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Gjennomføring av evaluering   

Emnet ble evaluert med standard skjema for periodisk midtveisevaluering ved HF etter at 

samtlige sju forelesningene var avholdt. Skjemaet ble delt ut i auditoriet 10 minutter før 

forelesningens slutt, og samlet inn av emneansvarlig.  17 studenter deltok i evalueringen. 

39 studenter har avlagt eksamen i emnet.  

 

Generelt inntrykk   

Det ble gitt til sammen sju forelesninger på kurset, og avholdt like mange seminargruppe-

møter. I tillegg hadde vi en ekskursjon til NRKs nyhetsavdeling på Marienlyst (NYDI) 

der vi fikk innblikk i praktikernes hverdag. Studentene har vist stor interesse og faglig 

engasjement både under forelesningene og på seminarene. I forelesningene er det særlig 

’summegrupper’ som har generert debatt og dialog. Etter 4 forelesninger ble det avholdt 

en midtveisevaluering, der det framkom at studentene var svært godt fornøyd med både 

undervisningen og seminarene (selv om ca en tredjedel oppga at de ikke deltok på 

seminarer).  

 

Den periodiske evalueringen bekrefter inntrykket fra midtveisevalueringene. Det er ingen 

momenter i evalueringsskjemaet som representerer misnøye eller bestemte problemer. På 

spørsmålet ’Hvor fornøyd er du alt i alt med emnet?’ fordeler studentene seg slik: 

 

Svært godt fornøyd: 3  

Godt fornøyd: 10     

Middels fornøyd: 4 

Lite fornøyd: 0   

Svært lite fornøyd: 0 



 

De fleste studentene brukte minst tid på emnet i begynnelsen av semesteret, hvor hele 8 

oppga at de ikke brukte mer enn 0-5 timer i uka. Tendensen endret seg noe i annen del av 

semesteret, da studentene delte seg på midten, der den halvdelen brukte 5-10 timer i uka 

og den andre 10-15 timer i uka.   

 

Undervisningen  

Tilbakemeldingene fra studentene i evalueringsskjemaene viser at undervisningen har 

fungert godt i forhold til pensum og i forhold til studentenes utbytte. På spørsmålet 

’Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold?’ fordeler studentene seg 

slik:  

 

Svært bra: 5 

Bra: 12 

Verken bra eller dårlig: 0  

Dårlig: 0 

Svært dårlig: 0 

 

Hovedresponsen fra studentene er at undervisningen har vært engasjerende, strukturert og 

klar. På spørsmål om hvordan de vurderer påstanden om at undervisningen har vært 

engasjerende fordeler studentene seg slik:  

 

Enig: 12 

Litt Enig: 5  

Uenig: 0  

 

Studentene fordeler seg slikt på spørsmålet om hvordan de vurderer påstanden om at 

undervisningen har vært strukturert:  

 

Enig: 14 

Litt enig: 3 



Uenig: 0 

 

Studentene fordeler seg på samme måte på spørsmålet om hvordan de vurderer påstanden 

om at undervisningen har vært klar:  

 

Enig: 14 

Litt enig: 3 

Uenig: 0 

 

De aller fleste hevder at det ikke finnes noen deler av emnet de synes det burde vært 

brukt mer eller mindre undervisningstid på, noe som kan vitne om at 

undervisningsopplegget har vært godt balansert mht fagfeltets ulike deler. At to studenter 

kan tenke seg mer metode, kan vitne om at faget har en utfordring i å både gi teoretisk 

kompetanse innen feltet, og i gi praktisk innføring i praktisk analyse.  

 

Seminarundervisning, egeninnsats og evalueringsformer  

De fleste syntes at seminarundervisningen fungerte bra i forhold til forlesningene, men 

det var også noen som syntes det kunne vært bedre samsvar (3 svært bra, 10 bra, 1 verken 

bra eller dårlig, og 2 dårlig). Det var ikke alle som deltok på seminarene, og flere oppga 

at de hadde deltatt sporadisk på seminarene. Dette kan trolig forklares med at studentene 

nedla ulik arbeidsinnsats. De som var mest fornøyd med egen innsats og som brukte mest 

tid på kurset, var også de som var mest fornøyde med seminarundervisningen, og syntes 

den ga nyttige øvelser i fagets innhold.  

 

Flertallet er fornøyd med hjemmeoppgave som vurderingsform. Kun 5 av 17 som oppga 

skoleeksamen som ønsket form. Det kunne kanskje bidra til at studentene leste pensum 

mer grundig, og at de kommer i gang med lesningen tidligere i semesteret. Faren med 

hjemmeeksamen er at det kan virke som en hvilepute og at man møter mindre forberedt 

til forelesningene. Likevel vektlegges opplæring i analysemåter, noe som gjør det spesielt 

fruktbart for studentene å bruke pensum i en analyseoppgave. 

 



Når det gjelder informasjonen i emnebeskrivelsen var studentene godt fornøyd og de 

fleste krysset av for bra på samtlige punkter, mens 4 hadde dekkende på punktet om ’tid 

og sted for evaluering.’ Ingen oppga at informasjonen var mangelfull på noen av 

områdene. Studentene hadde i all hovedsak valgt emnet fordi de ’var interessert i emnets 

innhold’, mens 2 oppga at ’det det passet bra å velge det dette semesteret’.    

 

Sammensetning av studentgruppen  

Det var en utfordring for emneansvarlig at gruppen var sammensatt av studenter med 

svært ulike forhåndskunnskaper. Mange av studentene hadde ikke medievitenskap fra før 

og var ikke tilknyttet programmet, og tok faget som en del av et annet program. De var 

likevel fornøyd med undervisningen og syntes det var et spennende fag. Det er en klar 

styrke ved kurset at det appellerer til eksterne studenter, men byr på utfordringer for 

foreleser. Det fungerte imidlertid godt å benytte illustrerende eksempler, bruke 

summegrupper, å legge opp til dialog i undervisningen. På den måten ble det mulig å 

kartlegge nivået i gruppen, og engasjere både ’nye’ og mer erfarne studenter innen 

medievitenskap i felles diskusjoner.  

 

Vedlegg: Kvantitative data 

Eksamensmeldte: 44, flest medievitenskap, digitale medier og kulkom. Frafall: 5 (11 %) 

Stryk: 0  I fjor: ingen data 
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