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                       EMNERAPPORT 

Om emnet 
MEVIT 2800 - Metoder i medievitenskap - er et nytt grunnemne på bachelornivå. Det gir 
10 studiepoeng og undervises hvert høstsemester. Emnet er obligatorisk for de som ikke 
har tilsvarende emner fra før. 

Kort om emnet 

Medievitenskapelig forskning anvender et bredt spekter av metoder. Dette emnet gir en 
innføring i sentrale temaer, begreper og analysemetoder i medieforskningen. Blant annet 
vil emnet ta for seg tekst- og bildeanalyse, dokumentanalyse, historisk metode og 
kildekritikk, kvalitative intervjuer og resepsjonsstudier, spørreskjemaundersøkelser, 
kvantitativ innholdsanalyse og enkel statistikk. 

Hva lærer du? 

Emnet gir en grunnleggende forståelse av forskningsprosessen, ulike forskningsopplegg, 
og kjennskap til de mest anvendte analyseteknikkene. Gjennom emnet gis studentene et 
grunnlag for selv å kunne foreta enkle former for datainnsamling og analyse, samt å 
vurdere andres forskningsresultater kritisk.  

Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i 
perioden 
 
Emnet ble gjennomført med 14 forelesninger, gitt som 7 dobbelttimer. 
Forelesere var Birgit Hertzberg Kaare (emneansvarlig), Ragnar Waldahl og Anders 
Fagerjord.  
 
Opplegget for forelesningene dekket følgende emner: 

• 25.de september: Birgit Hertzberg Kaare: Introduksjon til kurset. Hva er metode? 
Historisk metode, dokumentanalyse og kildekritikk i mediefag. 

• 2.dre oktober: Ragnar Waldahl: Om samfunnsvitenskapelige metoder i mediefag. 
Kvantitative metoder i mediefag.  

• 16.de oktober: Ragnar Waldahl: Kvantitative metoder i mediefag. 
• 23.de oktober: Ragnar Waldahl: Kvantitative metoder i mediefag. 
• 30.te oktober: Birgit Hertzberg Kaare: Kvalitative metoder i mediefag. 
• 13.de november: Anders Fagerjord: Tekst- og billedanalyse i mediefag. 
• 20.de november: Anders Fagerjord: Tekst- og billedanalyse i mediefag. 

 
Opplegget for forelesningene ble publisert på web. Forelesningsnotater ble lagt ut for fire 
av forelesningene. 
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Opplegget for seminargruppene:  
2 seminargrupper ble tilbudt. (Se rapport fra seminargruppene vedlegg 2). Disse ble ledet 
av Audun Beyer. Opplegget var som følger: 
 
Dato  Aktivitet 
03/10 Informasjon om, og utdeling av kvalifiseringsoppgaven. Inndeling i grupper. 

Gruppene får noe tid til å snakke sammen om hva de kan tenke seg å gjøre. 
Seminarleder veileder og kommer med forslag. Vi prøver oss også på noen enkle 
oppgaver som vi løser i fellesskap på seminaret. 

10/10 Gruppene må legge fram tema og problemstilling for kvalifiseringsoppgaven, 
begrunne valg av opplegg for undersøkelsen, og redegjøre for utvalg av enheter 
og variabler. Vi løser noen enkle oppgaver i fellesskap. 

17/10 Gruppene bør ha begynt å tenke på innsamling av data. Spørreskjema legges 
fram og diskuteres. Gruppene får tips til endringer i spørreskjemaet. Til denne 
gangen bør også gruppene ha foretatt en test av spørreskjemaet. Dersom det er tid 
løser vi oppgaver. 

24/10 Gruppene må ha samlet inn brorparten av datamaterialet, og påbegynt kodingen. 
Dere må ha påbegynt arbeidet med datamatrisa. Oppgaveløsning. 

07/11 Siste mulighet for veiledning. Alt materiale må være klart og ferdig kodet. 
Utregninger må være foretatt og analysene påbegynt. Gruppene bør ha begynt å 
skrive rapporten. 

14/11 Siste frist for innlevering av kvalifiseringsoppgaven. Vi bruker størsteparten av 
tiden på seminaret til å diskutere tekst- og bildeanalyse. 

21/11 Gruppene får beskjed om rapporten godkjennes. Resten av tiden brukes til tekst- 
og bildeanalyse. 

