
Obligatorisk oppgave i FINF1001 høst 2020 

 

Obligatorisk oppgave skal forberedes i små grupper og leveres individuelt. Du velger selv temaer fra 
listen over temaer for seminarene, se plan for seminarene på FINF1001. 
Følg denne fremgangsmåten: 
 
1.      Bruk Canvas for FINF1001 for å melde deg på en gruppe. Gruppene skal bestå av 3 – 4 
studenter. Frist for å melde seg til en gruppe er 13.september. 
2.      Velg to temaer du vil skrive om blant temaene som inngår i seminarene på emnet, se oversikten 
over seminarene på semestersiden, temaene for seminarene 2 – 5. (Første seminar arrangeres 9. 
september.) Du kan fritt velge temaer, men du bør fortrinnsvis velge temaer som har noe faglig 
sammenheng (slik at oppgaven oppleves som én oppgave med to integrerte temaer).  
3.      Forbered oppgaven ved å lage disposisjon og tenke igjennom innhold og opplegg. Som støtte i 
arbeidet anbefaler vi sterkt å følge seminarene. 
4.      Hver gruppe skal avtale møte på Zoom der alle på gruppen legger frem sine planer for oppgave 
og får idéer og råd fra de andre i gruppen. Dere må regne med å diskutere hvert opplegg i minst 15 
minutter.  Dere velger selv tidspunkt, men møtene må være avholdt innen tirsdag 22. september. 
5.      Skriv fullstendig utkast til oppgave og last det opp på grupperommet i Canvas. Fordel utkastene 
mellom medlemmene i gruppen, f.eks. slik at student 1 kommenterer utkastet til student 2, student 
2 kommenterer utkastet til student 3 og student 3 kommenterer utkastet til student 1. Alle skal 
kommentere utkast fra en annen i gruppen, og alle skal få kommentar på sitt utkast fra én annen i 
gruppen. Kommentarene skal gjelde både innhold og språk, og skal settes inn i utkastet ved hjelp av 
merknadsfunksjonen i Word (eller lignende). Utkast skal lastes opp i Canvas så det er tilgjengelig for 
medstudenten innen 1.oktober kl. 15.00 og kommentarer skal gis innen én uke deretter, altså 
7.oktober kl. 15.00. 
6.      Les og vurder kommentarene fra medstudenten og ferdigstill eget utkastet. 
7.      Lever oppgaven via Canvas. Det er en ordgrense på 1500 -2000 ord (ikke inkludert medstudents 
kommentarer). Innleveringsfrist er torsdag 22. oktober kl. 15.00. 
8.      Seminarlederne retter og godkjenner oppgavene. Dersom prestasjonen ikke er god nok til å bli 
godkjent, får studenten inntil én uke til å gjøre forbedringer. 
 
 

Filnavn på opplastningene:  

Eget første utkast: Utkast_Kari_Nordmann_oblig_FINF1001 

Kommentert utkast: Kari_Nordmann_kommentert_Ola_Nordmann_oblig_FINF1001 

Endelig versjon: Endelig_versjon_Kari_Nordmann_oblig_FINF1001 

 

MERK! 

Alle frister må overholdes, og dersom et gruppemedlem ikke laster opp innen frist må dere ta 

kontakt med seminarleder eller administrasjonen snarest.  

Obligatorisk oppgave må være bestått for å ta eksamen. Dersom oppgaven ikke blir levert eller ikke 

blir godkjent vil eksamensmeldingen bli slettet.  

 


