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Examinerande workshops 
 

 

Workshop I: Vad är problemet, egentligen? 
Måndag 11 november kl 11-15 
 
Under kursens första obligatoriska workshop arbetar vi med systemtänkande och 

systemkartor. Vi kommer också att ta fram den problemformulering som ni kommer att arbeta 

utifrån i ert projekt. 

 

För godkänt krävs aktivt deltagande under hela workshopen. 

 

Ta med till Workshopen:   

1. Dokumentation och insamlat material från fältstudien. 

 

Kursmål som examineras:   

• tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet. 

 

 

Workshop II: Vad vill ni göra åt det? 
Onsdag 13 november kl 13-16 
 

Under den andra obligatoriska workshopen arbetar vi med att ta fram idéer till projektet, HUR 

ni ska göra för att lösa problemet. 

 

För godkänt krävs aktivt deltagande under hela workshopen. 

 

Ta med till Workshopen:   

2. Er problemformulering 

3. Er systemkarta 

4. Dokumentation och material från fältstudien 

 

Kursmål som examineras:   

• planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet. 

http://www.cemus.uu.se/hua/
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Workshop III: Där ni utvecklar er idé 
Onsdag 20 november kl 13-15 
 
Under den tredje obligatoriska workshopen ger projektgrupperna varandra feedback utifrån 

projektplaneringarna som lämnats in tidigare under dagen. Utifrån feedbacken utvecklar vi 

sedan planeringen av arbetet.  

 

För godkänt krävs aktivt deltagande under hela workshopen. 

 

Ta med till Workshopen:   

1. Er projektplan 

2. Feedback till er mentorsgrupp. 

 

Kursmål som examineras:   

• tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet; 

• planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet; 

 

Workshop IV: Där ni utvärderar hur det går. 
Onsdag 4 december kl 10-12 
 
Mer information kommer längre fram. 
 

Workshop V: Hur kommunicerar ni ert projekt? 
Måndag 16 december kl 13-15 
 
Mer information kommer längre fram. 
 

Workshop VI: Där ni utvärderar ert projekt 
Måndag 13 januari kl 10-12 
 
Mer information kommer längre fram. 

http://www.cemus.uu.se/hua/

