
Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/projektdagar 

 

Kompletteringsuppgiften kan göras i grupp (om ni är flera som vill komplettera 

workshopen) eller enskilt. 

 

Har du inte gjort förseminarieuppgiften (där sådan krävs) måste du, utöver 

uppgifterna nedan, även bifoga en sida reflektion kring frågorna i 

förseminarieuppgiften. 

 

Skicka in uppgifterna till hu@csduppsala.uu.se senast den 11/1 2013. 

 

Lycka till! 

 

6/9 Seminarium: Hållbarhetsdebatt 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgift. Kompletterar du i grupp, bifoga protokoll 

från gruppdiskussionen och skriv namn och efternamn på samtliga närvarande. 

Kompletterar du enskilt, besvara frågorna skriftligt. Din text ska då vara 2 sidor lång.  

 Oavsett om du kompletterar i grupp eller enskilt, ska du utöver uppgiften ovan bifoga 

en personlig reflektion kring din lärandeprocess (Vad har du lärt dig av uppgiften och 

av blocket i stort etc.) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

1. Definiera Hållbar 

2. Definiera Utveckling 

3. Presentera en egen definition av ”Hållbar utveckling”. Argumentera för varför du 

anser att din definition är korrekt/vetenskaplig/användbar. 

4. Skulle du placera in din definition i ”mittfåra” eller ”motström” eller någon annan stans? 

5. Är din definition inom ramen för ”stark” eller ”svag” hållbarhet? 

6. Är din definition främst riktad till kollektivt eller individuellt ansvar? 

7. Vem eller vad skulle främst behöva förändras för att uppnå hållbarhet enligt din 

definition? 

  



17/9 Projektdag – problem, mål och dagdrömmar 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgift. Kompletterar du i grupp, bifoga 

protokoll från gruppdiskussionen och skriv namn och efternamn på samtliga 

närvarande. Kompletterar du enskilt, besvara frågorna skriftligt. Din text ska då 

vara 1-2 sidor lång.  

 Oavsett om du kompletterar i grupp eller enskilt, ska du utöver uppgiften bifoga en 

personlig reflektion kring din lärandeprocess (Vad har du lärt dig av uppgiften och 

av blocket i stort etc.) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

1. Hur skulle en bättre värld kunna se ut? Dagdröm om vad du vill uppnå på en 

global nivå. Beskriv vad du skulle vilja förändra i världen och reflektera över hur 

de förändringarna skulle kunna ske. 

2. Hur skulle ett bättre Uppsala kunna se ut? Dagdröm om vad du vill uppnå på en 

lokal nivå. Beskriv vad du skulle vilja förändra i Uppsala och reflektera över hur de 

förändringarna skulle kunna ske. 

3. Finns det några skillnader mellan det du vill uppnå på ett globalt och på ett lokalt 

plan? Om de skiljer sig – inom vilka teman/i vilka aspekter sker skillnaderna? 

 

24/9 Seminarium: Feedback 

 

 Fundera över och besvara ovanstående uppgift. 

 Du ska även, utöver uppgifterna nedan, bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida. 

 

Uppgiften: 

1. Låna en skrivuppgift av en kurskamrat eller av kursledningen. Läs igenom 

skrivuppgiften och ge din kamrat skriftlig feedback. Melja kursledningen (och 

eventuellt även din kamrat) texten med dina kommentarer infogade eller med en 

sida av dina kommentarer bifogade.  

 

  



3/10 Seminarium: Ekokritik – Naturen i kulturen, berättande och litteratur 

 

 Fundera över och besvara ovanstående uppgifter. Kompletterar du i grupp, skicka in 

protokoll från gruppdiskussionen och skriv namn (inklusive efternamn) på samtliga 

närvarande. Kompletterar du enskilt besvarar du frågorna skriftligen. Din text ska då 

vara max 2 sidor.  

 

 Oavsett om du kompletterar enskilt eller i grupp ska du, utöver uppgifterna nedan, 

bifoga en personlig reflektion kring din lärandeprocess (vad har du lärt dig av 

uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 sida. 

 

Uppgiften: 

1. Välj två teman att diskutera utifrån din läslogg från din läsning av den valda 

skönlitterära boken. Illustrera med citat. Diskutera varför dessa teman är relevanta för 

dagens miljö- och utvecklingsfrågor.  

2. Diskutera relevansen av ekokritiska läsningar och hållbar utveckling.  

Vad ska vi med ekokritiska läsningar till? Går dessa att tillämpa? Vad är det för 

kunskap vi får av att läsa skönlitteratur? Hur kan ekokritiken användas? Vad anser du 

om ekokritikens roll inom utbildning för hållbar utveckling?   

