Anvendelsesorientering runde 3 – om afrapporteringen
Kære Alle
Håber det godt med afslutningen af jeres projekter og afrapporteringen af dem. Vi vil lige trække et par
detaljer op omkring den faglige afrapportering.
Projektets indhold, form og afvikling peger på den mest hensigtsmæssige rapporteringsform, så I gør
naturligvis det, som er mest meningsfuldt for jeres projekt. Vi har nogle anbefalinger ift afrapporteringen,
som vi også har talt om til vores møder i netværket:
•

Skriv en relativt kort, brugervenlig rapport, som kan læses med udbytte og interesse for andre der
ønsker at arbejde med anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag, og som ikke kender jeres
projekt på forhånd. (Dvs højst 10-15 sider, dertil gerne eventuelle bilag med materialer fra
projektet, dokumentationsgrundlag, eksempler på elevopgaver etc.)

•

Udvælg de elementer, I finder mest givende for andre, og læg mest vægt på dem. Vi håber fx at I i
rapporterne kommenterer på jeres respektive fokusspørgsmål, som I fortalte om til mødet i marts:
http://www.ind.ku.dk/projekter/anvendelse2012-13/M_deindkaldelse_130313.pdf/, og de mange
gode pointer og stikord, der kom frem i de fælles diskussioner:
http://www.ind.ku.dk/projekter/anvendelse2012-13/Stikord_fra_projektpr_s_marts_2013.pdf/

•

Det vil være en hjælp for den tværgående analyse, hvis I i rapporterne forholder jer til de
analysespørgsmål, som vi præsenterede tilbage på mødet i oktober 2012:
http://www.ind.ku.dk/projekter/anvendelse201213/Analysesp_rgsm_l_anvendelsesorientering_04-10-2012.pdf/.
Her må I naturligvis vælge ud, så det passer ifht jeres projekter, men det vil være nyttigt hvis I
kommer ind på følgende hovedgrupper af spørgsmål:
A. Udgangspunkt og problemstillinger for jeres projekt
B. Ideer bag projektet: Hvad var jeres hypoteser? Hvilken rolle har begrebet
anvendelsesorientering spillet?? Jeres særlige interesser, udfordringer, metoder, tiltag etc.
C. Resultater og spredning af resultater. Hvad har I fundet frem til af resultater, og hvordan
kan I argumentere for det? Dokumentation, belæg. Anbefalinger til andre som evt. vil lave
tilsvarende projekter. Både af faglig og organisatorisk karakter.

•

Rapportering til IND/DNF i juni 2013 (evt. august efter nærmere aftale) med henblik på den
tværgående analyse.

Husk at I også skal rapportere til MBU jf jeres bevillingsskrivelse. Der kan I naturligvis bruge samme faglige
rapport suppleret med regnskab etc.
Ring eller skriv hvis der er noget I ønsker at drøfte eller er I tvivl om ifbm med afrapporteringen.
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