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Komplettering Värderingsworkshop 11 mars 

(Komplettering behöver endast göras av er som inte var närvarande vid workshopen. Inlämning krävs 

för att kunna uppnå godkänt på kursen)  

I genomförandet av din kompletteringsuppgift ska du ta hjälp av Common Cause Handbook 

samt den powerpoint-presentation som Pella använde sig av vid presentationen, den hittar 

du på VVVs cemusstudent-sida.  

Uppgift 1 

Ta tre minuter och fundera över vad som är viktigt för dig. Under de tre minuterna ska du 

inte vara eller bli störd av någonting.  

Reflektera över hur det kändes; vad tycker du är viktigt? Tänker du ofta på vad som är viktigt 

för dig? Tror du att det är viktigt att man gör det?  

Uppgift 2 

Utgå från den värderingskarta som finns att hitta både i Common Cause Handbook och i 

Pellas presentation på sidan 11. Vilka fem värderingar (från kartan) skulle du säga behöver 

vara starka i ett hållbart samhälle? Och vilka fem värderingar skulle du säga behöver vara 

svaga eller obefintliga i ett hållbart samhälle? 

Kan du se något mönster utifrån kartan på vilka värderingar du tycker behöver vara svaga 

respektive starka? Har de någon koppling till de kategorier som är byggda utifrån 

värderingskartan? (s. 12-17 i Pellas presentation) 

Uppgift 3 

Man kan likna värderingar vid muskler; de som tränas och är aktiva blir starkare än de som är 

passiva. Olika saker i samhället och i vår vardag stärker respektive försvagar vissa 

värderingar. Välj ut en av de värderingarna som du i Uppgift 2 angett vara viktiga i ett 

hållbart samhälle och fundera över och skriv ner saker som stärker respektive försvagar 

denna värdering. För inspiration kan du kolla på s. 53 i Pellas presentation, där finns ett 

exempel utifrån värderingen ”Social Justice”. Definitioner av värderingarna hittar du på s. 68 

& 69 i Common Cause Handbook. 

Form och struktur 

Din kompletteringsuppgift bör inte vara längre än 2 A4-sidor och mailas till någon i 

kursledningen 

malin.andersson@csduppsala.uu.se  sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se 

Lycka till! 
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