
Letar du efter nyckeln till hållbarhet?
Workshop om människors värderingar för en hållbar framtid, 26 nov

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs 
engagemang i frågor som ofta går utanför 
egenintresset till exempel klimat, miljö, 
biologisk mångfald och rättvisor - men att 
engagera människor kan vara svårt.

Workshopen Gemensam sak presenterar 
resultat från socialpsykologisk forskning 
och ger inblick i hur värderingar styr våra 
beteenden och vårt engagemang.

För dig som arbetar med att skapa engage-
mang i viktiga och svåra frågor blir denna 
kunskap ett användbart verktyg för att 
uppnå verksamhetens mål och syfte.

Datum: 26 nov, kl 9.30-17.00
Plats: SLU Ultuna, Uppsala
Pris: 950 kr inkl moms, lunch och fika
Anmälan till: linda@de5stora.com senast 1 nov
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum.
Begränsat antal platser. Anordnas endast vid tillräckligt antal deltagare.

Workshopen anordnas av Svenska djurparksföreningen
i samarbete med Centrum för naturvägledning, SLU

Workshopledare är Pella Thiel som samarbetar 
med nätverket Common Cause. Läs mer om 
Pella och Common Cause på;
pellathiel.se och valuesandframes.org



Program
09.30 Introduktion (Linda Thelin, SDF och Lena Malmström, CNV)

10.00 Värderingar och ett hållbart samhälle – hur hänger det ihop? 

Pella Thiel presenterar socialpsykologisk forskning om värderingarnas dynamik. 
Hur fungerar våra värderingar och hur påverkar de våra val, handlingar och atti-
tyder? Hur utvecklas värderingar och vad betyder detta för omställningen till ett 
hållbart samhälle? Föreläsning och övningar.

11.00 Fika

11.30 Fortsättning föreläsning om värderingar och ett hållbart samhälle.

13.00 LUNCH

14.00 Varför är naturen viktig för dig? Reflektionsövning.

14.30 Hur kommunicerar vi kring biologisk mångfald? Metoder och budskap 
som stödjer engagemang för naturen. (Passet inkluderar fika)

Vilket språk och vilka metoder som används har stor betydelse för vilka värde-
ringar som aktiveras. Hur kommunicerar vi idag och hur kan kommunikationen 
utvecklas för att bygga på forskningen om värderingar? 
Övningar och erfarenhetsutbyte.

17.00 Dagen avslutas