 

26/9 Seminarium: Block 2 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgifter. Texten ska vara max 2 sidor lång. 

 Du ska även, utöver uppgiften ovan bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

1. Föreställ dig att du har möjlighet att resa tillbaka i tiden och ändra på historien. Du vill 

göra detta i syfte att kunna förhindra dagens miljöförstöring. Vilket historiskt skeende 

skulle du vilja resa till? Varför är just detta skeende viktigt för dagens miljöförstöring? 

Därefter ska du skriva ett brev till dåtidens människor där du beskriver vad de ska 

ändra på och hur det ska ske. Skriv också vem/vilka/vad brevet är riktat till, dvs. 

vem/vilka/vad som ska åstadkomma förändringen. Reflektera över varför du valde 

att skriva brevet till den/de/det som du skrev till – varför tror du att just mottagaren 

har möjlighet att förändra framtiden? 

2. Föreställ dig att samhället genomgick den förändring som du föreslog i brevet. Hur 

skulle då människor i Sverige idag leva? Hur skulle ditt eget liv ha påverkats? 

3. Föreställ dig en ”HUA-student” 100 år in i framtiden som skriver ett liknande brev till 

nutiden. Vad tror du hen skulle skriva, och vem skulle brevet rikta sig? 

 

  



4/10 och 5/10 Pyramidworkshop 

 Besvara frågorna nedan med utgångspunkt i Meadows Thinking in Systems, samt annan 

relevant litteratur. Din text ska vara 3-5 sidor för dag 1 (den 4/10) och 2-3 sidor för 

dag 2 (5/10).  

 Du ska även, utöver uppgifterna nedan, bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida. 

 

Missat 4/10: 

 

Uppgiften: 

1. Vad är en indikator? 

2. Vad utgör en bra indikator för hållbarhet? 

3. Vilka kriterier måste en indikator för hållbarhet uppfylla? 

4. Vilka är enligt Meadows de viktigaste principerna och byggstenarna för ett system? 

5. Vad menar Meadows med en ”systemfälla” (system trap)? Nämn några exempel på 

systemfällor och beskriv dem. 

 

Missat 5/10: 

 

Uppgiften: 

1. Utgå från kapitel 6 och 7 i Meadows, Thinking in Systems.  

2. Välj två eller tre av de "system windows" som Meadows tar upp i kap. 7, diskutera 

deras relevans för det projekt ni arbetar med i block 5 (ert ”stora” projekt). Finns det 

aspekter i dessa att ta fasta på om ni skulle arbeta vidare med projektet efter 

avslutad kurs? Finns det aspekter som inte är relevanta?  

 

 

10/10 Studentworkshop 

 

 Fundera över och besvara ovanstående uppgifter. Din text ska vara max 3 sidor lång.  

 Du ska även, utöver uppgifterna nedan, bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida. 

 

Uppgiften: 

1. Välj ut två av blockets föreläsningar.  

2. Diskutera utmärkande drag i de valda föreläsningarna och koppla dem till den 

litteratur du läste innan respektive föreläsning (du kan självklart ta med externa källor 

utöver de referenser uppgiften kräver).  

3. Beskriv kopplingen mellan de valda föreläsningarna och de uppställda kursmålen för 

den workshopen som du missat. 

4. Beskriv din egen roll i föreläsningarnas problemställningar och argumentera för dina 

åsikter i ämnet (hur lever du, hur kulle du vilja leva, vad tänker du om ämnet, hur kan 

man påverka som individ/kollektiv).  



15/10 och 16/10 Innovationsworkshop 

 

 Besvara frågorna nedan med utgångspunkt i föreläsningen ”Innovation Through Design 

Thinking” som är tillgänglig här: http://mitworld.mit.edu/video/357, samt Tim Browns 

artikel i kompendiet. Relevant för uppgiften är också Nidumolu et al (2009), »Why 

Sustainability is Now the Key Driver of Innovation« som även den finns i kompendiet. 

Din text ska vara 3-5 sidor för 1 missad dag och ytterligare 2-3 sidor för 2 missade 

dagar. 

 Du ska även, utöver uppgifterna nedan, bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida. 

 

Missat 1 dag: 

Uppgiften: 

1. Titta på filmen (se länken ovan) och diskutera processens styrkor och svagheter. Är 

designtänkande relevant för hållbar utveckling? 

2. Utifrån IDEO:s designprocess, skissa på förslag på lösningar på en hållbarhetsfråga 

som du är intresserad av: 

o Utgå från din grupps behovsbeskrivning och formulera en designfråga. 

