Halmstad HT-13

Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare. ~ Albert Einstein

praktiska tips, inspiration och motivation inför uppsatsskrivandet

Smått och gott
- om vetenskapliga rapporter och referensteknik
Pia är lektor och en av författarna till boken ”Smått och gottom vetenskapliga rapporter och referensteknik”. Hon kommer
att prata om uppsatsprocessen och tar bl. a. upp hur man
kan leda sig själv, komma igång med skrivandet och bygga en
rapport/uppsats.

08 30- 09 45

Wigforss

Pia Ulvenblad
Befattning:

Universitetslektor
Organisation
Sektion/Enhet:

Sektionen för
ekonomi och teknik

4

Korta tips för dig som skriver uppsats...
Uppsatsprocessen
När man skriver uppsats är det många små detaljer och mycket att hålla ordning
på. Några råd på vägen får du bl. a. i ”Smått och gott” av Pia Mattsson och
Anders Örtenblad eller ”Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter”
av Sven Hartman och liknade böcker.

Egna anteckningar:

55

Välja och utvärdera källor
Elisabet kommer att ge dig nyttiga tips om granskning och utvärdering av information vid uppsatsskrivande.

10 00-10 20

Wigforss

Elisabet Frigell
Befattning:

Bibliotekarie

Korta tips för dig som skriver uppsats...

Sektion/Enhet:

Kritisk källbedömning

Biblioteket

Vilka källor kan du använda när du skriver uppsats? Det varierar mellan olika utbildningar så fråga
din handledare vilka riktlinjer som gäller dig.
Huvudregeln är att använda sunt förnuft och ha ett kritiskt förhållningssätt. För tips på kriterier
som du kan använda för att bedöma en källas kvalitet så kan du t. ex. använda sidan Källkritiska
frågor från Göteborgs universitetsbibliotek http://ub.gu.se/skriva/kallkritik/fragor/
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Det finns flera böcker som tar upp källkritik t.ex. Källkritik av Torsten Thurén utgiven av Liber
2013

Egna anteckningar:

77

Plagiatprevention
Jesper berättar om Högskolans verktyg för plagiatkontroll. Han
kommer att fokusera på fördelarna med verktyget, vad är plagiat,
vilka fallgropar finns och hur de kan undvikas samt ge tips om
länkar till information.

10 35-10 55

Wigforss

Jesper Hakeröd
Befattning:

Universitetsadjunkt

Korta tips för dig som skriver uppsats...

Sektion/Enhet:

Plagiering

Sektionen för
informationsvetenskap,
data- och elektroteknik

8

Ditt arbete ska vara ditt arbete. Att framställa ett arbete som någon annan har gjort
som sitt eget är plagiering. Tala tydligt om när du hänvisar till en källa eller citerar. För
mer information och användbara länkar se: http://bit.ly/Antiplagieringsguiden

Egna anteckningar:

99

En uppsats ger mer än bara ett betyg
Madeleine, lektor, forskare och internationell vetenskaplig
granskare, ger tips på hur man skriver, strukturerar och granskar
vetenskapliga texter för chans till publicering. Gör din uppsats
värdefull, för både kunskapsutveckling och CV!

1110-12 00

Wigforss

Madeleine Svensson

Korta tips för dig som skriver uppsats...

Befattning:

Att söka information är en process. Tänk kreativt och var öppen för att ändra sökord eller
sökstrategi under arbetets gång. Ha också koll på var och hur du har sökt. Sökandet tar ofta
längre tid än man tror.

Universitetslektor
Sektion/Enhet:

Sektionen för hälsa och
samhälle

Söka information

För tips om hur du kan lägga upp din sökning kan du bl.a. kolla Stora Sökguiden från Blekinge
tekniska högskola: http://www.sokguiden.se/
När du ska börja söka finns en sökruta mitt på bibliotekets hemsida som kan vara ett bra ställe
att börja på. Med den söker du i nästan alla bibliotekets databaser samtidigt.
Det är också en bra idé att söka i någon eller några enskilda databaser eftersom de ibland
är inriktade på just ditt ämne och ibland har väldigt bra specialfunktioner (som t.ex. inbyggda
ordlistor där du kan hitta bra sökord). För tips om vilken databas som passar just dig fråga en
bibliotekarie eller kolla bibliotekets ämnesguider.: http://bit.ly/amnesguide
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Egna anteckningar:

1111

Motivation
Har du funderat på det här med motivationen, orken eller kanske
några nya goda vanor? Kom och lär dig lite mer!

