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Instruktion till slutreflektion och 
källkritik
Slutreflektion
I den här skriftliga reflektionen ska du fundera över och presentera följande:
• Vad du har lärt dig under projektveckan, såväl vad gäller kunskaper om som perspektiv på 
miljökonflikter. Vilka slutsatser kan du dra utifrån vad du lärt dig om miljökonflikten?
• Hur du vidareutvecklat förmågorna vi gått igenom och som du kan se i bedömningsmatrisen
• De tillvägagångssätt som du och din grupp använt. Hur planerade och genomförde ni ert 
projekt? Vad blev ert resultat? 

Skriv din text utifrån följande grundstruktur: 
• Inledning (fånga läsaren och presentera ämnet).
• Bakgrund (information som du vill presentera för att kunna reflektera över senare).
• Avhandlingsdel (själva reflektionen, diskussionen).
• Avslutning (knyt ihop säcken med ett sammanfattande intryck av det du presenterat).

Din reflektion ska skrivas som en löpande text med en god disposition och smidiga övergång-
ar mellan olika innehållsliga punkter. Punkterna ska alltså inte besvaras i punktform, utan i en 
välformulerad text som anpassas efter syfte, situation och mottagare. 

Tid:  
Du får använda projektpassen under två veckor

Omfång och formalia:  
 2 sidor
 12 punkter i teckenstorlek
 Calibri eller Times New Roman som typsnitt

Källförteckning och källkritik
Del 1: Samla de källor som ni använt i ert arbete i en källförteckning. Förteckningen ska utfor-
mas korrekt efter instruktioner. 

Del 2: Skriv en källkritisk analys av de källor ni har använt. Diskutera dem utifrån kriterier som 
ni lärt er på passen. 
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Del 3: Gör en objektiv, källkritisk analys av er egen film med hjälp av nedanstående frågor: 
• Hur skulle filmen stå sig vid en kritisk granskning av en utomstående? Framstår er research 
som sannolik och trovärdig? Motivera.
• Hur påverkas era resultat av er källanvändning? Ge exempel.
• Övriga tankar.

Del 4: Gör en källkritisk analys av den motsatta gruppens film. 
Tidsåtgång: Du får använda projektpassen i två veckor

Omfång och formalia:  
Del 1 (källförteckningen) får ta den plats den tar (beror helt på antalet källor)
Del 24, (övriga källkritiska analyser) max 1,5 sidor
12 punkter i teckenstorlek
Calibri eller Times New Roman som typsnitt

 

 

 
     
      
    
      
    


