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Fördjupningsarbete 

Syftet med kursens fördjupningsarbete är att ni ska få chans att djupdyka inom ett specifikt 
perspektiv på samhällsförändring. Inom detta arbete kommer ni dels att läsa en valbar bok, 
genomföra ett förändringsarbete i grupp samt skriva en avslutande individuell skrivuppgift. I 
förändringsarbetet kommer ni planera, designa och prototypa en idé för ett förändringsarbete 
baserat på er bok. Ni kommer alltså inte praktiskt genomföra själva förändringsarbetet, men ni ska 
planera och testa det på ett sådant sätt att en annan aktör skulle kunna genomföra det ni planerat.  

Arbetet med era fördjupningsarbeten kommer växla mellan att ske individuellt och i grupp. Det 
bygger på att ni tar eget ansvar och är noggranna med att planera in tid då ni kan ses och arbeta i 
era grupper de veckor det krävs. Att inte ni inte förväntas praktiskt genomföra förändringsarbetet 
hoppas vi ska växla upp ambitionsnivån och uppmuntra er till att våga ta ut svängarna ännu mer. 
Ert arbete kan därmed göras med en annan aktör i åtanke (såsom en ideell organisation, ett företag, 
universitetet etc.). För att göra arbetet skarpt och verklighetsförankrat vill vi dock att det inte endast 

idéer om 
förändringsskapande som presenteras i era böcker.  

 

  



Som ett stöd i processen kommer vi ha gemensamma workshops med tillhörande inlämningar, den 
övergripande processen beskrivs här vecka för vecka. Mer detaljerade instruktioner finns i vissa fall 
i separata dokument för olika uppgifter. 

Vecka 10 
På kursintroduktionen 5 mars kommer ni delas in i mindre grupper baserat på vilka som har valt 
samma bok som ni. Under veckan ska ni genomföra en kortare uppgift där ni planerar upp ert 
gemensamma arbete under kursen. 

Deadline och förberedelser: Välj fördjupningsbok och inlämning av gruppdiskussion senast fredag 
9/3. 

Vecka 11 

diskutera innehållet i era fördjupningsböcker. Den här veckan kan ni jobba individuellt. 

Deadline och förberedelser: Läs ca halva boken, det motsvarar Emergent strategy s. 103, Let my 
people go surfing s. 111 och Re:imagening change s. 91. Ta med ett citat eller en fråga från din 
läsning till workshopen 

Vecka 12 
Under fördjupningsworkshop 2 kommer fokus ligga på att översätta koncept och lärdomar från 
böckerna till det fördjupningsarbete som ni själva ska genomföra. Under workshopen kommer ni få 
stöd i att ta fram en idé på ett förändringsarbete som ni skulle vilja planera och testa. Efter den här 
workshopen kommer ni arbeta gemensamt i gruppen. 

Deadline & förberedelser: Läs ut boken och fundera över vad i boken du själv skulle vilja testa på 
att arbeta samt inom vilken kontext (t.ex. plats, aktör etc.) som detta skulle kunna göras. 

Vecka 13 
I den tredje fördjupningsworkshopen kommer ni få återkoppling på de prototyper på ert 
förändringsarbete som ni har tagit fram. Även den här veckan behöver ni avsätta tid för att arbeta 
gemensamt. 

Deadline & förberedelser: Ta fram ett förslag på hur ert förändringsarbete skulle kunna se ut. Här 
vill vi att ni arbetar visuellt och tar med ett förslag på hur ert arbete skulle kunna se ut. 

Vecka 14 
I den sista fördjupningsworkshopen kommer ni presentera era fördjupningsarbeten för resten av 
klassen.  

Deadline & förberedelser: Vara klara med ert förändringsarbete. Slutresultatet ska vara en 
visualisering av ert förslag samt max 1 sida text där ni förklarar och motiverar er idé.  

Vecka 15 
Det här är kursens andra intensiva vecka. Den inleds med ett boksymposium baserat på era 
fördjupningsböcker.  

Deadline & förberedelser: Förbered en kort introduktion om boken som du har läst, fokusera på 
det du tyckt varit mest intressant i din läsning. Detta behöver inte vara kopplat till de arbete du 
gjort veckorna innan. Förbered också en diskussionsfråga som kan diskuteras med de i klassen som 
inte har läst samma bok som du. 

Vecka 16 
På fredagen den här veckan ska era skrivuppgifter lämnas in. Skrivuppgifterna förväntas skrivas 
löpande under kursen, den här veckan finns det endast tid för finjusteringar och inlämning. Se 
separat dokument med instruktioner för skrivuppgiften. 

Deadline: Individuell, skriftlig och betygsgrundande uppgift. 


