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Kommunikation och projektledning | Hållbar utveckling A | höstterminen 2016 

Kompletteringsuppgifter 

I detta dokument hittar du kompletteringsuppgifter som gäller för delkursen Kommunikation och 

projektledning för hållbar utveckling. Dokumentet kommer att uppdateras löpande under 

kursens gång. Uppgifterna lämnas in på Studentportalen. Vi rekommenderar att du gör 

kompletteringarna så nära inpå tillfället som möjligt för att följa med i kursens process. För att 

vara säker på att få ditt betyg för projektkursen inrapporterat innan terminen är slut behöver 

kompletteringar och sena inlämningar vara inne senast 23 december 2016. För att komplettera 

kursen i efterhand är det 17 februari 2017 som är deadline. Kompletteringar rättas även efter 

det, men i lägre prioritet. 

Hör av er om ni undrar över något! 

Lycka till! 

Sanna och Hannes 

24-25 oktober, Pyramidworkshop 
Kompletteringsuppgiften innebär att gå igenom en något förenklad form av den process som 

genomfördes under workshopen, och är beräknad att ta ungefär två dagar att genomföra (dvs. lika lång 

tid som workshopen tog på plats). För att genomföra kompletteringsuppgiften behöver du 

underlagsmaterial som du får genom att kontakta sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se. Precis som 

workshopen utgår kompletteringsuppgiften från fallet utveckling av Ulleråker/Södra staden i Uppsala. 

För att genomföra kompletteringen krävs det att du läser följande artiklar om systemtänkande, du hittar 

dem i kursens resurskompendium, samt valda delar av planprogrammet för Ulleråker. 

 Meadows, D (2001) Dancing with systems 

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

Publishing company  

 Planprogram för Ulleråker, sida 8-16. 

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

g_webb.pdf  

Om du endast missade en av dagarna räcker det att du gör kompletteringen för den dagen. 

Dag 1 

Del 1: nulägesanalys och indikatorer 

Reflektera kring följande, med utgångspunkt i kurslitteraturen för tillfället (ca 1 sida) 

 Vad är en indikator? 

 Vad utgör en bra indikator för hållbarhet 

 Vilka kriterier måste en indikator för hållbarhet uppfylla 

Utgå från instruktionerna för indikatorer del 1 och del 2 och gör följande: 

 en nulägesanalys 

mailto:sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se
https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/ulleraker_handling_webb.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/85c419fb5fdd4e9491e6a349b56e068d/ulleraker_handling_webb.pdf
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 en lista på 10–15 möjliga indikatorer för att mäta centrala trender på er kompasspunkt, där de 4–

6 mest centrala indikatorerna är prioriterade 

 beskriv 2 indikatorer är mer utförligt (i formulär 1b) 

 

 

Del 2: system 

Reflektera kring följande fråga (ca två tredjedelars sida), med utgångspunkt i kurslitteraturen för tillfället 

samt https://cchange.no/2014/09/time-to-activate-the-trim-tabs/ 

 Vad är en hävstångspunkt (leverage point)? Vad skiljer hävstångspunkter på olika nivåer i 

systemet? Hur ser du på relevansen av hävstångspunkter i arbetet med hållbar utveckling från ett 

systemperspektiv? 

Utgå från instruktioner/formulär 2a, 2b samt 3a och gör en systemkarta med utgångspunkt från en 

nyckelindikator, identifiera 2–3 hävstångspunkter i systemet och analysera dessa. 

Dag 2 

Del 3: innovationer 

Reflektera kring följande fråga (ca 1 sida) med utgångspunkt i kurslitteraturen för tillfället samt särskilt 

https://von.hi.is/von/sustainability/ISIS-ACCELERATOR-GUIDE_v3e%5b1%5d.pdf 

 Vad är en innovation? Vad utgör en bra innovation för hållbarhet? 

 Hur kan man förstå relationen mellan innovationer och strategier i hållbarhetsarbete? 

