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Undervisning 

Emnet ble holdet som en kombinasjon av fysisk, live digital forelesning og gruppearbeid og 

forhåndsinnspilte forelesninger.   

 

Obligatoriske aktiviteter 

Individuell kvalifiseringsoppgave der studentene skulle a) lage et forskningsdesign og b) vurdere 

en kvalitativ intervjustudie på pensum. I første del av oppgaven fikk studentene velge mellom ett 

av to temaer (bruk av sosiale medier blant unge voksne eller redaksjonelle prosesser i 

studentmedier) og skulle formulere problemstilling, lage intervjuguide og reflektere rundt etikk, 

validitet og relabilitet. Første del av oppgaven var starten på arbeidet med eksamensoppgaven, 

der studentene i grupper gjennomførte en intervjuundersøkelse.   

 

Eksamen 

Gruppeeksamen. Studentene ble delt inn i grupper (basert på hvilket tema de hadde valgt for 

kvalifiseringsoppgaven) 4 uker før eksamen. På eksamen skulle studentene gjennomføre en egen 

intervjustudie og skrive forskningsrapport. Alle gruppene fikk mulighet for kortere veiledninger 

med emneansvarlig. De fleste gruppene benyttet seg av muligheten for veiledning.  

 

Totalt 45 studenter avla og besto eksamen i emnet, fordelt på 14 grupper. Karakterene fordelte 

seg fra D til B.  

 

Midtveisevaluering 

Midtveisevaluering ble gjennomført via nettskjema, der studentene ble bedt om å nevne to-tre 

ting de syntes fungerte med emnet, og to-tre ting de synes kunne forbedres. 17 av 46 påmeldte 

studenter svarte på midtveisevalueringen. Totalt vitner midtveisevalueringen om at studentene er 

rimelig fornøyd med emnet. Flere nevner som positivt at det er en rød tråd mellom 

kvalifiseringsoppgave og eksamensoppgaven. Flere gir også tilbakemelding om at de syntes 



pensum fungerte godt og at de lærte mye av gjesteforelesningene. Studentene gir også 

tilbakemelding om at den digitale undervisningen fungerte – selv om flere påpeker at de ønsker 

seg fysisk undervisning. Studentene har også forslag til forbedringer. Noen påpeker at de helst 

vil slippe gruppeeksamen. Noen påpeker også at de hadde foretrukket enten kun fysisk eller kun 

digital undervisning, ikke en blanding.  

 

Sammenheng 

Sammenhengen mellom læringsmål, undervisningsformer og vurderingsformer er jevnt over 

god. Slik emnet ble undervist denne høsten var det imidlertid mindre fokus på 

fokusgruppeintervjuer enn det som fremgår av emnebeskrivelsen. Undervisningen besto av 

forelesninger der hele forskningsprosessen, fra problemstilling til rapportering av intervjudata, 

ble dekket, inkludert to gjesteforelesninger som presenterte konkrete studier basert på kvalitative 

intervjuer. I tillegg fikk studentene enn innføring i noen kjennetegn ved studier av 

medieproduksjon og studier av mediebruk. Til sammen peker undervisningen rimelig tydelig mot 

både læringsmålene, kvalifiseringsoppgaven og eksamen. Kvalifiseringsoppgaven fungerer også 

som en start på arbeidet med eksamensoppgaven, noe som sikrer kontinuitet i studentenes arbeid.  

 

Mulige endringer.  

Tone ned fokuset på fokusgruppeintervjuer i emnebeskrivelsen eller vektlegge dette mer i 

undervisning og pensum. Sette fristen for eksamen noe lenger ut i semesteret slik at studentene 

har bedre tid til å jobbe med eksamensoppgaven. Vurdere om gruppeeksamen skal beholdes eller 

ei.  


