Måndag 12 november kl. 17.15–20.00, sal 12:228, Blåsenhus

Instruktioner inför seminariet: System och förändringsstrategier
Under seminariet den 12 november kommer ni att få diskutera olika hållbarhetsutmaningar sett ur
systemperspektiv. Vi kommer diskutera olika synsätt på förändring och vilka strategier som kan
användas för att förändra samhället i olika riktningar. Den bok du valt som ”valbar bok” och din
handlingsplan kommer också att problematiseras under seminariet, utifrån seminariets tema och dina
förberedelser.
Inför seminariet vill vi att du göra följande uppgift:
1. Läs ut kursens andra obligatoriska bok (den du valt själv utifrån listan du fått från
kursledningen).
2. Sammanfatta kortfattat skriftligt vad författaren argumenterar för i boken du valt. Vad är
bokens huvudtes? (1-2 A4 sidor)
3. Ta hjälp av nedanstående frågor och gör sedan en enklare visualisering (exempelvis bild,
mindmap eller systemkarta) av bokens innehåll. Frågorna är till för dig som stöd och
inspiration.
a)
b)
c)

Vilka är de mest centrala fenomen och aktörer som presenteras i boken?
Hur anser författaren att dessa fenomen och aktörer relaterar till varandra?
Hur anser författaren att dessa påverkar varandra?

Din visualisering ska illustrera hur du tror de olika delarna du tagit fram ur boken hänger
samman och för att göra detta kan du använda dig av både symboler, tecken, bild och text –
det är upp till dig. Det viktigaste är att din visualisering på något sätt illustrerar exempel på
samband mellan de fenomen och de aktörer du valt att lyfta fram. Kom ihåg – det finns inga
rätt eller fel utan visualiseringen är ett stöd för dig i diskussionerna under seminariet.
Du väljer själv om du vill använda dator eller papper och penna när du gör uppgifterna. Det
viktigaste är att du tar med både skrivuppgiften och din visualisering av kursboken till
seminariet.

Lycka till!
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