Exempelvis: ”Hur kan barn ta sig till skolan på ett hållbart och tryggt sätt?” 

o Med hjälp av arbetsbladet för innovationsworkshopen (finns på kurshemsidan) 

lär dig om området du undersöker och människorna som ska relatera till det. 

Sammanfatta det viktigaste som du kom fram till. 

o Arbeta fram ett antal förslag på lösningar (prototyper) – det kan handla både 

om fysiska produkter som tjänster eller förändrade system eller 

handlingsmönster. 

o Presentera minst 3 prototyper genom storyboards, som en historia, etc. (för stöd 

och hjälp i denna process, se arbetsbladet). 

 

Missat 2 dagar: Besvara frågorna ovan samt frågan nedan. 

Uppgiften: 

1. Analysera lösningsförslagen/prototyperna du kommit fram till ovan. Hur stor effekt tror 

du att de kan få? Vilka risker ser du med att de skulle implementeras i stor skala? Är 

lösningarna det mest effektiva sättet att nå till det (hållbarhets)mål du strävar efter? 

Vem tjänar på att lösningen implementeras? Vem betalar? Hur lätta/svåra kan de 

tänkas vara att implementera? 

 

  



19/10 Projektdag: feedback på projektplan 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgifter. Svaret på din fråga 1 ska vara max 2 

sidor lång. 

 Du ska även, utöver uppgiften ovan bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

Uppgiften: 

1. Utgå från power pointen från workshopen (finns på kurshemsidan). Besvara sedan 

följande frågor: 

o Hur håller man en bra dialog i en grupp? 

o Vad är ett gott akademiskt samtal? 

o Hur kan ni i grupperna komma igenom Opposition/konfliktfasen på ett 

konstruktivt sätt? 

2.  Låna en projektplan av en annan projektgrupp. Läs igenom projektplanen och ge 

den andra projektgruppen skriftlig feedback. Melja kursledningen (och eventuellt även 

den andra gruppen) texten med dina kommentarer infogade eller med en sida av dina 

kommentarer bifogade. 

 

26/10 Seminarium: Välfärd och ekonomi 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgifter. Texten ska vara max 3 sidor lång. 

 Du ska även, utöver uppgiften ovan bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

Uppgiften: 

1. Vad menar Duflo med uttrycket ”missing women”? 

2.  Utgå från en eller flera av kurslitteraturens texter, sätt den/dem i relation till dina 

egna kunskaper och erfarenheter och diskutera vilken relevans jämställdhet har för 

ekonomisk utveckling. 

3. Diskutera citaten i power pointen från seminariet (finns på kurshemsidan) utifrån minst 

tre av blockets föreläsare/författare. Vad tror du dina valda föreläsare/författare skulle 

säga om citaten? Sätt författarnas/föreläsarnas tankar och åsikter i relation till dina egna. 

Var står du i den här frågan?  

 

 

  



31/10 Amoebaworkshop 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgifter. Texten ska vara max 2 sidor lång. 

 Du ska även, utöver uppgiften ovan bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

Uppgiften: 

Utgå från power pointen från workshopen (finns på kurshemsidan). Gör en amoeba, 

där du identifierar möjliga aktörer i ditt projekt. Vilka personer/grupper av människor 

i samhället skulle kunna passa in i följande kategorier i ditt projekt?  

o Innovator : Kommer på en ny idé om hur förändring skulle kunna 

åstadkommas. 

o Iconoclast : Ifrågasättaren. En person som tycker nuvarande system är fel 

och vill skapa debatt om det. Kan vara t ex en journalist, musiker, politiker 

mm.   

o Change Agent: Skapar förändring. De personer som ser till att innovatörens 

vision blir verklighet. 

o Reactionary : Drar nytta av nuvarande system, t ex banker, företagare m 

fl. 

o Transformer : Hör till  ”den stora massan” men har relativt lätt att ta till sig 

en förändring. 

o Laggard: Förändrar sig sent, eftersläntrare 

 

6/11 Projektverkstad och kort presentation från varje grupp 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgifter. Texten ska vara max 1,5 sidor lång. 

 

Uppgiften: 

      Utgå ifrån din grupps projektplan och reflektera över följande frågor: 

1. På vilka sätt har er projektidé utvecklats under projektblocket, eller är idén densamma 

som i början av projektblocket?  

2. Tycker du att det någon gång i processen hade varit givande med mer feedback eller 

att ha någon annan grupp att bolla idéer med? Eller har det kanske varit för mycket 

feedback?  

