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Muntlig utvärdering av examinationsuppgift: Handlingsplan 
17 december, 16:15-20:00 

 

Dagens upplägg: 

Ni delas in i två grupper och alla får 10 minuter på sig att muntligt presentera sin handlingsplan. 

Sedan är det studiegruppens uppgift att leda en diskussion och komma med konstruktiv 

feedback, därför är det viktigt att alla studiegrupper har tagit del av alla handlingsplaner inom 

studiegrupperna.  

 

Syftet med den muntliga utvärderingen är att skapa en givande och konstruktiv diskussion 

rörande de hållbarhetsområden som presenteras. Ge konstruktiv kritik till de handlinsplaner du 

läst vad gäller både tematiskt innehåll och hur väl de knyter an till hållbarhetsproblematik som 

kursen presenterat. Fokus kommer läggas på tematiskt innehåll och inte på texternas formalia. 

 

I slutet av kurstillfället kommer det finnas tid avsatt för skriftlig utvärdering av kursen. 

 

Följande delar ska du ta upp när du presenterar din handlingsplan:  

 Vilket område har du valt att arbeta med och varför är det viktigt att arbeta med detta område ur 

ett hållbarhetsperspektiv, anser du? 

 Vad är själva problematiken inom det område du valt att skriva om? 

 Hur ser de åtgärdsförslag som presenteras i din handlingsplan ut? Varför har du valt just dessa och 

hur förväntar du att dessa åtgärder ska öka hållbarheten inom ditt valda område? 

Följande delar ska respektive studiegrupp ta upp under diskussionerna som följer efter varje 

studiegruppsmedlems presentation: 

 Hur tror du att den tilltänkta målgruppen för handlingsplanen skulle ta emot åtgärdsförslagen? 

 Ta hjälp av kartan ”Mapping of views on Sustainable Development”.  Vilket synsätt på 

samhällsförändring tar handlingsplanen upp? Handlar åtgärderna om reformering, transformering 

av samhället eller både och? Vilket/vilka synsätt på hållbar utveckling ger åtgärdsförslagen uttryck 

för?  Många menar att för att uppnå hållbar utveckling krävs det att hänsyn tas till tre olika 

områden: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Tar åtgärdsförslagen i handlingsplanen du läser 

hänsyn till alla dessa tre delar eller läggs tyngdpunkten på någon av delarna? 

 Kan du se några andra möjliga åtgärder som skulle kunna genomföras för att förbättra området 

som handlingsplanen berör?  

 
Lycka till!  /Kursledningen  


