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Den periodiske emneevalueringen er basert på midtveisevalueringen våren 2017, samt 

generelt inntrykk.  

 

Pensum 

 

Studentene melder at pensum er spennende og interessant, men også svært krevende. I 

særlig grad oppleves den ene sentrale pensumboken (Bryant & Oliver) som tung og 

vanskelig tilgjengelig, men studentene melder samtidig om at den oppleves som relevant. 

Det er bare positive tilbakemeldinger knyttet til Potter-boken. Noen etterlyser 

pensumbidrag på norsk og/eller flere eksempler fra norsk medieforskning på effekter. 

Det anbefales å gjøre en ny vurdering av pensum før emnet går neste gang. 

 

Undervisning 

 

Undervisningen på emnet er en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og arbeid med 

kvalifiseringsoppgaven (gruppearbeid og presentasjoner). De fleste studentene melder at 

de er svært fornøyde både med forelesninger og seminarer og opplever begge som 

engasjerende og spennende. Mange trekker frem som positivt at det er åpent for 

diskusjoner og for å stille spørsmål. Undervisningen følger læringsmålene. Av 

utfordringer trekkes frem logistikkproblemer i forhold til gruppearbeidet (de fleste 

studentene på emnet tar dette som et enkeltemne, og de kommer fra alle deler av 

universitetet). Noen opplever også at noe av pensum virker litt gammel.  

 

Eksamen 

 

Emnet har en kvalifiseringsoppgave som består av to innleveringer og to presentasjoner 

per gruppe. Tilbakemeldingene fra studentene har vært at dette fungerer bra og hjelper 

dem til å komme igjennom pensum. Det har også vært svært positive tilbakemeldinger 

på at gruppene må levere inn arbeidsskjema (en slags medforfattererklæring) hvor man 

må redegjøre for den enkeltes bidrag. Skjemaet undertegnes av alle i gruppa og må 

lastes opp i Fronter.  

 

Kvalifiseringsoppgavene fungerer godt. Våren 2017 var det 57 studenter som kvalifiserte 

seg til å ta eksamen. Samtlige møtte opp til eksamen og fullførte denne.  

 

 

Anbefalinger 

 Formen på kvalifiseringsoppgaven, inkludert dokumentasjonskrav til gruppene, 

fungerer svært godt og kan anbefales til andre emner 

 Pensum bør vurderes på nytt  

 Tittel på emnet bør vurdert endret for å gjenspeile den brede tilnærmingen til 

feltet som gis i undervisningen 

 Generelt fungerer emnet godt og det er ikke behov for større endringer  

 