3. Hur anser du att den ultimata feedbackstrukturen på projektblocket skulle ha sett ut, 

utifrån ditt projekt? 

 

  



14/11 Studentworkshop 

 

 Fundera över och besvara ovanstående uppgifter. Din text ska vara max 3 sidor lång.  

 Du ska även, utöver uppgifterna nedan, bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida. 

 

Uppgiften: 

1. Välj ut två av blockets föreläsningar.  

2. Diskutera utmärkande drag i de valda föreläsningarna och koppla dem till den 

litteratur du läste innan respektive föreläsning (du kan självklart ta med externa 

källor utöver de referenser uppgiften kräver).  

3. Beskriv kopplingen mellan de valda föreläsningarna och de uppställda kursmålen 

för den workshopen som du missat. 

4. Beskriv din egen roll i föreläsningarnas problemställningar och argumentera för 

dina åsikter i ämnet (hur lever du, hur kulle du vilja leva, vad tänker du om ämnet, 

hur kan man påverka som individ/kollektiv).  

 

22/11 Seminarium: Narrativ och resiliens 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgifter. Texten ska vara max 3 sidor lång. 

 Du ska även, utöver uppgiften ovan bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

Uppgift 1: 

Redogör för din läsning av boken Slutet på världen så som vi känner den av Leggewie             

&Welzer genom att reflektera över åtminstone 3 av dessa frågeställningar: 

 Vad var särskilt intressant/inspirerande/skrämmande/upprörande i boken? 

 Hur relaterar boken till blockets övriga litteratur och föreläsningar? 

 Vad menar författarna med kognitiv dissonans? Upplever ni dissonans hos er själva? 

 Vad menar författarna med resiliens? Hur skiljer sig författarnas syn på resiliens mot 

andra definitioner som ni stött på under kursen? 

 Vad menar författarna med shifting baselines, och hur relaterar det till de ökande 

klimatförändringarna? Vilka andra exempel på shifting baselines kan du hitta i 

samhället?  

 

Uppgift 2: 

OBS! Du ska besvara denna uppgift utifrån den roll som du/din förseminariegrupp 

blev tilldelad innan seminariet. Se förseminarieuppgiften. 

 

Bakgrund 

Ni är en grupp människor som under en konferens i hållbar utveckling plötsligt 

transporteras 15 år in i framtiden. Ni råkar dimpa ner mitt i ett COP-möte. 



Klimatmötena har nu, år 2027 blivit ett forum som på allvar kan förändra världen. Det 

som beslutas på det här mötet kommer att implementeras runtom i världen. 

 Genom en missuppfattning tror världens ledare att ni kommer från framtiden och 

därmed vet hur man bör lösa världens problem. De ger er därför mandat att 

gemensamt besluta om världens framtid.  Ni ska, genom konsensus, bestämma er för 

vilka strategier människorna ska ha för att inte gå under. Dessa strategier ska mynna 

ut i ett globalt juridiskt bindande avtal (lagar). Ni har ansvar för varje levande varelse 

på planeten.   

 

Världens tillstånd år 2027 

Oljan har peakat. Energipriserna har gått upp, vilket har påverkat världsekonomin på 

ett sådant sätt att den numer mest är en kontinuerlig serie kriser. De ekonomiska 

klyftorna har ökat, även inom länderna. Matpriserna har ökat kraftigt. 

 En stor del av världen är högteknologisk, även om det inte alltid innebär att alla 

medborgarna i länderna får ta del av den nya teknologin. 

 Europa har förstärkt sina murar mot omvärlden, särkilt mot den afrikanska 

kontinenten.  

 Havsnivån har höjts, det råder ofta torka i globala Syd och stormar plågar ofta 

globala Nord. På grund av klimatförändringarna är jordbruksproduktionen osäker men 

växtsäsongen har blivit längre i norra delen av världen. 

 

Din uppgift i restuppgiften 

Diskutera vilka strategier du anser vara de bästa för mänsklighetens överlevnad, 

utifrån din roll. Du ska även komma fram till ett antal lagförslag (minst 2) som du, 

utifrån din roll, anser vore nödvändiga för att säkra mänsklighetens och planetens 

överlevnad. 

 

  



6/12 Seminarium: Berättelse 

 

 Fundera över, och lös nedanstående uppgifter. Texten ska vara max 2 sidor lång. 

 Du ska även, utöver uppgiften ovan bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

Uppgiften: 

1. Låna en skrivuppgift av en kurskamrat eller av kursledningen. Läs igenom 

skrivuppgiften och ge din kamrat skriftlig feedback. Melja kursledningen (och eventuellt 

även din kamrat) texten med dina kommentarer infogade eller dina kommentarer 

nedskrivna på ett separat papper..  

