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Fördjupningsuppgift – Utopier och dystopier 

Din framtid 
 
 
Hur vill du att framtiden ska se ut? Ta hjälp av de här övningarna för att föreställa dig 
och skapa en bild av den framtid du vill se. 

1. Bli en framtidsforskare 
Inom framtidsforskning används två olika metoder för att förstå och skapa 
strategier för att nå en bra framtid: Forecasting (förutsägelser) eller Backcasting 
(”bakåtsägelser”).  

Pröva själv! 

Metod 1: Bli en trendspanare - förutsäg! 

1) Välj ut några positiva trender i vår samtid och dra ut konsekvenserna i 
framtiden. Förutsäg hur en framtid skulle kunna bli om vi fortsätter att … osv. 
Du väljer! (T.ex. utveckla miljövänlig energi, sluta flyga, konsumera mer 
miljösmart). 

2) Hur ser denna framtid ut? Vad har hänt och förändrats? 

Metod 2: Bestäm målet och spåra bakåt! 

1) Bestäm något du tycker är extra viktigt för framtiden, ett mål, ett ideal, något 
utopiskt. (Det kan ex. vara att människor och djur lever på lika villkor, att 
fattigdomen är utrotad, att alla har vatten). 

2) Beskriv din ideala framtidsvision. 
3) Spåra bakåt: vilka förändringar måste vi göra för att komma dit? 
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2. Bygg en utopi tillsammans 

A: Diskussionsövning 

1) Ni befinner er helt plötsligt på en okänd plats i framtiden.  
Hur hamnade ni här? Diskutera och bestäm tillsammans. 

2) Vad heter framtidslandet ni har hamnat i?  
3) Var ligger det? 
4) Börja utforska framtidslandet tillsammans. Det är en fantastisk plats!  

Berätta vad som gör detta framtidsland så bra. 

B: Skrivövning 

Använd stegen i 2A (individuellt eller tillsammans i grupp) och berätta om den utopiska 
framtidsvärlden. Valfri längd. 

3. Byt perspektiv 
Det är inte säkert att framtiden bäst beskriv från en människas perspektiv. Prova att 
byta perspektiv och berätta hur världen ser ut från en annan varelses perspektiv, som i 
det här citatet ur Mats Söderlunds Hotet: 
 
Hon var utsänd av sin regering för att rädda skogens invånare. Hon samlade alla omkring 
sig till en generalförsamling. Från och med nu skulle de hjälpas åt. Skuggornas furste kunde 
bara komma åt dem om de splittrades. 

4. Hur kan berättelser inspirera framtiden? 
Diskutera två och två. Försök att enas om en bok, film, sångtext eller spel. Det behöver 
inte vara en berättelse som handlar om framtiden utan kan vara en berättelse som känns 
inspirerade på något sätt. 
 

 

Uppgifterna är framtagna av Camilla Brudin Borg, fil.dr. i litteraturvetenskap vid 
Göteborgs universitet. 