 
 
Emnets vurderingsformer 
Eksamen er en 4-timers skoleeksamen.  
Eksamen består av flere småspørsmål samt et kort essay. Alle deler av oppgaven må 
besvares. 
Se vedlegg 5.  
 
 
I tillegg må studentene bestå en kvalifiseringsoppgave som normalt skrives i gruppe. 
(Se mal for kvalifiseringsoppgave i vedlegg 3). 
 
Opplegget for gruppearbeidet var som følger: 
Gruppene bør bestå av 2-4 personer og skal designe, gjennomføre og analysere hver sin 
spørreskjemaundersøkelse. Tema og problemstilling utvikles av gruppene.  
På seminargruppene vil gruppene kunne arbeide med undersøkelsen, og det vil legges 
opp til at seminarleder tilbringer noe tid med hver gruppe for å gi veiledning til de 
forskjellige delene av undersøkelsen. Gruppearbeidet forutsetter at gruppene arbeider 
mellom samlingene. 
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Generell vurdering av emnet og gjennomføringen høsten 2006 
Hovedkonklusjonen er at studentene er fornøyd med at det finnes et kurs for metode, men 
at det er mye som må forbedres med opplegget slik det har vært gjennomført i høst hvis 
kurset skal kunne kalles for vellykket. Den videre evalueringen bygger på et 
spørreskjema delt ut til studentene (se vedlegg 1), et fokusgruppeintervju med studentene 
tatt etter siste forelesning, en klage fra studentutvalget  samt skriftlige og muntlige 
innspill fra faglærerne og seminarleder.  
 

Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 
Emnet ble gjennomført i henhold til emneplanen. 
 

 

Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 
Eksamensmeldte: 43, utelukkende fra MVIT, DIG og KULKOM, én enkeltemnestudent. 
Av disse bestått 38 (88%). 
Frafall: 4 (9%) ikke møtt. Av disse tre 3 programstudenter (MVIT) 
Stryk: én stryk (2%).   
 

A B C D E F
      

2 13 19 4 0 1
5 % 33 % 49 % 10 % 0 % 3 %

 
 
 
I fjor: (nytt emne H06) 

 

Indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet 
Studentene og lærerne er i store trekk lite fornøyd med den undervisningen som tilbys, og 
det er derfor ingen grunn til å trekke frem indikasjoner på særlig god kvalitet. 

 

Indikasjoner på sviktende kvalitet 
 

• I emnets sluttevaluering svarte 34 studenter på et spørreskjema med 14 spørsmål. 
(Se vedlegg 1). Skjemaet ble delt ut på siste forelesning.  0 krysset av for at de var 
svært godt fornøyd med emnet, 5 var godt fornøyd og 17 var middels fornøyd. 8 
var lite fornøyd og 4 var svært lite fornøyd.   

• En rekke problemer ble avdekket ved et fokusgruppeintervju med 4 studenter. 
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• Det er kommet en klage fra studentutvalget. 
 
Det er alt for mange av både studenter og lærere som ikke er fornøyde med emnet. Dette 
fremgår også av en klage fra studentutvalget, som det riktignok viste seg at bare et fåtall 
av studentene kjente til. I et fokusgruppeintervju med fire studenter etter siste forelesning 
ble det anledning både til å gå mer detaljert inn på de ulike årsakene til problemene samt 
å drøfte konstruktive forslag til forbedringer og løsninger. Også faglærerne og 
seminarlærer har kommet med innsiktsfulle forklaringer på den sviktende kvaliteten og 
gitt konstruktive forslag til hva som kan gjøres for å bedre emnet.   
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Det største problemet med emnet er et misforhold mellom emnets omfang og 
undervisningsressursene. Lærerne opplever at de ikke får nok tid til å gjennomgå 
pensum og studentene opplever at de ikke får tilstrekkelig undervisning. Dette gjelder 
alle deler av pensum (med unntak av tekst- og billedanalyse), men det er fremfor alt 
problematisk i forhold til kvantitative metoder.  
 
Undervisningen i kvantitative metoder: 
Mange studenter gir uttrykk for misnøye med forelesningene og seminarene i kvantitative 
metoder. De opplever at de ikke klarer å henge med i den undervisningen som blir gitt og 
at de heller ikke klarer å lære seg kvantitative metoder på egen hånd.  
 
