
UVEXFAC10 – Om arbeidskrav  Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO 

UVEXFAC10 – Om arbeidskrav   

Det er knyttet en obligatorisk komponent til emnet i form av et arbeidskrav. For å kunne fremstille 

seg til eksamen må arbeidskravet være godkjent. Det er utviklet et seminartilbud som går over 10 

uker, en gang i uken. Studentene velger selv om de ønsker å gjennomføre arbeidskravet i seminar 

eller som selvstudium.   

Formålet med seminaret er å støtte studentene i skriveprosessen, og til faglig forståelse. I seminaret 

får du veiledning på et første utkast til arbeidskravet av seminarlederen, som er en viderekommende 

student. I seminaret vil du også møte et tilrettelagt læringsmiljø med gruppearbeid og faglige 

diskusjoner om sentrale temaer og teoretikere innen emnet.  

Om det ikke passer deg å gå i seminar kan du velge selvstudievarianten. Det forutsetter imidlertid at 

du har kjennskap til den akademiske skriveformen, og mestrer det å redegjøre for, drøfte og vurdere 

faglige problemstillinger.  

Det er forventet at studentene i arbeidskravet viser at de har utviklet en akademisk tilnærming til 

oppgaveskriving. Du skal kunne redegjøre for og drøfte relevant fagstoff og faglige problemstillinger, 

i henhold til oppgitt oppgavetekst. Det er også forventet at du ivaretar de formelle kravene til 

arbeidskravet i form av oppgavestruktur, bruk av referanser og litteraturliste. 

Arbeidskravene skal leveres i fronter (blyant.uio.no) i henhold til gjeldende retningslinjer og til 

fastsatte frister (se: Semestersiden, under arbeidskrav og fellesrommet i fronter, under kursinfo). 

 Om ditt arbeidskrav blir underkjent, får du én mulighet til ny innlevering,  
innen ny fastsatt frist ca én uke.  

 Ved sykemelding får du utsettelse til avtalt frist etter friskmelding.  

 

Seminarundervisning er et eksklusivt tilbud med individuell veiledning av arbeidskravet. Du mottar 

derved konkret oppfølging i forhold til faglige forventinger og akademiske krav til oppgaveskrivning. 

Seminaret er frivillig, men det fordrer forberedelse til hvert seminarmøte og aktiv deltakelse for å 

sikre et godt læringsmiljø.   

Vi anbefaler seminaret til alle våre studenter. Det er en effektiv undervisningsform som vil sikre god 

faglig utvikling for deg som er aktiv og stiller faglig forberedt. Du vil i ditt første studieår møte faglig 

sammensatte emner, som både fordrer faglig bearbeidelse og modning. Arbeidet med arbeidskravet 

viser seg å være arbeidskrevende og utviklende til samme tid. Nettopp derfor er seminaret et 

hensiktmessig undervisningstilbud til faglig forståelse. 
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 Dersom man velger seminarvarianten, er det forpliktende. Du må gjennomføre seminaret i 

henhold til deltakerforpliktelser og arbeidskravet må være godkjent i henhold til 

seminarvarianten, for at du skal kunne avlegge eksamen. 

 

Studenter som ønsker en seminarplass må melde seg via studentweb før fristen for student-

registreringen den 1. september, og må møte til første seminargang for å bekrefte at de takker ja til 

plassen. Studenter som ikke møter første gangen vil miste seminarplassen og overføres til 

selvstudier.  

Deltakerforpliktelser i seminaret 

 Det er obligatorisk fremmøte til første seminarmøte for å bekrefte at man skal ha 
seminarplassen. 

 Det kreves 80 % oppmøte, det vil si ikke høyere fravær enn to ganger, for å fullføre 
seminaret.  

 Fravær som skyldes sykdom må dokumenteres med legeerklæring, som skal inneholde dato 
for friskmelding. I tillegg må studenten fylle ut fraværsskjema som ligger på semestersiden.  

 Om fraværet går ut over aktuelle frister i seminaret (uten sykemelding), må studenten ta 
kontakt med seminar administrasjonen for å avtale ny frist for gjennomføring av 
arbeidskravet.  

 Om man er borte mer en 20 % og ikke leverer sykemelding mister man muligheten for å 
kvalifisere seg til eksamen i det inneværende semesteret.  


