KKE :: Kommunikation, kognition & etik [ vt2013 ]

UPPGIFT 3: GEMENSAMT SKRIVANDE
Obligatorisk uppgift

Syfte
Uppgiften syftar till att ni ska:
– bearbeta kursmaterial (texter & föreläsningar) genom att diskutera och formulera
er utifrån detta kursmaterial,
–

utveckla er förmåga att kommunicera via text och få ytterligare inblickar i olika
sätt att arbeta med text genom att samproducera en text tillsammans med andra.

Uppgiften
I denna uppgift arbetar ni i mindre grupper (i allmänhet grupper om 3 personer).
Gruppindelningen hittar ni på sista bladet i detta dokument.
Välj gemensamt inom gruppen:
– 1-2 resonemang eller teman ur Ann Heberleins bok,
– 1-2 resonemang eller teman från föreläsningarna av Philip Pärnamets eller Linda
Fagerlund.
Välj teman/resonemang som ni vill diskutera och fördjupa er i. Utgångspunkten kan
vara att man tycker att det är tankeväckande, onyanserat framställt, viktigt, intressant,
provocerande, osv.
Deluppgift 1: Diskutera
i. Beskriv de valda resonemangen/temana med några meningar vardera.
ii. Beskriv kort hur vi valde och vilka motiv ni har för era val.
iii. Fråga er för varje resonemang/tema om ni i gruppen har direkta eller indirekta
erfarenheter eller kunskap som stämmer in och belyser, alternativt inte stämmer
in, för det givna resonemanget. Lyft fram några sådana exempel för varje tema.
iv. Diskutera följande: ser ni det som angeläget att man sprider kunskap eller främjar
diskussion om respektive tema/resonemang? Varför/varför inte? Om ja, hur skulle
man i så fall kunna sprida kunskap eller främja diskussion?
Deluppgift 2: Formulera i text
Formulera punkt (i) – (iv) ovan i en rapport om ca 2-4 A4-sidor text och gärna med
någon illustration.

Rapporten
Kvalitetskrav på rapporten
Innehållet ska vara väl förankrat i boken respektive föreläsningen/föreläsningarna och
formmässigt krävs följande för godkänd rapport:
– god struktur och läsbarhet; tänk på rubriker, underrubriker, layout, typografi, osv.,
– en text genomgången med stavningskontroll,
–

en text genomgången med avseende på talspråksliknande text, särskrivningar och
formuleringar som försvårar för läsaren,

–

användande av korrekta och konsekventa referenser.

Tidsplanen
– Måndag 18 mars: Uppgiften delas ut.
– Fredag 5 april: Skicka (via e-post) en pdf till kursansvarig.
– Måndag 8 april: Genomgångar med feedback.

Gruppindelning till ”Uppgift 3: Gemensamt skrivande”
Axel H – Sanne – Katarina
Carolina – Clara Maria – Per
Philip – Elias – Timara
Ylva – Oskar – Tove
Ingrid – Madeleine – Victor
Axel N – Petter – Martha
Anton – Isabel – Mathias
Lisa – Jesper – Kristbjorg – Maria
Emilia – Andreas – Nils

