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Berättelsen: Ditt eget narrativ om hållbar utveckling 
 

 

Kursmål 
Kursmål som examineras genom denna uppgift: 

 redogöra för och diskutera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och 

framtida frågor inom hållbarhetsområdet 

 

Allmänt om uppgiften och syftet 
Samhällens framtid och samtid, deras hållbarhet och hotbilder, diskuteras minst lika mycket inom 

skönlitteratur, musik, film och konst som inom media och olika akademiska discipliner. Det fiktiva 

berättandet är dock, till skillnad från t.ex. den naturvetenskapliga diskursen, inte bunden på samma 

sätt. Basen för naturvetenskapen är empiri, men det fiktiva berättandets bas är snarare visioner, 

spekulation och kreativitet. För att bredda sättet att bemöta och behandla hållbarhetsfrågorna vill vi 

ge dig möjligheten att skapa en fiktiv berättelse som en del av kursen Hållbar utveckling A.  

 

Uppgiften består av i två delar – den ena delen genomförs nu i september och den andra delen 

senare i december. Del 1 – ”berättelsen” – handlar om att skapa en fiktiv berättelse, antingen i form 

av en skönlitterär novell, i form av en kortfilm, en dikt eller en låttext. Del 2 – ”analysen” – handlar om 

att, utifrån kurslitteraturen, kritiskt analysera din egen, tre månader gamla berättelse. Vi kommer också 

att ha ett examinerande seminarium på del 2. Vidare instruktioner för del 2 kommer senare under 

terminen. Er berättelse kommer bedömas med U eller G, analysen bedöms med U-3-4-5. 

 

Vad menar vi med novell? 
 

Novell kallas en berättelse som är kortare än en roman. Handlingen i en novell är också 

vanligen mer begränsad i tiden. Noveller kan tryckas i tidningar och tidskrifter, men ofta 

samlar en författare ett antal noveller till en bok, en novellsamling. 

     – Nationalencyklopedin 

 

En novell (engelska: short story) är alltså en kortare, skönlitterär berättelse. Eftersom en novell är 

kortare än en roman har inte författaren samma utrymme att beskriva omvärlden och karaktärerna, 

eller samma möjligheter att ha en allför komplicerad handling. En novell är därför ofta mer 

koncentrerad än en roman, har färre karaktärer och beskriver en kortare episod.  

 

Vad menar vi med en kortfilm? 
Precis som novellen kan ses som en mer kondenserad form av romanen kan kortfilmen ses som en 

kondenserad, eller komprimerad, form av långfilmen. För den här uppgiften får filmen inte vara längre 

än tio minuter. Handlingen i en kortfilm är ofta, precis som i en novell, inte alltför invecklad och 

karaktärerna är i regel färre än i en långfilm.  

 

Vad menar vi med låttext/en dikt? 
Att välja att göra en låttext innebär att skriva musik och text. Det är texten som senare analyseras i 

analysdelen. Låten spelas in och skickas in som ljud- eller videofil. En låttext/en dikt är (i regel) ännu 

mer kondenserad än t.ex. en novell och kan ge mindre material att analysera, men ger å andra sidan 
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möjlighet att renodla tankar och uttryck på ett annorlunda sätt. Väljer du att skriva en dikt ska den 

vara minst en sida lång. 

 

Teman att skapa utifrån 
Novellen, kortfilmen, dikten eller låten ska skrivas, filmas eller spelas in utifrån ett av nedanstående 

teman.  

 

Välj ett av temana att arbeta utifrån: 

 Om vi bara tror på hållbar utveckling är allt möjligt! 

 Hållbar utveckling är skillnaden mellan liv och död. 

 Hur begreppet hållbar utveckling användes för att förstöra världen. 

 

Ange tydligt vilket tema du har valt för uppgiften. Vad temana innebär är upp till tolkning men det är 

viktigt att det valda temat kommer in i din berättelse på ett tydligt sätt. Vilket namn du ger din 

kreation är upp till dig (novellen eller filmen behöver alltså inte ha samma titel som temat du har valt). 

 

Skriver du en novell ska den vara mellan 3 och 6 sidor (storlek 12, radavstånd 1,5) och språket ska 

vara korrekt. Gör du istället en kortfilm ska den inte vara längre än tio minuter. Skriver du en låt ska 

den inte vara längre än fem minuter. Väljer du att skriva en dikt ska den vara minst en sida lång. 

Eventuella formexperiment ska inte skymma innehållet – kort sagt, innehållet ska vara begripligt.  

 

Uppgiften lämnas in digitalt på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast den 28/9 kl 17.00. 

 

 

Lycka till! 

 

/Markus & Therese 

http://www.studentportalen.uu.se/

