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Workshopen 11/11 är en upptakt för ett projekt som alla de som läser kursen fristående 
ska genomföra. Projektet ska omfatta totalt 15 arbetstimmar per person, och ska leda 
fram till något som kan presenteras på CEMUS hållbarhetsfestival i december. Under 
denna workshop ska ni bestämma er för vad ni ska göra, och hur det ska genomföras. 

 

1. Vilken typ av projekt ska ni göra? Utgå från era egna intressen, kursens innehåll 
och kursmålen. I vilken form ska projektet redovisas på festivalen? Det kan vara 
allt från en poesiläsning eller en utställning som redovisar en klimataktion som ni 
utfört, till ett litteraturseminarium eller en dokumentärfilmvisning. Festivalen 
pågår hela dagen, och den består av workshops, seminarier, utställningar och 
olika typer av framträdanden, mestadels framarbetade och utförda av CEMUS 
studenter. Ni är fria att själva välja vilken tid på dagen och i vilket forum ni 
presenterar ert projekt.   

2. Vill alla göra samma sak, eller vill ni dela in er i mindre grupper? Vill ni arbeta i 
en grupp, men dela in gruppen i mindre sektioner som arbetar självständigt? Ni 
kan välja fritt hur ni grupperar er, men det måste ske i grupp och inte helt 
självständigt 

3. Vilka av kursens teman behandlar projektet? På vilket sätt hjälper projektet er att 
uppnå kursmålen? Vad har ni för syfte och målsättning med projektet?  

4. Hur ska ni arbeta? Vem ska göra vad, när och hur ska det göras? Tänk på att varje 
person har 15 h till sitt förfogande. De timmarna omfattar även själva 
presentationen och efterarbetet med den personliga skriftliga reflektionen. 

5. Lämna in en skriftlig planering på ca en sida vid workshopens slut. Det går bra att 
mejla, eller att lämna den IRL. Glöm inte att skriva namn! 

 

För att kunna få godkänt på kursen måste du genomföra alla delar av projektarbetet. 

 

Lycka till! Vi ser fram emot att få ta del av resultatet på festivalen! 

/Sofia och Gustav 
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