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Innledning
ARB 1401 – Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet er et valgfritt 10
poengsemne som kan inngå i emnetråden Arbeidslivets praksiser. Emnetråden Arbeidslivets
praksiser ble opprettet våren 2014, og ARB 1401 er det første emnet det er gitt undervisning
i.
Formålet med emnet ARB 1401 er å tilrettelegge for at studentene kan omsette kunnskap om
teori og analyse til praksis i arbeidslivet. Målgruppen for kurset er hovedsakelig studenter fra
HF-fakultetet. Studenter fra SV-fakultetet og UV-fakultetet kan også ha interesse av å ta
emnet.
Denne rapporten følger malen for periodisk rapportering for Institutt for medier og
kommunikasjon (IMK).
Oppsummerte rapporter for midtveisevalueringen og sluttevalueringen fra studentene av
emnet er vedlagt.

Figur 1 Ordsky: Mentimeter-måling. Faglig sammensetning, og programbakgrunn fra deltagende studenter første
forelesning
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Vurdering av undervisningens organisering
Pensum
GENERELT. Det er 6 bøker (utdrag) og en rapport på oppdrag fra Fritt Ord på pensum. Tre av
bøkene er knyttet til læringsmålene om prosjektarbeid, tverrfaglighet og idemyldring
(Karlsen, Elstad & de Paoli, Heidemann). De tre resterende bøkene er primært knyttet til
læringsmål om kommunikasjon, relatert både til kommunikasjon på web, strategisk
kommunikasjon og intern/ekstern kommunikasjon (Furu, Minto & Ihlen).1
I tillegg til obligatorisk pensum ble det publisert en liste over anbefalt litteratur under
pensumlisten, som kunne benyttes ved behov/interesse mht. oppgavene studentene skulle
gjøre sammen i seminarene (metodelitteratur mht. intervju, analyse o.l.).
EVALUERING AV PENSUM VIA SLUTTEVALUERINGEN Tabell 1 viser evalueringen av alle
pensumbidragene via undersøkelsen som ble gjennomført på slutten av semesteret. Den viser
samme tendens for hovedbøkene i prosjektledelse som midtveisevalueringen (se vedlegg).
Nytteverdien av Nina Furu sin bok om webkommunikasjon har økt mht. hvordan studentene
evaluerer pensum hvis man sammenligner de to evalueringene.
Tabell 1*) Hvordan synes du pensum har dekket læringsmålene i kurset som helhet?
*Sluttevalueringen 28 november -2 desember, 21 besvarelser av 48 invitasjoner . Svar fordelt på antall
Svært
Tilfredsstillende
bra
Karlsen, Jan Terje (Prosjektledelse)
(Læringsmål: prosjektarbeid, tverrfaglighet)

Verken bra
eller dårlig

Svært Har ikke
dårlig
lest

5

10

3

0

3

1

9

7

0

4

Heidemann (Ideutvikling i mediehuset)
(Læringsmål: prosjektarbeid, ideskaping)

6

6

4

0

5

Nina Furu (Webkommunikasjon)
(Læringsmål: tekster for web)

7

7

3

1

3

4

5

5

0

7

1

3

6

4

7

5

8

4

0

4

Elstad og de Paoli (Organisering og ledelse av kunst
og kultur)
(Læringsmål: prosjektarbeid, tverrfaglighet)

Barbara Minto (The Pyramid principle)
(Læringsmål: intern/ekstern kommunikasjon/tekster
for web)
Helge Jordheim & Tore Rem (Hva skal vi med
Humaniora?)
(Læringsmål: tverrfaglighet)
Øyvind Ihlen (Pr og strategisk kommunikasjon)
(Læringsmål: Strategisk kommunikasjon &
Intern/ekstern kommunikasjon) *
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Pensumbidragene er beskrevet mer i detalj i vedlagt beskrivelse (Vedlegg 1). Denne kan komme til nytte i
planleggingen og gjennomføringen av neste års kurs.
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INDIKATOR PÅ AT PENSUMBIDRAGET OM WEBKOMMUNIKASJONS BOKEN FUNGERER
GODT SOM RESSURS FOR PROSJEKTGRUPPEARBEID OM WEBSIDER . Det viste seg at
studentene fikk nytte av å bruke boken i forbindelse med seminarundervisningen i
gruppearbeidet. Vi anbefaler dermed boken videre som en nyttig ressurs studentene kan bruke
i arbeid der læringsmålet om tekster for web, og det å forene teori og praksis via egen praksis,
står i sentrum.
STUDENTENES TILBAKEMELDINGER PÅ HOVEDBØKENE I PROSJEKTARBEID
Når evalueringene ble gjennomført, ble studentene spurt om å vurderte sammenhengen
mellom pensum og læringsmål så langt. Tabell 1 viser at studentene i relativt stor grad oppgir
at de vurderer at det er en god sammenheng mellom hvordan Prosjektledelse (Karlsen 2013)
dekker målet om prosjektarbeid og tverrfaglighet.
ORGANISERING OG LEDELSE AV KUNST OG KULTUR. Når det gjelder boken Organisering
og ledelse av kunst og kultur (Elstad og de Paoli 2014) er det mer spredning mht. hvor godt
studentene vurderer at boken dekker læringsmålet om tverrfaglighet og prosjektarbeid (se
tabell 1). Sluttevalueringen viser at ca. halvparten av studentene (10) mener at Elstad og De
Paoli sin bok har dekket læringsmålet om prosjektarbeid og tverrfaglighet enten svært bra (1)
eller tilfredsstillende (9).
ANBEFALING AV VIDEREFØRING AV ORGANISASJON OG LEDELSE I KUNST OG KULTUR
(ELSTAD OG DE PAOLI 2014). I seminarundervisningen var et flertall av gruppene som
brukte Elstad og de Paoli sine modeller for interessentanalyse sammenlignet Karlsen
(innleveringsoppgave til seminar 5). Alle gruppene hadde på forhånd fått utdelt kopier av
interessentmodeller og analyser fra begge bøkene (3 modeller/analyser fra Karlsen, og 2
modeller fra Elstad og de Paoli – se også leseliste til seminar 5). De skulle så velge en eller
flere av modellene som utgangspunkt for analyse (se et eksempel på en slik analyse i figur 2
og figur 3).
Det var nyttig å kunne spille på flere av modellene i undervisningssammenheng, slik at det
var rom for å diskutere ulike perspektiver og innfallsvinkler til en slik analyse. På bakgrunn
av dette anbefaler vi at begge pensumbidragene knyttet til prosjektarbeid videreføres til neste
gang kurset holdes.
FORSLAG TIL ENDRINGER TIL PENSUM RELATERT TIL UNDERVISNING. Det kan vurderes
om man bør erstatte noen av pensumbidragene med litteraturen på listen for anbefalt litteratur
til neste gang kurset skal avholdes – da med vekt på bidrag knyttet til metode og kartlegging
via intervju, deltagende observasjon og dokumentanalyse (for eksempel. Kvaale & Brinkman,
Fagerjord).
En slik type akademisk fundert metodelitteratur kan være nyttige ressurser mht.
seminarundervisningen relatert til undersøkelser som studentene skal gjøre opp mot
målgrupper og interessenter for gruppeprosjektene. På samme tid er dette også et
organisatorisk spm. fordi pensumlisten muligens ikke kan overlappe med pensum gitt på
andre emner på HF.
INKLUDERE NYTT KAPITTEL FRA ANBEFALT TIL OBLIGATORISK PENSUM . Kapittel 8 i
Karlsen ble brukt i undervisningssammenheng (seminar 4 & 5), selv om det kun var på listen
for anbefalt litteratur. Kapittelet var nyttig mht. en interessentanalysen. Se eksempel på en slik
gjennomført analyse til seminarundervisningen i figur 2.
4

Figur 2. Interessentanalyse i seminarundervisningen. Studentgruppen er inspirert av kap. 8 i
Karlsen
(NB. Ikke alle kategoriene under er et resultat av analyse. SiO, FIHV sine posisjoner i tabellen er et resultat av intervjuer,
mens lokale bønder ikke er intervjuet. Kvalitative, ikke-representative intervjuer og fokusgrupper (i seminaret) er brukt for å
bestemme studentenes posisjon. Det ble også diskutert i seminaret hvorvidt studentene bør deles inn i ulike underkategorier i
en slik analyse).

