
                                                                                                                                              
 

Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/verkstäder för 

VVV1 

 

Kompletteringsuppgiften kan göras i grupp (om ni är flera som vill komplettera) eller enskilt. 

 

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

nedan, även bifoga ditt svar på frågorna i förseminarieuppgiften. 

 

Skicka in uppgifterna till vvv@csduppsala.uu.se senast den 30/4 2013. 

 

Lycka till! 

 

 

28/1 Seminarium: Framtidsvisioner och utgångspunkter för förändringsprocesser 

 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 

3 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 

kursen i stort) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

1. För en skriftlig diskussion där du mer utförligt besvarar och diskuterar frågorna i 

förberedelseuppgiften 

2. Sammanställ en matris där du jämför de olika aktörernas (Steffen, Baker, Jensen) syn 

på följande:   

 vilka är grundproblemen som ligger bakom ohållbara utvecklingstrender? 

 vilka är grunderna i en hållbar utveckling? 

 vad är givet eller oundvikligt? 

3. Motivera och diskutera matrisen  

 



                                                                                                                                              
 

 

30/1 Verkstad: Hur uppstår normer, värderingar och världsbilder? 

 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 bifoga en 

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

temat som verkstaden berörde och föreläsningarna hittills) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

Läs ”The Common Cause Handbook”, som finns länkad till i artikelkompendiet. Välj 

sedan ut 2-3 av frågorna nedan och besvara dem med hjälp av texten och dina/era 

egna reflektioner. 

1. Vad är en värdering enligt artikeln? 

2. Varför kan värderingar spela roll i arbetet för en hållbar utveckling? Förklara och ge 

exempel. 

3. Vad är skillnaden mellan ”intrinic values” och ”extrinsic values”? Förklara och ge 

exempel. 

4. Vilka faktorer förutom de värderingar vi bär på kan påverkar hur en människa eller 

grupp handlar? 

5. Vad menas med policy-feedback, enligt artikeln? Förklara och ge exempel. 

6. Vad är ”frames” för något enligt artikeln? Vilka olika uttryck kan dessa ta? 

7. Vad kan ”frames” spela för roll i arbetet för en hållbar utveckling? Håller du med 

artikeln, varför/varför inte? 



                                                                                                                                              
 

6/2 Verkstad: Vetenskap och hållbar utveckling  

 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 bifoga en 

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

temat som verkstaden berörde och föreläsningarna hittills etc.) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

Mary Shelleys roman Frankenstein publiceras 1818, i början av industrialismen, och 
handlar om en vetenskapsman som inte tar ansvar för det monster hans forskning har 
lett fram till. Frågan om vetenskapens ansvar för de "monster" som den ibland resulterar 
i är fortfarande högst relevant. 

1. Olyckor som Deep Horizon-oljeläckan i Mexikanska gulfen hade inte varit möjlig om 
inte vetenskapen gett kunskap om hur man kan borra olja på sådana djup. Vilket 
ansvar anser du att vetenskapen har för vad som hände?  

2. Kan vetenskapen göra oss dummare? 

Vetenskap kan på ett bra sätt förklara t.ex. färgen röd som strålningsfrekvenser, 
elektromagnetiska fält, hur ögat fungerar, elektro-kemiska impulser i hjärnan, etcetera. Men 
vetenskapen kan inte förklara upplevelsen av rött, eller "rödhet" om man så vill. Ett annat 
exempel kan vara kärlek – vetenskapen kan förklara kärlek som kemi men inte hur det känns 
att vara förälskad. Det finns med andra ord en skillnad mellan den teoretiska, abstrakta 
förklaringen som vetenskapen ger oss och upplevelsen av verkligheten. 

3. I regel är upplevelsen svår att mäta, och eftersom (natur)vetenskapen främst berör 
det som är mätbart tenderar den att undervärdera hur viktig upplevelsen är. Särskilt 
relevant är detta för vår förståelse av "naturen" och dess värde. Om man kombinerar 
en vetenskapssyn där bara det som är mätbart är relevant med en antropocentrisk 
marknadsekonomi ("det är bara människor som kan tillskriva värde") tenderar värdet 
av naturen bli det som naturen kan ge oss människor i form av naturresurser. Men 
många som värnar miljö och natur har upplevelser av naturen på helt andra sätt, 
känner helt andra värden i naturen, än de rent materialistiska och ekonomiska (se 
t.ex. Evernden s. 10, "The Fatal Flaw"). Håller du med om att det här är den världsbild 
som vetenskapen ger oss? Varför/varför inte? Motivera! 



                                                                                                                                              
 

Studentworkshop: 12, 13 eller 14/2 Visioner och förändringsprocesser  

 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 

ca 2-3 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, av 

temat som verkstaden berörde och föreläsningarna hittills etc) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

1. Lista 2-3 saker som fungerade bra i gruppen under planeringsarbetet och som du vill 

försöka ta med dig till framtida grupparbeten. Hur kan man få dessa saker att fungera 

också nästa gång? Lista också 2-3 saker som kunde fungera bättre. Hur kan man få 

dessa saker att fungera bättre nästa gång? Var så konkret som möjligt. 

2. Vilken roll anser du själv att du har tagit i din grupp? Känner du att du har kunnat 

bidra på det sätt som du skulle önska? Har du låtit andra bidra efter sina 

förutsättningar och kunskaper?  

