PROJEKTUPPGIFTEN
Projektuppgiften är kursens större examinerande moment. Under kursen ska du förbereda, genomföra
och redovisa ett eget valt projekt, som kopplar till klimat- och energiproblematiken. Enligt kursplanen
omfattar projektuppgiften 4,5 hp. 4,5 hp. innebär 120h, som fördelas på projektplan, bakgrundsstudie,
genomförande av projekt, sammanställande av en projektrapport samt redovisning av projektet.
Förhoppningen är att du genom att göra ett projekt får lära dig mer om de förhållanden som klimatoch energifrågorna ingår i, och att du får möjlighet att möta frågorna på ett sätt som fördjupar din
kunskap om vår tids stora globala utmaningar. Tanken är att projektet ska vara utmanande, men
framförallt ett engagerande och spännande möte med dessa frågor!

PROJEKTETS OLIKA DELAR
Projektuppgiften innehåller fem olika men sammanhängande delar, vilka alla utgör obligatoriska
moment i uppgiften. De olika delarna kan utföras i nedan angiven nummerordning, men man kan även
behöva gå tillbaka till bakgrundsstudien under genomförandet av det praktiska projektet. Projektet kan
göras individuellt eller i grupp. Maximalt antal medlemmar per grupp är 4 personer.
VIKTIGT: läs igenom hela instruktionen innan du börjar arbetet med projektet.
1. Projektplan (sista dag för inlämning 7 oktober)
Skriv en kortfattad beskrivning av det projekt du/ni planerar att genomföra. Gör en grovplanering över
viktiga moment som ska göras inom projektet, samt deadlines för de olika momenten, för att projektet
som helhet ska bli klart i tid. Arbetar ni i grupp, gör en arbets- och ansvarsfördelning inom gruppen.
 Omfång: 1 sida
2. Bakgrundsstudie
Inled med att beskriva en eller flera frågeställningen som du/ni avser att undersöka i projektet. Sätt
dessa frågeställningar i ett större globalt sammanhang genom att ge en bakgrundsbeskrivning till
ämnet frågorna behandlar. Bygg upp bakgrundsbeskrivningen genom att relatera till kurslitteratur,
föreläsningar samt eventuella övriga källor. Hur kopplar projektets frågeställningar till klimat- och
energiproblematiken, såsom frågorna har tagits upp i föreläsningar och litteratur? Bakgrundsstudien
ingår som en del i projektrapporten, vilken sammanställs efter genomförandet av projektet.
 Omfång: 2-3 sidor
 Källor: Referera till minst 4 källor ur kurslitteraturen, varav minst en av kursböckerna. Utöver
dessa (minst 4) källor går det även bra att referera till föreläsningar, dokumentärer samt till
övrig litteratur.
3. Genomförande av projektet (genomförs under kursens gång)
Behandla dina frågeställningar genom att utföra ett praktiskt orienterat projekt som på något sätt
kommunicerar med en omvärld utanför Cemus och utanför universitetets rum. Exempel på sådana
projekt kan vara att skriva en debattartikel för publikation, att intervjua kommunpolitiker, att göra en
enkätundersökning, att producera en film som läggs ut på youtube, att försöka leva koldioxidneutralt
och dokumentera detta, att göra en resa i oljans fotspår etc. Vi använder oss av en relativt fri tolkning
av vad som avses med ett projekt i denna uppgift och du bestämmer själv vilket slags projekt du vill
utföra. Genomförandet av projektet skall dock innehålla någon mer aktivitet än enbart inläsning av
litteratur. Kom ihåg att stämma av med projektplanen under arbetets gång för att säkerställa att
arbetet fortlöper som planerat.
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4. Sammanställande av projektrapport (inlämning 7 december)
Projektrapporten skall innehålla följande delar:
1. Bakgrundsbeskrivning (se ovan) 2-3 sidor
2. Projektets utfall. Sammanfatta kortfattat utfallet av projektet och diskutera hur utfallet
förhåller sig till vad du förväntade dig av projektet? ca 1 sida
3. Utvärdering av arbetet med projektet. Vad har gått bra/mindre bra under arbetet med
projektet och vad skulle kunna ha gjorts annorlunda? 0,5-1 sida
För dig som gör projektet i grupp ska även två frågor besvaras individuellt:
4. Vad var din egen roll i projektarbetet? ca 0,5 sida
5. Hur gick samarbetet i gruppen? ca 0,5 sida
5. Redovisning av projektet (genomförs 8 december)
Förbered och håll en muntlig presentation av projektet på ca 10 min. Denna presentation kommer att
äga rum under kursens andra helgträff den 8 december. Planera presentationen väl så att den ryms
inom den angivna tiden. Det kommer att finnas möjlighet att visa bild, ljud och video under
presentationen, men detta är inget krav. Vid presentationstillfället kommer det även att ges utrymme
för kommentarer och frågor från övriga studenter.

FORMALIA
Med 1 sida text avses ca 400 ord
I bakgrundsstudien ska du göra referenser till kursmaterialet (föreläsningar, artiklar och kursböcker).
Referenserna ska användas för att underbygga din argumentation och reflektion.
Kopplingarna till kursmaterialet ska vara tydliga. Kom ihåg att skilja på egna reflektioner och
författarnas åsikter/ståndpunkter.
Projektplan och projektrapport ska skickas till klimatenergidistans@csduppsala.uu.se
Obs! Är ni fler, ta ett namn i gruppen och skriv resten i dokumentet!

BEDÖMNING
När den skriftliga kritiska reflektionen läses och bedöms kommer dessa kriterier att användas:
 Fullständighet Är alla delar av uppgiften besvarade?
 Argumentation Om det ingår argumentation i uppgiften, är argumenten relevanta, av vikt,
adekvata?
 Förhållningssätt till källor används ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till den
akt av)?
 Litteraturhänvisningar Görs relevanta hänvisningar till litteraturen? Har studenten tillgodogjort
sig litteraturen?
 Språklig och innehållsmässig precision Språklig klarhet, är texten begriplig? Är innehållet rätt
tolkat, eller finns rena missuppfattningar eller felaktiga påståenden?
 Självständiga, nyskapande och kreativa kopplingar mellan litteratur, artiklar och föreläsningar
Lycka till!
Kursledningen
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