Reflektion och utvärdering av projekt | Hållbar utveckling A 2017
Syftet med uppgiften är att ge utrymme för en individuell reflektion över lärdomar och erfarenheter
från arbetet med ert projekt. Uppgiften kommer att bedömas utifrån era resonemang, inte utifrån
hur väl ni lyckades med ert projekt.
Uppgiften är indelad i tre delar: Sammanfattning, utvärdering och reflektion.

Del 1 | Sammanfattning
Skriv en kort, sammanfattande, beskrivning av de aktiviteter ni genomfört / det material ni skapat
under arbetet med ert projekt. Vilka var era mål och uppnådde ni dem?
Omfång för denna del ska vara max ½ sida.

Del 2 | Utvärdering
I denna del ska du kritiskt diskutera och granska ert projekt utifrån kursens litteratur och
föreläsningar. Du ska själva välja minst två texter samt en föreläsning eller workshop som du anser är
relevanta att diskutera ert projekt i relation till. I din granskning av projektet ska du utgå från följande
frågor.




Hur skulle du förklara de val ni gjort genom projektets gång? Vilka faktorer har tydligast
påverkat projektets utveckling?
I relation till hållbar utveckling, vilka är de mest betydande styrkorna respektive svagheterna
med ert projekt? Leder ert projekt till en mer hållbar värld?
Om du skulle göra ett nytt projekt på samma tema, hur skulle du då gå till väga och vilka
strategier skulle du använda dig av? Varför?

Omfånget för denna del ska vara ca 2 sidor.

Del 3 | Reflektion kring processen
I denna avslutande del ska du reflektera både över gruppens och din individuella process i arbetet
med projektet, genom att besvara frågorna nedan.




Vad var det som fungerade bra i gruppen och vad har varit svårigheter eller utmaningar? Vad
tror du det beror på och vad hade du/ni kunnat göra annorlunda? Var så konkret som
möjligt.
Vilken roll anser du själv att du har tagit i din grupp? Känner du att du har kunnat bidra på
det sätt som du skulle önska? Har du låtit andra bidra efter sina förutsättningar och
kunskaper?

Avsluta med att ge dig själv tre konkreta tips inför framtida projekt och grupparbeten.
Omfånget för denna del ska vara ca 1 sida.

Form och inlämning
Projektrapporten ska vara mellan tre och fyra sidor lång och var noga med att referera då du hänvisar
till kursmaterial eller externt material. Du ska använda dig av minst två skriftliga källor från delkursen,
samt en muntlig. Skriv ditt namn både i dokumentet och i filnamnet. Skicka in rapporten på
studentportalen senast den 22/12 kl. 17.00. Projektrapporten bedöms U-G.
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