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Förändringsprojekt – Skriftlig redovisning inför workshops
Syftet med kursens förändringsprojekt är att ni ska djupdyka inom ett specifikt perspektiv på
samhällsförändring. Inom detta arbete kommer ni att läsa en valbar bok, genomföra ett förändringsprojekt i
grupp samt skriva en avslutande skrivuppgift i två delar. I förändringsprojektet kommer ni med utgångspunkt
i er bok och övrig kurslitteratur planera, designa och prototypa en idé för ett förändringsarbete med koppling
till en lokal aktör. Ni kommer alltså inte praktiskt genomföra själva förändringsarbetet, men ni ska planera
och testa det på ett sådant sätt att ni kan lämna över en konkret och implementerbar rapport till er
kontaktperson vid projektets slut.
Arbetet med era förändringsprojekt kommer utgå från ett fall där ni tilldelas en kontaktperson.
Kontaktpersonerna ser alla fram emot att hjälpa er med den information ni behöver, samt att ni ska bidra till
deras arbete genom ert förändringsprojekt. Ert arbete kommer att stöttas upp av fyra stycken
förändringsworkshops där vi gemensamt i klassen kommer arbeta igenom vissa centrala steg i processen.
Detta kommer också vara tillfällen för er att ge varandra feedback och stötta varandra mellan de olika
projektgrupperna.
Inför workshop 2 och 3 ska ni lämna in skriftliga förberedelseuppgifter, vilka kommer ligga till grund för en
del av er slutgiltiga skrivuppgift. Båda uppgifterna görs i grupp och lämnas in på Studentportalen inför
respektive workshop.

Skriftlig inlämning 1 – 19 mars kl. 09.00
Inför Förändringsworkshop II ”Förståelse och handlingsutrymme”
Inför workshop 2 ska ni i era projekt hunnit en bra bit på vägen i att skapa er en förståelse för både det fall
ni ska arbeta med, och den bok ni ska läsa och utgå ifrån. Er inlämning ska bestå av två saker:
1. En sammanfattning av de delar (koncept/strategier/metoder) från er fördjupningsbok som ni avgör är
relevanta för ert förändringsprojekt. Sammanfatta valda delars syfte och innehåll och motivera varför de
är relevanta för arbetet med ert fall.
2. En beskrivning av ert fall och tydliga avgränsningar för vilken/vilka dimension av ert fall som ni kommer
fokusera på i ert förändringsprojekt. Inför workshop 2 ska ni haft ert första möte med er
kontaktperson. Sammanfatta vad ni diskuterade på det mötet och vad ni som grupp tog med er från det.
Inlämningen ska vara 1-2 sidor och under workshop 2 kommer ni få stöd i att ta fram en idé på ett
förändringsarbete som ni skulle vilja planera och testa.

Skriftlig inlämning 2 – 26 mars kl. 10.00
Inför förändringsworkshop III ”Utvärdera och utveckla”
Inför workshop 3 ska ni ta fram en prototyp på hur en möjlig förändringinsats i ert fall skulle kunna se ut.
Vad er prototyp innefattar och hur den ser ut kommer variera beroende på er bok och ert fall. Veckans
inlämning ska i huvudsak vara visuell, men kan med fördel innehålla en kortare skriftlig del som motiverar
och förklarar er prototyp.
Inlämningen ska vara ca 1 sida och i den tredje fördjupningsworkshopen kommer ni få återkoppling på de
prototyper på ert förändringsarbete som ni har tagit fram.