3. Hur gick ni tillväga för att välja aktörer till er workshop? 

4. Väcktes några nya tankar under arbetet med workshopen?  

5. Tycker du att den indelning i kategorier som vi gjort är relevant? Hur skulle man 

kunna göra annorlunda? Kan du se några faror med att generalisera på det här 

sättet? Finns det några viktiga perspektiv/aktörer som inte befinner sig inom 

kategorierna?  

6. Hur placerar du dig själv i dessa kategorier och har din inställning till 

förändringsprocesser förändrats av uppgiften? Motivera! 



                                                                                                                                              
 

20/2 Verkstad: Bilden av den andra  

 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 

3 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, av 

temat som verkstaden berörde och föreläsningarna hittills etc.) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

1. Utgå från Petra Hanssons föreläsning och gör en individuell diskursanalys på en av de 

två artiklarna nedan (hämtas hos kursledningen): 

 Artikel 1 (Manji) 

 Artikel 2 (Forsberg, s 208-210) 

 

Besvara följande frågor i din analys: 

 Vad sägs i artikeln? 

 Vilka större samhälleliga diskurser ingår artikeln i? 

 Vilka är textens viktigaste begrepp och vad innebär de (enligt texten)? 

 Vilka/vad inkluderas eller exkluderas i artikeln? 

 Vad värderas som gott och rätt i artikeln? 

 Vad värderas som mindre eftersträvansvärt? 

 

2. Besvara frågorna nedan: 

 Vilka maktrelationer diskuterar Welzer i boken Klimatkrig?  Vilka konsekvenser kan 

dessa relationer få när klimatförändringar förändrar människors livsutrymme? 

 Finns det några likheter mellan Welzers och de los Reyes/Martinssons synsätt på 

makt och maktrelationer?  

 Hur är din/er definition av makt? Hur står den/de i relation till Welzers och de los 

Reyes/Martinssons? 

 Enligt Welzer kan en antyda en viss ”vi-diskurs” i hållbarhetsdebatten i FN – en 

diskurs hen är skeptisk mot. Varför är Welzer skeptisk mot detta och håller ni med? 

 Finns det någon poäng med att känna till gruppsociologiska processer kring 

andraskapande? Har det någon relevans i arbetet med hållbarhetsfrågorna? 

 Ser ni några likheter mellan Löfquist resonemang kring framtida generationer och 

Gardells resonemang kring islamofobi? Kan ni se några andra liknande 

maktstrukturer i samhället? 



                                                                                                                                              
 

3. Välj ut ett av dina citat från förseminarieuppgiften och motivera valet av citat . 

Utifrån temat för verkstaden och ditt citat - formulera en hemtentafråga. 

 

27/2 Verkstad: Handlingsutrymme och visioner 

 

 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 

ca 2-3 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, av 

temat som verkstaden berörde och föreläsningarna hittills etc) på max 1 sida.  

 

Uppgiften 

Under kursen har det presenterats olika förhållningsätt till människors och gruppers 
ansvar och utrymme för att skapa förändring. Diskutera och jämför följande 
författares och föreläsares perspektiv (inte deras personliga, men utifrån de material 
de presenterat): 
 

 Emmy Dahl (föreläsning, Bilden av den miljömedvetna medborgare 25/2) 

 Heidi Moksnes (föreläsning, Civilaktivism bland ursprungsfolk i Mexiko 26/2) 

 Harald Welzer (kursbok –”Klimatkrig”)  

Beakta följande frågor i din/era jämförande analyser: 

 Vilka synsätt på vem/vad/vilka som har ansvar att förändra förmedlar dessa 
författare och föreläsare? Vilken form av förändring förmedlas - strukturellt, 
individuellt, annat? 

 Tror ni att de olika förändringsagenterna som diskuteras ovan har fokus på 
själva handlingen (deontologisk etik) eller resultatet av handlingen 
(konsekvensetik)? 

 Ger ovanstående föreläsare/författare några nya perspektiv på diskussionen 
om för- och nackdelar med ”vi-och-dem” från förra verkstaden? 

 Hur kopplar ovanstående författares och föreläsares perspektiv till Shanins 
utvecklingskritik, som förs fram i texten The idea of progress? 

 Vad är dina individuella visioner för framtiden – anser du att du är en 
förändringsagent? Vad har du för ansvar och hur ser detta ansvar ut? Har människor 
olika ansvar beroende på handlingsutrymme?  

 Välj en tidigare kurs/arbetsplats och diskutera vilka normer som var rådande. Kan du 
se några mönster kopplat till exempelvis könsidentitet, klass och ålder?  



                                                                                                                                              
 

 Vad är status här i klassen och vilka normer råder? Förmedlar kursledningen några 
normer, vilka i så fall?  
 

20/3 Verkstad: VVV och framtiden 

 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 

3 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, av 

temat som verkstaden berörde och föreläsningarna hittills etc.) på max 1 sida.  

 

Uppgiften: 

1. Hitta en lösning på Caset i bilaga 1 (på nästa sida) och argumentera för den lösningen genom 

att använda det du lärt dig i kursen. 

 

2. Välj ut två av kursens föreläsningar som har betytt extra mycket för dig.  

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

litteratur du läste innan respektive föreläsning.  

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).  

 



                                                                                                                                              
 

 

 


