Hållbar utveckling B | vårterminen 2015

Uppsatshandledning – 22 april
Schema:
8:15-10:00 Grupp A
10:15-12:00 Grupp B
13:15-15:00 Grupp C
15:15-17:00 Grupp D

Instruktioner
Den första handledningen kommer huvudsakligen att behandla metoder för insamling och analys av data.
Inför tillfället vill vi därför att ni kort specificerar de metoder ni kommer att använda samla in och analysera
det material ni behöver för att svara på er(a) frågeställning(ar), samt vad dessa metoder innebär i praktiken.
Med detta menar vi:
- vilket material behöver du?
- hur mycket material behöver du för att dra dina slutsatser?
- varifrån får du materialet?
- hur samlar du in materialet?
- vad gör du med/hur analyserar du materialet?
- kommer du att kunna besvara hela din fråga med detta material?
Precisera också gärna andra frågor eller problem som du vill diskutera på tillfället.
Ladda upp ert underlag www.studentportalen.uu.se (varje handledningsgrupp har nu en gemensam filarea,
där ni kan lägga upp och se varandras material – ladda upp materialet dit) senast den 21 april kl 16. Inför
handledningen vill vi också att ni har läst igenom era gruppmedlemmars handledningsunderlag, och
formulerat minst en fråga eller kommentar till varje gruppmedlem.

Tänk på att…
… detta är underlag för diskussion och återkoppling – skriv därför inte mer än nödvändigt (men heller inte
mindre). Ju mer specifik du är, desto bättre återkoppling kommer du att kunna få. Om du redan beskrivit
dina metoder behöver du inte skriva om dem (ladda dock upp texten och se till att underlaget besvarar
frågorna ovan). Om du fastnar på någon av frågorna, gör ditt bästa för att formulera varför frågan är svår
att besvara och ta med det som en punkt till handledningen.

Tänk också på att…
det i princip är omöjligt genomföra god handledning om det inte finns någon idéskiss att basera
återkopplingen på. Det är därför viktigt att vi får in allas idéskisser innan handledningen. (Gäller enbart de
som inte redan lämnat in en idéskiss)
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