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PROJEKTUPPGIFT: HANDLINGSPLAN – MÄNNISKAN OCH NATUREN 2012 
 
Vad? 
Under kursens gång kommer vi gå igenom olika utmaningar inom den rådande 
hållbarhetsproblematiken. Utifrån de kunskaper du får ska du sedan fördjupa dig inom ett valfritt 
hållbarhetsproblem och göra en skriftlig handlingsplan innehållande viktiga åtgärder för hur det 
området skulle kunna förbättras och specifika problem lösas. Du kommer under arbetets gång avgränsa 
ditt arbete så att din handlingsplan inte blir alltför omfattande.  
 
Varför? 
För att du som student på ett kreativt och utmanande sätt ska få träna dig i att redogöra och diskutera 
olika perspektiv på hållbar utveckling, reflektera över dig egen roll samt diskutera orsaker till och 
möjliga lösningar på ett hållbarhetsproblem du valt att fördjupa dig i. Du kommer utöver detta få 
möjlighet att träna på att kommunicera kring och problematisera ditt och andras arbete. 
 
Hur ?  
Fas 1: Du börjar med att fundera över och välja ut ett område inom hållbarhetsproblematiken som du 
tycker är viktigt och som intresserar dig.  
 
Fas 2: Sedan funderar du över hur detta område skulle kunna bli mer hållbart, ur exempelvis 
ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv? Vilka är de viktigaste åtgärderna, anser du? Det kan 
både handla om behov av förändring, åtgärder som behöver genomföras eller processer som borde 
stoppas. 
 
Fas 3: I en undersökande arbetsprocess kommer du fram till en möjlig handlingsplan för att göra det 
område du valt ut mer hållbart. Som avslutning kommer du och dina kurskamrater genomföra en 
avslutande muntlig utvärdering där ni genom konstruktiv kritik och feedback presenterar och 
diskuterar handlingsplaner och arbetsprocess. 
 
Du kommer genomföra ovanstående med hjälp av en studiegrupp som du blir tilldelad i början av 
kursen. Studiegruppen ger framförallt feedback på varandras arbete under de schemalagda 
verkstäderna men alla grupper har givetvis möjlighet att träffas på egen hand om så önskas. Under 
arbetets gång ska du även skriva en journal i vilken du dokumenterar och reflekterar över din 
arbetsprocess med handlingsplanen. I journalen ska du under arbetets gång förklara och 
problematisera din handlingsplan allt eftersom den växer fram.  
 
När? 

• 17 september introduceras uppgiften och arbetsprocessen startar. Du börjar fundera över 
områden att fördjupa dig i (fas 1). Redan här börjar du i journalen reflektera över ditt arbete. 

• 24 september är det idéverkstad för handlingsplanen. Inför det här tillfället ska du ha funderat 
över områden du skulle kunna fördjupa dig i. Under verkstaden diskuterar du dina förslag och 
idéer tillsammans med din studiegrupp. Diskussionen kommer fokusera på hur området kan 
avgränsas inför skrivandet av handlingsplanen. Under detta tillfälle beslutar du dig för ett 
specifikt område att fördjupa dig i och hur du ska avgränsa dig. Här delas instruktioner för 
handlingsplanen ut. 



                                                                                                                                            
 

Människan och Naturen | Höstterminen 2012 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD 
Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | 018‐471 72 94 | utbildning@csduppsala.uu.se | www.csduppsala.uu.se | 

www.cemusstudent.se | 

• 29 oktober är det verkstad nummer två där du presenterar ett utkast till färdig handlingsplan 
för studiegruppen. Ni utvärderar och ger feedback på varandras arbete. 

• 17 december är det kursavslutning och under detta tillfälle görs en muntlig utvärdering av era 
färdiga handlingsplaner. Inför detta tillfälle kommer du på förhand få ta del av de övriga 
studiegruppsmedlemmarnas färdiga handlingsplaner och de andra i studiegruppen får ta del av 
din.  Mer instruktioner inför kursavslutningen delas ut senare. 

 
INLÄMNINGAR 
 
25 september Skicka ett mail till kursledningen där du kort beskriver vilket område du valt att 
fördjupa dig inom och hur du tänker avgränsa ditt arbete. Du får kort skriftlig feedback på detta av 
kursledningen. 
 
22 oktober Skicka in ett utkast på din handlingsplan samt journalen fram till dagens datum till 
kursledningen, för att få feedback. Inlämning sker via Studentportalen.uu.se 
 
3 december Skicka in färdig handlingsplan och hela din journal till kursledningen. Inlämning sker via 
Studentportalen.uu.se  Du skickar även din färdiga handlingsplan till dina studiegruppsmedlemmar, 
via mail. 

EXAMINATION OCH BEDÖMNING 
 
Kursens föreläsningar och läsning av kurslitteraturen ses som föreberedelse till projektuppgiften. Alla 
ovanstående delar ska vara fullständigt genomförda och godkända för att projektuppgiften som helhet 
ska kunna godkännas, det vill säga: 
 

• Du har fört en journal över din arbetsprocess enligt utdelade instruktioner 

• Du har lämnat in en handlingsplan som följer utdelade instruktioner 

• Du har deltagit aktivt i de två verkstäderna samt under den muntliga utvärderingen 

Ytterligare instruktioner för handlingsplan, journal, muntlig utvärdering och verkstäder delas ut under 
kursens gång. 
 
Lycka till!  / Kursledningen 
 
 
 
 
 
 
 
 


