
Välkomna till kursen

Kommunikation och
projektledning för hållbar

utveckling 7,5 hp! 



Tidslinje – kommunikation och projektledning
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Total arbetstid under kursen
Work-
shops

Förel. Eget
skriv-
arbete

Lästid Grupparbete





Fältarbete Projektworkshop I Projektworkshop II Projektworkshop III Projektworkshop IV
Projektworkshop

IV-V

Fas 1 Fas 2



?
Projektworkshop VI



We don't need more people living marginally 
greener lifestyles. We need thousands of 
people, millions of people, swarming out of 
their lifestyles and leading worldchanging
lives: practicing strategic consumption, sure, 
but also inventing new answers, changing 
their companies (or quitting their jobs and 
starting better companies), running for 
office, writing books and shooting films, 
teaching, protesting, investing in change, 
mobilizing their communities, redesigning 
their cities, getting up off the couch and 
going to the meeting, and in every other way 
making it happen. It is time to live as though 
the day has come, because it has: tomorrow 
is too late. One planet, three decades.

Alex Steffen (2015) – Don’t just be the change, mass-
produce it (www.worldchanging.com)



Våga kliv utanför er comfort zone! 



Våga göra projektkursen till ett
äventyr! 



Vilka ska annars kämpa för hållbar utveckling?



Fear and courage 



Vilka är de viktigaste 
hållbarhetsutmaningarna 

att jobba med just nu?

• Brainstorma individuellt fram
utmaningar/problem – skriv ned på
post its

• Brainstorma med personen brevid –
skriv ned på post its

• Fri klustring i rummet: utmaningar 
kommer utkristallisera sig. 



• Gå runt i rummet och sätt
post its vid utmaningarna

• 1 post it per 
individ/grupp/plats 

Vilka individer/grupper/platser 
berörs av utmaningen/problemet?



Lunch!

• Efter lunch kommer vi färdigställa
brainstormen och börja dela in oss
i grupper



Välkomna tillbaka!



• Finns det något som saknas kopplat
till utmaningarna/problemen och
målgrupperna/målplatserna? 

• Gå runt och lägg till det med post its



Samarbetsövning i att
skapa grupper

- Varje person väljer 1 
utmaningar/problem samt en
målgrupp/målplats. Skriv ditt namn där. 

- Ser ni att det börjar bli för många vid 
ett, fundera då över: skulle jag kunna
tänka mig att jobba med något annat
jag är intresserad av?

- Minst 3 och högst 5 i varje grupp



Sätt er tillsammans med ert nyfunna
team! 

Arbeta med materialet som finns
uppladdat på studentportalen.

Återsamling 14.52! 


