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Närvarokomplettering för missade föreläsningar 
 
Denna uppgift är till för att du ska kunna tillgodogöra dig de föreläsningstillfällen du har missat. 
Närvarokravet för kursens föreläsningar är 75 % så det är ok att missa upp till 25 % av kursens alla 
föreläsningstillfällen men missar du mer än så behöver du göra en kompletteringsuppgift för 
varje föreläsning som överskrider gränsen på 25 %.  
 
För att komplettera din frånvaro ska du för varje föreläsning som du behöver komplettera välja 
en artikel ur kursens artikelkompendium (och bland de artiklar vi delat ut under kursens lopp) 
och skriva ett sammanfattande referat samt avsluta med självständig reflektion kring artikeln. 
Exempel på frågor du kan reflektera kring i din diskussion är: vilka svagheter och styrkor har 
texten? Hur relaterar artikeln till kursinnehållet i övrigt? Vilka nya idéer eller tankar väcker 
artikeln hos dig?  
 
 
För varje artikel ska du sedan skriva 2 sidor innehållande:  
 
1. En kort sammanfattning där du lyfter fram huvudargument och centrala delar (1 sida).  
 
2. Kritisk diskussion och egna reflektioner kring innehållet i artikeln (1 sida).  
 
 
Tänk på att vara noga med när det är du som säger eller tycker något i texten och när det är 
författaren.  
Omfattning: Din text ska vara 2 sidor per artikel (2 sidors komplettering per missad föreläsning), 
teckenstorlek 12 och 1,5 radavstånd.  
Inlämning: Lämnas in via mail senast den 21 december till gmh@csduppsala.uu.se 
 
Obs! För att bli godkänd på kursen måste du alltså (utöver skriftlig examination) närvara under 
minst elva föreläsningstillfällen samt under kursens tre seminarier. Du får missa högst fyra 
föreläsningar (25 %). Har du missat fler måste du göra kompletteringsuppgifter till de 
föreläsningar som överskrider denna gräns. Exempel: Har du missat fem föreläsningar måste du 
göra en kompletteringsuppgift, har du missat sex måste du göra två… 
 
Du ska tillämpa denna uppgift på alla föreläsningar du behöver komplettera. Behöver du lämna in 
fler än en närvarokomplettering gör du denna uppgift flera gånger men utgår från olika 
texter/artiklar varje gång. 
 
 
Lycka till! 
/ Karin och Sara 
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