
Sist oppdatert 03.11.2017 12:37 

SER 181  

SEMESTERPLAN SER 181 VÅREN 2018 
 
Veileder: Liv Østmo 
 

1. SAMLING: 12-14. FEBRUAR 2018, DE TO FØRSTE DAGENE 09.00-15.00, 
SISTE DAG 09.00 – 13.00  

 

HVA SIER STUDIEPLANEN:  

PROSJEKTVERKSTED 1 - FØRSTE SAMLING  
Emnet handler om hva et prosjektarbeid er, og å utvikle en felles forståelse av prosjektløpet. 
Her utvikler studentene en prosjektidé for et formidlingsopplegg om samisk kultur og 
samfunn, utarbeider en milepælplan, kommer i gang med skriving av refleksjonslogg og 
påbegynner søking av informasjon og utvalg av selvvalgt pensum relevant for prosjektet. 
Behovet for tekniske hjelpemidler avklares. Etter gjennomført emnebolk skal studenten ha  

 Avklart hva et prosjektløp innebærer  

 Valgt tema for formidlingsprosjektet  

 Prøve ut en egen prosjektide i plenum  

 Kommet i gang med refleksjonsloggskriving  

 Utarbeidet en prosjektplan med milepæler  

 Påbegynt informasjonsinnhenting  

 Påbegynt utvalg av selvvalgt pensum relevant for prosjektet  

 Avklart bruk av tekniske hjelpemidler  

 Avklart eventuelle praktiske og etiske problemer med eget prosjekt  
 

OBLIGATORISK OPPGAVE: utarbeide en skriftlig prosjektplan med milepæler. Tidsfrist fastsettes av 

faglærer. 
 

2. SAMLING: 3. – 5. APRIL 2018, DE TO FØRSTE DAGENE 09.00-15.00, SISTE 
DAG 09.00 – 13.00  

 

HVA SIER STUDIEPLANEN:  

PROSJEKTVERKSTED 2 – ANDRE SAMLING  
Emnet består av arbeid med formidlingsprosjektet i henhold til milepælplanen og 
tilbakemeldinger fra medstudenter og veileder. Fremlegging og tilbakemeldinger på 
studentenes prosjekt inngår. Veiledning gis enkeltvis og felles etter studentens behov. Etter 
gjennomført emnebolk skal studenten ha  

 Gjennomført over halvparten av prosjektarbeidet  
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 Prøve ut prosjektet i plenum  

 Fått veiledning og tilbakemelding på utført arbeid  

 Foretatt etiske og faglige avveininger av prosjektet og diskutert disse i gruppe med 
veileder  

 Drøftet eget prosjekts hensiktsmessighet i forhold til målgruppe og ressursbruk  

 Revidert milepælplanen  

 Klargjort selvvalgt pensumstoff  
 

OBLIGATORISK OPPGAVE: foreta en etisk og faglig avveining av prosjektet i gruppe og med 

veileder og deretter skrive et to siders notat om dette.  
Tidsfrist fastsettes av faglærer. 

 

3. SAMLING: 14.-16. MAI 2018, DE TO FØRSTE DAGENE 09.00-15.00, SISTE 
DAG 09.00 – 14.00  

 

HVA SIER STUDIEPLANEN:  

PROSJEKTVERKSTED 3 - TREDJE SAMLING 
Emnet består av en felles prosjektarena der studentene arbeider med å ferdigstille 
prosjektoppgaven, få veiledning og nødvendig praktisk assistanse. Her inngår presentasjon 
av prosjektarbeidet i plenum med tilbakemelding fra veileder og medstudenter på etiske og 
faglige sider ved prosjektet. Etter gjennomført emnebolk skal studenten ha  

 I hovedsak ferdigstilt prosjektarbeidet  

 Fått prøvd ut prosjektet i plenum  

 Foretatt nødvendige korreksjoner av prosjektet  

 Fått veiledning og tilbakemelding på eget utført arbeid  

 Konstruktivt kommentert de andre studentenes formidlingsprosjekt i plenum  

 Klargjort en egen strategi for formidling av temaer basert på samisk kultur og 
samfunn  

 Fått godkjent selvvalgt pensumsstoff  

 Klargjort fremstillingen av prosjektet til eksamen  

 Ha gitt en evaluering av studiet  

 Utviklet et egen etisk og faglig begrunnet opplegg for formidling av samisk kultur -og 
samfunnsaspekter i det offentlige rom  

 Øvet opp vurderingsevnen i forhold til fremstillinger av samer, samisk kultur og 
samfunn i det offentlige rom.  

 

OBLIGATORISK OPPGAVE: klargjøre egen strategi for å formidle prosjektet sitt.  

Tidsfrist fastsettes av faglærer. 
 

 

EKSAMENSFORBEREDENDE SAMLING: 11.06.2018 09.00 – 13.00 
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EKSAMEN 
INNLEVERING AV SKRIFTLIG PROSJEKTARBEID: 29.mai 2018, kl. 15.00 

MUNTLIG FRAMLEGGING AV PROSJEKTARBEIDET, SAMT MUNTLIG EKSAMEN: 12.06.2018 

 

Veileder: Liv Østmo 

Skype: livostmo 

Tlf  78 44 84 73 

Epost: liv.ostmo@gmail.com 

 

 