Figur 3 Interessentanalyse i seminar undervisningen. Studentgruppen er inspirert av Elstad &
de Paoli sin modell for analyse.
Vi diskuterte på seminaret hvorvidt resultatene er et resultat av fagfellevurdering (i gruppen) i kombinasjon med
dokumentanalyse/intervjuer. Flere av forventningene under er kategorisert ut fra førforståelse (før analyse) i likhet med figur
1.
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RAPPORTEN FRA FRITT ORD BØR TAS OPP TIL VURDERING TIL NESTE GANG. Rapporten –
Hva skal vi med Humaniora var i utgangspunktet myntet på en sammensatt studentgruppe fra
HF. Etter opptaket til studiet var ferdig viste seg at det var en større gruppe fra UV og SV
fakultetet som søkte seg til emnet: Halvparten av studentene kom fra HF (se også oversikt fra
midtveis- og sluttevalueringen over studiebakgrunn tabell 2).
Humaniora-rapporten er det bidraget som oppleves som minst relevant for læringsmålet: 3
opplever den som svært bra eller tilfredsstillende mht. læringsmålet, mens hele ti opplever den
som verken eller (6), eller svært dårlig (4) (se tabell 1).
Tabell 2*
*Midtveis- og sluttevalueringen
Hvilket fakultet studerer du ved/har du studert ved tidligere?
Midtveisevalueringen
Antall

Prosent SluttevalueringenProsent
Antall

HF

10

45.5 %

9

42.9 %

SV

3

13.6 %

5

23.8 %

UV

5

22.7 %

4

19.0 %

Andre fakulteter

4

18.2 %

3

14.3 %

ANBEFALING HVIS MAN SKAL INKLUDERE BIDRAGET NESTE ÅR: SETT AV TID TIL
BIDRAGET I SEMINARUNDERVISNINGEN . Espen Ytreberg holdt en forelesning over rapporten
midtveis i semesteret (28 okt). Forelesningen ble av studentene rapportert som mer relevant
for læringsmålet tverrfaglighet, sammenlignet med pensumbidraget i seg selv: 7 studenter er
helt, eller delvis enig i at forelesningen var informativ og engasjerende mht. læringsmålet om
tverrfaglighet.
Det kan godt tenkes at opplevd nytteverdi hadde økt dersom vi hadde viet tid til å jobbe med
rapporten i seminarene (det var ikke seminar den uken forelesningen var). Man kunne
diskutert formen (rapporten som et flerfaglig prosjekt i seg selv, der tverrfaglig
sammensetning er avgjørende for å kunne lage et troverdig produkt), så vel som innholdet
knyttet til hvor sammensatt og mangesidig den humanistiske kompetansen er (fra
språkkunnskap til musikk, historie og arkeologi), og sist, men ikke minst, hvordan dette
gjengis i den offentlige debatt om fagidentitet. Dette er litt avhengig av hvor mange HFstudenter som ønsker å følge undervisningen (jf. oversikt over studentenes fakultetstilhørighet
i tabell 2)
AVVEINING Denne typen diskusjonsoppgaver relatert til forelesningene i seminarene må
avveies mot det å nedprioritere arbeidet med aktivitetene knyttet til det sammenhengende
selvvalgte gruppeprosjektet som studentene utvikler i løpet av semesteret. Les mer om
arbeidet i seminarene i eget avsnitt.
6

KOMPENDIUM . Neste gang kurset skal holdes bør det vurderes om å trykke opp et
kompendium. Bøker med 2 eller færre kapitler kan prioriteres til å utgis sammen i et
kompendium. Det kan også være en løsning å inkludere alle utdragene fra de 6 bøkene som
har vært på pensumlisten.
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Webkurs i regi av UiOs nettredaksjon
GENERELT. Webkurset i regi av UiOs nettredaksjon (v/Hildegunn Lunden) ble holdt i
undervisningsuke 2. Koordinator for kurset (Ingeborg Holmene) var tilstede for å følge opp
undervisere og gi informasjon om evalueringsskjema. Evalueringen ble gjennomført mot
slutten av undervisning søken (se tabell 3).
FORMÅL: KNYTTE TEORI & PRAKSIS SAMMEN. Formålet med kurset var å koble teori og
praksis tettere sammen, og på denne måten øke læringsutbyttet relatert til læringsmålet om å
kunne vurdere tekster for web. Arbeidsseminaret skulle slik sett dekke både læringsmålet
knyttet til tekster for web, i tillegg til at det skulle bidra til å gi studentene et verktøy for å
koble teoretisk kunnskap til praktisk oppgaveløsning.
TILBAKEMELDINGER. Seminaret ble opplevd som svært nyttig mht. læringsmålet om å
vurdere tekster for web: 22 studenter oppgir at læringsmålet er dekket i stor grad, mens 6
oppgir at de har fått et tilfredstillende utbytte av kurset med tanke på læringsmålet om å
vurdere tekster for web i en arbeidslivssammenheng (se tabell 3).
ANBEFALING FOR KOMMENDE UNDERVISNING: WEB KURS I UKE 2. Det anbefales å
gjenta praksis med å holde seminaret i 2. undervisningsuke, etter 1. seminar og
introduksjonsforelsning, slik at kurset blir satt i sammenheng med undervisningen for øvrig, i
tillegg til at studentene får et verktøy de kan bruke senere i semesteret når de selv skal lage en
webpresentasjon av gruppeprosjektet.
OBLIGATORISK. I tillegg anbefales det å gjøre kurset til en del av den obligatoriske
undervisningen for å sikre et godt oppmøte til kurset (les mer om obligatorisk undervisnig i
eget avsnitt).
Tabell 3*). Læringsmålet om å vurdere tekster for web
*Nettskjema for evaluering av webkurset ble gjennomført mot slutten av seminaret. 28 studenter svarte på
nettskjema, av 34 som møtte til undervisning. Studentene fikk informasjon om formålet med å knytte teori og
praksis nærmere sammen mht. læringsmålet om å kunne vurdere tekster for web.
I hvor stor grad har du fått utbytte av dette kurset mht. læringsmålet?
Svar

Antall

I stor grad

22

Tilfredsstillende

6

I liten grad

0

Prosent
78.6 %
21.4 %
0.0 %
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Forelesningsrekken
GENERELT. Forelesningene er sammensatt av gjesteforelesere, med unntak av de to
forelesningene som ble holdt av de to kursansvarlige (Holmene & Fagerjord).
Gjesteforeleserne bestod av både ansatte ved Institutt for medier og kommunikasjon med
erfaring med å arbeide med analyse av humanistisk kompetanse og strategisk kommunikasjon
(Ytreberg & Ihlen), samt eksterne forelesere fra medie-, forlag og kommunikasjonsbransjen
(Granhaug, Gundersen & Hansen).
Fagkoordinator (Ingeborg Holmene) deltok på alle forelesningene for å introdusere
foreleserne og følge opp undervisningen.2
SAMMENHENG MELLOM PENSUM , LÆRINGSMÅL OG TEMA FOR FORELESNING . Tittel for
hver forelesning, og relevant pensum finner dere på kursets websider. Se tabell 6 for å se en
oversikt over sammenhengen med forelesningene og læringsmål. Studentene fikk informasjon
på første forelesning om at særlig de eksterne foreleserne (Granhaug, Gundersen & Hansen)
først og fremst vil forelese over egen praksis, og at pensum er et relevant teoretisk
supplement.
I periodisk rapport er det også en egen diskusjon av emnebeskrivelsen og sammenhengen med
undervisningen for øvrig.
FORMÅL MED SAMMENSETNINGEN AV FAGRESSURSER : Formålet med å trekke inn disse
ulike fagressursene var å skape rom for en bredde av teoretiske og empiriske innfallsvinkler
til arbeidslivet generelt, og til prosjektarbeid og kommunikasjon spesielt.
Kurset bør både ivareta en akademisk troverdighet mht. teori og analytiske ferdigheter, på
samme tid som forelesningene også bør gjenspeile hvordan egenskaper knyttet til teori og
analyse benyttes i praksis i arbeidslivet.3
INTERAKTIVE FORELESNINGER. Antall deltagere åpnet opp for å spille på interaktivitet i
forelesningene. Spesielt de første forelesningene hadde dette preget, med blant annet
casebasert oppgaveløsning v/Stephan Granhaug. Ved et høyere antall studenter (50-100) ville
dette vært mer utfordrende å gjennomføre. Dette kan igjen skape et behov for mer diskusjon
og oppfølging av forelesningene i seminarene (se mer diskusjon mht. undervisningsform i
eget avsnitt om seminarundervising). Dette bør man ta i betraktning hvis antall studenter øker
til neste år.
STUDENTENES TILBAKEMELDINGER. Forelesningsrekken er sammensatt av mange
gjesteforelesere, og studentene gav mot slutten av semesteret positive tilbakemeldinger på
2

Mht. midtveisevaluering, spørsmål om obligatoriske aktiviteter og innleveringer gjennom semesteret, følge opp
fagspørsmål fra studentene senere i seminarrekken m.m.
3
Dette formålet ble artikulert som del av mandatet for å utvikle kurset i møtet mellom fagkoordinator (Ingeborg
Holmene), undervisningsleder (Elisabeth Staksrud) , instituttleder (Tanja Storsul), studieleder (Haakon Berg
Johnsen), studiekonsulent (Mari Eidstuen) og administrativ leder (Maren Moene) den 9 april 2014.
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mangfoldet av perspektiver og forelesere. Tabell 6 viser studentenes tilbakemeldinger på
forelesningsrekken. Her har studentene evaluert påstanden "forelesningene har vært
informative og engasjerende".
FRITEKSTSVAR I SLUTTEVALUERINGEN Via fritekstsvarene (utdypende kommentarer til
spørsmålet i tabell 4), skriver 3 studenter: «Utrolig flott med forskjellige forelesere – særlig
når disse er flinke og engasjerte (…) Spennende med perspektiver fra arbeidslivet (..) Veldig
spennende forelesninger» (Sluttevalueringen, vedlagt).
Tabell 4*: Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet?
*Resultatene under er sammensatt av Midtveisevalueringen (22 svar) og Sluttevalueringen (21 svar).
Midtveisevalueringen ble foretatt etter 4 forelesning (markert med ulike fargetoner i tabellen under). Svar fordelt
på antall.