Undervisningen i kvalitative metoder: 
Studentene og foreleser opplever at tiden blir alt for knapp og det ble ikke gjennomgått 
tilstekkelig med kvalitative metoder på seminarene, 
 
Undervisningen i historisk metode i medievitenskap: 
Studentene og foreleser opplever at tiden blir alt for knapp og det ble ikke gjennomgått 
tilstrekkelig med historiske metoder på seminarene, 
 
Undervisningen i tekst- og billedanalyse: 
Studentene er fornøyde med forelesningene i disse temaene. Her ble det gitt to 
dobbeltforelesninger. Studentene mener imidlertid at denne undervisningen er godt 
dekket i emnet 1510 og er ikke sikre på hva forskjellen egentlig er mellom tekst- og 
billedanalysen som gis på metodekurset og i 1510. 
 
Seminarundervisningen har vært knyttet tett opp til kvalifiseringsoppgaven. Det er gitt 7 
dobbelttimer. Det fungerte greit med evalueringsoppgavene som ble skrevet i grupper. 
Mange studenter er misfornøyde med dette. De ønsket at seminarene fulgte 
forelesningene og at evalueringsoppgaven ble fulgt opp i et eget intensivt opplegg. 

 

Utvikling av studiekvalitet – i denne perioden  
I denne perioden ble det lagt særlig vekt på å komme i gang med et nytt 
undervisningsopplegg. Det var på forhånd knyttet bekymringer til opplegget fra 
faglærerne som fryktet at opplegget var for stramt med for få forelesninger til hvert felt.  
I tillegg var man usikre på kvaliteten til hovedlæreboken. Det ble arbeidet med å finne 
egnet pensum. Det ble arbeidet med å utvikle forelesningsmateriell, opplegg for 
evalueringsoppgaver og informasjon som ble lagt ut på web.  
Informasjon på web: 

• Det ble lagt stor vekt på at all informasjon skulle gis på en oversiktlig måte på 
web.  

• Alle beskjeder ble gitt på web. Studentene klager på at en seminargruppe ble 
flyttet så sent at de fikk problemer med å tilpasse seg det nye tidspunktet. 

• Forelesningspresentasjoner ble lastet opp fra fire av dobbeltforelesningene.  
• Oppgaver med løsningsforslag ble lagt ut på web. 
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Utvikling av studiekvalitet – i framtida 
 
Et hovedanliggende for å utvikle studiekvaliteten på emnet vil være å finne en god 
ballanse mellom undervisningsressursene og emnets omfang, samt justere deler av 
pensum. Man kan velge enten å begrense emnets omfang, eller å øke 
undervisningsressursene. En mulig løsning er å ta tekst- og bildeanalyse helt ut av emnet. 
Å fjerne dette fra pensum vil imidlertid innebære en endring av emnebeskrivelsen, og bør 
også tas opp i programrådet, da dette er et obligatorisk emne for bachelorgraden. 
Faglærers mening er at det er behov for mer undervisning i tekstteori i bachelorgraden 
enn det lille som får plass på MEVIT 1510. I de videre forslag til hvordan emnet kan 
forbedres, legges det derfor frem forslag til hvordan emnebeskrivelsen, slik den er i dag, 
kan oppfylles bedre ved hjelp av større undervisningsressurser, omlegging av 
seminarundervisningen, samt justeringer av pensum. En enkel forbedring er at 
undervisningen settes i gang umiddelbart etter at semesteret begynner. Studentene trenger 
mye tid på å løse oppgaver i kvantitative metoder og de ønsker å skrive 
evalueringsoppgaven etter at de har fått undervisning i metode. 
 

Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
 
Pensum 
Hovedboken fungerer, men den har tallfeil. Man bør arbeide videre med å finne et bedre 
pensum, spesielt i kvantitative metoder, eller lokalisere tallfeilene og opplyse studentene 
om disse. Enkelte kapitler i hovedboken kan utgå. Det er foreslått nytt pensum i billed- 
og tekstanalyse. De andre bøkene fungerer bra nok dersom det blir undervist tilstrekkelig 
i dem. 
 
