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Hållbar utveckling A, Ht. 2015 
Förberedelseuppgifter – Kommunikation och projektledning för hållbar 

utveckling 

Generella instruktioner 

I detta dokument kommer ni under kursens gång hitta förberedelseuppgifter 

inför seminarier och workshops i delkursen ”Kommunikation och projektledning 

för hållbar utveckling”. Vad som gäller för respektive uppgift framgår nedan. 

Pyramidworkshop 5-6/10 

Under workshopen kommer vi att jobba med temat ”Ett hållbart Ulleråker” och 

det är mycket viktigt att ni kommer förberedda till workshopen. Inför 

workshopen ska ni läsa/repetera följande texter: 

 Meadows, D (2001) Dancing with systems (obligatorisk läsning om 

systemtänkande) 

 Meadows, D (2009) “The Basics”, Thinking in systems, A Primer, Vermont: Chelsea 

Green Publishing company (obligatorisk läsning om systemtänkande) 

 Planprogram för Ulleråker, samrådshandling, s. 8-16 

https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/u

lleraker_handling_webb.pdf 

 Hållbarhetsbedömning tillhörande planprogram för Ulleråker, samrådshandling, s. 

3-22 

https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/h

allbarhetsbedomning-ulleraker-slutlig-150611.pdf  

 ”En praktisk introduktion till systemtänkande” av Jakob Grandin som ni 

hittar på kursportalen 

Utöver detta rekommenderar vi å det starkaste att ni gör ett kort besök i 

Ulleråker, det kommer att ge er en bättre utgångspunkt inför workshopen. När ni 

besöker Ulleråker vill vi att ni funderar över området; Hur ser det ut? Vad är 

viktigt där? Om du vill får du gärna fota under ditt besök och prata med 

människor i området.  

https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/ulleraker_handling_webb.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/ulleraker_handling_webb.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/hallbarhetsbedomning-ulleraker-slutlig-150611.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/hallbarhetsbedomning-ulleraker-slutlig-150611.pdf
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Lycka till! 

16/10 Projektidéspruta 

Under den här workshopen kommer ni gemensamt i klassen generera teman för 

de projekt ni senare under kursen ska jobba med. Inför workshopen önskar vi att 

ni gör följande förberedelser 

a) Se filmen Problema http://www.problema-thefilm.org/#/film  

b) Fundera över vilken hållbarhetsutmaning som oroar/upprör/engagerar dig mest 

just nu. Ta med dig något som symboliserar denna utmaning till workshopen. 

Vi ses! 

Sanna & Sofia 

 

 

4/11 Myter om att skapa förändring 

Seminariet den 4/11 kommer att handla om hur vi kan jobba med 

förändringsskapande för hållbar utveckling och hur era projekt kan uppnå 

största möjliga genomslagskraft. För att vara väl förberedda inför seminariet 

behöver du läsa/repetera den obligatoriska litteraturen för veckan: 

 

 Kursbok: Westley, F., Patton, M. Q., and Zimmerman, B. (2007). Getting to Maybe: 

How the World is Changed. Kap 1 & 2 

 Mont, O., Heiskanen, E., Power, K. och Kuusi, H. (2013) Förbättra nordiskt 

beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion, Nordiska 

ministerrådet. Kap 1 & 4-7 

OBS! I läsningen av kap 4-7 behöver ni endast läsa introduktionen och 

underrubrikerna ”Mytens konsekvenser” samt ”Att skingra myten 

Till seminariet ska du ta med dig läsanteckningar från att ha läst texterna samt 

fundera över hur texterna relaterar till att skapa förändring inom ditt 

projektområde.  

Lycka till! 

 

http://www.problema-thefilm.org/#/film
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11/11 Hållbarhetsfrågor i debatt – Examinerande workshop 

 

Under workshopen kommer ni att få träning i att på ett sakligt och övertygande 

sätt argumentera för en given ståndpunkt. Ni kommer att debattera i team om 2-

3 personer för eller emot en specifik fråga som relaterar till kursinnehållet på 

Hållbar utveckling A.  

 

På workshopen kommer varje team möta sina meningsmotståndare under en 

15min lång debatt. Debatten är strukturerad så att varje team får möjlighet att 

tala 6 gånger á 1 minut. Om ni är tre personer i grupper innebär det att ni får 

ordet under 1 minut två gånger var, och om ni är två personer i gruppen så får ni 

tala under 1 minut tre gånger var. Efter de 12 minuterarna av debatt finns det 

möjlighet för publiken att ställa frågor innan debatten avslutas med en 

omröstning där publiken är den enväldiga juryn.  

