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SCHEMA  KOMVUXARBETE – NATURVETENSKAP BIOLOGI/KEMI 
      

Vecka Kursträffar Eget arbete 

32 11/8 

Komvuxarbetets syfte - ämnesval och avgränsning. 

Projektplan - syfte och struktur.  

Loggbok och hur undersökningars resultat redovisas 

 

Läs anvisat material 

Bestäm ditt ämne, gör bakgrunds-

sökningar och gör ett utkast till 

projektplan! Börja skriva loggbok! 

33 16/8 

Uppföljning av projektplaner 

Mer om vetenskap och vetenskaplig kommunikation 

Rapportstruktur, syfte och mallar 

 

Gör fördjupande bakgrundssökningar 

samt en rapportdisposition, enligt 

rapportmallen. Loggboken visas 

34 23/8 
Vad ska du undersöka? Ämnesval, frågor 

informationssökning och experimentdesign 

Formulera frågeställning och fundera på 

metod och experimentdesign. 

Slutgiltig projektplan klar denna vecka 

35 30/8 
Presentation av ämnen och frågeställningar.  

Uppföljning av slutgiltiga projektplaner 

 

Slutgiltig planering av din undersökning. 

Loggboken visas 

36 6/9 
Handledning 

 

Sätt fart med din undersökning! 

37 13/9 
Handledning 

Eget arbete enligt vald metod. 

Redovisa preliminära resultat 

Loggboken visas 

38 20/9  

Handledning 
 

Statistisk bearbetning av ditt material 

39 27/9 

Handledning 

 

Rapportskrivning Loggboken visas 

40 4/10 
Handledning    

1:a utkast till rapport lämnas in  

41 11/10 

Handledning       

Arbete med 2:a rapportversionen. 

42 18/10 

Handledning 
2:a utkast till rapport lämnas in  

43 25/10 
Seminariet – opponent och respondent 

Syfte och metodik    

 

Arbete med den slutliga rapportversionen 

44 1/11 

Handledning 
Slutgiltig rapport / kv-arbetet lämnas in 

senast 3/11. 

45 8/11  
Presentation av ett arbete - och handledning 

Att vara opponent - och handledning 

Förbered din presentation! 

Förbered din opponering! 

Skriftlig respons lämnas in senast 10/11 

46 15/11 

Uppsatsseminarium 
Power Point som presenterar det egna  

kv-arbetet lämnas in senast 14/11 

Seminarium 15/11 

47 22/11 

Efterarbete 
Skriftlig respons på kamrats presentation 

lämnas in 22/11 
Tid att revidera din uppsats 

48-50 29/11, 6/12, 13/12 
Inlämning av reviderat Komvuxarbete  

Inlämning av loggboken 

Utvärdering av den egna arbetsprocessen 

Reviderade delar av komvuxarbetet 

lämnas in senast 29/11 
Loggboken lämnas in senast 6/12 

Utvärdering av eget arbete med 

komvuxarbetet lämnas in 13/12 

51 20/12 
Utvärdering av kursen 

 

 

Kursmaterial: Delas ut i samband med kursträffar samt via http://i-edu.se/komvuxarbete/ 
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