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1 Beskrivelse og kommentar til eventuelle avvik fra og endringer av 

emnebeskrivelsen. 

 

Det var ingen avvik fra emnebeskrivelsen. Emnet ble for øvrig arrangert for 11. gang 

på rad. 

 

2 Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata  
 

23 kandidater var oppmeldt til emnet, 20 møtte til eksamen og like mange fikk bestått 

karakter. Karakterfordelingen ble 1 A, 5 B, 12 C og 2 E, dvs. at 

gjennomsnittskarakteren ble C. Sensorer var Øyvind Ihlen og Sigurd Allern. 

 

3 Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet 
 

En skriftlig studentevaluering som ble gjort på tampen av siste forelesning (11 

studenter var til stede og samme antall besvarelser ble levert inn) viste at 7 var ”svært 

godt fornøyd ” mens 4 var ”godt fornøyd”. Undervisningen ble gjennomgående 

vurdert som engasjerende, strukturert og klar. Forholdet mellom forelesninger og 

seminarer/gruppearbeid fikk også en positiv vurdering. 

 

Mitt eget inntrykk er i de to kvalifiseringsoppgavene som var lagt inn som en 

obligatorisk del av emnet bidro til å øke interessen for gruppearbeidet.  

 

Seminaret på Stortinget – der studentene fikk anledning til en dialog om politisk 

journalistikk med en erfaren politiker  (denne våren var det stortingsrepresentant 

Marit Nybakk fra Arbeiderpartiet) – samlet stor deltakelse og var et verdfullt 

supplement til den ordinære undervisningen. 

 

Foreleserne på emnet har i stor grad erfaring fra egen forskning om politisk 

journalstikk og politisk kommunikasjon. 

 

4 Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? 

 

Det er ingen indikasjoner på dårlig eller sviktende kvalitet. 

 

5 Hva er fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet 

 

Kurslitteraturen var oppdatert med nye, aktuelle tidsskriftartikler som er elektronisk 

tilgjengelige. Faglærers forelesninger ble supplert med tre gjesteforelesere fra andre 

institusjoner (to forskere og en politisk journalist). 

 

Ettersom evalueringene tidligere har vært gode, ble hovedopplegget for kurset 

beholdt. En kortfattet, skriftlig underveisevaluering tilsa heller ikke at det var behov 

for noe endringer.  

 

 



6 Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

 

Pensumlitteraturen bør jevnlig justeres noe for å gi plass for nye perspektiver og 

aktuell forskning. Det er samtidig viktig å sikre at grunnleggende problemstillinger 

mht til forskning om politisk journalistikk er dekket.  

 

Seminaret i Stortinget bør beholdes, men kan suppleres med et besøk i en 

avisredaksjon der det er mulig å møte en eller flere praktikere på feltet til spørsmål og 

diskusjon. Dette har vært gjennomført i enkelte semestre tidligere. 

 

 


