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Innledning 

MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd, og opinionsdanning ble holdt første 

gang våren 2015. Emnet dekker delvis noe av det samme som det tidligere MA-emnet 

MEVIT4611 – Opinionsdanning. Emnet ble gitt på standard form, det vil si at det ble holdt sju 

forelesninger og arrangert sju seminarer. En av forelesningene var en gjesteforelesning, holdt av 

Rune Karlsen ved ISF, den resterende undervisningen ble gitt av emneansvarlig Audun Beyer. I 

følge emnerapporten som ble hentet fra FS etter sensur var 54 studenter oppmeldt til eksamen, 49 

møtte, og 45 bestod. To studenter hadde legeerklæring og fikk utsatt prøve. Siden emnet ble gitt 

for første gang ble det gjennomført hele tre evalueringer. Først en kort evaluering etter første 

forelesning og seminar (anonymt på lapper); deretter en samtaleevaluering midtveis, og til slutt 

en skriftlig evaluering etter siste seminar. I slutten av dette dokumentet gis en kort redegjørelse 

for disse tre evalueringene, men de refereres også gjennomgående i dette dokumentet. 

Vurderinger og kommentarer av grunnlagsmaterialet 

Pensum og undervisning 

Pensum er satt til et omfang som må sies å være standard, i underkant av 1000 sider. 

Noen av studentene mente i evalueringen at det var for omfattende, men kravene til et 10-poengs 

emne ble ikke overskredet. Pensum fordelte seg på en grunnbok (Potter, 2012) en tilleggsbok 

(McCombs et al., 2011), og en rekke bokkapitler fra forskjellige håndbøker og mer spesialisert 

litteratur. Disse kapitlene var samlet i et kompendium. Pensum kan kanskje sies å dekke i meste 

laget, og vi vil derfor se på eventuell justeringer til neste gang emnet holdes. Potter (2012) 

fungerte greit, men vi vil også vurdere om vi kan finne en annen grunnbok. Alt i alt fungerte 

pensum godt både i omfang og innhold. Vi vil muligens justere pensum enda mer mot 
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mediepåvirkning knyttet til politisk kommunikasjon i neste omgang, blant annet fordi dette er et 

sentralt forskningsområde på instituttet. 

Undervisningen fungerte fint, noen forelesninger måtte flyttes på grunn av sykdom, men 

dette løste seg også. Det var i utgangspunktet satt opp tre kvalifiseringsoppgaver spredt utover 

semesteret, men grunnet sykdom ble bare to gjennomført. Dette var studentene fornøyd med, og 

emneansvarlig vurderer også to oppgaver som passende, all den tid det krever mye tid å lese 

gjennom og godkjenne og kommentere over 50 oppgaver flere ganger i løpet av semesteret. 

Forelesningene var preget av pensumgjennomgang, mens seminarene var sterkt knyttet til 

kvalifiseringsoppgavene, og andre småoppgaver som studentene fikk gjennom semesteret. I 

evalueringene ønsket studentene å få seminaroppgaver med bedre frist, og dette vil bli forbedret 

til neste gang emnet avholdes.  

Emnebeskrivelse og informasjon 

Formuleringene knyttet til læringsutbytte og emnebeskrivelsen ellers fungerte godt etter 

den emneansvarlige sin vurdering. Studentene var i evalueringene godt fornøyd med 

informasjonen fra instituttet. Det var også svært lavt frafall, og det virket som om en stabil 

studentgruppe fulgte undervisningen. Tilbakemeldingene fra studentene var også svært positive, 

30 prosent var svært fornøyd med emnet, 58 prosent var godt fornøyd, og 11 prosent var middels 

fornøyd. Ingen av de som svarte på sluttevalueringsskjemaet svarte at de var lite eller svært lite 

fornøyde. Karakterfordelingen viser også tegn på at vi har klart å gi god informasjon og har fått 

til et balansert emne med en eksamensform som evnet å skille mellom ulike kunnskapsnivåer. 

Litt under halvparten av de som bestod fikk karakteren C; om lag 12 prosent fikk B; fem prosent 

(2 studenter) fikk A; litt over 20 prosent fikk D og 13 prosent fikk E. Fire studenter fikk F. Vi har 

altså en rimelig normalfordelt karakterfordeling, om enn noe skjev mot de svakere karakterene. 
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Skoleeksamen fungerte godt, og så mye som en tredel av studentene sa de foretrakk denne 

formen. Omtrent like mange ønsket seg hjemmeeksamen, mens noen studenter ønsket seg 

mappe, semesteroppgave og muntlig som eksamensform. Emnet vil mest sannsynlig fortsette 

med skoleeksamen. Faglærers vurdering er også at emnet er riktig plassert og definert når det 

gjelder nivå, semester og anbefalte forkunnskaper. 

