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KUN 4010 fase II 
 

Undervisningsperiod: v. 40–48 

 

Efter avslutad fellesundervisning i fase I fördelas studenterna på faglärarna på basis av önskad 

inriktning på projekten. Det förutsätts att fagläraren i de flesta fall också får veilederansvar när 

projektbeskrivelsen är godkänd. 

 

Studenterna skall levere en projektskisse senast måndag 26 sept. Omedelbart efter det (i samma 

vecka) fördelas de av ämnesansvarig på faglärarna som därefter tar över undervisningen.  

 

Faglärare ger råd om oppgaven, individuellt och i seminarieform (se nedan). Det anbefalles att 

faglärare och studenter i samråd sätter upp ett pensum på ca. 750 sidor: 

- En fellesdel som omhandlar aktuella teoretiska och metodiska problem inom de fält som 

studenterna önskar skriva in sig i. Omfång: ca. 250 s. 

- Ett individuellt särpensum, som är direkt relevant för studenternas ämne/fält. Omfång: ca. 500 s. 

 

Faglärare har ett individuellt möte (varighet: en halv till en timme) med var och en av studenterna 

om deras projekt och den därtill knutna litteraturen. Om behov föreligger kan ett andra möte 

avhållas. 

 

Vidare samlas faglärare och samtliga studenter i gruppen till två gruppseminarier (varighet: två 

timmar per tillfälle). 

- Tema för det första seminariet är lämpligtvis teori och metod: om ett fellespensum föreligger (se 

ovan) baserar sig seminariet på de här uppsatta titlarna. Studenterna skall ha läst texterna i förväg. 

Faglärare inleder. 

- Det andra seminariet är ett fremleggningseminarium. Studenterna har i förväg distribuerat utkast 

till projektbeskrivelser inom gruppen (frist avtalas individuellt i varje grupp), och 

kommentatoransvar har fördelats av fagläraren. 

 

• Obligatorisk undervisningsaktivitet: 

- deltagelse i individuell veiledning 

- deltagelse i seminar 

- innlevering av utkast till prosjektbeskrivelse, ca 4–5 sider, med litteraturliste  

- opponentkommentar på medstudents prosjektbeskrivelse 

 

Alle obligatoriske innleveringer leveres i Fronter. 

 

 

Endelig projektbeskrivelse: innlevering och bedömning 

 

Frist för innlevering av endelig projektbeskrivelse: måndag 5 december. 

Sensorer: ämnesansvarig och respektive faglärare som läser och enas om karaktär: bestått/ikke 

bestått. 

Frist: onsdag 15 december. 

 



Hvis endelig prosjektskisse ikke blir godkjent, får studenten mulighet til å levere ny 

prosjektskisse i løpet av vårsemesteret under disse forutsetningene: 

- Godkjent gjennomføring av all obligatorisk aktivitet fra høstsemesteret. 

- Godkjent prosjektskisse gjennomført samme semester som man avlegger eksamen (mao, våren). 

 

Det blir ikke gitt undervisning i vårsemesteret, men studentene vil få ett til to individuelle 

veiledninger, avhengig av størrelsen på endring av oppgavetema. 
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