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Kompletteringsuppgifter 
I det här dokumentet finner ni kompletteringsuppgifter för examinerande moment i kursen 
Förändringsprocesser. Dokumentet kommer att uppdateras löpande under terminen och samtliga 
kompletteringar lämnas in på studentportalen i mappen ”FP: Kompletteringar”.  
 
8 mars– Seminarium 1 
Läs det tre texterna nedan och besvara de tillhörande frågorna skriftligt 
 
Westley, Tjornbo, Schultz, Olsson, Folke, Crona & Bodin (2013). A Theory of Transformative Agency 
in Linked Social-Ecological Systems. Ecology and Society, 18(3). 

o Vad är en change agent eller institutionell entrepenör enligt Westley et al.? 
o Vad innebär the adaptive cycle och hur kan den användas för att förstå 

samhällsförändring? Vilka faser har den och vad karaktäriserar varje fas? 
o Vad innebär opaque, hazy respektive transparent möjlighetsutrymmen (opportunity 

contexts)? Hur skiljer mångfalden av olika aktörer/organisationsformer samt graden av 
institutionalisering åt mellan de olika möjlighetsutrymmena, och vilka konsekvenser får 
detta? 

o Vilka olika typer av strategier eller handlingar är lämpliga för att skapa förändring i ett 
systems olika faser? 

 
Scoones, Newell & Leach (2015). The Politics of Green Transformations. I Scoones, Leach & Newell 
(eds.) The Politics of Green Transformations. London: Earthscan 

o Vad är en ”green transformation” och på vilka sätt är de politiska? 
o Vad karaktäriserar technocentric, marketized, state-led respektive citizen-led 

transformationer? Hur skiljer dessa synsätt åt i tolkningen av vad som är problemet och 
vad som är möjliga lösningar? 

o Vilka förändringsstrategier lyfter Scoones, Newell & Leach fram? 
 

O’Brien & Sygna (2013). Responding to climate change: The three spheres of transformation. 
Proceedings of Transformation in a Changing Climate, 19-21 June 2013, Oslo. University of Oslo. 

o O’Brien & Sygna redogör för fyra olika angreppssätt på begreppet transformation som de 
identifierat i forskning om klimatförändringarna. Vad skiljer dessa olika angreppssätt åt? 
Vilka likheter finns det? 

o O’Brien & Sygna syntetiserar de fyra angreppssätten i ”The three spheres of 
transformation”, vad innebär de tre olika sfärerna (personal, political & practical)? 

o Varför är förståelsen av de tre sfärerna viktig enligt författarna? 
Omfång: ca 2 sidor 

 
  



                                                                                                             
 

5 april – Obligatorisk presentation av fördjupningsarbeten 
Om du missade presentationen av era fördjupningsarbeten ska du som komplettering 
formulera en text som förklarar arbetet för den aktör som skulle kunna tänkas vara en lämplig 
mottagare för er idé. Formulera din text som ett formellt mail där du presenterar er idé och 
på ett så övertygande sätt som möjligt. Varför ska aktören i fråga implementera er idé? 
Omfång: max 1 sida 
 
9 april – Obligatoriskt boksymposium 
Om du missade kursens boksymposium ska du genomföra följande uppgift. 
 
Skriv en kort sammanfattning av boken, ca en halv sida, där de viktigaste poängerna och 
budskapen presenteras. Därefter ska du planera en mini-workshop baserad på boken. Vad 
från bokens innehåll skulle vara intressant att uppleva/diskutera/testa på för några som inte 
har läst den? Gör en planering som innehåller syfte, tidsplanering och beskrivning av 
uppgifter/diskussionsfrågor. Förutsättningarna för workshopen är att du har 30min till ditt 
förfogande och deltagarna är dina medstudenter.  
Omfång: 1-2 sidor totalt 
 
12 april – Seminarium 
Om du missade kursens andra seminarium ska du genomföra följande uppgift. 
 
Välj 1-2 texter som du inte använde dig av i din skrivuppgift, läs dem mer ingående, och 
reflektera över både a) denna/dessa artiklars bidrag till att förstå hur samhällsförändring kan 
ske (hur sker förändring enligt författaren/-na, vem/vilka/vad driver förändring och hur?) och 
b) om denna/dessa artiklar på något sätt går att koppla till den kursbok som du läst och arbetat 
med under kursens gång. Skriv ner huvudpoängerna från din reflektion och analys och lämna 
in till kursledningen. 
Omfång: 1-2 sidor totalt 
 
 
Komplettering för att nå närvarokravet – 75%. 
Om du saknar tillfällen för att nå 75% närvaro ska du genomföra följande uppgift. 
 
Utgå ifrån de teman/gäster som du missat och gör en egen mindre utforskning på temat och 
dess relevans för förändringsprocesser för hållbarhet genom att titta i kurskompendium och 
genom egen sökning. (Utforska så många teman som du behöver för att komma upp i tillräcklig 
närvaro). Sammanfatta det du kommer fram till på ett sätt som är förståeligt för andra – det 
behöver inte vara i text, utan kan vara i form av en mind map, en poster, en ljudinspelning etc. 
(även om text också naturligtvis är möjligt). Källorna du använt behöver framgå tydligt i 
uppgiften. Denna uppgift görs med fördel tillsammans med någon annan som också missat 
tillfällen och det går att lämna in uppgiften/-erna som grupp. 
 


