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Hållbar utveckling B | vårterminen 2016 

Grupphandledning för B-uppsats 
Handledningen för er B-uppsats kommer att ske i grupp vid två tillfällen under er 

skrivprocess. Inför båda tillfällena är det viktigt att ni kommer förberedda enligt 

instruktionerna nedan. Din grupps handledningstider finner du i schemat för 

kursen. 

 

Grupphandledning 1 - 15e april (Grupp 1-3) respektive 18e april (Grupp 4-6) 

På den första handledningen kommer vi i huvudsak att utgå från era idéskisser och 

de utmaningar ni står inför då ni ska påbörja er materialinsamling. Inför tillfället vill 

vi därför att ni själva funderar över vilka utmaningar eller val ni har framför er och 

vad ni skulle vilja diskutera i relation till ert metodval och er materialinsamling. 

Formulera 1-3 frågor som du önskar diskutera och ta med dig dem till 

handledningen. Exempel på aspekter ni kan fundera över är 

 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? 

 

Grupphandledning 2 - 10 maj 

På det andra handledningstillfället kommer fokus ligga på analys och slutsatser och 

ni ska därför inför denna handledning vara klara med er materialinsamling. Inför 

handledningen ska ni göra 1 Powerpoint-slide som visar på vart ni befinner i er 

process (t.ex. vilket material ni har samlat in), den ska lämnas in senast 9 maj kl 

12.00 för att ni ska kunna delta på handledningen. Ni bör även fundera över vilka 

svårigheter ni står inför och 1-3 frågor som ni önskar diskutera under 

handledningen.  
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Grupp 4 
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Grupp 5 
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Lycka till! 

Kursledningen 


