Upplägg för Projektprocessen
Hållbar utveckling A, ht 2013
Detta dokument gäller för kurs block 5: Kommunikation och projektledning för
hållbar utveckling och demonstrerar övergripande arbetsprocessen under
projektblocket.
Vecka 37
Mån 9/9
Introduktion till projekt med kursledningen
 Gruppkontrakt delas ut till alla projektgrupper
Exempel från tidigare Cemusprojekt
Tis 10/9
Föreläsning: Globen och individen – ansvar och förändring, Dennis Pamlin

Vecka 39
Mån 23/9
Projektdag
 Alla projektgrupper lämnar in sina signerade gruppkontrakt
 Under denna projektdag går vi igenom ramverk, projektprocess, arbetstid etc. Vi gör
övningar som hjälper oss i projektprocessen och vi börjar fundera över möjliga teman
för projekten.
 Kursledningen introducerar uppgiften ”behovsbeskrivningen” (finns på kursens hemsida
från och med denna dag) som görs gruppvis i projektgrupperna och tas med till
Innovationsworkshopen den 11 oktober

Vecka 40
Mån 30/9 samt tis 1/10
Examinerande Pyramidworkshop
 Under denna workshop får du lära dig värdefulla verktyg för den fortsatta
projektprocessen
 Senast till mån 30/9 ska du ha läst del 1 (sida 1-72) i Medows, Donella H, 2008:
Thinking in systems

Vecka 41
Fre 11/10
Examinerande Innovationsworkshop




Ta med behovsbeskrivning till workshopen (gruppvis, projektgrupper)
Läs artiklarna i kurskompendiet till idag (det blå kompendiet)
Titta på videoklippet IDEO Shopping Cart (8min). Detta står med i schemat och ni hittar

klippet på kurshemsidan
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Vecka 42
Mån 14/10
Introduktion: Projektets genomförandefas
 Kursledningen introducerar projektets genomförandefas genom att visa och informera
om projektplan och projektplansmall samt instruktioner inför statusrapport,
projektrapport och övriga instruktioner för projektplaneringen. Alla relevanta
dokument för detta finns från och med denna dag uppe på kursens hemsida.

Vecka 43

Mån 21/10
17:00 Examinerande: inlämning av projektplan (gruppvis, via studentportalen,
projektgrupper)
 Förberedelseuppgift till workshopen Systemtänkande publiceras på kurshemsidan (görs
i projektgrupperna)
Fre 25/10
Examinerande projektdag: feedback på projektplan

Vecka 44
Ons 30/10
Examinerande workshop: Systemtänkande
 Ta med förberedelseuppgift till workshopen (gruppvis inlämning, projektgrupper)
 Senast till detta kurstillfälle ska du ha läst del 2 (sida 73-141) i Medows (2008),
Thinking in Systems

Vecka 46
Mån 11/11
Projektdag, möte med processledarna och amoeba

Vecka 47
Fre 22/11
07:00 Lämna in statusrapporten från ert projektarbete (gruppvis inlämning via
studentportalen)
Examinerande projektverkstad och kort presentation från varje grupp
 Var förberedda på att presentera ert projekt kortfattat under verkstaden (gruppvis,
projektgrupper)

Vecka 48
Fre 29/11
Färdigställa skärmar inför projektmässa (i Cemus bibliotek)


Kursledningen ställer fram skärmväggar
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Vecka 49
Mån 2/12
Examinerande projektmässa
 Ta med er allt ni behöver för att kunna presentera ert färdiga projekt under mässan
(gruppvis)

Vecka 50
Tis 10/12
17:00 Examinerande: inlämning av projektrapport (individuell inlämning via
studentportalen)
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