Retningslinjer for refleksjonsoppgave SPED 1002 høsten 2014
Refleksjonsoppgaven er et obligatorisk arbeidskrav for alle studenter på SPED 1002
Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik.
Refleksjonsoppgave er en relativt uformell sjanger. Noe av poenget med refleksjonsoppgaven er
at studentene skal gis rom for refleksjon over egne erfaringer og opplevelser. Hensikten er at
studentene skal drøfte et bestemt fenomen, et bestemt tema, en bestemt problemstilling eller en
bestemt teori eller tekst med relevans for funksjonshemning, normalitet og avvik. Oppgaven er
tenkt som stimulering til læring, selvstendig refleksjon og faglig bearbeiding. Refleksjonsoppgaven skal utformes som et faglig arbeid med fokus på faglig tema (oppgaven) og med krav til
ryddighet i presentasjonen av egne refleksjoner.
Oppgaven skal være på minst 2 og maksimalt 3 sider.
Forside og eventuelt litteraturliste kommer i tillegg.
Linjeavstand 1,5, skriftstørrelse 12, Times New Roman.
Sidetall og navn på hver side.
Refleksjonsoppgaven leveres elektronisk i Fronter.
Erklæring på at dette er et selvstendig arbeid uten fusk fylles ut elektronisk ved innlevering.
Oppgaven vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent. Sensors kommentarer (ikke mer enn et par
linjer) blir lagt ut i Fronter. De som får ikke godkjent, får en uke på seg til å levere en ny oppgave.
Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, vil kandidaten ikke få lov til å gå opp til eksamen.
Kandidater som ikke får levert innen innleveringsfristen, må søke om å få oppgaven vurdert.
Søknaden avgjøres av faglig og administrativ ansvarlig. Kandidater som leverer etter tidsfristen
uten særskilt alvorlig grunn, mister muligheten til å levere en ny oppgave ved ikke godkjent.
Fordi dette er en refleksjonsoppgave, legges det mindre vekt på formelle krav som litteraturhenvisninger og litteraturliste, enn det vil bli gjort til hjemmeeksamen. Studentene bør likevel
forsøke å anvende stoff (for eksempel sentrale begreper) som de møter i studiet, og anbefales å ha
litteraturehenvisninger i teksten og en litteraturliste til slutt (bruk APA-malen).