Forelesningene har vært informative og engasjerende?4

Delvis
Enig
enig
Introduksjonsforelesning (1. Ingeborg Holmene)
Generell info om læringsmål, kurset og oversikt pensumlitteraturen

Hverken
Delvis
Deltok
enig
Uenig
uenig
ikke
eller uenig

3

9

3

2

1

4

7

7

2

2

1

3

Webkommunikasjon (4. Anders Fagerjord)
Læringsmål: vurdere tekster for web

9

5

0

0

1

7

Menneskevitenskapene og nytte (5. Espen Ytreberg)
Læringsmål: Tverrfaglighet

4

3

3

1

4

6

8

5

1

0

0

7

Redaksjonelt prosjektarbeid (7. Hege Gundersen)
Læringsmål: Prosjektarbeid, tverrfaglighet, ideskaping

7

5

1

0

0

8

Internkommunikasjon i bedrifter (8. Gro Elin Hansen)
Læringsmål: Intern/ekstern kommunikasjon

6

4

1

0

0
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Problemløsning i arbeidslivet/ Strategi og innovasjonsprosesser
(2. & 3. Stephan Granhaug)
Læringsmål: prosjektarbeid, ideskaping, tverrfaglighet

Strategisk kommunikasjon (6 Øyvind Ihlen)
Læringsmål: Strategisk kommunikasjon & intern/ekstern
kommunikasjon

INFORMASJONSTILTAK ETTER MIDTVEISEVALUERINGEN. Studentene oppga at de savnet
mer informasjon om eksamineringen i introduksjonsforelesningen. Etter disse
tilbakemeldingene ble følgende informasjonstiltak iverksatt: Mer eksamensinfo ble lagt ut på
web, det ble informert om forventninger til en hjemmeeksamen i seminar fire, i tillegg til at
det ble informert om gruppearbeidets relevans for eksamen.
4

Det kan tenkes at man burde ha delt opp spørsmålet mht. om forelesningene både er informative og
engasjerende, da det ene ikke nødvendigvis forutsetter det andre. På samme tid er begge kriteriene samlet sett
viktige for å få informasjon om studentenes læringsutbytte. Læringsmålene var inkludert i nettskjema slik at
studentene hadde faglige kriterier for å bedømme hvor informative forelesningene hadde vært.
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For at det skulle være enklere for studentene å se sammenhengen mellom de enkelte
forelesningene og relevans for kurset som helhet, ble det også lagt ut en detaljert plan for
læringsmål knyttet til hver enkelt forelesning i fronter (se læringsmål oppgitt i nettskjema for
evaluering, tabell 4).
OPPMØTE OG FRAFALL. Det møtte totalt 38 studenter på første forelesning, av 64 oppmeldte
i faget (se figur 4)5. 33 studenter kunne gå opp til eksamen etter undervisningen var avsluttet
(krav om deltagelse på 5 seminarer for å kunne gå opp til eksamen).
I gjennomsnitt møtte det mellom 20-30 studenter per forelesning. Det var en markant nedgang
mth. deltagelse mot slutten av semesteret, med et bunnpunkt på 15 studenter på sjette
forelesning. Det var imidlertid ingen av studentene som oppgav faglige årsaker til oppmøte i
sluttevalueringen (21 besvarelser-, fritekstspørsmål, se vedlegg).
NYTT TIDSPUNKT FOR FORELESNINGENE. Flere nevnte at tidspunktet for forelesningen
(16.15-18) ikke var et gunstig tidspunkt for forelesningene. Til neste gang anbefaler vi derfor
at forelesningene holdes innenfor ordinære undervisningstider.
ANBEFALING MHT FORBEDRINGSPOTENSIALET: INTRODUSERE
OPPSUMMERINGSFORELESNING Siste seminar ble brukt til å oppsummere mht. eksamen. Da
det kun var 2 seminarer, var ikke dette unødvendig krevende. Men hvis kurset utvides til 100
studenter (5 seminarer), anbefales det at det legges inn en forelesning mot slutten som
oppsummerer viktige aspekter ved de ulike forelesningene.

Figur 4

5

Se eget avsnitt om frafall på kurset mer generelt i periodisk rapport.
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Seminarundervisningen.
GENERELT. Det var to seminargrupper i forbindelse med kurset. Det deltok i gjennomsnitt 15
studenter i hvert seminar. Alle måtte møte minst 5 ganger for å kunne gå opp til eksamen
(studentene signerte på eget oppmøteskjema). Webkurset inngikk i seminarrekken.
Seminarene ble ledet av koordinator og kursansvarlig Ingeborg Holmene. Oversikten over
aktivitetene knyttet til det obligatoriske oppmøtet er beskrevet i figur 5 Oversikt over
aktiviteter i seminarene.
SAMMENHENGENDE OG SELVVALGT GRUPPEPROSJEKT GJENNOM SEMESTERET. I
seminarene har det vært generelt hovedvekt på følgende gruppeaktiviteter knyttet til
tilsvarende læringsmål6:
•
•
•

Tverrfaglig arbeid i grupper
Gjennomføring av et selvvalgt pilotprosjekt
Skriving for web

FORMÅL. Hovedformålet med gruppeprosjektet var å realisere læringsmål i kurset (se over),
og gi studentene egne erfaringer med prosjektarbeid og webkommunikasjon.
Erfaringene skulle gjøre studentene i stand til å ta utgangspunkt i sine egne case for å kaste
nytt lyst over teoretiske modeller i pensum og/eller empiriske eksempler gitt via
forelesningsrekken.
GJENNOMFØRING. INFO OM AKTIVITETENE. Planen over alle aktivitetene, og
retningslinjene for gruppeprosjektet som helhet ble gjennomgått i seminar 1 (figur 5). Dere
finner retningslinjene for prosjektet på kursets websider.
Studentene ble delt inn i grupper første seminar, delvis etter felles interesser mht. prosjekter
(ideelle, statlige eller private org), og delvis etter pragmatiske formål. Det ble sørget for at
gruppene også var sammensatt av studenter med ulik studiebakgrunn, blant annet for å
tilrettelegge for at de samarbeidet i tverrfaglige grupper.
AKTIV DELTAGELSE OG OBLIGATORISK OPPMØTE KNYTTET TIL STUDENTAKTIVITETER.
Studentene presenterte i løpet av de fem siste seminarene oppgavene gruppene hadde
forberedt fra sist seminar. Studentene leverte oppgavene kl 12 dagen før seminaret i fronter,
og skulle i tillegg forberede en opponentkommentar til en fast referansegruppe. Oppgavene
ble innlevert til seminar 3-7 (se figur 5 Oversikt over aktiviteter og innleveringer i
seminarene). Både opponentene og de øvrige studentene deltok aktivt i gruppediskusjonene.
Det obligatoriske oppmøtet var med andre ord knyttet til innleveringer for hvert seminar.

