
  

 

 

Frågesport & Filmquiz om ”Nyfikenhet leder till utveckling” (5:42 min) 

 

1. Vad hette den dominerande teorin, innan Elinor Ostroms forskning slog igenom? 

 

1 ”Allmänningens tragedi”  

X ”Fångarnas dilemma”  

2 ”Allas krig mot alla”  

 

2. Vem var första kvinna att få Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 

Nobels minne? 

1 Hilma Borelius  
X Elinor Ostrom  
2 Eva Andén 
 

3. Vilket land kom Elinor Ostrom ifrån?  

1 Kanada  
X Malaysia 
2 USA  
 

4. Vad är den svenska titeln på den forskningsrapport som Elinor Ostrom slog igenom med?  

1 Forskning för en bättre värld  
X Allmänningen som samhällsinstitution  
2 Släng dig i väggen, Hobbes!  

 

5. Vilken svensk forskare intervjuas inte i filmen?  

 

1 Sverker Sörlin 

X Bo Rothstein 

2 Lisen Schultz 

 

6. Vad menas med empiriska studier?  

 

1 Studier som utgår från erfarenheter i verkligheten  
X Studier som utgår från teorier om verkligheten  
2 Studier som utgår från insikter om verkligheten  

 

7. Varför samlades de olika fiskeföretagen till det möte som nämndes i filmen?  

 
1 De ville bestämma över fler hav.  
X De ville se till att fisken inte tar slut i haven.  
2 De ville träffa Johan Rockström och prinsessan Victoria.  
 

8. Detta är en av Elinor Ostroms 8 principer (fritt översatt) 

 
1 Målet med samarbetet spelar ingen roll. 
X Inga sanktioner behövs om någon agerar emot reglerna.   
2 De som påverkas av reglerna måste få vara med och utforma dem. 
 



  
 

 

 

 

För dig som vill veta mer 

 

…om klimatet 

Dokumentärfilmerna ”En obekväm sanning” från 2006 och ”En obekväm uppföljare” från 2017  

Program, föredrag och dokumentärer på urplay.se 

Artiklar på forskning.se  

 

… om vetenskapliga framsteg, källkritik och tankefel 

”Att upptäcka det oväntade” av Peter Sylwan (Fri Tanke, 2013) 

”Det finns inga häxor” av Arne Jarrik (Weyler, 2017) 

”Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams” av Emma Frans (Volante, 2017) 

”Factfulness” av Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling (Natur & Kultur, 2018) 

 

…om Vetenskapsrådet 

Filmen du sett är gjord av Vetenskapsrådet. Det är en statlig myndighet som fördelar pengar till 
forskning och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.  
 
Vetenskapsrådet finansierar forskning vid svenska universitet, högskolor och institut inom alla 
vetenskapsområden; natur- och teknikvetenskap, medicin och hälsa, samhällsvetenskap, humaniora, 
konst, utbildning och utveckling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nok.se/forfattare/r/hans-rosling/
https://www.nok.se/forfattare/r/anna-rosling-ronnlund/
https://www.nok.se/forfattare/r/ola-rosling/

