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Hållbar utveckling A, Ht. 2014 
Projektkonferens och projektrapport 

Projektkonferensen går av stapeln måndag 15 december kl 10.15-12.00 i Hambergsalen på 

Geocentrum. Konferensen går under namnet ”Hållbarhetskonferens”, utöver klassen och 

kursledningen är externa gäster, personal på Cemus och CSD samt media inbjudna att delta, 

ni får även själva bjuda in vänner eller bekanta som ni tror kan vara intresserade av att 

lyssna till era presentationer. Här hittar ni länken till facebook-eventet: 

https://www.facebook.com/events/1562292790683285 

På projektkonferensen kommer varje projektgrupp ha 8min till sitt förfogande, inklusive 

ställtid. Vi föreslår att ni använder ca 4-5min av dessa till presentationen och resten av tiden 

till frågor och kommentarer från publiken samt ställtid då ni ska av och på scen. Då tiden är 

så begränsad kräver vi inte att samtliga i projektgruppen talar under presentationen, ni ska 

dock alla finnas ”på scenen” och ni får själva dela upp ansvaret och taltiden mellan er. 

Ytterligare en uppmuntran från vårt håll är att ni använder lärdomar från att ha lett Samtal för 

inspiration och reflektion samt den feedback och de lärdomar som vissa av er redan innan 

konferensen har fått genom presentationerna av era studiebesök.  

Gällande innehållet i er presentation är det en god idé att utgå från den workshop med speed 

dating (3/12) där ni fick prova på att presentera och ”pitcha” era projekt. Det är även bra att 

visualisera ert projekt genom att ta med rekvisita eller bilder från ert projekt och ert arbete.  

Exempel på frågor som kan vara bra att utgå från i er presentation är: Vad heter ert projekt? 

Vad är målet och syftet med ert projekt? Kortsiktigt respektive långsiktigt. På vilket sätt är ert 

projekt nytt/överraskande/unikt? På vilket sätt bidrar ert projekt till förändring och hållbar 

utveckling? 

Följande schema gäller under konferensen 

Tid Projektgrupp - Tema Plats 

10.00 Registrering och kaffe Geocentrums foajé 

10.15 Välkomna! Hambergsalen 

10.20 Projektgrupp 1 Hambergsalen 

10.28 Projektgrupp 2 Hambergsalen 

10.36 Projektgrupp 3.1  Hambergsalen 

10.44 Projektgrupp 3.2  Hambergsalen 

11.52 Projektgrupp 4  Hambergsalen 

11.00 Paus  

11.15 Projektgrupp 5 Hambergsalen 

11.23 Projektgrupp 6 Hambergsalen 

11.31 Projektgrupp 7  Hambergsalen 

11.39 Projektgrupp 8 Hambergsalen 

11.47 Projektgrupp 9 Hambergsalen 

11.55 Tack! Hambergsalen 

Observera att internetanslutningen kan vara opålitlig i salarna på Geocentrum, undvik 

därför att använda internet i era presentationer. För att presentationerna ska flyta på 

bra vill vi även att ni mailar eventuella powerpoints eller liknande till oss i 

kursledningen senast kvällen innan, det vill säga söndag 14/12. 

https://www.facebook.com/events/1562292790683285
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Projektrapporten skrivs individuellt och är ett obligatoriskt moment med syfte att runda av och 

utvärdera projektprocessen. Skrivandet av projektrapporten är ett formellt sätt att avsluta 

projektet på, samt att plocka upp viktiga erfarenheter och kunskaper som erhållits under 

projektets gång. 

Rapporten är indelad i tre delar: hållbar utveckling och förändring, gruppens process och den 

individuella processen. 

Hållbar utveckling och förändring 

Alla projekt syftade till att komma fram till, och eventuellt också implementera, förslag som på 

ett eller annat sätt kan sägas leda mot hållbar utveckling och någon typ av förändring. I 

denna första del av projektrapporten ska du reflektera kring detta. 

Hur hållbart blev ert projekt? På vilken grund kan du säga om ert koncept är hållbart eller inte 

(dvs. vad är ”hållbarhet” i er projektkontext)? Med avseende på hållbarhet, vilka är styrkorna 

respektive svagheterna med ert projekt? Hur ser slutresultatet ut i relation till din grupps 

projektmål? Utifrån rapporten ”Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om 

hållbar konsumtion” samt studiebesöket ”Hållbart boende för alla?”, vilken förändringskraft 

upplever du att ert projekt besitter? Finns det någon lärdom från rapporten och/eller 

studiebesöket som du önskar att ni hade inkluderat mer i ert arbete? 

Gruppens process 

Alla grupper startade i samma läge och processen har delvis styrts av kursledningen, men ni 

har också haft stort ansvar i grupperna. Du ska här reflektera över din grupps process. 

Lista 2-3 saker som fungerade bra i gruppen och som du vill försöka ta med dig till framtida 

grupparbeten. Hur kan man få dessa saker att fungera också nästa gång? Lista också 2-3 

saker som kunde fungera bättre. Hur kan man få dessa saker att fungera bättre nästa gång? 

Var så konkret som möjligt. 

Din egen process 

Vilken roll anser du själv att du har tagit i din grupp? Känner du att du har kunnat bidra på det 

sätt som du skulle önska? Har du låtit andra bidra efter sina förutsättningar och kunskaper? 

Vilka är de tre bästa erfarenheterna som du tar med dig utifrån ditt arbete i detta projekt? 

Vilka tre saker vill du inte upprepa om du får chans att göra projekt igen? Ge dig själv 3-4 

konkreta tips och instruktioner inför framtida projekt och grupparbeten. 

Projektrapporten ska vara ca tre sidor lång, var noga med att referera då du hänvisar till 

kursmaterial eller externt material. Posta rapporten på studentportalen senast den 19/12 kl 

23.59. 

Lycka till! 

/Kursledningen - Sanna och Sofia 


