Arbeidskrav for seminarvarianten UVEXFAC
Utgangspunktet for hvordan arbeidskravet er konstruert i seminarvarianten er i tråd med
ferdighetsmålet i emneplanen for UVEXFAC: ”Om at studentene skal utvikle ferdigheter i å
argumentere og kritisere utdanningsforskning og å kunne delta i samfunnsdebatten.” Vi ønsker at
studentene i skriveprosessen skal trene sine analytiske evner. I tillegg til at de skal arbeide ut ifra en
faglig og problematiserende holdning for å styrke sine evner til faglig argumentasjon. Studentenes
arbeidsprosess med arbeidskravet ligger til grunn som en faglig forberedelse til gruppearbeid i
seminargruppene.

Arbeidskrav for seminar V12
Arbeidskravet består av en tekstanalyse som studentene kan utføre enten individuelt eller i en
gruppe med maks tre deltakere. Studentene skal på bakgrunn av en tildelt pensumtekst skrive et
resymé av innholdet ved hjelp av noen gitte spørsmål. På grunnlag av analysen skal studentene lage
en problemstilling til en faglig diskusjon som skal foregå i seminarrommet på Fronter. Studentene
skal også skrive minst to diskusjonsinnlegg innenfor andre studietemaer. Diskusjonsinnleggene skal
være enkelt studenters bidrag til faglige diskusjoner. Studentene vil dermed arbeide både tekstnært
og analytisk, tematisk og problematiserende med minst tre sentrale pensumtekster. Følgende
forventinger er knyttet til arbeidskravet på seminarvarianten:


Studentene vil bli delt in i grupper og få tildelt tekst som skal analyseres.



Arbeidskravet skal omfatte ca 8800 tegn inkludert mellomrom.



Studentene skal forholde seg til faglige og formelle krav som er tilkjennegitt i
fellesrommet for UVEXFAC på Fronter.



Arbeidskravet skal lastes opp til frist i seminarrommet i Fronter.



Et første utkast til tekstanalysen vil ligge til grunn for gruppearbeid i seminaret.



Studentene vil få veiledning på første utkastet av seminarleder.



På bakgrunn av veiledning, faglige diskusjoner og relevant pensum skal studentene
ferdigstille tekstanalysen og formulere et diskusjonsspørsmål.



Som en del av arbeidskravet skal studentene skrive to diskusjonsinnlegg i seminarrommet til
to andre studietemaer.



Fronterdiskusjonen vil bli gjennomgått og oppsummet i seminaret.



Obligatorisk erklæring skal lastes opp til frist i fronterrommet.



Ved underkjenning av endelig arbeidskrav vil studenten få mulighet til å levere besvarelsen
pånytt innen en uke. Dersom arbeidskravet blir underkjent også etter denne innleveringen vil
studenten ikke ha mulighet til å fremstille seg til eksamen inneværende semester.

Frister for arbeidskrav i seminaret
Den 19.02 frist for første utkast av arbeidskrav.
Den 04.03 frist for et diskusjonsspørsmål til arbeidskravet.
Den 11.03 frist for endelig innlevering av arbeidskravet.

Den 18.03 frist for to diskusjonsinnlegg.