 

Debatten inleds av teamet som argumenterar för temat och avslutas av teamet 

som argumenterar emot temat. Tänk på att 1 minut går fort så det är viktigt att 

ni i era team har förberett vilka argument ni vill lägga fram när samt hur dessa 

ska presenteras. Läs noga igenom Hellspongs text i kurskompendiet, där får ni 

många råd om vad ni ska tänka på inför debatten. En sak som inte kan 

poängteras nog är vikten av väl underbyggda och trovärdiga argument samt 

förmågan att bemöta motargument på ett relevant sätt. Det är inte ett krav att ni 

använder er av kursmaterialet i debatterna, men det kan mycket väl fungera som 

en resurs i sökandet efter trovärdiga källor och argument. 

Nedan hittar ni gruppindelningen, tänk på att ses i god tid innan workshopen för 

att lägga upp er taktik och era argument. 

Team Deltagare Tema Ståndpunkt 

1 Ahlbom, Nathalie 

Junker, Tara 

Lindberg, Richard 

100 % vegetarisk skollunch 

bör införas i Sverige 

För/Pro 

2 Arnsten, Sofia 

Norelius, Matilda 

100 % vegetarisk skollunch 

bör införas i Sverige 

Mot/Contra 
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Eriksson, Tony 

3 Jansson, Fabian 

Andtbacka, Hanna 

Larsson, Beata 

För att nå hållbar utveckling 

måste vi sänka vår materiella 

standard 

För/Pro 

4 Kagstedt, Katia 

Engvall, Theresé 

Johansson, Patrik 

För att nå hållbar utveckling 

måste vi sänka vår materiella 

standard 

Mot/Contra 

5 Olsson, Victor 

Lelli, Therese 

Simonsson, Johanna 

Kortare arbetstid skulle leda 

ett hållbarare samhälle 

För/Pro 

6 Zbiniewicz, Antonia 

Liljekvist, Hanna 

Stenström Diaz, Victor 

Kortare arbetstid skulle leda 

ett hållbarare samhälle 

Mot/Contra 

7 Bartholdsson, Susanne 

Liverborn, Daniella 

Lybecker, Simon 

Ökad internationell handel 

gynnar alla 

För/Pro 

 

8 Lindberg, Hedvig 

Midfjäll, Erica 

Arwén, David 

Ökad internationell handel 

gynnar alla 

Mot/Contra 

 

9 Nitschke, Mattias 

Gustafsson, Johanna 

Degerström, Daniel 

100 % vegetarisk skollunch 

bör införas i Sverige 

För/Pro 

10 Pedersen, Hanna 

Kardell, Kristina 

Hjelm, Isak 

100 % vegetarisk skollunch 

bör införas i Sverige 

Mot/Contra 

11 Roosvall, Oliver 

Lundh, Fredrika 

För att nå hållbar utveckling 

måste vi sänka vår materiella 

standard 

För/Pro 

12 Rosén, Simon 

Nyman, Elin 

För att nå hållbar utveckling 

måste vi sänka vår materiella 

standard 

Mot/Contra 

13 Beskow, Emma 

Larsson Rivera, Ivan 

Kortare arbetstid skulle leda 

ett hållbarare samhälle 

För/Pro 

14 Carlberg, Nils Kortare arbetstid skulle leda Mot/Contra 
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Granvald, Karolin ett hållbarare samhälle 

15 Fredriksson, David 

Granvik, Nils 

Thimerdal, Cecilia 

 

Ökad internationell handel 

gynnar alla 

För/Pro 

 

16 Hagen, Isabel 

Rydman, Melker 

Hjelm, Agnes 

Ökad internationell handel 

gynnar alla 

Mot/Contra 

 

 

16/11 Strategier för förändring 

Hi HuA-students! 

My name is Heleen, I am a former course coordinator at CEMUS and now a PhD 

student at Swerea IVF and Jönköping University. Soon I will visit your course for a 

workshop on ‘Strategies for Change.’ This workshop will build upon the work you 

will do for Projektplan 1. We will go through different steps from a design 

process and we will use various creativity techniques which will help you to come 

up with innovative solutions for your group projects. 

In preparation for this workshop I would like to ask you to watch the following 

video: 

ABC Nightline – IDEO Shopping Cart,  

https://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM   

 

This clip is a quick and clear introduction to a design process. It is important that 

you will watch it in advance, since we will discuss it during the workshop, but we 

will not have time to watch it in class. While you watch the video, try to take a 

couple notes on what is going on, focus especially on the actions and activities.  

 

Another useful video is the following TEDtalk: 

David Kelley: How to build your creative confidence, 

http://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM
http://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence
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This second video is a recommendation, but not mandatory, for those of you 

who are convinced that you are not ‘a creative person’ or if you are curious to 

learn more on the subject. We will not work with this video as much during the 

workshop, but it will help you prepare for it. 

 

Last, part of Projektplan 1 is to do an analysis of the current situation. Please 

take some images from this assignment to the workshop, for example bring 

pictures which show the problem, peoples’ interactions, maps or other 

inspiration.  

 

Looking forward to meeting you all & looking forward to a fun and creative 

workshop! 

 

/Heleen 

 


