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Skrivuppgift 3
Syftet med Skrivuppgift 3 är att är att ni självständigt ska se samband och göra kopplingar
mellan kursens olika delar. Detta ska ske genom att ni arbetar ihop era texter från
Skrivuppgift 1 och 2 till en sammanhängande PM. Texten ska vara förståelig för en läsare
som inte har läst de separata uppgifterna och frågorna och inte vara uppbyggd efter en
”fråga-svar struktur”.
Koppla samman skrivuppgifternas olika teman till varandra och gör naturliga övergångar
med hjälp av stycken och kapitel, vilka ni sätter lämpliga rubriker på. Ni får ändra strukturen
och innehållet i era texter från Skrivuppgift 1 och 2 efter eget tycke, men samtliga frågor i
dessa uppgifter måste fortfarande besvaras.
Ni ska även utveckla era resonemang med hjälp av det sammantagna innehållet i kursen. I
det ingår att i minst en av era gjorda analyser inkludera en reflektion över värderingars roll
(t.ex. värderingar i relation till andragörande eller riksdagspartiets natursyn). I denna
reflektion ska ni referera till minst en text från kurslitteraturen för Del 3.
Avsluta din PM med en analys, max 1000 ord, där du sammanfattar och reflekterar över din
text, i den avslutande analysen ska följande frågor besvaras:
Vad kan man lära sig genom att se din text som en helhet snarare än separata delar?
Vilka samband kan man se mellan värderingar, världsbilder och visioner i din text?
Finns det några slutsatser man kan dra av det som har behandlats i texten?
Avsluta med en personlig reflektion över vilka tankar och funderingar som har väckts hos dig
under skrivandets gång.
Form och inlämning
Läs noga igenom uppgiften och formulera ett svar på max 6000 ord totalt. Använd 12pt och
radavstånd 1,5. Du ska, i ditt svar, referera till minst sju artiklar/böcker från kurslitteraturen,
varav en referens måste göras till Ganetz (2012), en till Helmfrid (2007), en till Evernden
(1993), en till Hansson (2012) och en valfri text från Del 3. Vi uppmuntrar användandet av
externa källor och referenser till muntliga föreläsningar, men detta ska ske utöver
efterfrågade antal referenser. Du ska använda dig av Harvard- eller Oxfordsystemet när du
refererar,
här
kan
du
läsa
mer
om
hur
du
går
till
väga:
http://www.ub.uu.se/sv/Sok/Soktips/Hur-skriver-du-referenser/.
Uppgiften
kommer
bedömas med U eller G för er som läser VVV-fristående och med U, 3-5 för er som läser
HUB.

Ladda upp din uppgift på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast fredagen den
21/3 kl 18.00. Inkludera för- och efternamn i dokumentets titel och skriv namn högst upp på
alla papper, lämpligen i sidhuvudet.
Tänk på!
Bearbeta och behandla era texter noggrant och kritiskt, ofta kan man i efterhand korta ner
och renodla sina resonemang för att göra dem tydligare för läsaren. Använd er av de
kommentarer ni har fått på era uppgifter och ta även hjälp av de allmänna kommentarerna
som vi har formulerat. Nämligen dessa:
Läs igenom hela uppgiften noga och var noggranna med att ni besvarar hela uppgiften och
alla frågor.
Läs igenom och följ instruktionerna för form och formalia, dvs. rätt antal ord, referenser och
liknande.
Var konsekventa och noggranna när ni strukturerar upp er text. Använd er av Harvad- eller
Oxfordsystemet när ni refererar, använd en typ av styckesindelning.
Referera! Var hellre övertydliga med vad som är era egna ord och vad som är information
från en källa, ange då vilken källa det rör sig om. Vetenskapligt skrivande handlar i grund och
botten om transparens.
Använd gärna citat (referera!), men behandla dem då i texten. Kommentera dem och väv in
dem i texten på ett naturligt sätt.
Korrekturläs, läs igenom era texter innan ni skickar in dem. Stavfel och slarvfel drar ner
helhetsintrycket på en text och kan i värsta fall "dölja" viktiga poänger i er text.
Våga vara kritiska och ifrågasätt både föreläsare och texter, det ni möter i kursen är ingen
absolut sanning utan kräver att ni reflekterar kritiskt över innehållet.

Lycka till! /Sanna och Malin

