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Undervisning  

Undervisningen ble holdt som workshops a 4 timer over 8 uker. Etter forespørsel fra studentene 

ble det satt opp en ekstra 2-timers undervisningsøk nærmere eksamen. Undervisningen ble holdt 

som en blanding av forelesning, gruppeoppgaver og arbeid med kvalifiseringsoppgaven. Emnet 

hadde besøk av flere gjesteforelesere, inkludert forelesning om forskningsjournalistikk fra 

journalister ved forskning.no, forelesning om podcastproduksjon (v/ Tine Eide) og forelesninger 

om forskningsformidling fra kommunikasjonssavdelingen ved HF og fra Elisabeth Staksrud ved 

IMK. Siste undervisningsdag + den ekstra undervisningsdagen ble holdt digitalt som følge av 

COVID-19. Den resterende undervisningen ble holdt fysisk i IMKs lokaler.  

 

Obligatoriske aktiviteter 

Kvalifiseringsoppgave i grupper der studentene skulle levere et skriftlig forskningsjournalistisk 

arbeid (nyhets-/featureartikkel) og et refleksjonsnotat. Studentene fikk et utvalg 

forskningspublikasjoner å velge blant, og ble bedt om å formidle forskningen journalistisk.  De 

fleste gruppene fikk godkjent på første forsøk, mens enkelte grupper måtte levere revidert 

versjon. Alle gruppene som ikke fikk godkjent i første runde leverte på nytt og fikk godkjent ved 

andre forsøk. Kvalifiseringsoppgaven fungerte godt, og alt i alt leverte gruppene gode 

journalistiske arbeid. Jeg foreslår at kvalifiseringsoppgaven beholdes mer eller mindre i samme 

form. 

 

Eksamen 

Tredagers hjemmeeksamen. Gjennomsnittskarakteren for eksamen i emnet var C. Besvarelsene 

fordelte seg over hele karakterskalaen, inkludert 2 A’er, 4 B’er, 3 D’er og 4 E/F’er. Som følge av 

varierende oppmøte til undervisningen var karakterfordelingen ikke uventet. Hovedinntrykket er 



allikevel at det var mange gode besvarelser, og at kandidatene mestrer akademisk skriving godt 

gitt at dette kun er andre semester av bachelorgraden.  

 

Sammenheng 

Det er etter min mening god sammenheng mellom læringsmål, undervisningsformer og 

vurderingsformer. Studentene får i kvalifiseringsoppgaven innsikt i de mer praktiske aspektene 

ved journalistikken, samtidig som de skal knytte dette til pensum, mens hjemmeeksamen 

fokuserer på akademisk skriving og akademiske resonnementer. Denne miksen ble også 

gjenspeilet i undervisningen, som kombinerte gjesteforelesninger fra praksisfeltet med mer 

akademisk orientert undervisning og diskusjoner.  

 

Midtveisevaluering 

Midtveisevaluering ble holdt noe sent i semesteret, og ble gjort via nettskjema. Halvparten av 

studentene (10) svarte på midtveisevalueringen. Studentene ble spurt om hvordan de syntes 

undervisningen fungerte, og å nevne noen ting de synes fungerte og noen ting de synes kunne 

forbedres.  

 

Alt i alt vitner midtveisevalueringen om at studentene er rimelig fornøyd med emnets 

oppbygging. Studentene har samtidig noen forslag til forbedringer, men disse spriker i litt ulike 

retninger.    

 

Flere studenter uttrykker at de er fornøyd med undervisningen. Mange påpeker at de fikk mye ut 

av dagene med gjesteforelesere fra praksisfeltet. Videre påpeker flere at emnet har vært godt 

strukturert, med en god balanse mellom forelesning, selvstendig arbeid, gruppearbeid, teoretisk 

fokus og innsikter fra praksisfeltet. Her skriver for eksempel en student at vedkommende er 

veldig fornøyd med å ha et teoretisk og praktisk fokus, med gjesteforelesere som kan hjelpe 

studentene til å forstå hvordan det teoretiske fungerer i praksis og hvordan man kan bruke det 

man lærer videre.   

 



Flere uttrykker usikkerhet rundt eksamensformatet og at formen burde ha vært gjennomgått mer i 

dybden (det ble for øvrig satt av tid til gjennomgang av akademisk skriving, samt diskusjon av 

eksamensformen etter at midtveisevalueringen ble gjennomført). De innleverte 

eksamensbesvarelsene viser at flertallet av studentene har godt grep på sjangeren.  

 

Mens noen påpeker at det er bra at det har blitt satt av undervisningstid til å jobbe med 

kvalifiseringsoppgaven, påpeker andre at det ble satt av for mye tid. På samme måte sier noen at 

de liker å jobbe i grupper, mens andre synes at det blir for mye gruppearbeid totalt sett og at 

kvalifiseringsoppgaven i dette emnet dermed med fordel kunne vært løst individuelt.  

 

Mulige endringer 

Basert på erfaringer fra undervisningen, resultatene på kvalifiseringsoppgaven og eksamen, samt 

studentenes tilbakemeldinger kan emnet etter min mening videreføres i mer eller mindre samme 

form senere semestre. Et par endringer bør imidlertid vurderes:  

 

20 studenter tok eksamen, mens det vanligvis var 8-12 studenter til stede ved hver 

undervisningsøkt. At en god del studenter ikke møtte opp gikk utover arbeidet med 

kvalifiseringsoppgaven for enkelte grupper. Det er også mindre attraktivt å invitere inn 

gjesteforelesere når såpass få studenter møter opp. Jeg mener derfor at obligatorisk oppmøte bør 

vurderes neste gang emnet undervises.  

 

Eksamen ble avholdt to måneder etter siste ordinære undervisningsdag. Eksamen bør legges 

nærmere opp til siste undervisningsdag for emnet, for eksempel to-fire uker etter siste 

undervisningsdag. Dette ble også påpekt av studentene.  

 

 


