
 1 

Periodisk evalueringsrapport 

MEVIT3005 – Opptreden i mediene 

Våren 2008 

Espen Ytreberg 

 
*** 

 
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 ble ikke gjort noen avvik fra emnebeskrivelsen, men endringer ble gjort på tre områder. For det første 

var et kompendium ikke tilgjengelig fra semesterstart, på grunn av problemer med rettighetsklarering. 

Derfor ble det gjort noen mindre endringer, slik at gjennomgang av de tekstene det gjaldt ble plassert 

senere i semesteret. 

 For det andre ble seminarene lagt opp med fokus på forberedte presentasjoner av oppgaver som 

skulle forberede til 3-dagerseksamen – først i grupper, så individuelt. I begge tilfeller skapte det 

betydelige problemer for seminarleder at for få studenter gjorde den nødvendige forberedelsen. 

Seminarleder la om undervisningen, dels ved å endre formatet til uforberedt diskusjon, dels ved å gi bedre 

tid.  

 For første – og forhåpentligvis siste – gang i min tid som underviser unnlot jeg å komme til en 

forelesning uten å si i fra. Det skyldtes en feiloppføring jeg hadde gjort i kalenderen min; jeg trodde jeg 

skulle forelese først den påfølgende uka. Veldig, veldig pinlig og sterkt beklagelig. Jeg omberammet 

forelesningen til uken etter slik at jeg da framførte den ved to anledninger, for å gi alle muligheter til å 

komme. Informasjon om dette ble lagt ut på emnesidene.  

 
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. 
 

30 var påmeldt, 23 leverte oppgave. Det er ikke så dårlige tall, men oppslutningen om undervisningen var 

lavere, og sterkt svingende. Gjennomsnittet på forelesningene var 10 – 15 personer. Oppslutningen om 

seminarene var tidvis dårlig, men her mangler tall.  

Den relativt høye andelen som fikk B, er ikke typisk for karaktergivningen min i de senere år. Jeg 

vil være tilbøyelig til å begrunne den først og fremst med at kurset er relativt spesialisert, og tiltrekker seg 

mer enn gjennomsnittlig interesserte studenter med mer enn gjennomsnittlig gode kunnskaper om emnet. 

Det samme kan forklare at ingen strøk. Jeg la fram to oppgaver som mulige strykkandidater til ekstern 

sensor, men fulgte hans råd om å la dem bestå. 
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 Jeg har fortatt evaluering i to omganger. Sluttevalueringen ble gjort via standardskjema for 

periodisk evaluering, og fylt ut på siste forelesning av 10 studenter. Det gir ikke noen god 

generaliserbarhet. Her er likevel noen av de mer entydige resultatene: 

 Samlet utbytte av kurset vurderes positivt. Det er en stor overvekt av «godt fornøyd», ingen 

«lite/svært lite fornøyd». 

 Undervisningen som helhet er entydig positivt vurdert på skjemaets forskjellige indikatorer.  

 Når det kommer til studentaktiviteten svarer alle studentene «uenig» eller «litt uenig» på spørsmål 

om emnets øvelser har fått dem til å arbeide aktivt og jevnt. Alle er «enig» eller «litt enig» i at de kunne 

ha jobbet mer med emnet gjennom hele semesteret. Samtlige markerer «uenig» på spørsmål om det har 

vært for mye vurdering på emnet.  

 Den generelle informasjonen vurderes hyppigst som «bra» eller «dekkende». Bare informasjonen 

om tid og sted for undervisning vurderes av flere enn én som mangelfull. Det siste skyldes antakelig den 

ene forelesningen jeg ikke møtte opp til. 

 Midtveisevalueringen besto av to åpne spørsmål som studentene besvarte anonymt i en 

plenumssituasjon. De ble spurt om de så noe behov for endringer i undervisningen, og ble bedt om å 

komme med forslag. Responsen dreide seg først og fremst om seminarundervisningen, der studentene 

ønsket seg en mer autoritativ ledelse. Noen mente også at kravene til egeninnsats var for harde.  

 
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. 
 
Jeg har ikke noe spesielt å framheve her, annet enn at jeg har inntrykk av at studentene setter pris på at 

emnet var nært knyttet til pågående forskningsinteresser hos emneansvarlig.   

 
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. 
 
Det er sviktende studentaktivitet på seminarene. Dette kan i noen grad skyldes manglende faglig autoritet 

hos seminarleder, men siden undervisningen generelt får godt skussmål er det neppe riktig å klandre ham 

for mye. Kombinasjonen av at emnet generelt vurderes positivt og at studentene ikke oppgir å ha jobbet 

aktivt og jevnt, sier meg at det kanskje bør stilles hardere krav ved neste korsvei, ved at oppgaver gjøres 

obligatoriske. 

Koordinasjonen mellom seminarleder og emneansvarlig fungerte stort sett bra når det kommer til 

utformingen av seminaropplegget, men kunne vært bedre når akutte problemer i gjennomføringen av 

opplegget oppsto. 

 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden når det kommer til utvikling av studiekvalitet? 
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Her beskrives oppfølging av forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering og eventuelle andre 
relevante tiltak i årsplaner og lignende fra institutt og fakultet. 
 
Emnet gis for første gang. 
 
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? 
 
Seminarene var lagt opp rundt arbeid med oppgaver av et omfang og en type som kvalifiserer til løsning 

av 3-dagerseksamenene. Jeg mener fortsatt det er en god idé. Men jeg tror nå at den krever at 

oppgavearbeidet blir obligatorisk, for eksempel som kvalifiseringsoppgaver. 

Emneansvarlige bør kommunisere tydelig at seminarleder skal løse kortsiktige «kriser» i 

seminarundervisningen. 


