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Emneansvarlig lærer har ansvar for å utarbeide rapporten som skal dekke hele perioden siden forrige 
periodiske evaluering. I til legg til gjennomføringsdata fra studieadministrasjonen skal rapporten bygge 
på vurderinger fra følgende grupper: 
 

Lærernes og ev. det administrative personalets vurdering av  
o målgruppe/rekruttering (antall, nivå, forkunnskaper, programtilhørighet) 
o undervisnings- og vurderingsformene, særlig i relasjon til læringsmålene 
o ressurser og infrastruktur 
o tilsynssensorrapporter 

 
Studentenes vurdering av bla. 

o studieinformasjon og undervisningsstart  
o undervisningsopplegget  
o læringsmiljøet 
o vurderingsformene 
o gjennomføring av studentevalueringene 
o egeninnsats 
 
Vurderingene kommenteres under de relevante punktene i malen nedenfor når det er noe særskilt å 
bemerke. Rapporten lenkes opp til emnesiden etter å ha blitt behandlet av instituttet. Ev. 
instituttinterne kommentarer som ikke skal publiseres på nett, kan følge med rapporten i et internt notat. 
 
1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
Med avvik menes forandringer gjennomført etter undervisningsstart pga uforutsette omstendigheter. 
Med endringer menes forandringer som er gjennomført og annonsert før undervisningsstart. 
 
Ingen. Gjennomført etter planen. 
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
 
[Når dette skrives gjenstår en utsatt eksamen. Det er innlevert en klage. Rapporten bør derfor 
justeres når utfallet av disse foreligger. Studiekonsulent må ev. kommentere forhold til gj.snitt ved 
fakultetet, som i dette tilfellet også kan være i forhold til karaktersettingen ved TF] 
 
26 studenter avla eksamen. Det ble gitt en A, 12 B, åtte C, tre D og to E. Ingen strøk. 
Emnet hadde studenter både fra medievitenskap og fra masterprogrammet i "Religion og samfunn" 
(TF) og religionshistorie (HF). MEVIT-studentene gjorde det noe bedre enn studentene med 
bakgrunn i religionsstudier. (Den ene A-en og ni av 12 B-er ble gitt til MEVIT-studenter). Dette kan 
skyldes at de var mer på hjemmebane i forhold til et emne i medievitenskap. 
Det var svært lite frafall i forhold til antall oppmeldte [TALL?]. Noen færre fulgte undervisningen 
enn det til slutt var studenter som tok eksamen. 
 



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. 
 
Tverrfagligheten ved at studenter i religionstudier møtte studenter i medievitenskap var i 
utgangspunktet et vellykket grep. I studentevalueringen, som ble gjennomført mot slutten av kurset 
(med 75% svar av 28 registrerte studenter), deltok 11 fra medievitenskap og 10 fra "religion og 
samfunn" (RESA).  
På spørsmål om "dine forkunnskaper var tilstrekkelige" scoret MEVIT-studentene i gjennomsnitt 3,8 
og RESA-studentene 3,7 på en skala fra 1-5, der 1 var "helt utilstrekkelig" 5 "helt tilstrekkelig". De 
ble også spurt om kursets nivå hadde vært passende. MEVIT-studentene scoret 3,9, RESA-
studentene 3,8. I den samlede vurderingen av emnet kom RESA-studentene ut med noe bedre 
evaluering, 4,0 i gjennomsnitt mot 3,8 for MEVIT-studentene. Samlet er dette en overveiende positiv 
evaluering, med lite markerte forskjeller mellom de to studentgruppene. 
 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
Her beskrives ev. mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som 
andre kan ha nytte av å kjenne til. 
 
Det tverrfaglige grepet var også en stor utfordring, både for studenter og lærere: MEVIT-studentene 
visste lite om religion og RESA-studentene lite om medier. Samtidig skulle dette være et emne på 
mastergradsnivå. Undervisningen måtte nødvendigvis ta hensyn til at halvparten av gruppen hadde et 
svakere utgangspunkt i enten medievitenskap eller i religionsstudier. Det ble anbefalt en supplerende 
innføringsbok i henholdsvis medievitenskap og sosiologisk forståelse av "Religiøst liv i det moderne 
Norge". Dette kunne likevel ikke oppheve den tverrfaglige spenningen i emnet og studentgruppen. 
 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Her beskrives oppfølging av forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering og ev. andre 
relevante tiltak i årsplaner og lignende fra institutt og fakultet. 
 
Det var første gang dette emnet ble gitt. 
 
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? 
 
Ved gjentakelse av emnet bør spenningen mellom de to studentgruppene utnyttes bedre, ved at 
MEVIT-studenter er aktivt med å undervise RESA-studenter i medievitenskap – og omvendt. 
 
 
 
29. mai 2009 
Knut Lundby 
Emneansvarlig 
 
(Rapporten har vært drøftet med Mia Lövheim som var medansvarlig for undervisningen). 


