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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. 
 

Kurset er gjennomført etter det opplegget som er skissert i emnebeskrivelsen. Undertegnede har vært 

hovedansvarlig for å sette kurset i gang og lage rammeopplegget, men en universitetslektor (vikar) har 

sammen med en ekstern layoutlærer hatt ansvaret for den løpende evalueringen og de fleste av 

forelesningene.  

 
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. 
 

Det deltok 20 studenter på kurset. Disse delte seg inn i fire redaksjoner/produksjonsgrupper (á fem 

studenter).  Alle grupper valgte (som i tidligere år) å produsere et magasin med en metoderapport. 

Karakternivået ble høyt: 1 av gruppene (fem studenter) fikk A, de andre B.  

 
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. 
 

Forelesningene gir på kort tid en allsidig innføring i journalistisk produksjon. Gruppeopplegget fører til 

stor lagånd og studentene jobber iherdig gjennom en lang periode. 

 
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 ikke registrert direkte problemer som kan omtales som sviktende kvalitet. I noen av gruppene var 

det til dels heftige debatter/en tendens til interne konflikter. Den journalistiske faglæreren oppsummerer 

at det burde vært et fastere møteopplegg med redaksjonene som kunne fanget opp dette tidligere. 

 
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. 
 

Kurset har fått meget gode evalueringer gjennom flere år og det er derfor ikke gjennomført noen 

endringer ut over ett: Antallet forelesinger (introduksjonskurs i journalistikk) er økt og inkluderer nå også 

fotografering. 

 
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? 
 

Hovedopplegget bør beholdes. Kurset er avhengig av faglærere som har praktisk/journalistisk 

kompetanse, dette er viktig å beholde. Det bør vurderes å kutte ut muligheten til å lage avis i stedet for 

magasin. Fra kurset begynte i 2004 har ingen grupper valgt det første alternativet, og da er det 

unødvendig at studenten skal bruke tid på å vurdere alternativene. 


