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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
Med avvik menes forandringer gjennomført etter undervisningsstart på grunn av uforutsette 
omstendigheter. Med endringer menes forandringer som er gjennomført og annonsert før 
undervisningsstart. 
 
Det har ikke vært noen avvik fra, eller endringer i, emnebeskrivelsen i perioden. Pensum har imidlertid 

blitt forandret slik at noen nyere bøker – som er enda mer relevante for emnebeskrivelsen – er tatt inn. 

Disse pensumbøkene har fungert svært godt. Det at studentene hadde et begrenset antall bøker – framfor 

mange mindre artikler – å forholde seg til, var en klar fordel. 

  
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Gjennomføringsdata fremskaffes av studieadministrasjonen ved hjelp av FS-rapport 754.001. For emner 
med mer enn 10 studenter anbefales det at karaktergivning og stryk kommenteres i forhold til 
gjennomsnittet på faget og fakultetet. Når et emne har vært undervist to eller flere ganger siden forrige 
periodiske evaluering, kommenteres også signifikante endringer i løpet av rapporteringsperioden. 
 
Begge kursene – JOUR3422 og JOUR4421 – er engelskspråklige kurs med mange internasjonale 

studenter. Disse er både motiverte og har gode forutsetninger, og må derfor sies å være flinke studenter. 

Dette forklarer i stor grad den høye gjennomføringsprosenten og de gode gjennomsnittskarakterene. 

 
3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving som andre 
kan ha nytte av. 
 
Studentenes evaluering er overveiende positiv, særlig når det gjelder forelesningene. Jeg har arbeidet ut 

fra tanken om at forelesningene for over 70 studenter (det var 60 som leverte eksamensoppgave) skulle 

trekke inn flere sideproblemer enn det pensumlitteraturen behandler. Det fungerte godt. Og det fungerte 

rimelig med tanke på seminarundervisningen, som jeg har inntrykk av at har fungert noe ujevnt, med 

svært skiftende oppmøte. Det var et problem at seminarlederne ikke fulgte forelesningene regelmessig. Én 

gjorde det aldri, én gjorde det innimellom og én alltid. Det førte til at det ofte var vanskelig å vurdere 

forholdet mellom forelesninger og seminarundervisning. Dette kommer også fram i evalueringen. Det at 

studentene fikk valget mellom tre klart pensumorienterte hjemmeeksamensoppgaver, har fungert godt. 

 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives eventuelle mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som 
andre kan ha nytte av å kjenne til. 
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Jeg er svært lite fornøyd med at bachelor- og masterkurs har gått sammen. Det ene kurset har til og med 

vært på 10 poeng, mens det andre har vært på 20. Det betyr at det er vanskelig å undervise, fordi 

målgruppen for undervisningen blir uklar. De to gruppene har forskjellig pensum og ulikt 

kunnskapsgrunnlag. Det var også et problem at så mange studenter kom fra andre studieprogram, at det 

ikke var mulig å forutsette at grunnleggende kjennskap til medieforskningen var til stede. Det har derfor 

vært et svært vekslende kunnskapsnivå.  

For framtida bør bachelor- og masterkurs skilles ad. De kan gå parallelt, men ikke sammen. 

Kurset har vært engelskspråklig med mange utenlandske studenter. Flere har skrevet 

eksamensbesvarelser på engelsk, selv enkelte som ikke har engelsk som morsmål. Norske studenter har 

skrevet på norsk. Dette er urimelig fordi det betyr at norske studenter får på vitnemålet at de har 

gjennomført et engelskspråklig kurs. Dette er en tilsnikelse, fordi de ikke har skrevet på engelsk. Det bør 

være det samme språkkravet til alle studenter, ellers må alle kunne skrive på sine morsmål. For meg ville 

ikke tysk voldt noe problem. Spansk, fransk og italiensk kunne jeg også klart. 

Jeg har tidligere hatt gode erfaringer med å dele undervisningen i to bolker. Den første på cirka 6 

til 7 uker og så en pause, slik at studentene skal kunne forberede sine semesteroppgaver. I dette tilfellet 

var det også fordi bachelor-studentene hadde eksamen etter den første bolken. Denne gangen fungerte 

ikke dette godt. Det har også å gjøre med at bachelor- og master-studentene var sammen. 

 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden når det kommer til utvikling av studiekvalitet? 
Her beskrives oppfølging av forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering og eventuelle andre 
relevante tiltak i årsplaner og lignende fra institutt og fakultet. 
 
Jeg har ikke sett forrige evaluering. Jeg har lagt vekt på en samlet teoretisk perspektivering og ut fra 

kursets tema drøftet mange eksempler, noe som har fungert godt. På grunn av kursets størrelse har det 

vært vanskelig å trekke studentene aktivt inn. Dette kunne vært gjort om kurset hadde vært delt i bachelor 

og master. 

 
6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av beskrivelsene 
ovenfor? 
 
For det første bør kurset deles inn i et bachelor- og et masterkurs. Videre må alle studentene skrive på 

engelsk. Til sist ønskes mer sammenheng mellom forelesninger og seminarer. Dette forutsetter enten at 

fagansvarlig også får tid til å være til stede på seminarene – det var jeg i ett tilfelle for masterkurset – eller 

at seminarlederne har plikt til å følge forelesningene og komme med innspill til foreleser om hva de akter 

å gjøre. To av seminarlederne gjorde dette. 