Undervisning i kvantitative metoder 
Det er nødvendig å ta seg tid til å arbeide med de helt grunnleggende, elementære delene 
av kvantitativ metode fra begynnelsen av semesteret, både i forelesningene og på 
seminarene, slik at studenter som helt mangler bakgrunn i statistikk kan få mulighet til å 
lære seg det mest nødvendige. Det er helt nødvendig at faglærer påviser tallfeil i 
læreboka samt gir dem utregninger som mangler, fordi mange ikke klarer dette selv. 
Tallfeilene er tidligere påpekt overfor forlaget, men er tydeligvis ikke korrigert. Det beste 
hadde vært om man fant en bedre egnet lærebok. Faglærer påpeker at skal disse kravene 
oppfylles, må det foreleses over kvantitative metoder i 5 dobbelttimer, og stoff fra 
forelesningene må deretter gjennomgås på seminar.  
 
 
Undervisning i kvalitative metoder 
Faglærer og studentene opplever at det er for lite at det bare foreleses en dobbelttime over 
kvalitative metoder. Det lar seg ikke gjøre både å etablere en viss forståelse for hva 
kvalitative metoder er, og å forelese over Barbara Gentikows bok i løpet av en 
dobbelttime, blant annet fordi boken er argumenterende og må diskuteres. Boken 
vurderes som godt egnet for kurset hvis det blir tid til å gjennomgå den.  
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Det er også helt nødvendig at stoff fra forelesningene i kvalitative metoder gjennomgås 
etterpå i seminar. Det trengs minimum to dobbelttimer i kvalitative metoder.  
 
Undervisning i historisk metode 
Det er for liten tid å gjennomgå en bok om dette emnet i løpet av en enkelt 
forelesningstime. Foreleser mener dette er alt for liten tid. Studentene fremholder at de 
ikke får med seg nok i løpet av 45 minutter. Emnet trenger minimum en dobbelttime samt 
å bli gjennomgått på seminar. 
 
Undervisning i tekst- og billedanalyse 
Studentene og faglærer er samstemte i at pensum dette semesteret ligger for tett opptil 
pensum i MEVIT 1510. Faglærer foreslår derfor at nåværende pensum byttes ut med en 
engelsk bok: Gillespie, Marie og Jason Toynbee (red.). "Analysing Media Texts." 
London: McGraw-Hill, 2006. 160s. Boka er grundig og god, og dekker i tillegg til 
semiotikk og fortellerteori også kulturstudier og kritisk diskursanalyse. For å gjennomgå 
denne delen av pensum kreves det to dobbelttimer og oppfølging på seminar.  
 
Seminarer 
Seminarene har måttet konsentrere seg om å gi veiledning til evalueringsoppgavene. 
Studentene og foreleserne opplever at dette ikke gir god nok studiekvalitet og mener at 
seminarene bør være en mulighet for studentene til å kunne følge opp det stoffet som blir 
gjennomgått på forelesningene. Derfor bør undervisningen til evalueringsoppgavene bli 
gitt separat, gjerne intensivt i løpet av et par uker. Dette ville innebære en vesentlig 
forbedring av studiekvaliteten på emnet.  
 

KONKLUSJON 
 
Emnet er obligatorisk, og den omfattende emnebeskrivelsen er vedtatt av programrådet. 
Dersom intensjonene bak emnet skal kunne oppfylles, må det settes inn betydelig mer 
undervisningsressurser enn tilfellet er i dag. På bakgrunn av de nevnte evalueringer, 
foreslås det følgende opplegg:  
 
5 dobbelttimer forelesninger i kvantitative metoder 
2 dobbelttimer forelesninger i kvalitative metoder 
1 dobbelttime forelesning i historisk metode 
2 dobbelttimer forelesninger i tekst- og billedanalyse 
 
Dette gir til sammen 20 forelesningstimer.  
Disse følges opp med et tilsvarende antall seminarer. 
I tillegg gis det intensiv gruppeundervisning over 1-2 uker i 
evalueringsoppgaveskrivingen.  
 
Undervisningen begynner når semesteret begynner og går fortløpende.  
Det anbefales at emneansvarlig også er den som underviser i kvantitative metoder fordi 
det er der de største problemene ved emnet er lokalisert. 
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Vedlegg 1 
 

Studentenes evaluering av MEVIT280 høsten 2006  
Total: 34 svar. Ikke alle har krysset av alt. Noen har krysset av flere steder. 

