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Oppgaven for semesteret er en mappeinnlevering med tre elementer. Det første av disse er kvalifisering-
soppgaven for emnet—denne skal ikke inngå i karaktervurderingen men er inkludert for å gi et mer hel-
hetlig perspektiv på studentens arbeid gjennom semesteret. 

Oppgaveteksten for de resterende to elementene er som følger:

Oppgave 2: Digitalt kulturarvsobjekt 

Presenter  et  valgfri.  kildemateriale  digitalt,  ved  hjelp  av  e.  eller  flere  valgfrie digitale verktøy.  

Dere  står  fri.  her  <l  å  velge  teknologi,  format,  tema,  kildemateriale  og  pla>orm,  og  også omfang på pros-
jektet: dere kan redigere video og laste den opp på Vimeo, digitalisere bilder fra  et  arkiv,  bygge  et  MinecraE-
slo.,  kode  en  interne.side,  lage  digitale  puslespill,  se.e opp  en  mul<media-installasjon  i  Slo.sparken,  lage  
en  podcast,  se.e  opp  en  Wordpress-blogg, etablere et ny. pokéstop i Pokémon GO—eller noe helt annet.  

Prosjektet  kan  være  individuelt  og  fri.stående,  eller  <lkny.et  spesifikke  ins<tusjoner  og arbeidsgivere. Det er 
helt åpent for at flere av dere kan samarbeide om e. prosjekt, særlig dersom  prosjektet  er  stort  eller  krevende.  
Det  er ikke  nødvendig å  beny.e  avanserte teknologiske ferdigheter, eller sofis<kerte teknologier: objektet kan 
fint være et Facebook-galleri,  eller  en  serie  med  TikTok-videoer.  Formålet  med  oppgaven  er  først  og  fremst  å  
gi dere  prak<sk  erfaring  med  en  eller  flere  digitale  teknologier,  som  et  konkret  grunnlag  for analysen dere 
skriver i Oppgave 3.  

Evalueringsmessig  er  det  altså  ikke  noe  teknisk  minstekrav  her:  det  er  fint  mulig  å  oppnå toppkarakter  med  
et  teknisk  enkelt  objekt,  så  lenge  dere  gir  en  solid  analyse  av  objektet. 

Oppgave 3: Rapport 

Skriv  en  kort  rapport  (6-8  sider)  som  diskuterer  det  digitale  objektet  dere  har frems<lt i Oppgave 2. 

Rapporten  skal  beskrive  objektet,  diskutere  forholdet  mellom  kildematerialet  og  verktøy, og  begrunne  val-
gene  dere  har  gjort.  Den  bør  også  kny.e  objektet  opp  mot  aktuell li.eratur,   temaer   og   materiale   vi   har   
diskutert   i   løpet   av   semesteret.   Hvilke problems<llinger  åpner  objektet,  og  valgene  dere  har  gjort?  Hvilke  
hensyn  er  vik<ge  for de.e objektet, hva u>ordrer objektet, hva kan dere bruke objektet <l å tenke gjennom? Det  
vi  er  ute  e.er  her  er  en  analyse  som  viser  innsikt  i  temaer  vi  har  diskutert  gjennom semesteret, og som 
evner å koble disse <l objektet dere har produsert (og <l egen praksis). 

Oppgaven er bredt definert og åpner for stort handlingsrom: studentene står nærmest helt fritt i forhold 
til valg av objekt, metode, tilnærming, materialer, hvilke deler av pensum de ønsker å bruke og hvilke 
problemstillinger de er interessert i å løfte fram og belyse i rapporten. En ganske omfattende rekke 
temaer og innfallsvinkler har vært diskutert gjennom semesteret, med gjesteforelesere fra både offentlig 
og privat sektor.

En rekke faktorer kan derfor være meritterende, avhengig av hvordan oppgaven er løst og hvilke valg 
som er tatt. Disse kan for eksempel innbefatte:

* Innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til digital kulturarv, og kulturarv generelt.

* Evne til å plassere objektet i en relevante kontekst (eller flere), samt beskrive og 
analysere forholdet mellom objekt og kontekst.

* Særlig effektiv, innsiktsfull eller kreativ bruk av litteratur og teori, også utover pensum.

* Spesielt arbeidskrevende, teknisk vanskelig eller utfordrende objekt.

* Dokumentert ervervelse av ny kunnskap og ferdigheter gjennom arbeid med objektet.



* Begrunnet refleksjon over valg og grep som er tatt i arbeidet med objektet.

* Kreativ bruk av digitale verktøy, plattformer og teknologiske hjelpemidler.

* Reflektert engasjement med "stakeholders": besøkere, informanter, eksperter, brukere, 
leverandører osv.

* Dokumentert initiativ og evne til samarbeid med eksterne aktører, der dette er relevant 
for prosjektet.

* Presentasjon, språkføring, struktur, bruk av kildemateriale og referanser.

* Andre faktorer, etter skjønn.

En innlevering til karakter A oppfyller alle kravene som er stilt i oppgaveteksten, samtidig som den hold-
er et jevnt over høyt nivå, med godt begrunnede valg, solid språkføring og presentasjon, relevant utvalgt 
litteratur og gjennomtenkte refleksjoner. I forhold til listen over, utmerker innleveringen seg i særskilt 
grad på ihvertfall tre forskjellige områder..