Utgå från instruktionerna för innovationsdelen och producera följande: 

 en lång lista på möjliga innovationer som kan förbättra systemet för din kompasspunkt, med 5 

innovationer markerade som prioriterade (instruktioner del 1 samt formulär 3b) 

 välj en innovation och beskriv den mer detaljerat (formulär 3c) 

 gör en ingående hållbarhetsbedömning av innovationen (formulär 3d) 

Del 4: strategier 

Reflektera kring följande fråga (ca två tredjedelars sida) med utgångspunkt i kurslitteraturen för tillfället 

samt särskilt https://von.hi.is/von/sustainability/ISIS-ACCELERATOR-GUIDE_v3e%5b1%5d.pdf 

 Hur kan innovationer spridas i ett kulturellt system? 

 Vad innebär Gilmans ekvation och hur kan vi använda oss av den i hållbarhetsarbete? 

Arbeta vidare med innovationen från del 3. Utgå från instruktionerna för strategidelen och producera 

följande: 

 En analys av innovationen utifrån Gilmans ekvation (4a) 

 En strategisk plan för hur innovationen skulle kunna implementeras. 

 

Lycka till! 

9/11 Seminarium 

 

Del 1 

I förseminarieuppgiften inför seminariet formulerade ni 1 lärdom/insikt samt 1 fråga/fundering 

för de tre seminarietexterna. Som komplettering för seminariets första del ska ni göra ett av 

följande alternativ 
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a) Skriv tre kortare reflektioner, baserade på era egna lärdomar och frågor, utifrån de tre texterna. 

eller 

b) Skriv en längre reflektion utifrån en av texterna. 

Omfång: ca 2 sidor 
 
Del 2 
För en kritisk diskussion angående hur ni kan använda er av lärdomar från texterna i ert projekt. 
På vilket sätt är de mest centrala poängerna med de här texterna relevanta för just ert arbete och 
ert projekt? 
 
Omfång: 1 sida 
 
 

 

Presentation av projekt på Hållbarhetsfestivalen 15/12 

 
För att komplettera för frånvaro av projektpresentationen under Hållbarhetsfestivalen skriver du 
en kritisk reflektion där du argumenterar för: 
 

1) Hur ditt projekt på bästa sätt skulle kunna kommuniceras, med hänsyn till de begränsningar ni har 

som studenter på universitetet. Ta till exempel utgångspunkt i följande frågor: Vilken 

kommunikationsform lämpar sig bäst? Vilken skulle er målgrupp vara? Hur skulle ni få folk att 

komma och lyssna och verkligen ta till sig? Vilka hjälpmedel skulle vara lämpliga att använda? 

 

2) Hur man kan kommunicera kring hållbarhetsfrågor i allmänhet för att på bästa sätt skapa 

förändring. Vilka misstag begår vi oftast i detta och vilka möjligheter lämnar vi outnyttjade? 

Förankra dina resonemang i kurslitteraturen och/eller föreläsningar med minst 2 källor.  
 
Omfång: 3 sidor 
 

 
Frånvaro från icke-obligatoriska tillfällen 
Om du under kursens gång har varit frånvarande från mer än 25 % av de icke-obligatoriska 
tillfällena, vilket motsvarar frånvaro från fler än 2 tillfällen, ska du genomföra nedanstående 
uppgift. Uppgiftens omfång varierar beroende på hur många föreläsningar du har missat, detta 
ser du under Framsteg på studentportalen. 
 
Om du under kursens gång missat 3 tillfällen ska du genomföra nedanstående uppgift en gång. 
 
Om du missat 4 tillfällen eller fler ska du genomföra uppgiften två gånger, skriva två olika texter, 
med fokus på olika teman och texter. 
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Uppgift 
Välj ett tema från kursen där du missat en eller flera föreläsningar, utgå från kurslitteraturen och 
skriv en krönika, ett kåseri eller en debattartikel om ditt valda tema. I din text ska du referera till 
minst 1 av kursens obligatoriska texter samt 1 av fördjupningstexterna.  
 
Din text ska vara 1,5 - 2 sidor. Tänk på att inkludera namn och vad din uppgift avser komplettera i 
dokumentet.  
 