 
Skjema for studentevaluering av emner ved HF  
MEVIT 2800  METODER I MEDIEVITENSKAP 

1. Har du deltatt i undervisningen? … Ja, forelesninger : 33 …  Ja, seminarer: 32 

…  Nei, ikke forelesninger: 1 …   Nei, ikke seminarer: 2   

2. Synes du det har vært: … for lite undervisning: 21 … passe: 12 … for mye?: 0  

3. Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet? 

Utsagn Enig Litt enig Uenig 
Undervisningen har vært engasjerende. 3 22 7 
Undervisningen har vært strukturert. 13 10 9 
Undervisningen har vært klar. 7 15 8 
 

4. Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold? 

…  Svært bra:0 …  Bra: 7…  Verken bra eller dårlig:13 … Dårlig:8 … Svært dårlig:2 

 
5. Er det deler av emnets innhold som du synes det burde vært brukt mer 
undervisningstid på? 
… Nei:9   … Ja:23 .Hvis ja, hvilke deler av innholdet gjelder det? 

Se omtale av dette foran. Kvantitative metoder først og fremst, men også kvalitative 
metoder, historisk metode. Disse svarene er integrert i forslagene til forbedringer av 
emnet. 
 
 
 
 
6. Er det deler av emnets innhold som du synes det burde vært brukt mindre 
undervisningstid på? 
… Nei:26  … Ja:6. Hvis ja, hvilke deler av innholdet gjelder det? 
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7. Hvordan synes du at forholdet mellom forelesninger og seminar-
/gruppeundervisning har fungert på emnet? 
 
…  Svært bra:2 …  Bra:9 … Verken bra eller dårlig:9 … Dårlig:10 … Svært dårlig:2 

 

8. Hvor mange timer per uke har du brukt i gjennomsnitt på dette emnet, inkludert 

undervisningen du har fulgt? 0-5 t:9. …  5-10 t.:23 …  10-15 t. …  15t. og mer …  

 
9. Hvordan vurderer du følgende påstander om emnet: 

Utsagn Enig Litt enig Uenig 
Emnet har lært meg å analysere problemer. 4 25 6 
Emnet har lært meg fakta, ideer og metoder. 13 18 3 
Emnet har lært meg praktiske ferdigheter. 8 17 8 
 

10. Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets vurderingsformer: 

Utsagn Enig Litt enig Uenig 
De gir meg mulighet til å vise hvilke kunnskaper jeg har 
lært. 

8 21 2 

De gir meg mulighet til å vise hvilke ferdigheter jeg har 
lært. 

6 20 5 

De har fått meg til å arbeide jevnt med emnet gjennom 
hele semesteret. 

3 17 
 

11 

 
11. Hvis du hadde kunnet velge, hvilken vurderingsform ville du ha ønsket for dette 
emnet? 
… mappe:6 … skoleeksamen:6 … semesteroppgave:5 … hjemmeoppgave:11  
 
12. Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen gir om:  
 Bra Dekkende Mangelfull 
Tid og sted for 
undervisning 

10 15 8 

Tid og/eller sted for 
vurdering 

7 22 4 

Emnets innhold og 
læringsmål 

3 23 7 

Forkunnskaper til 
emnet 

5 27 2 

Emnets 
undervisningsformer 

7 22 5 

Emnets 
vurderingsformer 

2 29 2 
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13. Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet? 
… Svært godt fornøyd: 0 

… Godt fornøyd: 5 

… Middels fornøyd: 17 

 … Lite fornøyd: 8 

 … Svært lite fornøyd:4 

14. Har du andre kommentarer til undervisningen eller forslag til forbedringer kan 
du gi dem nedenfor. 
Disse svarene er integrert i forslagene til forbedring av emnet. 
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VEDLEGG 2 
Rapport fra seminarene på MEVIT2800, H06 – Audun Beyer 
 