Per Österberg

Korta tips för dig som skriver uppsats...

Befattning:

Referenshantering

Avdelningschef
Sektion/Enhet:

Studenthälsan

13 00-13 20
Wigforss

Referenser talar om var du har hämtat informationen som du använt i din uppsats. Det
finns många olika sätt att skriva referenser. Hör med din handledare om det är någon
särskild stil du ska använda.
Biblioteket har samlat länkar till guider om hur några av de vanligaste stilarna skrivs:
http://bit.ly/skrivaReferenser
Referensverktyg är program (ofta webbaserade) som håller reda på dina referenser och
automatisk formaterar dem till den stil du väljer. Det finns många olika referensverktyg.
EndnoteWeb och Zotero är några alternativ. För mer information kontakta biblioteket.
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Egna anteckningar:

1313

Kontakt som leder vidare
Annika från Karriärcentrum kommer att prata om hur
man presenterar sig när man kontaktar företag och skapar intresse
för sitt uppsatsämnet. Hon tipsar om vanliga fallgropar och ger
grunderna i hur man kort och kärnfullt får fram sitt budskap.

13 35-14 20

Wigforss

Annika Lindhe
Befattning:

Koordinator

Korta tips för dig som skriver uppsats...

Sektion/Enhet:

Språk

Studerandeavdelningen

Språket i högskolan, det akademiska språket, har en viss stil. Vill du ha respons på ditt
skrivandet kan du vända dig till Skrivpunkten: http://bit.ly/skrivpunkten
För hjälp med dina engelska texter vänder du dig till Engelska språkstudion:
http://bit.ly/EngelskSpråkstudio
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Egna anteckningar:

1515

Uppsatsarbete
- rättigheter och skyldigheter
Tid: 10-11:30
Plats:

Halda

14 35-14 55

Wigforss

Patrik, kårordförande, kommer att berätta om vilka skyldigheter
och rättigheter du har som student i samband med uppsatsarbete.

Patrik Mattisson
Befattning:

Kårordförande

Korta tips för dig som skriver uppsats...

Enhet:

Publicera din uppsats

Kåren

När du är färdig med din uppsats och den är godkänd är det dags att registrera och ladda upp
den i DiVA (Högskolans publiceringsdatabas). Information om registrering och inloggning till
DiVA hittar du här: http://bit.ly/publiceraDiVA
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Egna anteckningar:

1717

Schema 19 november

Wigforss
08:30 - 09:45
10:00 - 10:20
10:35 - 10:55
11:10 - 12:00

Pia Ulvenblad

Smått och gott
Elisabet Frigell

Välja och utvärdera källor
Jesper Hakeröd

Plagiatprevention
Madeleine Svensson

En uppsats ger mer än bara ett betyg

LUNCH
13:00 - 13:20
13:35 - 14:20
14:35 - 14:55

Per Österberg

Motivation
Annika Lindhe

Kontakt som leder vidare
Patrik Mattisson

Uppsatsarbete -rättigheter och skyldigheter

Schedule 19 November

Obs! the lectures in Halda are held in English

HALDA
08:30 - 09:20
09:35 - 09:55
10:10 - 10:35
10:50 - 12:05

Madeleine Svensson

An essay is more than just a grade
Per Österberg

Motivation
Patrik Mattisson

Writing a thesis - rights and obligations
Pia Ulvenblad

A little about a lot

LUNCH
13:00 - 13:20
13:35 - 13:55

Jesper Hakeröd

Preventing plagiarism
Elisabet Frigell

Select and evaluate sources

ett samarbete med representanter från olika delar av högskolan

Karriärcentrum
Studenthälsan
HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

information | möten | kreativitet

