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Projektrapport 
 
Projektrapporten skrivs individuellt och är ett obligatoriskt moment med syfte att runda av och 
utvärdera projektprocessen. Skrivandet av projektrapporten är ett formellt sätt att avsluta 
projektet på, samt att plocka upp viktiga erfarenheter och kunskaper som erhållits under projektets 
gång. 
 
Rapporten är indelad i tre delar: hållbar utveckling, gruppens process och den individuella 
processen.  
 

 
Hållbar utveckling 
 
Alla projekt syftade till att komma fram till, och eventuellt också implementera, förslag som på ett 
eller annat sätt kan sägas leda mot hållbar utveckling. I denna första del av projektrapporten ska 
du reflektera kring detta.  
 
Hur hållbart blev ert projekt? På vilken grund kan du säga om ert koncept är hållbart eller inte (dvs. 
vad är ”hållbarhet” i er projektkontext)? Med avseende på hållbarhet, vilka är styrkorna med ert 
projekt? Vilka är svagheterna? Hur ser slutresultatet ut i relation till din grupps projektmål? 
 

 
Gruppens process 
 
Alla grupper startade i samma läge och processen har delvis styrts av kursledningen, men ni har 
också haft stort ansvar i grupperna. Du ska här reflektera över din grupps process. 
 
Lista 2-3 saker som fungerade bra i gruppen och som du vill försöka ta med dig till framtida 
grupparbeten. Hur kan man få dessa saker att fungera också nästa gång? Lista också 2-3 saker som 
kunde fungera bättre. Hur kan man få dessa saker att fungera bättre nästa gång? Var så konkret som 
möjligt. 
 

 
Din egen process 
 
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? Vilka är de tre 
bästa erfarenheterna som du tar med dig utifrån ditt arbete i detta projekt? Vilka tre saker vill du inte 
upprepa om du får chans att göra projekt igen? Ge dig själv 3-4 konkreta tips och instruktioner inför 
framtida projekt och grupparbeten. 
 
 
Projektrapporten ska vara ca tre sidor lång. Posta rapporten på studentportalen senast den 10/12 
kl 17.00. 
 
 
Lycka till! 

 