6

Se redegjørelse for læringsmål beskrevet i eget avsnitt i periodisk rapport: Emnebeskrivelsen: Læringsmål og
relasjon til undervisning. Aktivitetene er, i tillegg til læringsmålene over, også knyttet til å benytte teoretisk
kunnskap på praktiske problem og praksis/strategisk kommunikasjon mht. interessentanalysen.
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I tillegg til tilbakemeldinger til neste gang, ble oppgaven og relevant fagstoff knyttet til neste
oppgave gjennomgått av kursansvarlig (mot slutten av hvert seminar). Etter tilbakemeldinger
på undervisningen i midtveisevalueringen (mellom seminar 3-4), ble det sørget for at det var
satt av mer tid til spørsmål ang. oppgaven.
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Figur 5 Oversikt over aktiviteter og innleveringer i seminarene.
Planen for alle aktivitetene ble gjennomgått på første seminar. Noen justeringer er gjort underveis i planen.
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STUDENTENES TILBAKEMELDINGER PÅ SAMMENHENGEN MELLOM LÆRINGSMÅL OG
GJENNOMFØRING AV SEMINARUNDERVISNING . Studentene var stort sett fornøyde med
sammenhengen mellom læringsmål og aktiviteter. Tabell 5 viser studentenes holdning til
opplevd sammenheng mellom aktivitet og realisering av læringsmål.
TIDKREVENDE AKTIVITETER I OG UTENFOR SEMINARENE. I noen av fritekstsvarene i
sluttevalueringen ble det oppgitt at det å gi tilbakemelding på alle aktivitetene var tidkrevende
og at det ikke altid føltes så relevant å få tilbakemelding av medstudenter. Dette stemmer, på
samme tid er det viktig at man tydeliggjør overnfor studentene at det er summen av alles
innsats som gjør avgjør kvaliteten av tilbakemeldingene som gis.7
Alternativt kan man organisere seminaret i mindre kollokviegrupper for å effektivisere tiden
det tar til presentasjon og diskusjon/tilbakemelding. Da får seminarleder imidlertid mindre
mulighet til å følge opp den faglige samtalen.
TILTAK FOR Å ØKE KVALITETEN PÅ OPPONENTKOMMENTAR TIL HØSTEN 2015. Et tiltak
til neste kurs er at man bør være enda tydeligere på at alle studentene vil tjene på at man
jobber med gode opponentkommentarer. I tillegg til bør fristen for innlevering av oppgavene i
fronter bør være to dager, og ikke en dag i forkant av seminaret. Dette kan også bidra til å
signalisere at kommentarene er like viktig som eget arbeid i prosjektsammenheng.
Tabell 5 Opplevd sammenheng mellom aktivitet og realisering av læringsmål
Midtveisevalueringen
3 eller 4 seminarer er gjennomført (22 svar)
I hvor stor grad synes du prosjektarbeidet i seminarene har
dekket læringsmålet om prosjektarbeid, og det å jobbe
tverrfaglig så langt? *

Svært
Verken bra Svært Har ikke
Tilfredsstillende
bra
eller dårlig dårlig deltatt

5

11

5

1

0

2

14

3

2

0

2

12

6

1

0

Sluttevalueringen
6 eller 7 seminarer er gjennomført (21 svar)
I hvor stor grad synes du prosjektarbeidet i seminarene har
aktualisert læringsmålet om prosjektarbeid, og det å jobbe
tverrfaglig? *

I hvor stor grad synes du arbeidet med web i
prosjektarbeidet har dekket læringsmålet om å kunne
vurdere tekster for web? *

7

Til en viss grad ser man at seminararbeidet lider under samme problematikk som prosjekter mer generelt:
Nemlig at aktørene ikke prioriterer og i stor nok grad anerkjenner verdien av evalueringsfasen (Elstad og de
Paoli 2014:309).
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ET FLERTALL POSITIVE TIL OBLIGATORISK OPPMØTE FOR FAGLIGE AKTIVITETER. Til
seminarleders overraskelse var det et flertall av studentene som var positive til det
obligatoriske oppmøtet. Det obligatoriske oppmøtet er belyst via spørsmålene under relatert til
læringsutbytte og egen arbeidsinnsats (Tabell 6).
Tabell 6 Studentenes holdninger til obligatorisk oppmøte
Sluttevalueringen, 21 svar

Hvordan vurderer du følgende
påstander
Læringsutbyttet ville vært like godt/
bedre uten obligatorisk oppmøte
Arbeidsinnsatsen var høyere i løpet
av semesteret
på grunn av obligatoriske aktiviteter

Enig

Delvis
enig

Verken enig eller
Delvis uenig
uenig

0

2

5

11

3

7

9

3

2

0

Svært uenig

66,7% av studentene er her delvis, eller helt uenig i påstanden om at de ville ha hatt et like
godt læringsutbytte dersom undervisningen og aktivitetene ikke var obligatoriske. I tillegg
oppgir 76,2 % av studentene at de er enige eller delvis enige i påstanden om at
arbeidsinnsatsen var høyere på grunn av obligatoriske aktiviteter (Tabell 6). Det var imidlertid
studenter som også gav utrykk for at de ønsket selv å organisere studiene mht. læringsutbytte
(fritekstsvar til arbeidsinnsats). Resultatet i tabell 6 bør derfor ikke leses helt entydig.
De relativt positive tilbakemeldingene kan leses som et utrykk for at denne måten å organisere
undervisningen på er noe som også oppleves som verdifullt for et flertall av studentene.
PRIORITERING AV TID MHT. ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN I SEMINARENE
Kursansvarlig legger imidlertidig til at det er tidkrevende, men også lærerrikt å følge opp så
mange innleveringer i løpet av semesteret (50 innleveringer totalt i semesteret: 5 innleveringer
i semesteret 10 grupper som totalt leverer per. innlevering, dvs 5 grupper per seminar/2
seminarer).
Man må også sette av mye tid for å følge opp arbeidet i selve seminaret, slik at det blir mindre
tid til å diskutere forlesningene (jf. diskusjon av pensum). En annen utfordring med
obligatoriske aktiviteter/oppmøte er også at man i større grad må motivere studentene for
arbeidet, som skiller denne undervisningsformen fra frivillige seminarer.
Når det er sagt tror vi at det ved denne typen ferdighetsemner det er viktig å få studentene til å
jobbe kontinuerlig med et praksisrettet gruppeprosjekt via obligatoriske aktiviteter. Alternativt
til obligatorisk oppmøte kan det være motiverende for studentene at prosjektet er en del av en
mappeinnlevering, som de teller mht. karaktersetting.
ANBEFALING TIL ORGANISERING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER NESTE ÅR. Hvis
kravet om obligatorisk oppmøte videreføres for dette emnet til neste år, anbefales det at man
knytter det obligatoriske oppmøtet til oppgaver som både er relevante for eksamen, samt at
studentene gjøres oppmerksomme på dette både ved kursstart og underveis i seminarrekken.
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Eksamen	
  
HJEMMEEKSAMEN. Eksamensformen er en tredagers hjemmeeksamen. Den er lagt opp på en
slik måte at det er mulig å gi uttelling til de studentene som har jobbet godt med
seminararbeidet, samt at de har deltatt i forelesningene.
I tillegg er oppgavene formulert på en slik måte at de må trekke inn modeller fra pensum, og
sette disse i sammenheng med en diskusjon av praksis.
OPPGAVEN til hjemmeeksamen lyder som følgende:
Alle 3 oppgaver skal besvares for at eksamenen kan bestås: Kommunikasjon (del 1)
metoder (del 2) og ferdigheter (del 3). Hver oppgave teller likt i bedømmelsen.
Følg normer for akademisk skriving:
http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/oppgaveskriving/index.html
Del 1) Kommunikasjon:
Flere av pensumbidragene diskuterer begrepet om interessenter relatert til et
prosjekts- og/eller en virksomhets omgivelser.
Redegjør og diskuter likheter og forskjeller i bruken av begrepet. Inkluder også
eksempler fra prosjektarbeidene i seminarundervisningen.
Del 2) Metoder:
Bruk eksempler fra prosjektarbeidet i seminarundervisningen for å vise hvordan man
kan bruke Morville- modellen (i Furu 2006) som verktøy for evaluering av nettsider.
Del 3) Ferdigheter
Flere av pensumbidragene skisserer pilotens funksjon for planlegging av et prosjekt.
Redegjør og diskuter forskjellige modeller for pilotens funksjon innenfor et prosjekts
faser, med vekt på Karlsens (2013) definisjon av begrepet styringssløyfen.
Gi eksempler på pilotens funksjon med kunnskap du har opparbeidet deg fra
prosjektarbeidene i seminarundervisningen.
ANDRE MULIGE EKSAMENSFORMER ENN DEN OVER . En mappeoppgave der studentene får
en karakter på det samlede produktet de leverer mot slutten av seminarundervisningen, kunne
eventuelt vært et alternativ til å kun få karakter på hjemmeoppgaven. Da må man imidlertid
tenke over hvordan man skal håndtere gratispassasjerproblemet hvis prosjektarbeidet skal
skrives sammen i gruppe.
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Eksamensresultater	
  2014	
  