2. Diskutera följande frågor: 

o Finns det någon litteratur, film eller musik som har inspirerat dig i ditt liv 

eller format din syn på världen? 

o Finns det några exempel på litteratur, film eller musik som har påverkat 

samhällets utveckling? Vilka? 

o Vad tror ni har format världen mest – kost, musik och film eller våldsaktivism 

liknande den som beskrevs i filmen If a tree falls? Vilken typ av aktivism tror 

ni är mest effektiv, eller i vilka situationer är de olika typerna av aktivism 

mest effektiva? 

o Diskutera följande citat: 

  Vi diskuterade hur betydelsefulla kulturarbetare var i den 

  egyptiska revolutionen. De var otroligt delaktiga och höll modet 

  uppe för demonstranterna, inte bara med slagord och 

  plakat, utan de läste poesi och litteratur, sjöng sånger och målade 

  graffiti med revolution och demokrati som bärande inslag. Konsten 

  fungerade inte bara som något vackert att sälja och  

  hänga på en vägg utan var högst delaktig i den  

  demokratiska processen. (Norrbottenskuriren, 26/10 2012) 

   ”A revolution without dancing is a revolution not worth having” (V for Vendetta) 

 

 

  



12/12 Komplettering för frånvaro vid studentföreläsningar 

 

OBS! Närvaro vid studentföreläsningarna var obligatorisk även om man inte föreläste. Så 

även om du valde att skriva skrivuppgift istället för att ge en föreläsning ska du skriva den 

här restuppgiften om du inte närvarade. 

 

           Uppgiften: 

1. Uppgiften går ut på att ”hålla en föreläsning” på papper. Skriv två sidor om något 

som du skulle ha kunnat tänka dig att föreläsa om, något som du kan lite extra bra 

eller är extra intresserad av. Ämnet måste på något sätt relatera till hållbar utveckling 

och/eller kursmålen. 

2. Du ska även, utöver uppgiften ovan, bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av blocket i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

 

18 och 19/12 Munta 

 

 Välj ut tre av nedanstående frågor och besvara dem med utgångspunkt i kursens 

litteratur och föreläsningar. Texten ska vara max 2 sidor lång och du ska referera till 

minst fyra av kursens artiklar/böcker/föreläsningar. 

 Du ska även, utöver uppgiften ovan bifoga en personlig reflektion kring din 

lärandeprocess (vad har du lärt dig av uppgiften och av kursen i stort, etc.) på max 1 

sida.  

 

Frågorna: 

Fråga 1: Vilka är de grundläggande dragen i permakultur? Vad anser du om permakultur i ett 

globalt perspektiv? Nackdelar och svårigheter? 

Fråga 2: Vad är ”landgrabbing”, och vilka processer eller orsaker ligger bakom/driver denna 

företeelse? 

Fråga 3: Vad menas med resiliens? Och vilka är de tre egenskaper hos ett system som, enligt 

Hopkins i The Transition Handbook, är centrala för resiliens? 

Fråga 4: Vad menas med Jevons paradox eller rebound-effekter, och vilken effekt kan detta 

ha för energieffektiviseringsarbetet i ett land som Sverige? 

Fråga 5: Hur skapas pengar, och har detta någon relevans för demokrati?  

Fråga 6: I boken 2052 A global forecast for the next fourty years definierar Randers en rad 

hot mot vår planet och mänsklighetens överlevnad. Beskriv fyra av dessa och nämn något om 

vilka förändringar som måste till för att undvika dem. 

Fråga 7: Vad är ekosystemtjänster? Kan du nämna några olika typer av ekosystemtjänster? 

Fråga 8: Anser du att man kan ersätta vår globala energiförbrukning med förnyelsebara 

alternativ? Vad tycker du man ska satsa på i framtiden? Nämn några för- och nackdelar med 

biobränsle, solenergi och vindenergi.  

Fråga 9: Vad är ett ekologiskt jordbruk? Är ekologiskt jordbruk alltid hållbart? Om inte, när, 

på vilket sätt kan det vara ohållbart? 

Fråga 10: Vad är komparativa fördelar? 



Fråga 11: Vad menar Hornborg med ojämnt utbyte, eller som det ibland kallas, ekologiskt 

ojämnt utbyte, och hur relaterar det till hur han anser att teknik fungerar (hans term: 

maskinfetischism)?  

Fråga 12: Vilka är de drivande faktorerna i det krig som Roy skriver om i Broken Republic?  

 

 