Forslag til forbedringer 

1. Nøye vurderinger av pensum (bl.a. grunnbok og hvorvidt emnet gaper over for mye) 

2. To i stedet for tre kvalifiseringsoppgaver 

3. Bedre forberedte seminaroppgaver (leveres ut tidligere til studentene) 

 

Evalueringsformer 

Første evaluering – tommel opp/tommel ned 

I min undervisning bruker jeg ofte en enkel form for evaluering som jeg kaller tommel 

opp/tommel ned. Studentene får utlevert grønne og rød lapper, og blir bedt om å komme med 

både ros og ris. De limer deretter opp lappene på tavla mens jeg er ute, og jeg samler dem inn 

etter undervisningen. Her kan de komme med korte forslag til forbedringer og selvfølgelig også 

med ting som fungerer godt. For meg er dette en av de mest verdifulle formene for 

tilbakemelding; det går fort, det er anonymt, og jeg får helt konkrete ting å jobbe med til neste 

gang. I dette emnet hadde jeg en slik evaluering etter at jeg hadde holdt første forelesning og 

første seminar. 

Denne første evalueringen ga mye positiv tilbakemelding, studentene opplevde 

undervisning og eksempler som relevante, lette å følge, at tempo og nivå var adekvat, at det var 

god struktur, engasjerende og at seminaraktiviteten fungerte godt. Av mer kritiske kommentarer 
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var det noen som mente det gikk litt for fort frem, at enkelte eksempler ikke ble forklart godt 

nok, og at de ville ha bedre forberedte seminaroppgaver. I sum var likevel den første 

evalueringen svært positiv, og det var få justeringer jeg følte jeg måtte gjøre fra det opplegget jeg 

hadde planlagt. 

Andre evaluering – fokusert samtale 

I den andre evalueringen som ble foretatt midtveis valgte jeg å fokusere på to ting; 

informasjon fra instituttet og kvalifiseringsoppgaver. Dette ble gjennomført som en samtale 

mellom studentene og meg i de to seminargruppene, og det var mange som tok ordet.  

Når det gjaldt informasjon var det mye positiv tilbakemelding, noe som tyder på at 

samarbeidet mellom faglærer og studieadministrasjon fungerte godt, og at 

studieadministrasjonen oppleves som relevant og nyttig for studentene. Av positiv 

tilbakemelding kan nevnes at de syntes det var tydelig og helhetlig informasjon knyttet til emnet, 

god info om forelesningslitteratur, informasjon som var knyttet til kalenderen var positivt, og 

flere nevnte variert bruk av kanaler som epost, muntlige beskjeder og Fronter som positivt. Et 

par mer kritiske merknader knyttet seg til at man ved avlyst undervisning mistet info om pensum 

og de ville gjerne ha pdfer fra forelesninger på semestersidene og ikke Fronter. 

Studentene opplevde også kvalifiseringsoppgavene som en positiv del av undervisning og 

læring på emnet. De likte at de fikk individuell tilbakemelding på sine egne oppgaver i Fronter, 

og syntes det var fint med kritiske kommentarer. Flere nevnte at de var vant til slik 

tilbakemelding fra andre fag, men at det savnet det på medievitenskapelige emner. Noen nevnte 

elding at de egentlig ikke hadde forventet så mye tilbakemelding, og mente det var en bra ting. 

Flere syntes også at oppgavene var relevante og at det gjorde at de kom fort i gang med lesing. 

Av mer kritiske merknader syntes noen at det var litt korte frister, og at to oppgaver var nok. 
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Som nevnt over var flere kritiske til at det ikke var vanlig med slik tilbakemelding på 

medievitenskapelige emner generelt. 

I sum kan vi konkludere med at kvalifiseringsoppgavene fungerte etter hensikten, de fikk 

studentene i gang med å skrive og lese, og særlig tilbakemeldingene var godt likt. Slik 

tilbakemelding krever at faglærer får uttelling i timeregnskapet. Etter min vurdering er dette vel 

anvendte ressurser. I løpet av emnet ble det også klart at flere studenter i stor grad ønsket seg 

flere emner av denne typen (samfunnsvitenskapelige knyttet til empiriske undersøkelser av 

medienes virkemåter), og generelt syntes at det var lite å velge i blant emner på BA. Derfor tror 

jeg at MEVIT2610 som holdes i høstsemesteret vil være et godt bidrag til porteføljen, og jeg tror 

vi aktivt skal promotere disse to emnene sammen i fremtiden. 