EKSAMENSRESULTATER HØSTEN 2014. Eksamensresultatene for høsten 2014 er tilnærmet
normalfordelt. Oversikten under viser at 3 studenter fikk A, 6 B, 14 C, 3 D, 2 E, mens to
studenter ikke bestod eksamen (F) (Figur 6).
Selv om karakterfordelingen er tilnærmet normalfordelt og dermed ikke danner en stor grunn
til bekymring, har vi inkludert noen refleksjoner og råd under til tiltak for hvordan man kan
heve nivået ytterligere til neste år.
VEKTLEGGE OG GJENTA HVOR VIKTIG DET ER Å SVARE PÅ ALT DET OPPGAVETEKSTEN
SPØR OM . Årsakene til de to styrk karakterene hang sammen med at ikke alle tre oppgavene
var besvart (jf. Oppgaveteksten som krever at man må besvare alle de tre oppgavene for å stå
til eksamen). Flere av studentene som fikk C – E kunne også fått en bedre karakter dersom de
i større grad hadde trukket inn seminararbeidet i analysen og drøftingen av
begrepene/faglitteraturen.
VIDEREFØRING OG ANBEFALING. Hvis kursleder for høst 2015 ønsker å integrere
seminararbeidet i eksamensformen på en tilsvarende måte som høsten 2014, anbefaler vi at
man understreker hvor viktig sammenhengen er mellom seminararbeidet og forståelsen av det
praktiske og teoretiske er (også for eksamen). Dette ble understreket også H 2014, men H
2015 har man mulighet til å vise til tidligere eksamensbesvarelser (gitt at man får samtykke til
det fra kandidatene som har skrevet oppgavene), der studentene kan se og diskutere
forskjellene mellom de oppgavene som i større grad lykkes i å integrere disse analysene via
hjemmeeksamen.
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Figur 6 Karakterfordeling for hjemmeeksamen i ARB 4010 høsten 2014
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Frafall	
  
FRAFALL OG TILSYNSSENSORRAPPORT. Hvis man ser på oppmeldte i emnet er frafallet stort
hvis man sammenligner med antall studenter som kan melde seg til eksamen (48,4%).
Frafallet er større enn noen andre fag gitt ved Institutt for medier og kommunikasjon
(Tilsynssensorrapport studieåret 2013-14 v/Kristine Jørgensen 2014: 10-11).
På samme tid er ikke frafallet stort, dersom man legger oppmøtet fra første forelesning til
grunn (Figur 4). Der er faktisk frafallet mindre enn alle emner som er vurdert i
tilsynssensorrapporten (13,2 %). (19-27 % i tilsynssensorrapport studieåret 2013-14 v/Kristine
Jørgensen 2014: 10-11).
For øvrig var det kun 4 av 37 studenter som møtte i seminarene totalt, som ikke kunne stille til
eksamen (frafall internt i seminarene 10,8 %). Av disse var det tre som ga beskjed om at de
ikke kunne fortsette på grunn av andre studier (master) og jobb (etter seminar 3).
OBLIGATORISK OPPMØTE? Hvis man legger første forelesning til grunn for beregningen av
frafall, samt studentenes egen vurdering av det obligatoriske oppmøte (tabell 8), så ser det
ikke ut som om dette har medført til et økt frafall. Her stiller det seg heller motsatt.
ANDRE TENTATIVE FORKLARINGER. Det store antallet enkeltemnestudenter som meldte seg
til kurset, kan muligens forklare noe av det store frafallet fra oppmeldte til deltagende
studenter. Neste gang det skal skrives periodisk rapport bør det imidlertid også vurderes om
det er andre interne eller eksterne årsaker til frafall i kurset.

Emnebeskrivelsen:	
  Læringsmål	
  og	
  relasjon	
  til	
  
undervisning
	
  
EMNEBESKRIVELSEN . Oversikten over læringsmål er beskrevet på kursets nettsider. Dere
finner disse i oversikten under. Ingressen som kommer før avsnittet «Hva lærer du?» er
knyttet til læringsmålene under, og er formulert med tanke på å fange studentenes interesse.
LÆRINGSMÅL OG SAMMENHENG MELLOM FORELESNINGENE OG SEMINARENE. Under ser
dere en oversikt over sammenhengen mellom læringsmålene i kurset og undervisningen.
LÆRINGSMÅL: HVA LÆRER DU ? Når du har gjennomført dette emnet kan du
•
•
•
•
•
•
•

planlegge et prosjekt **
bruke teknikker for ideskaping**
benytte teoretisk kunnskap for å løse praktiske problemer**
forklare hva strategisk kommunikasjon er*
gjøre rede for de viktigste prinsippene for intern og ekstern kommunikasjon i
offentlige og private virksomheter og utforme tekster som følger disse prinsippene*
vurdere tekster skrevet for web**
samarbeide i tverrfaglige grupper**

**dekkes i seminarene og forelesningene
*dekkes hovedsakelig i forelesningene (se oversikt i figur 3).
19

Det er med andre ord både sammenfallende læringsmål i undervisningen som helhet, i tillegg
til at seminarene har fokusert mer på noen utvalgte læringsmål.
VERKTØYKURS I INTERN/EKSTERN KOMMUNIKASJON . Interessentanalysen ble benyttet
som bakgrunnsmateriale til utforming og vurdering av tekst mht. webkommunikasjon av
prosjektet. Forholdet mellom interessentanalysen og webpresentasjonen (seminar 5 & 6)
aktualiserte dermed i noen grad læringsmålet om strategisk kommunikasjon og forholdet
mellom intern og ekstern kommunikasjon.
Til neste gang kunne det allikevel vært en fordel at man hadde inkludert et casebasert
verktøyskurs i forbindelse med strategisk kommunikasjon og tekster for offentlige og private
virksomheter. Dette kunne godt fulgt samme mal som webkurset (uke 2). Alternativt kunne
man satt av tid i siste forelesning (Hansen om internkommunikasjon) til at studentene gjorde
noen praktiske oppgaver (for eksempel 2. time av forelesningen).
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Vedlegg	
  1:	
  Detaljert	
  beskrivelse	
  av	
  pensumbidragene	
  
FRITT ORD RAPPORTEN. Rapporten fra "Fritt ord" – Hva skal vi med Humaniora – var
primært knyttet til læringsmålet om tverrfaglighet, og dermed også grenser for fagidentitet.
Pensumbidraget ble valgt med tanke på hva humanistisk kompetanse kan forstås som, både i
en offentlig norsk og internasjonal sammenheng, samt hvordan den tolkes på det norske
arbeidsmarkedet.
PROSJEKTLEDELSE (Karlsen, Jan Terje 2013) er et bidrag på pensum som primært kan
relateres til læringsmålene om prosjektarbeid og det å jobbe sammen i tverrfaglige grupper. I
noen grad aktualiserer også boken læringsmål knyttet til ideskaping og intern og ekstern
kommunikasjon (knyttet til begrepet om interessenter). Studentene har 4 kapitler på
pensumlisten, og den er satt opp som relevant for 2 av forelesningene, samt flere av
seminarene.
Boken diskuterer forskning på feltet, og problematiserer for eksempel ulike syn på
gruppedynamikk mht. rolleforståelse (Karlsen 2013: 167). Pensumbidraget er egnet både som
en praktisk orientert bok. Den gir også generelle modeller og definisjoner på sentrale begreper
innenfor prosjektarbeid litteraturen (eks. pilotprosjektets funksjon, prosjektets faser,
interessenter og analyse, styringssløyfen m.m.). I tillegg inkluderer bokens reviderte utgave
fra 2013 case og oppgavesett knyttet til kulturfeltet – noe som kan øke sannsynligheten for at
studenter med HF-bakgrunn kan relatere seg til de mer generelle modellene.
ORGANISERING OG LEDELSE AV KUNST OG KULTUR (Elstad og de Paoli 2014) er i likhet
med Prosjektledelse (Karlsen 2013) et pensumbidrag som kan knyttes til læringsmålene om
prosjektarbeid og tverrfaglighet. Studentene har 3 kapitler på pensum, og er satt opp som
relevant for 3 av forelesningene, samt seminarene. Boken er et supplement til Prosjektledelse,
fordi den i større grad diskuterer problemstillinger knyttet til ideskaping og forholdet mellom
kunstnerisk kvalitet, økonomiske incentiver og målsetninger. Boken drøfter ulike
ledelsesmodeller knyttet til ideelle og økonomiske mål – en balansegang som kan være av
interesse for flere av de humanistiske og samfunnsorienterte fagene, både tenkt innenfor ulike
privat og statlig sektor, samt i organisasjoner tilhørende det sivile samfunn.
IDEUTVIKLING I MEDIEHUSET (Heidemann 2010) dekker både læringsmålet knyttet til
ideskaping. Den kan til en viss grad også dekke målet knyttet til prosjektarbeid. Boken gir
innblikk i bransjekunnskaper innenfor mediefeltet (NRK). Boken er en praksisnær bok, på
samme tid som forfatteren bruker modeller for prosjekt- og omstillingsarbeid utviklet av
Stanford University. Boken var anbefalt av gjesteforeleser Stephan Granhaug, og stod også
som pensum til denne forelesningen.
WEB KOMMUNIKASJON (Furu 2006) dekker læringsmålet knyttet til tekster for web, og er
anbefalt av Anders Fagerjord på bakgrunn av at boken et hyppig brukt referanseverktøy for
kurs i web kommunikasjon. Boken gir innsikt i hvordan man kan bruke analyse av språk og
brukermønstre for å nå frem med budskapet sitt via tekster som publiseres på web.
Boken stod på pensum i flere av seminarene, inkludert web kurset i regi av UiOs
nettredaksjon, samt forelesningen til Anders Fagergjord om web kommunikasjon.
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Vedlegg	
  2:	
  Rapport	
  fra	
  Midtveisevalueringen	
  (nettskjema)	
  
