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Emnet gis hvert semester. Det finnes to tidligere periodiske emnerapporter, fra 2011 

og 2012. Disse peker på utfordringer når det gjelder fjernveiledning, statusen på 

oppgaven, om det skal gjøres om til en rapport, og hvordan den skal karaktersettes. 

Studentenes tilbakemelding tyder på at det er arbeidserfaringen som vektlegges som 

spesielt positivt blant studentene. 

 

Før emnet ble gitt H2014 gjorde jeg i samråd med tidligere emneansvarlig Øyvind 

Ihlen noen endringer i opplegget. Det ble innført obligatoriske kvalifiseringsoppgaver 

for å sikre at studentene kom godt i gang med oppgaven de skulle skrive. Erfaringer 

fra tidligere semestre har vist at det generelt leveres relativt sett svake besvarelser på 

emnet, og mye tyder på at dette skyldes at studentene kommer for sent i gang. 

Kvalifiseringsoppgavene var ment å forbedre dette. Formuleringen knyttet til disse 

nye arbeidskravene var slik: 

 

Under oppholdet skal studentene levere to kvalifiseringsoppgaver og en 

semesteroppgave på ca. 20 sider. Kvalifiseringsoppgavene skal lede opp til 

semesteroppgaven og bedømmes som bestått/ikke-bestått. Semesteroppgaven 

bedømmes med vanlig karakterskala. 

Den første kvalifiseringsoppgaven er en prosjektbeskrivelse på 2-3 sider som skal 

leveres etter 2-3 uker. 

Den andre kvalifiseringsoppgaven skal presentere og diskutere teorien som skal 

anvendes. Oppgaven skal leveres etter 4-5 uker og være på 5-7 sider. 

 

Etter å ha gjennomført emnet med eksplisitte krav til studentaktivitet høsten 2014 

konkluderer jeg med at kvalifiseringsoppgavene kun delvis har bidratt til en 

forbedring. Studentene var lite strukturerte, og det krevdes mye oppfølging for å få 

studentene til å levere oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. 

Dette opplevdes som noe frustrerende. Studentene fikk i tillegg beskjed om å lage en 

tidsplan for det videre arbeidet med oppgaven, sette tidsfrister for dette, og planlegge 

veiledning. Studenten som valgte å benytte seg av dette tilbudet ga tilbakemeldinger 

på at han/hun betraktet dette som god hjelp.  

 

Faglig utbytte 

Fra et faglig ståsted er det usikkert på hvor stort utbytte studentene ved å ta dette 

emnet. Det er imidlertid ingen tvil om at studentene får utbytte av selve 

utplasseringen. Jeg stiller dermed spørsmål ved vår rolle som tilretteleggere for at 

studentene får seg arbeidserfaring. Det er ikke i tvil om at dette emnet, slik det 

fremstår nå, ligger litt på siden av vår faktiske kompetanse, undervisning, veiledning 

og forskning knyttet til medienes rolle i samfunnet.  

 

Forslag til forbedringer 

Til neste semester bør det vurderes å ytterligere skjerpe kravene som stilles til 

studentene. Grovt sett handler dette om to tiltak. For det første ønsker jeg å videreføre 

kravet om to kvalifiseringsoppgaver, med følgende forbedringer: 



- Datoer for innlevering skrives inn i semesterplanen, og oppgaver leveres i 

Fronter. Studentene får tilbakemelding via Fronter. 

- Vi formulerer tydeligere krav til hva kvalifiseringsoppgavene skal 

inneholde, og bruker aktivt muligheten til å underkjenne oppgaver som 

ikke holder mål. Studentene vil da få en andre mulighet til å forbedre 

oppgaven i løpet av to uker. 

For det andre ønsker jeg å se på muligheten for et obligatorisk opplegg i forkant av 

utreise. Dette kan foregå enten umiddelbart etter opptak (før sommer- eller juleferie), 

men helst i starten av semesteret. Et slikt opplegg kan enten ta form av et 

halvdagsmøte hvor kravene tydeliggjøres, eller i form av en to-tre dagers workshop 

som vektlegger fokus på problemstillinger, skrivetrening, og datainnsamling til 

semesteroppgaven. Et slikt opplegg vil måtte bestås på lik linje med andre 

kvalifiseringsoppgaver. Utfordringen med et slikt opplegg er knyttet til logistikk, vi er 

nødt til å få tak i studentene før de reiser ut.  
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