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Allmänt: 

Vi vill att man gör ett utomhuspedagogiskt utvecklingsarbete under kursen. Arbetet ska 

beskrivas i en skriftlig rapport som också baseras på kurslitteraturen. 

 

Projektarbetet motsvarar ca 2 veckors heltidsstudier. Redovisning sker vid sista seminariet. 

Då krävs ett försvarande av det egna arbetet samt ett aktivt deltagande när övriga arbeten 

presenteras.  

 

Förslag på tidsplan: 

15 december 2014. Inlämning idéskiss. Skickas till Ingemar. Fördelning handledare. 

6 – 7 februari 2015. Utkast till rapport. 

22 – 23 maj 2015. Redovisning av rapport och projektarbete. 

 

 

Rapportens uppställning: 

Titelblad (framsida) Uppsatsens titel och en för rapporten relevant bild. 

 Längst ned till höger anges Författarens namn, att 

 det är ett Projektarbete, Kursens namn, Kursort och 

 Handledare. 

 

Innehållsförteckning Rubriker och underrubriker samt sidhänvisningar 

 (obs – arbetet ska vara sidnumrerat) 

 

Sammanfattning Rapporten inleds med kort sammanfattning med 

 dess viktigaste slutsatser eller resultat. 

 Sammanfattningen skrivs när arbetet i övrigt är klart. 

 

Bakgrund Här beskrivs bakgrunden till projektet.  

 Här är det lämpligt att ta med referenser från  

 kurslitteraturen. 

 

Syfte Vilket syfte finns det med projektet. Mycket 

 kortfattat! Här formuleras frågeställningen. 

 Vad är det jag vill ta reda på? 

 

Genomförande Beskrivning av hur genomförandet gick till. 

 

Resultat Resultat av projektarbetet utifrån frågeställningarna 

 som fanns från början. 

 

Diskussion Här finns utrymme för ett eget tyckande. 

 

Käll- och litteraturförteckning Förteckning av källor.  

 

Ev. bilagor Placeras sist i arbetet. 

  



Referenser 

Alla källor som används i rapporten ska förses med referens. Detta gäller även tabeller, 

figurer och muntliga källor. Om dessa har omarbetats anges detta som ”omarbetat från…”. 

För att uppnå en någorlunda likriktad utformning av rapporterna, så rekommenderar vi 

följande: 

 

Litteratur: 

I referenslistan ordnas alla litteraturreferenser med författarna i bokstavsordning, därefter i 

kronologisk ordning. 

 

En eller två författare/redaktörer – namnen anges: 

Gärdenfors, P (2007): Hur homo blev sapiens 

(Nora: Nya Doxa) 

Inne i texten rekommenderar vi att ni anger (Gärdenfors 2007). 

Flera författare eller redaktörer: 

Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A m.fl.(2007), Utomhuspedagogik som kunskapskälla: 

närmiljö blir lärmiljö  

I  texten anges: (Dahlgren m.fl. 2007) 

 

Internet: 

Se till att du för varje källa har följande uppgifter: 

Författarens namn 

Dokumentets titel 

Det fullständiga verkets titel (kan vara webbplatsens namn, bokens titel, tidskriftens namn) 

Datum då det du citerar senast ändrades 

Protokoll och adress (=URL) 

Datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet. 

I texten anges: (webbsida, författarens namn, årtal, datum och klockslag) 

 

 

OBS! Det här är en kortfattad beskrivning på hur man skriver rapporter. Syftet är att ge en 

introduktion till ditt skrivande. På Internet finns det flera olika källor som stöd när du skriver. 

 

Lycka Till! 

 


