Individuell uppgift U-landsfrågor SH B.
Arbetsområden:
1. Varför ställer västvärldens frihandelskrav till så stora problem för u-länderna?
Eller gör de det? Är det inte så att u-länderna söker ineffektivt skydd bakom tullar
och annat?
2. Hur funkar det svenska biståndet? Problem, möjligheter? Utveckla själv frågan lite.
3. Varför är det så att, och vad kan du göra åt att:
a. det dör 30000 barn varje dag av enkla åkommor så som diarré?
b. fallen med HIV AIDS fortfarande ökar?
c. inte alla barn får gå i skolan?
d. i-länderna kräver räntor och återbetalning av u-länderna?
4. Miljöfrågan och klimathotet. Formulera själv en frågeställning kring detta.
Ni ska välja ett av följande arbetsområden. Om ni vill ändra lite i själva formuleringen så är
det helt ok. Fråga 3 är fyra olika frågor.
Så här ser tidsplanen ut:

Ni ska alltså lämna in arbetet den 22 april som ju råkar vara Lenins födelsedag. Lämna in
en papperskopia och en elektronisk kopia via mejlen, choh16@utb.lund.se. Ni ska även
skicka ett exemplar till Urkund christian.ohlsson.katedral@analys.urkund.se.
Arbetet ska vara på max 3 sidor. Ni ska ha en källförteckning och ha källangivelser i er
text.
Texten ska vara skriven i 12 pt och radavståndet ska vara enkelt. Bilder, dagram, källor,
innehållsförteckning och fotnoter räknas inte in i sidantalet.

Plagiat och fusk.
Att använda en källa utan källangivelser är det samma som plagiat och detta bestraffas
med ett IG på hela arbetet.
Det är också plagiat att översätta en text från ett annat språk til svenska och kalla det sin
egen text. Vidare är det plagiat att ändra tempus i en text eller bara byta ut enstaka ord i en
text och kalla den sin egen.
Betygskriterier:
För G krävs:
● Rätt arbetsområde.
● Att frågan besvaras till en större del men det godkänns att författaren hamnar
utanför själva frågeställningen.
● Arbetet är gjort av författaren och använder författarens egna ord och tankar.
● Det finns en inledning, en avhandling och en avslutning.
● Källangivelser och källförteckning finns.
● Arbetet lämnas in på den överenskomna tiden.
För VG krävs förutom kraven för G också:
● Frågeställningen följs.
● Inledning, avhandling och avslutning följer samma röda tråd.
● Det går att hitta författarens egna tankar men analysen är ganska svag. Det är mest
fakta som redovisas och mycket lite egna tankar.
För MVG krävs förutom kraven för G och VG också att:
● Inledningen redogör för frågeställningen, avhandlingen följer och analyserar denna
frågeställning och avslutningen knyter sedan vackert ihop de slutsatser och analyser
som författaren har gjort i sitt arbete.
● Analysen är genomgående i hela arbetet.

