INTSTRUKTIONER: JOURNAL – MÄNNISKAN OCH NATUREN 2012
Vad ?
En journal är ett dokument där du för löpande anteckningar om din arbetsprocess med
handlingsplanen.
Varför?
Arbetsprocessen är en viktig del av inlärningen och därför kommer det genom journalen läggas mycket
fokus på själva arbetet med handlingsplanen, det vill säga hur du gått tillväga och varför samt vilka
tankar som dykt upp och vilka val som gjorts under arbetets gång. Vi vill att du i journalen
dokumenterar och resonerar kring hur din handlingsplan växt fram och varför den ser ut som den gör.
Vi i kursledningen kan genom att läsa din journal få en inblick i hur din arbetsprocess ser ut. Journalen
är dock lika mycket ett stöd och ett verktyg för dig i ditt arbete.
Hur?
Journalen kan vara antingen dataskriven eller skriven för hand. Skriv datum för varje enskilt inlägg du
gör. Journalen ska bestå av minst fyra inlägg som berör olika faser i din arbetsprocess. Det totala
omfånget på journalen ska vara minst fyra sidor långt, men vi uppmuntrar dig till att skriva mer än så
om du vill!
I journalen ska du anteckna vad du gör, varför du gör på ett visst sätt samt beskriva hur du går tillväga
i ditt arbete med handlingsplanen.
Vi kräver inte att din journal innehåller ett visst antal referenser till kursmaterialet eller till annat
material. Det är dock viktigt att du refererar enligt akademisk tradition om du använder dig av andra
källor än dina egna tankar och erfarenheter.
Så länge du håller dig till angivet sidantal så uppmuntrar vi dig att till att göra din journal personlig vad
gäller layout och övrigt innehåll; du får gärna dokumentera din arbetsprocess med bilder.
När?
Journalen skriver du från och med att projektuppgiften introduceras den 17 september fram till
inlämning den 3 december. En halvvägsinlämning av journalen utförs i samband med att ett utkast på
handlingsplanen lämnas in till kursledningen den 22 oktober. Inlämning sker via
Studentportalen.uu.se
Lycka till! /Kursledningen
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