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Projektpresentationer  

Ett av de avslutande momenten i projektkursen är att ni ska presentera era projekt på Uppsala 

Sustainability Festival. Det finns två alternativ på hur ni kan presentera era projekt: antingen genom 

att stå på mässan kl. 10.00 – 13.00 eller genom att hålla en kortare presentation kl. 13.15 - 15.00. 

Fyra grupper kommer att stå på mässan och tre grupper kommer att presentera på eftermiddagen.  

Mässa 

Mässan äger rum kl. 10.00 - 13.00 i Blåsenhus foajé. Till ert förfogande har varje grupp ett bord och 

eventuell vikvägg (om ni har pratat med Hannes om att ni vill ha det). Ni bör vara på plats i god tid för 

att förbereda er plats, borden och vikväggarna kommer att vara tillgängliga från kl. 9.00. Ni bör även 

plocka ner ert material i tid för att hinna gå på presentationerna som börjar kl. 13.15.  

Tänk på att göra er plats på mässan attraktiv – hur ska ni fånga besökarnas intresse? Hur kan ni nå ut 

med ert budskap? Hur kan ni berätta om/visualisera vad ni har gjort i ert projekt? Har ni något 

material ni vill sprida? På vilket sätt? 

Följande grupper kommer att stå på mässan. 

 Hållbara material i klädbranschen 

 Information om matsvinn 

 "Hållbara kroppar" – krokiutställning 

 Podcast om divestering  

Presentation 

Presentationerna äger rum kl. 13.15 – 15.00 i sal 12:129 på Blåsenhus. Till ert förfogande har ni 20 

min, vi rekommenderar att ni ägnar ca 5-10 min till frågor och samtal med publiken. Festivalen är ett 

öppet event och ni bör därför förbereda en presentation som är intressant och förståelig även för en 

extern publik som inte känner till att ni har gjort projekt inom kursen Hållbar utveckling A. Om ni vill 

använda PowerPoint eller liknande, skicka presentationen till kursledningen inför festivalen och ta 

med den på ett USB. 

Exempel på frågor ni kan utgå ifrån i er presentation. 

 Vad har ni gjort i ert projekt och varför? Motivera och beskriv bakgrunden till ert projekt och 

de val ni gjort i ert arbete.  

 Hur väl lyckades ni med det ni ville uppnå? Bidrar ert projekt till det syfte ni formulerat? 

 Vad har ni lärt er genom att arbeta med det här projektet? 

 Hur ser ni på framtiden för det här projektet och/eller för ert arbete med liknande frågor? 

Följande grupper kommer att presentera. 

 Going Viral – att skapa förändring genom film 

 Hållbar utveckling i grundskolan 

 Hållbara studentnationer  

 