Under finner dere rapporten fra midtveisevalueringen i sin helhet (uten fritekstsvar). UiOs
nettskjemaløsning har blitt brukt, og deres tiltak for anonymisering av svar har blitt tatt høyde
for (se egne nettside for tiltak).
Rapporten har dannet grunnlaget for refleksjoner rundt evalueringen av emnet (sammen med
sluttrapporten og evalueringen av webkurset). I tillegg har også muntlige tilbakemeldinger i
løpet av kurset også blitt brukt for å justere opplegget underveis.
Midveisevalueringen var særlig nyttig mht. å gi mer informasjon om eksamensformen til
studentene (se eget avsnitt om tiltak etter midtveisevalueringen i periodisk rapport).
Begge fagansvarlige (Anders Fagerjord og Ingeborg Holmene) har hatt tilgang til å redigere
nettskjema og eksportere svarene.

Rapport fra «Midtveisevaluering ARB 1401»
Innhentede svar pr. 27 oktober 2014 09:18

•
•

•

leverte svar: 22

•

påbegynte svar: 0

•

invitasjoner sendt: 48

Uten fritekstsvar
Med fritekstsvar

Vennligst les punktene under før du gir din vurdering av sammenhengen
mellom undervisning og læringsmål
Læringsmålene for undervisningen så langt:
• planlegge et prosjekt
•

bruke teknikker for ideskaping

•

benytte teoretisk kunnskap for å løse praktiske problemer

•

vurdere tekster skrevet for web

•

samarbeide i tverrfaglige grupper

Hvilket fakultet studerer du ved/har du studert ved tidligere? *
Svar

Antall

Prosent
45.5 %

HF

10
13.6 %

SV

3
22.7 %

UV

5
18.2 %

Andre fakulteter

4
22

Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet?
Forelesningene har vært informative og engasjerende?
Svar fordelt på antall

Hverken
Delvis enig Delvis
Deltok
Enig
Uenig
enig eller uenig
ikke
uenig

Introduksjonsforelesning (1. Ingeborg
Holmene) (Generell info om læringsmål,
3
kurset og oversikt pensumlitteraturen) *
Problemløsning i arbeidslivet (2. & 3.
Stephan Granhaug) (Læringsmål:
7
prosjektarbeid, ideskaping, tverrfaglighet) *
Webkommunikasjon (4. Anders Fagerjord)
9
(Læringsmål: vurdere tekster for web) *

9

3

2

1

4

7

2

2

1

3

5

0

0

1

7

Svar fordelt på prosent

Hverken
Delvis enig Delvis
Deltok
Enig
Uenig
enig eller uenig
ikke
uenig

Introduksjonsforelesning (1. Ingeborg
13.6
Holmene) (Generell info om læringsmål,
%
kurset og oversikt pensumlitteraturen) *
Problemløsning i arbeidslivet (2. & 3.
31.8
Stephan Granhaug) (Læringsmål:
%
prosjektarbeid, ideskaping, tverrfaglighet) *
Webkommunikasjon (4. Anders Fagerjord) 40.9
%
(Læringsmål: vurdere tekster for web) *

40.9
%

13.6 % 9.1 % 4.5 % 18.2 %

31.8
%

9.1 % 9.1 % 4.5 % 13.6 %

22.7
%

0.0 % 0.0 % 4.5 % 31.8 %

Hvordan synes du pensum har dekket læringsmålene så langt?
Svar fordelt på antall

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
lest
dårlig

Karlsen, Jan Terje (Prosjektledelse)
(Læringsmål: prosjektarbeid,
tverrfaglighet) *
Elstad og de Paoli (Organisering og ledelse
av kunst og kultur) (Læringsmål:

8

8

1

0

5

3

5

6

1

7
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prosjektarbeid, tverrfaglighet) *
Heidemann (Ideutvikling i mediehuset)
(Læringsmål: prosjektarbeid, ideskaping) *
Nina Furu (Webkommunikasjon)
(Læringsmål: tekster for web) *

4

4

5

0

9

2

6

4

0

10

Svar fordelt på prosent

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
lest
dårlig

Karlsen, Jan Terje (Prosjektledelse)
(Læringsmål: prosjektarbeid,
tverrfaglighet) *
Elstad og de Paoli (Organisering og
ledelse av kunst og kultur) (Læringsmål:
prosjektarbeid, tverrfaglighet) *
Heidemann (Ideutvikling i mediehuset)
(Læringsmål: prosjektarbeid,
ideskaping) *
Nina Furu (Webkommunikasjon)
(Læringsmål: tekster for web) *

36.4 %

36.4 %

4.5 % 0.0 % 22.7 %

13.6 %

22.7 %

27.3 % 4.5 % 31.8 %

18.2 %

18.2 %

22.7 % 0.0 % 40.9 %

9.1 %

27.3 %

18.2 % 0.0 % 45.5 %

Prosjektarbeidet i seminarundervisningen og sammenheng med læringsmål
Svar fordelt på antall

Hvilket seminar følger du? *

Seminar 1

Seminar 2

11

11

Seminar 1

Seminar 2

50.0 %

50.0 %

Svar fordelt på prosent

Hvilket seminar følger du? *
Svar fordelt på antall

1 2

Hvor mange har du deltatt på? *

3

1 5 16

Svar fordelt på prosent

Hvor mange har du deltatt på? *

1

2

3

4.5 %

22.7 %

72.7 %

Svar fordelt på antall

Svært
VerkenSvært Har
Tilfredstillende
bra
bra dårlig ikke
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eller
dårlig

I hvor stor grad synes du prosjektarbeidet i
seminarene har dekket læringsmålet om
prosjektarbeid, og det å jobbe tverrfaglig
så langt? *

5

11

deltatt

5

1

0

Svar fordelt på prosent

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
deltatt
dårlig

I hvor stor grad synes du prosjektarbeidet
i seminarene har dekket læringsmålet om
22.7 %
prosjektarbeid, og det å jobbe tverrfaglig
så langt? *

50.0 %

22.7 % 4.5 % 0.0 %

Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette
emnet
Svar fordelt på antall

Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med
dette emnet *

Enig

Delvis
enig

Verken enig
eller uenig

Delvis
uenig

Svært
uenig

4

8

5

4

1

Enig

Delvis
enig

Verken enig
eller uenig

Delvis
uenig

Svært
uenig

22.7 %

18.2 %

4.5 %

Svar fordelt på prosent

Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med 18.2
36.4 %
%
dette emnet *
Svar fordelt på antall

Enig

Jeg har vært godt forberedt til
undervisningen i dette emnet *

3

Delvis Verken enig Delvis Svært
enig
eller uenig uenig uenig
11

5

1

2

Svar fordelt på prosent

Enig

Delvis Verken enig Delvis Svært
enig
eller uenig
uenig uenig

Jeg har vært godt forberedt til
13.6
50.0 %
%
undervisningen i dette emnet *
Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet?

22.7 %

4.5 %

9.1 %
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Svar

Antall

Prosent
18.2 %

Svært godt fornøyd

4

Godt fornøyd

10

Middels fornøyd

6

Lite fornøyd

2

Svært lite fornøyd

0

45.5 %
27.3 %
9.1 %
0.0 %
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Vedlegg	
  3:	
  Rapport	
  fra	
  Sluttevalueringen	
  (nettskjema)	
  
Under finner dere rapporten fra midtveisevalueringen i sin helhet (med fritekstsvar8). UiOs
nettskjemaløsning har blitt brukt, og deres tiltak for anonymisering av svar har blitt tatt høyde
for (se egne nettside for tiltak).
Rapporten har dannet grunnlaget for refleksjoner rundt evalueringen av emnet (sammen med
midtveisrapporten og evalueringen av webkurset). I tillegg har vi inkludert læringsmålene for
hver forelesning og seminarrekken for å i større grad kvalitetssikre at undervisningen
evalueres opp mot disse målene.
Begge fagansvarlige (Anders Fagerjord og Ingeborg Holmene) har hatt tilgang til å redigere
nettskjema og eksportere svarene.