Tredje evaluering – strukturert spørreskjema (sluttevaluering) 

Sluttevalueringen ble gjennomført ved hjelp av strukturert spørreskjema, resultatene 

finnes i deskriptive frekvensfordelinger og figurer i slutten av dokumentet. Som hovedinntrykk 

må man konkludere med det samme som fra de to foregående evalueringene, det er mye positiv 

tilbakemelding. Studentene er fornøyd med undervisningen og oppgavene, og med emnet som 

helhet. Det bør nevnes at tabellene under bare har med kategorier hvor det er blitt gitt svar, 

dermed er det mange av kategoriene til variabler som ikke vises (typisk var det svært få som 

mente at noe var dårlig eller mindre bra). Spørreskjemaer og datamatrisen kan fås ved 

henvendelse til emneansvarlig. 
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Vedlegg – frekvensfordelinger og figurer fra sluttevaluering 

 

Undervisningen har vært engasjerende 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 23 85.2 85.2 85.2 

Litt enig 4 14.8 14.8 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

Undervisningen har vært strukturert 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 21 77.8 77.8 77.8 

Litt enig 6 22.2 22.2 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

Undervisningen har vært klar 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 19 70.4 70.4 70.4 

Litt enig 7 25.9 25.9 96.3 

Uenig 1 3.7 3.7 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 
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Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært bra 13 48.1 48.1 48.1 

Bra 13 48.1 48.1 96.3 

Verken bra eller 

dårlig 
1 3.7 3.7 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

Øvelsene har fått meg til å arbeide aktivt 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 11 40.7 44.0 44.0 

Litt enig 11 40.7 44.0 88.0 

Uenig 3 11.1 12.0 100.0 

Total 
25 92.6 100.0 

 

Missing System 
2 7.4 

  

Total 
27 100.0 
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Øvelsene har fått meg til å arbeide jevnt 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 10 37.0 40.0 40.0 

Litt enig 10 37.0 40.0 80.0 

Uenig 5 18.5 20.0 100.0 

Total 
25 92.6 100.0 

 

Missing System 
2 7.4 

  

Total 
27 100.0 

  

 

 

 

Hvordan har forholdet mellom forelesninger og seminarer fungert 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært bra 14 51.9 56.0 56.0 

Bra 9 33.3 36.0 92.0 

Verken bra eller 

dårlig 
2 7.4 8.0 100.0 

Total 
25 92.6 100.0 

 

Missing System 
2 7.4 

  

Total 
27 100.0 
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Jeg skulle gjerne jobbet mer i begynnelsen 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 11 40.7 40.7 40.7 

Litt enig 6 22.2 22.2 63.0 

Uenig 10 37.0 37.0 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

Får mer ut av timer jeg er forberedt til 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 18 66.7 66.7 66.7 

Litt enig 8 29.6 29.6 96.3 

Uenig 1 3.7 3.7 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

Jeg skulle gjerne jobbet mer hele semesteret 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 12 44.4 44.4 44.4 

Litt enig 11 40.7 40.7 85.2 

Uenig 4 14.8 14.8 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 
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Jeg har brukt mer tid enn på andre emner 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 8 29.6 29.6 29.6 

Litt enig 12 44.4 44.4 74.1 

Uenig 7 25.9 25.9 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

Arbeidet med kvalifiseringsoppgavene var nyttig 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 22 81.5 81.5 81.5 

Litt enig 5 18.5 18.5 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderingsformene gir meg mulighet til å vise mine kunnskaper 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 15 55.6 55.6 55.6 

Litt enig 11 40.7 40.7 96.3 

Uenig 1 3.7 3.7 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 
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Hvis du kunne velge, hvilken vurderingsform ville du ønsket 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mappe 4 14.8 14.8 14.8 

Skoleeksamen 9 33.3 33.3 48.1 

Semesteroppgave 4 14.8 14.8 63.0 

Hjemmeoppgave 9 33.3 33.3 96.3 

Muntlig 1 3.7 3.7 100.0 

Total 
27 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært godt fornøyd 8 29.6 30.8 30.8 

Godt fornøyd 15 55.6 57.7 88.5 

Middels fornøyd 3 11.1 11.5 100.0 

Total 
26 96.3 100.0 

 

Missing System 
1 3.7 

  

Total 
27 100.0 
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UiO-Avdeling for fagstøtte (MAT) FSPROD(03.06.2015 Kl. 10:54) Side 1 av 1

10,0sp

-

FS580.001 Resultatfordeling

Karakterregel:

Totalt

8%
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Antall bestått (B):
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Antall trekk før eksamen (T):
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