Vi hadde to grupper, begge ledet av Audun Beyer. I samarbeid med emneansvarlig hadde 
vi lagt et opplegg for gruppene som i stor grad dreide seg om aktivitet knyttet til 
kvalifiseringsoppgaven (se vedlegg om denne). Vi hadde 7 gruppesamlinger, hvor de fem 
første i stor grad dreide seg om arbeid med kvalifiseringsoppgaven og oppgaveløsning 
knyttet til den kvantitative biten av pensum. En typisk samling bestod således av omtrent 
en time veiledning/gruppearbeid i forbindelse med kvalifiseringsoppgaven, og en time 
med oppgaveløsning. Jeg hadde også utarbeidet en framdriftsplan for 
kvalifiseringsoppgaven som ledet fram mot innleveringsdatoen, slik at studentene skulle 
kunne ha en oversikt over den totale arbeidsmengden fram mot ferdigstilling. Av de to 
siste samlingene brukte vi en dobbelttime til gjennomgang av de mest sentrale begreper 
og teorier fra tekstanalysepensumet, og en dobbelttime til tilbakemelding på oppgavene 
gruppevis, samt en gjennomgang av sentrale begreper fra hele pensum, et forsøk på å 
knytte sammen de ulike delene av pensum, og lesetips fram mot eksamen. Dette 
opplegget ble skissert på første samling, selv om den siste dobbelttimen ble litt 
annerledes enn planlagt, her hadde jeg egentlig tenkt å bruke mer tid på tekstanalyse, men 
studentene ga uttrykk for at dette ikke var nødvendig. Dette har muligens sammenheng 
med at det hadde vært to forelesninger over det relativt korte pensumet, samt at en del 
hadde vært borti lignende problemstillinger fra MEVIT1510. 
Ett seminar måtte flyttes, og det virket som vi fant en løsning som gjorde at de fleste 
hadde mulighet til å stille også da. 
 
Studentene ga tidvis uttrykk for at det var noe knapt med undervisning på emnet, og pga 
opplegget med kvalifiseringsoppgaver fikk vi heller ikke særlig mye tid til å gå gjennom 
den kvalitative delen av pensum. Dette ble imidlertid gjort klart fra starten av, samt at 
studentene ble oppfordret til å komme med forslag dersom de ønsket endringer i 
opplegget. 
 
Oppmøtet på gruppene var stort sett godt, og smågruppene som skrev 
kvalifiseringsoppgaver sammen var alltid representert ved ett eller flere medlemmer. 
 
Etter å ha lest gjennom alle kvalifiseringsoppgavene satt jeg igjen med et inntrykk av at 
de fleste gruppene hadde gjennomført et solid arbeid, i alle fall når det gjaldt innsamling 
av data, og selve skrivingen av rapporten. Det var imidlertid en del grupper som hadde en 
del mindre feil knyttet til utregninger og tolkninger, og jeg gikk gjennom disse med de 
gruppene det gjaldt. Alle gruppene fikk godkjent. Jeg tror arbeidet med en slik oppgave 
kan være givende, men tror også at aktiviteten muligens bør organiseres noe mer intensivt 
og mot slutten av semesteret. Det kan også hende at denne aktiviteten bør atskilles fra den 
mer regulære, pensumorienterte seminarundervisningen. 
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VEDLEGG 3 
Mal for kvalifiseringsoppgavene: 
 
Kvalifiseringsoppgaven bør være på 7-10 sider og skal inneholde: 
• Tema og problemstilling for undersøkelsen 
• Begrunnelse for valg av undersøkelsesopplegg  
• Redegjørelse for utvalg av enheter og variabler i undersøkelsen  
• Spørreskjema (som vedlegg/appendiks, dette teller ikke med i sideantallet) 
• Relevante frekvensfordelinger og utregninger 

-  utregning av prosentdifferanser (spørreskjema) 
- utregning av effekter (spørreskjema) 
- alle utregninger skal vises 

• Kortfattet analyse av resultatene og konklusjoner 
• Vurdering av reliabilitet, validitet + generaliseringsmuligheter 
• Til slutt i rapporten skal gruppene kort vurdere og skissere mulighetene for et 

”idealdesign” for hvordan en større undersøkelse av temaet og problemstillingen 
kunne vært gjennomført. Her bør minst en form for kvalitativ metode nevnes, og 
gruppene skal begrunne valget av metoden. 

• Gruppene får beskjed om rapporten godkjennes eller ikke. Ved ikke godkjent rapport 
får gruppene beskjed om hva som må rettes opp for å få godkjent rapporten, og cirka 
en ukes frist til å foreta endringene. Godkjent rapport er en forutsetning for å få lov til 
å gå opp til eksamen. 
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