Rapport fra «Sluttevaluering av ARB 1401»
Innhentede svar pr. 4. desember 2014 12:51

•
•

•

leverte svar: 21

•

påbegynte svar: 0

•

invitasjoner sendt: 48

Uten fritekstsvar
Med fritekstsvar

Vennligst se over læringsmålene under for å reflektere over formål og
undervisning
Læringsmålene for kurset:
•

planlegge et prosjekt

•

bruke teknikker for ideskaping

•

benytte teoretisk kunnskap for å løse praktiske problemer

•

vurdere tekster skrevet for web

•

samarbeide i tverrfaglige grupper

•

forklare hva strategisk informasjon er

•

gjøre rede for de viktigste prinsippene for intern og ekstern kommunikasjon i offentlige og private virksomheter
og utforme tekster som følger disse prinsippene

Hvilket fakultet studerer du ved/har du studert ved tidligere? *

8

NB: Det er ikke sikkert at alle fritekstsvarene bør leses som en dokumentasjon av hvordan det faktiske
opplegget var tilrettelagt, og hvilken informasjon som ble gitt i løpet av undervisning og via digitale
læringsressurser (fronter, websidene m.m.). Svarene gjenspeiler også til en viss grad også studentenes varierende
evne til informasjonstilegnelse i løpet av kurset. Fagansvarlig oppfordrer derfor at nye faglærere og andre
interesserte også tar en titt på materiale som er gjennomgått i undervisningen via fagplaner tilgjengelig på nett,
og via PowerPoint presentasjoner som ligger i felles- og seminarrommene i fronter. Når det er sagt er det mange
nyttige (men også sprikende innspill), som gis til undervisningen som har blitt gjennomført høsten 2014 via
fritekstsvarene.
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Svar

Antall

Prosent
42.9 %

HF

9

SV

5

UV

4

Andre fakulteter

3

23.8 %
19.0 %
14.3 %

Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet?
Forelesningene har vært informative og engasjerende?
Forelesning 1-4 er vurdert via midtveisevalueringen

Svar fordelt på antall

Hverken
Delvis enig Delvis
Deltok
Enig
Uenig
enig eller uenig
ikke
uenig

Menneskevitenskapene og nytte (5. Espen
Ytreberg) (Læringsmål: Tverrfaglighet) *
Strategisk kommunikasjon (6 Øyvind Ihlen)
(Læringsmål: Strategisk kommunikasjon &
Intern/ekstern kommunikasjon) *
Redaksjonelt prosjektarbeid (7. Hege
Gundersen) (Læringsmål: Prosjektarbeid,
Tverrfaglighet, Ideskaping) *
Internkommunikasjon i bedrifter (8. Gro
Elin Hansen) (Læringsmål: Intern/ekstern
kommunikasjon) *

4

3

3

1

4

6

8

5

1

0

0

7

7

5

1

0

0

8

6

4

1

0

0

10

Svar fordelt på prosent

Hverken
Delvis enig Delvis
Deltok
Enig
Uenig
enig eller uenig
ikke
uenig

Menneskevitenskapene og nytte (5. Espen 19.0
%
Ytreberg) (Læringsmål: Tverrfaglighet) *
Strategisk kommunikasjon (6 Øyvind Ihlen)
(Læringsmål: Strategisk kommunikasjon & 38.1
%
Intern/ekstern kommunikasjon) *

14.3
%

14.3 % 4.8 %

19.0
28.6 %
%

23.8
%

4.8 % 0.0 % 0.0 % 33.3 %
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Redaksjonelt prosjektarbeid (7. Hege
Gundersen) (Læringsmål: Prosjektarbeid,
Tverrfaglighet, Ideskaping) *
Internkommunikasjon i bedrifter (8. Gro
Elin Hansen) (Læringsmål: Intern/ekstern
kommunikasjon) *

33.3 23.8
%
%

4.8 % 0.0 % 0.0 % 38.1 %

28.6 19.0
%
%

4.8 % 0.0 % 0.0 % 47.6 %

Har du noen utdypende kommentarer?
•

Utrolig flott med forskjellige forelesere – særlig når disse er flinke og engasjerte.

•

Spennende med perspektiver fra arbeidslivet

•

Veldig spennende forelesninger

•

Forelesningen til Ytreberg opplevdes ikke relevant til resten av faget og pensum.
Deltok ikke? Vennligst oppgi hvorfor

•

Forelesningen var veldig sent på dagen og krasjet dessverre med et annet fast møte.

•

Annen forelesning samtidig, måtte alltid velge

•

jobba

•

Var syk.

•

Har ikke fått så mye ut av forelesninger, i tillegg til at forelesningene var på ry veldig uheldig tidspunkt for min
del

•

Hadde eksamen

•

Eksamen

•

Pga sykdom

•

Sykdom

•

Hjemmeeksamen

Hvordan synes du pensum har dekket læringsmålene i kurset som helhet?
Svar fordelt på antall

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
lest
dårlig

Karlsen, Jan Terje (Prosjektledelse)
(Læringsmål: prosjektarbeid,
tverrfaglighet) *
Elstad og de Paoli (Organisering og ledelse
av kunst og kultur) (Læringsmål:
prosjektarbeid, tverrfaglighet) *
Heidemann (Ideutvikling i mediehuset)
(Læringsmål: prosjektarbeid, ideskaping) *
Nina Furu (Webkommunikasjon)
(Læringsmål: tekster for web) *
Barbara Minto (The Pyramid principle)
(Læringsmål: intern/ekstern

5

10

3

0

3

1

9

7

0

4

6

6

4

0

5

7

7

3

1

3

4

5

5

0

7
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kommunikasjon/tekster for web) *
Helge Jordheim & Tore Rem (Hva skal vi
med Humaniora?) (Læringsmål:
tverrfaglighet) *
Øyvind Ihlen (Pr og strategisk
kommunikasjon) (Læringsmål: Strategisk
kommunikasjon & Intern/ekstern
kommunikasjon) *

1

3

6

4

7

5

8

4

0

4

Svar fordelt på prosent

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
lest
dårlig

Karlsen, Jan Terje (Prosjektledelse)
(Læringsmål: prosjektarbeid,
tverrfaglighet) *
Elstad og de Paoli (Organisering og ledelse
av kunst og kultur) (Læringsmål:
prosjektarbeid, tverrfaglighet) *
Heidemann (Ideutvikling i mediehuset)
(Læringsmål: prosjektarbeid, ideskaping) *
Nina Furu (Webkommunikasjon)
(Læringsmål: tekster for web) *
Barbara Minto (The Pyramid principle)
(Læringsmål: intern/ekstern
kommunikasjon/tekster for web) *
Helge Jordheim & Tore Rem (Hva skal vi
med Humaniora?) (Læringsmål:
tverrfaglighet) *
Øyvind Ihlen (Pr og strategisk
kommunikasjon) (Læringsmål: Strategisk
kommunikasjon & Intern/ekstern
kommunikasjon) *

23.8
%

47.6 %

14.3 % 0.0 %

14.3
%

4.8 %

42.9 %

33.3 % 0.0 %

19.0
%

28.6
%

28.6 %

19.0 % 0.0 %

23.8
%

33.3
%

33.3 %

14.3 % 4.8 %

14.3
%

19.0
%

23.8 %

23.8 % 0.0 %

33.3
%

4.8 %

14.3 %

28.6 %

23.8
%

38.1 %

19.0 % 0.0 %

19.0 33.3
% %

19.0
%

Har du noen utdypende kommentarer?
•

Veldig bra pensum

•

Noe av pensum ble for abstrakt og universelt for min del. Ga meg lite konkret

•

skulle ønske det var mer fra pensum på forelesninger

•

Ihlens bidrag er interessant, men det kunne vært interessant og også ha et pensumbidrag som tar for seg mer
praktiske sider av PR og strategisk kommunikasjon. En hel del av teksten i Elstad og de Paoli virker også for
kulturrettet til å kunne generalisere fra det, selv om mye av teksten også gir gode eksempler og modeller.
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Prosjektarbeidet i seminarundervisningen og sammenheng med læringsmål
I seminarene har det vært generelt vekt på følgende gruppeaktiviteter:
•

Tverrfaglig arbeid i grupper

•

Gjennomføring av et selvvalgt pilotprosjekt

•

Skriving for web

Se også læringsmålene over (Disse er knyttet til aktivitetene)

Svar fordelt på antall

Hvilket seminar fulgte du? *

Seminar 1

Seminar 2

13

8

Seminar 1

Seminar 2

61.9 %

38.1 %

Svar fordelt på prosent

Hvilket seminar fulgte du? *
Svar fordelt på antall

Hvor mange har du deltatt på? *

1-3

4-5

6-7

0

10

11

Svar fordelt på prosent

Hvor mange har du deltatt på? *

1-3

4-5

6-7

0.0 %

47.6 %

52.4 %

Svar fordelt på antall

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
deltatt
dårlig

I hvor stor grad synes du prosjektarbeidet i
seminarene har aktualisert læringsmålet
om prosjektarbeid, og det å jobbe
tverrfaglig? *

