Projektsammanfattning
I er sammanfattning ska ni framförallt visa på: projektets vetenskapliga och gärna även
samhällsmässiga relevans, förmåga till självständigt tänkande, kreativitet, originalitet och
reflektion kring problemställning, metod och resultat. Om ditt projekt berör vatten eller
vattenfrågor ska du även ange projektets miljömässiga relevans. Bakgrund och resultat ska
endast redovisas kortfattat och är inte det viktigaste. Lagom längd kan vara ca 5 sidor.

Titel
Projektets titel, namn på dig/er som gjort projektet, handledare (om ni haft det), skola, datum.

Problembeskrivning
Vilket problem undersöker ni? Vad har ni utifrån problemet ställt för frågeställningar? Har
någon undersökt/gjort samma sak tidigare? Vilken vetenskaplig förankring har projektet?
Vilken betydelse för forskningen eller samhället i stort har projektet? Formulera gärna det ni
vill undersöka i hypotesform.

Metod
Vilka metoder har använts? Vilka variabler/kontrollvariabler? Motivera ert val av metod. Beskriv
metoderna på ett sådant sätt att någon kan upprepa försöken utifrån beskrivningen.

Resultat
Redogör kortfattat för de resultat ni nått hittills. Använd gärna diagram eller skisser men
beskriv även i ord. Kom ihåg att ett negativt resultat också är ett resultat! Om ni ej färdigställt
era resultat än, berätta istället hur långt ni kommit och hur ni tror att resultaten kommer att
bli.

Diskussion och reflektion
Detta är det viktigaste avsnittet! I vilken utsträckning har ni nått/tror ni att ni kommer att nå
en lösning på ert problem? Varför/varför inte? Kunde/borde ni använt andra metoder?
Reflektera över de resultat ni nått, eller förväntar er att nå. Hur skulle ert arbete kunna
utvecklas i framtiden av er själva eller andra? Glöm inte bort att besvara frågeställningen!

Tack
Tacka de som hjälpt er i arbetet. Här får juryn veta i vilket sammanhang ni utfört ert projekt.
Om du/ni fått hjälp från t ex ett universitet eller andra måste ni ange det här.

Källor
Ange era viktigaste källor. Ange internetbaserade källor som om de vore tryckta: med titel,
författare, årtal då informationen skrivits och datum då ni hämtade informationen.

