fiskarna dör i Östersjön, siffror, statistik,
förklara det biologiska, fysikaliska som
sker, etc.)
Vad är förutsättningarna för konflikten?
3) Konsekvenser av konflikten:
Vilka är påverkade?

2) Orsaker till konflikten:
Varför har miljökonflikten
uppstått?

(bönder, fiskare, miljö-organisationer, kustbor, politiker på olika
nivåer, konsumenter, och så vidare)

(övergödning, girighet, okunskap, lathet, och så vidare )

4) Lösningar:
Vad kan man göra åt konflikten?

Perspektiv:
Geografiskt: Vilka är förutsättningarna i området för konflikten naturgeografiskt (till exempel berggrund, jordmån, naturresurser, klimat, växtlighet, biologisk mångfald och kustområde) kulturgeografiskt (till exempel befolkningsmängd,
levnadsstandard och förhållandet till grannländerna) i regionen? Detta perspektiv passar bra som bakgrundsinformation och som beskrivning av fenomenet.
Ekonomiskt: Finns det ekonomiska orsaker till att miljökonflikten har uppstått? Finns det ekonomiska konsekvenser
av den? Har pengar någon inverkan på vilka lösningar (åtgärder) man kan vidta?
Politiskt: Finns det politiker eller politiska instanser (kommun, stat, EU, FN) som är inblandade i orsakerna till
konflikten? Finns det politiker/politiska instanser som påverkas av konsekvenserna? Kan de vidta några åtgärder
(lösningar)?
Naturvetenskapligt: Vilka är de biologiska, fysikaliska och/eller kemiska orsakerna till miljöproblemet? Vad blir konsekvenserna rent biologiskt, fysikaliskt och/eller biologiskt? Vad kan man vidta för åtgärder (lösningar)?
Humanistiskt: Vilka människor ligger bakom orsakerna till konflikten (fattiga arbetare, bönder, rika multinationella företag, makthavare, konsumenter etcetera.)? Vilka människor påverkas och på vilket sätt, ( genom fysisk och psykisk
ohälsa, ekonomiskt, känslomässigt etcetera)? Vilka åtgärder (lösningar) kan man vidta för att minska det mänskliga
lidandet?
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