Matematik 1 (MMG200) ht-17 – Skrivseminarium 20/11 och 21/11

Måndag och tisdag den 20/11 resp. 21/11 deltar samtliga studenter i MMG200 (Matematik 1) i ett
skrivseminarium med syftet att utveckla syntestexterna genom återkoppling från kurskollegor,
fackspråkslärare och matematiklärare.
Lokalen för seminariet är MVF31.
Studentgruppen är för ändamålet indelad i två delgrupper. Gruppindelning finns i ett separat
dokument på kurshemsidan.
I samband med seminariet kommer ni först att läsa och kommentera varandras texter med hjälp av ett
återkopplingsunderlag som delas ut på plats (det finns också på kurshemsidan för den som vill kika på
det i förväg). Kom ihåg att skriva ut två exemplar av din text och ta med dig dessa till seminariet.
Därefter kommer ni i mindre grupper att ges möjlighet att diskutera era texter med avseende på
matematiska såväl som textuella perspektiv. Hans Malmström och Stefan Lemurell finns på plats för
råd och stöd och går runt i läs/diskussionsgrupperna, och i slutet av seminariet kommer Hans och
Stefan att inför hela gruppen sammanfatta sina intryck från diskussionerna till förmån för samtliga
studenter.
Måste jag gå på skrivseminariet?
à Ja, närvaro är obligatorisk eftersom vi av erfarenhet vet att ALLA studenter drar nytta av den här
typen av konstruktiv diskussion kring texten, både den egna texten och andras texter. Dessutom kan du
betrakta tillfället som motivation att komma igång med skrivandet av texten.
Hur mycket ska jag ha skrivit inför seminariet?
à Så mycket som möjligt eftersom det då blir enklare att kommentera din text på ett konstruktivt och
meningsfullt sätt. Alla studenter ska minst ha med sig en och en halv sida (A4) med löpande text.
Om du dessutom har anteckningar från en/flera föreläsning(ar) som du ännu inte hunnit integrera i
texten är detta ett bra tillfälle för sig att få hjälp från dina kurskamrater att utveckla texten i en enhetlig
riktning.
Hur ska jag kunna skriva min text om jag ännu inte bestämt mig för vilka My-dagsföreläsningar jag
vill använda?
à Sannolikt har du ändå material från några föreläsningar som du vill använda, och en inledning och
utkast till avslutning kan du skriva preliminärt.

Välkomna måndag 20/11 och tisdag 21/11,

Hans och Stefan

