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Restuppgift för missade föreläsningar 

Allmänna instruktioner 
• För att bli godkänd på kursen krävs närvaro på minst 10 föreläsningar (75%). Har du varit 

närvarande på t.ex. 7 föreläsningar ska du skriva 3 restuppgifter enligt nedanstående 
anvisningar. Har du varit närvarande på t.ex. 5 föreläsningar ska du skriva 5 restuppgifter 
enligt nedanstående anvisningar, etc. 

• Texten ska totalt vara på totalt 1-1,5 sidor. 

• Storlek: 12. Radavstånd: 1,5. Typsnitt: Valfritt  

• Namnge filen med för- och efternamn och rest efter (exempel: maria.fransson.rest.doc). 

• Bifoga filen i ett e-mejl och skicka till: mn.uu@analys.urkund.se  

• Om du lämnar in flera restuppgifter, skicka dem som separata dokument. 

Uppgiften 
• Välj ut en av de föreläsningar du missat. 

• Läs alla artiklar i artikelkompendiet som hör till det valda tillfället. 

• Välj sedan ut en av artiklarna och försök sammanfatta innehållet och författarens/författarnas 
ståndpunkter i en löpande text. 

• Berör följande frågor i din löpande text (inte nödvändigtvis i denna ordning): 
 

1. Vilka är artikelns huvudargument? 
 

2. Hur hänger artikeln ihop med annan litteratur och andra teman som tagits upp 
på kursen? 
 

3. Hur förhåller du dig till den hållbarhetsproblematik som beskrivs i artiklarna? 
Håller du med/inte med författarnas argumentation eller beskrivningar? Vad är 
dina åsikter i ämnet? 
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Litteratur och referenser 
• Litteraturhänvisningar ska vara tydliga. Var noga med att skilja mellan information du refererar till 

och egna åsikter. 

• Referenser till litteratur ska antingen ske med hjälp av fotnoter,1 det s.k. oxfordsystemet, eller med 
hjälp av parenteser i löpande text, det så kallade harvardsystemet (Hornborg, 2001, s. 39). 

• Du ska göra minst 1 referens till någon av artiklarna till den valda föreläsning och minst 1 referens 
till annan litteratur på kursen eller en annan föreläsning. 

• Det är tillåtet att använda externa källor – sådana som inte är med i kurslitteraturen – om det görs 
utöver det antal källor/referenser som krävs ur kurslitteraturen. 

• Tänk igenom helheten och presentationen av din text. Sträva efter flyt i språket, logiska 
styckesindelningar och övergångar styckena emellan, tydlighet både i återgivningen av andras 
ståndpunkter och i argumentationen för dina egna. Analysera och argumentera självständigt men 
se till att backa upp dina resonemang med tydligt redovisade källor.  

Bedömningsgrunder 
Fullständighet – Är texten skrivet utifrån instruktionerna nedan? 
Argumentation – Är egna argument relevanta, av vikt och adekvata? 
Litteraturhänvisningar – Görs relevanta hänvisningar till litteraturen? Har studenten tillgodogjort sig 
litteraturen? 
Språklig och innehållsmässig precision – Språklig klarhet, är texten begriplig? Är innehållet rätt tolkat, 
eller finns rena missuppfattningar eller felaktiga påståenden? 
 
 
Lycka till! 
 
/Kursledningen 

                                                            
1 Exempel: Hornborg (2001), ”The Thermodynamics of Imperialism: Towards an Ecological Theory of Unequal 
Exchange”, i The Power of the Machine, s. 39. 
 


