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Att komma igång med projektet 

 

Innan ni börjar 

 

I projektprocessen jobbar ni med ett projekt för hållbar utveckling. Att projektet förväntas 

vara hållbart innebär att ni i projektet ska förhålla er till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga faktorer. Det är också lämpligt att lyfta in makt- och rättviseperspektiv i 

projektet. Projektet bedöms utifrån betygsskalan U-G samt utifrån följande kursmål: 

 

Studenten förväntas att efter avslutat projekt kunna:  

 tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;  

 planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet;  

 kommunicera hållbarhetsfrågor utifrån ett avgränsat projekt.  

 

All projektverksamhet har vissa ramar att förhålla sig till. Vanligen brukar man prata om 

tre projektramar: kvalitet, kalendertid och resurser. 

• Kvalitet – kvalitetsaspekter av ert projekt berör hur väl ni uppfyller kursmålen och det 

förväntade resultatet. 

• Kalendertid – Ni förväntas vara klara med era projekt inför projektmässan. 

• Resurser – De resurser ni har att jobba med i projektet är främst er själva och er arbetstid. 

De kvaliteter och kunskaper som projektgruppsmedlemmarna har utgör basen för ert 

projekt, men ni kommer också att använda er av andra personers kunskaper genom att ni 

pratar med personer som är relevanta för ert projekt. Ni har inga finansiella resurser att 

lägga på projektet, vilket gör att er budget består av era arbetstimmar.  

 

Allmänna tips 

Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, 

observera, var nyfikna, och låt er inspireras. 

 

Ett projekt kan både vara reaktivt, alltså fött ur en reaktion mot något, eller aktivt, att man 

vill skapa något nytt. Ofta kan en och samma utgångspunkt (t.ex. att minska utsläpp från 

trafik) leda till antingen eller (organiserade protester mot bilism, eller en NGO som samlar 

pengar till byggande av cykelbanor). Valet att vara reaktiv eller aktiv i projektet ska 

självklart utgå från vad ni i gruppen tror är mest effektivt för att uppnå en förändring. 

 

I arbetet med projektet kommer ni möta många människor, ofta människor som ni inte 

känner, som generöst delar med sig av sin tid, sina tankar och sina känslor. Ha alltid deras 

hälsa, säkerhet, privatliv och värdighet i åtanke. Var respektfulla. 

 

 


