
                                                                                                                                 

 

INTSTRUKTIONER HANDLINGSPLAN - MÄNNISKAN OCH NATUREN 2012 
 
Nu har du genom reflektion och diskussion i studiegruppen valt ut ett område som din handlingsplan ska 
behandla. Du har också gjort en avgränsning, så du kan fokusera på ett område som är lagom stort arbeta med 
inom kursens omfång. 
 
ARBETSPROCESSEN 
Från och med nu ska du undersöka vilka åtgärder och strategier som du anser är viktigast för att förändra det du 
anser vara mest problematiskt inom det område du valt att fokusera på. Hur skulle detta område kunna bli mer 
hållbart, ur exempelvis ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv?  
Det kan både handla om åtgärder som borde genomföras eller pågående processer som borde stoppas. Tänk 
också på att åtgärderna kan vara av olika storlek och omfång.  
 
Du ska lyfta fram minst tre åtgärdsförslag i din handlingsplan. Du ska också fundera över vilka aktörer det är som 
ska genomföra de åtgärder och strategier du föreslår. 
 
För att undersöka vilka åtgärder och strategier som är viktigast kan du exempelvis göra intervjuer, läsa artiklar och 
böcker som berör området du valt, göra observationer eller något helt annat. Det är upp till dig hur du genomför 
din undersökning, men kom ihåg att vara källkritisk!  
 
När du genomfört din undersökning börjar du skriva på handlingsplanen. Nedan finner du instruktioner för vilka 
delar den färdiga handlingsplanen ska innehålla och hur den ska utformas. 
Vi uppmanar dig dock att läsa igenom detta redan nu och använda frågorna som stöd när du gör din 
undersökning. 
 
 
DEN FÄRDIGA HANDLINGSPLANEN SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE DELAR: 
 
1.Inledning  
Din handlingsplan ska börja med en inledning där du i löpande text berör följande delar: 
 

• Område och avgränsning. Vilket område har du valt att fördjupa dig i? Vilken del av området har du avgränsat dig 
till? Avgränsningen kan exempelvis vara geografiskt, tidsmässigt, fokuserat på vissa aktörer etc. 1 

• Koppling till hållbar utveckling. Varför anser du att det är viktigt att arbeta med detta område och hur kopplar 
det till hållbarhetsproblematiken? Vad är det för synsätt eller perspektiv på hållbar utveckling som genomsyrar 
projektet?  

• Målsättning. Vad vill du att din handlingsplan ska åstadkomma, dvs. vad kommer ske om de åtgärder som förelås 
kommer genomföras på riktigt. Vad är det som ska förändras eller stoppas? Vad är det som inte fungerar i nuläget? 

• Målgrupp. Vem är handlingsplanen riktad till, dvs. vem/vilka ska agera och vad/vem/vilka blir påverkade av 
förändringarna/åtgärderna som föreslås? 

 
 
 
 
                                                           
1 Ett exempel. Problemområde: övergödning i haven. Avgränsning: Avloppsutsläpp kring Stockholmsområdet i Östersjön. 
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2. Lista på föreslagna åtgärder  
Efter att du skrivit inledningen ska du beskriva i punktform vilka åtgärder som du kommit fram till är allra 
viktigast att genomföra, för att uppnå målet med handlingsplanen. Varje åtgärdspunkt ska innehålla en kort 
redogörelse om:  
 

• Vad åtgärden innebär  

• Varför åtgärden är viktig och relevant att genomföra 

 
FORMALIA 
Handlingsplanen ska vara skriven i teckenstorlek 12, i valfritt typsnitt med radavstånd 1,5. Texten som helhet ska 
vara på minst 2 500 (tvåtusenfemhundra) ord och får vara på max 3 000 (tretusen).  
 
Utöver dessa krav på formalia krävs referenser till var och en av följande källor: 
 

• Forsberg, Björn (2011) Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid 
• Boken du själv valt ut som andra kursbok (från listan med valbara böcker) 
• En vallfri artikel ur artikelkompendiet  
• En av kursens föreläsningar 

 
Tänkt på att referenserna ska användas som stöd i ditt resonemang och ska ”bakas in” i texten. För hjälp med 
referenser se kapitlet om akademiskt skrivande i artikelkompendiet.  
 
Utöver de angivna antal referenserna ur kurslitteraturen uppmuntrar vi till användning av referenser till annan 
litteratur och material, men det är inget krav. 
 
 
BEDÖMNING 
Handlingsplanen ska vara genomförd enligt ovanstående instruktioner och vara skriven på ett vetenskapligt sätt. 
När handlinsplanen läses och bedöms tas följande i beaktande:  
 

• Argumentation – Är argumenten i texten väl underbyggda och relevanta? 
• Förhållningssätt till källor – Används ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till den förmedlade 

informationen (eller ”köps” argument rakt av)? 
• Litteraturhänvisningar – Görs relevanta hänvisningar till litteraturen?  
• Språklig och innehållsmässig precision – Språklig klarhet, är texten begriplig? Är innehållet rätt tolkat, 

eller finns rena missuppfattningar eller felaktiga påståenden? 
 
INLÄMNING  
Du förväntas skicka in ett utkast på din handlingsplan den 22 oktober till kursledningen och den 29 oktober 
presenterar du ditt utkast för din studiegrupp, där du får feedback och ger feedback till dina studiekamrater. Den 
slutgiltiga inlämningen sker den 3 december. All inlämning till kursledningen sker genom 
studentportalen.uu.se. Glöm inte att du också ska maila en kopia av din handlingsplan till dina 
studiegruppsmedlemmar den 3 december.  
 
Handlingsplanen and beyond…. 
Vi uppmuntrar dig att efter kursen avslutats gå vidare med din handlingsplan och exempelvis kontakta de aktörer 
som du skrivit om. Det krävs naturligtvis inte, men kan vara en motivation för dig och fungera som ett bidrag i 
samhällsdebatten. 
 