2

14

3

2

0

Svar fordelt på prosent

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
deltatt
dårlig

I hvor stor grad synes du prosjektarbeidet i
seminarene har aktualisert læringsmålet
9.5 %
om prosjektarbeid, og det å jobbe
tverrfaglig? *

66.7 %

14.3 % 9.5 % 0.0 %

Svar fordelt på antall

SværtTilfredstillendeVerkenSvært Har
31

bra

bra dårlig ikke
eller
deltatt
dårlig

I hvor stor grad synes du arbeidet med web
i prosjektarbeidet har dekket læringsmålet 2
om å kunne vurdere tekster for web? *

12

6

1

0

Svar fordelt på prosent

Verken
Har
Svært
bra Svært
Tilfredstillende
ikke
bra
eller dårlig
deltatt
dårlig

I hvor stor grad synes du arbeidet med web
i prosjektarbeidet har dekket læringsmålet 9.5 %
om å kunne vurdere tekster for web? *

57.1 %

28.6 % 4.8 % 0.0 %

Svar fordelt på antall

Enig

Læringsutbyttet ville vært like godt/bedre
uten obligatorisk oppmøte *

0

Delvis Verken enig Delvis Svært
enig eller uenig uenig uenig
2

5

11

3

Svar fordelt på prosent

Enig

Delvis Verken enig Delvis Svært
enig eller uenig uenig uenig

Læringsutbyttet ville vært like godt/bedre 0.0
9.5 %
%
uten obligatorisk oppmøte *

23.8 %

52.4 % 14.3 %

Har du noen utdypende kommentarer?
•

Veldig mye tid har gått bort til unødvendigheter. Alt skal man ha innspill til og seminarene har vært for flytende
til tider.

•

Seminaret har vært veldig bra, men det var vanskelig å forstå forventningene i begynnelsen

•

Ingeborg har gjort seminarundervisningen til et høydepunkt i kurset. Hun skaper et inspirerende og
inkluderende læringssmiljø og behandler alle på en forbilledlig måte.

•

Syns det har vært noe rotete og tidskrevende å ha så mye vekt og obligatoriske innleveringer løpende for
gruppen, da det virker som de fleste ikke hadde sett for seg eller tilrettelagt for møter utenom seminarene. Jobb
og andre studier har vært en forstyrrende faktor. Personlig hadde jeg foretrukket noe mer individuelt arbeid for
å lette på tids -og møtepresset, og strukturere meg rundt pensum for eksamensforberedelen.

•

Synes emnet har vært skuffende. Var ikke det jeg trodde det skulle bli. Kompetanse i arbeidslivet er for meg
noe annet enn å lage hjemmeside. Prosjektet hadde hatt betydelig mer læringsutbytte hvis det ikke var fiktivt og
så uklare grenser.

•

skulle ønske det var tid til gruppearbeid på seminarene, fikk lite ut av alle tilbakemeldingene til andre grupper.

•

Synes det ble mye innleveringer og presentasjoner. Liker å styre selv hvilken pensum jeg skal lese, og når, og
arbeide mer selvstendig.

•

Det burde vært klarere HVA som var reelt og hva som ikke skulle være der. Føler på at det var en del forvirring
i starten.

•

Skulle gjerne fokusert mer på tekstproduksjon og vurdering av tekst for nett gjennom hele seminarrekken.
Kurset med uios webredaktør var svært nyttig, men skulle gjerne gått mer i dybden på dette.
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Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette
emnet
Svar fordelt på antall

DelvisVerken enig Delvis Svært
Enig
enig eller uenig uenig uenig

Arbeidsinnsatsen var høyere i løpet av
semesteret på grunn av obligatoriske
aktiviteter *

7

9

3

2

0

Svar fordelt på prosent

Enig

Arbeidsinnsatsen var høyere i løpet av
semesteret på grunn av obligatoriske
aktiviteter *

Delvis Verken enig Delvis Svært
enig eller uenig uenig uenig

33.3 42.9
%
%

14.3 %

9.5 % 0.0 %

Svar fordelt på antall

Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med
dette emnet *

Enig

Delvis
enig

Verken enig
eller uenig

Delvis
uenig

Svært
uenig

6

7

4

3

1

Svar fordelt på prosent

Enig

Delvis
enig

Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med
28.6 % 33.3 %
dette emnet *

Verken enig
eller uenig
19.0 %

Delvis Svært
uenig uenig
14.3 %

4.8 %

Svar fordelt på antall

Enig

Jeg har vært godt forberedt til
undervisningen i dette emnet *

0

Delvis Verken enig Delvis Svært
enig
eller uenig uenig uenig
12

5

4

0

Svar fordelt på prosent

Enig

Delvis Verken enig Delvis Svært
enig
eller uenig uenig uenig

Jeg har vært godt forberedt til
0.0
57.1 %
%
undervisningen i dette emnet *
Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet?
Svar

Antall

23.8 %

19.0 % 0.0 %

Prosent
9.5 %

Svært godt fornøyd

2
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Svar

Antall

Prosent
47.6 %

Godt fornøyd

10

Middels fornøyd

7

Lite fornøyd

2

Svært lite fornøyd

0

33.3 %
9.5 %
0.0 %
Har du noen forslag til forbedringer?
•

Bedre planlegging av tidsbruk i seminar

•

Litt mer eksamensrettet- eksempler på spm. man kan få

•

Gjerne få utdelt plan på forhånd for alle arbeidsoppgaver, slik at det blir lettere å se sammenhenget. Mest av alt
hva vi jobber opp mot.

•

Tydeligere om forventninger fra prosjektarbeidet, for å hjelpe studentene kommunisere bedre med eksterne
aktører om dette

•

Ikke ha forelesniger så sent på dagen, sliten studenter og lett å miste fokus/ikke møte. Kople seminar og
forelesninger noe mer opp mot hverandre for ytterligere og sterke følelse av kontinuitet og faglig utvikling.
Klarere felles linje mellom pensum, forelesninger og seminar. Mer gjennomgang av pensum i seminaret. Ellers
veldig kult og interessant med så mange flinke og dagsaktuelle forelesninger, som viser fagets relevans
gjennom selvskrevet pensum og yrker.

•

Et annerledes emne som setter krav til eget initiativ kan være vanskelig for noen. Tydeligere føringer og flere
"formelle" krav kan være positivt.

•

Bra at det er et praktisk fag. Tror likevel at det ble umotiverende å jobbe med seminaroppgaven, det føltes litt
meningsløst når det var fiktivt. Det burde vært et reelt prosjekt med realistiske mål, da hadde vi snakket
læringsutbytte.

•

Dårlig oppsett i seminarene, utrolig mye til har gått til tilbakemeldig, noe som ikke alltid er relevant.

•

mye tid går bort på seminarene til å høre på tilbakemelinger fra andre grupper. opplegget kunne godt legges opp
slik at to grupper gir hverandre tilbakemelding, for å så jobbe i grupper. Det var vanskelig å møte gruppen uten
om pga. andre fag eller jobb.

•

Gjerne se på organiseringen av seminartimene og frister for innlevering. Store oppgaver fikk kort tid, og små
oppgaver fikk lang tid. Eks. kun én uke til å lage pilot.

•

Klarere beskjeder, og mindre å gjøre fra uke til uke i startfasen. Så kan heller oppgavene bli mer omfattende for
hver gang.

•

Faget oppleves svært nyttig og har mange gode, praktiske modeller og verktøy. Seminarrekken kunne gjerne ha
fulgt utviklingen i prosjektarbeidet bedre, da interessentanalysen kom sent i prosjektarbeidet. Dessuten var det
dårlig informasjon om kriteriene og målet med å gjennomføre et prosjekt i begynnelsen av semesteret (noe info
på fagsiden). Dette skjedde veldig fort første seminar og det var liten mulighet til å bruke modeller og prosesser
for idéutvikling. Dette var heller ikke det viktigste læringsmålet i dette emnet, men det kunne vært lagt opp til
grundigere forarbeid til andre seminar, da man skulle levere målsetning. Tekstproduksjon til web kom inn i
seminarene helt på slutten av semesteret og vi har jobbet lite med å vurdere tekst i forhold til det jeg forventet.
Hvordan dette kan knyttes til ulike perspektiver innen ekstern og internkommunikasjon hadde vært nyttig å få
veiledning på underveis i prosessen og med eksempler fra andre gruppers prosjekter. Jevnt over svært fornøyd
med faget, men det tok lang tid å få oversikt over hva som var kjernen i faget. Dette kan også skyldes at
forelesningsrekken er satt sammen av foredrag av ulike aktører fra arbeidslivet, slik at forelesningene ikke gir
en kontinuitet som er pensumnær.
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