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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
Med avvik menes forandringer gjennomført etter undervisningsstart på grunn av uforutsette omstendigheter. 
Med endringer menes forandringer som er gjennomført og annonsert før undervisningsstart. 
 
Ingen spesielle endringer ble gjort. 
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Gjennomføringsdata fremskaffes av studieadministrasjonen ved hjelp av FS-rapport 754.001. For emner med 
mer enn 10 studenter anbefales det at karaktergivning og stryk kommenteres i forhold til gjennomsnittet på 
faget og fakultetet. Når et emne har vært undervist to eller flere ganger siden forrige periodiske evaluering, 
kommenteres også signifikante endringer i løpet av rapporteringsperioden. 
 
Gjennomføringen var høy, men under sensurering hadde sensorene en følelse av at kvaliteten på mange av 

besvarelsene var unødig lav. Fordelingen av karakterene viser en ideal kurve med mange C-er. Men det var 

også en del stryk. Det samlede inntrykket var at prestasjonene denne gangen var lavere enn fjorårets. Som 

foreleser opplevde jeg at oppmøtet til forelesningene var overraskende lavt, sett i lys av fjorårets mange fulle 

auditorier. Det ga inntrykk av at mange denne gangen hoppet over forelesningene og leste på egenhånd. 

Eksamensbesvarelsene ga i tillegg det inntrykk at mange også hoppet over lesning, og bare tok en sjanse på 

eksamen.  

 
3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving som andre kan 
ha nytte av. 
 
Kun meget få besvarelser hadde den kvalitet og akademiske form man burde forvente på dette nivået. De er 

ikke fulgt opp på noen bestemt måte. Enkelte studenter rapporter i midtveisevalueringen at de har hatt stor 

glede av forelesninger og seminarer. Andre roser pensum og opplegget generelt. 

 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives eventuelle mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som 
andre kan ha nytte av å kjenne til. 
 
I forhold til fjoråret, da kurset var et 2000-emne, virker det som kvaliteten i år har sunket. Forelesningene var 

forbedrete versjoner av fjorårets, og pensum var det samme. Forklaringene på kvalitetsendringene kan ikke 

ligge her. Jeg er klar over at jeg i fjor hadde meget gode seminarledere, og det er synd at ingen av dem kunne 



fortsette. Årets seminarledere manglet nok noe erfaring med kurset og pensum, men gjorde nok sitt beste 

uansett. Det de rapporterer tilbake er at oppmøtet var dårlig og frafallet stort. Igjen tyder mye på at kurset er 

blitt vurdert annerledes som 3000-kurs enn 2000-kurs. Som 2000-kurs har det bydd på utfordringer og 

invitert gode studenter til utfordringer. Som 3000-kurs kan det ha blitt et kurs som mange tenker det er lett å 

ta. Her er det vanskelig å vite. Midtveisvalueringen ga ikke klare indikasjoner på problemer i kursopplegget. 

Den største “kvalitetssvikten” i tilbudet viste seg i forbindelse med sensuren. Jeg var selv årsak til at 

fristen for sensur ble utsatt en uke, fordi jeg var i innspurt på en kulturpolitisk viktig evaluering. Vi ville ha 

klart denne nye fristen, men det gikk likevel ytterligere 2 uker før sensuren var ferdig. Dette hadde å gjøre 

med at en tredje bedømmelsessensor måtte oppnevnes, at post ble feilsendt og at den nye 

bedømmelsessensoren ikke oppfattet hastverket i situasjonen.   

 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden når det kommer til utvikling av studiekvalitet? 
Her beskrives oppfølging av forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering og eventuelle andre relevante 
tiltak i årsplaner og lignende fra institutt og fakultet. 
 
Emnebeskrivelsen ble endret før årets kurs, på bakgrunn av erfaringer fra 2007. Da fremkom det at kurset ble 

oppfattet som et kurs om mediene og populærkulturen som samfunnsfenomener, og i mindre grad at det var 

et tekstbasert, historisk reflekterende og mer teoretisk kurs. Den nye emnebeskrivelsen understreket derfor at 

kurset innlemmet studentene i en faglig refleksjon over kultur- og mediekritiske teorier. På første forelesning 

ble denne endringen understreket i og med at emnebeskrivelsen nå fremhevet en faghistorisk og idéhistorisk 

tematikk. Kurset ble også på min anbefaling gjort til et 3000 emne, slik at man unngikk å få 

førsteårsstudenter på kurset. 

Fordi dette er et kurs med mye originallitteratur, er det spesielt lagt vekt på å få studentene til å forstå 

hvordan man leser og tolker tekster som del av en større, faghistorisk refleksjon innenfor kulturteori. De 

ulike tekstene er blitt gjennomgått både diakront og synkront, og forelesningene har kommentert og utvidet 

introduksjonsbokens fortolkninger og perspektiver. Studiekvaliteten var ment å bli høynet spesielt i og med 

forbedret emnebeskrivelse og et forbedret forelesningsopplegg. 

 
6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av beskrivelsene ovenfor? 
 
Personlig ville jeg gjerne hatt 6- eller 8-timers eksamen på emnet, slik at studentene måtte lese pensum og 

vise hva de kunne på eksamen. Hjemmeeksamen på dette kurset gjør at mange studenter tror at de kan klare 

seg uten å gå verken på forelesninger eller seminarer. Derfor svikter de på enkle, akademiske 

grunnprinsipper. Det er også nødvendig å drille studentene tidligere i kurset på hva som forventes når det 

kommer til akademisk form. Når man arbeider med originaltekster bør man sitere tekstene, ikke læreboka, og 



forsøke å skape et selvstendig resonnement gjennom tekstfortolkning og analyse. Man må også drille mer på 

riktig sitering og redelig omgang med kilder. 

Ellers er det et tilbakevendende problem at kurset inngår i mange programmer. Det er på mange måter 

et av flaggskipene til IMK. Det har lenge vært et teorikurs, men det synes som om det er foretatt endringer i 

andre kurs, som spiser seg inn på kurset. Man bør derfor gå opp grenseganger med programstyrene enda en 

gang og se om kurset bør spisses eller endres. Spesielt klager mange studenter fra programmet for digitale 

medier over kursets teoretiske og faghistoriske dimensjon. De fra Kulkom vil imidlertid gjerne ha kurset 

tilbake som 2000-emne. Kurset har sin opplagte berettigelse, og det synes for meg som at det bør være et 

3000-emne. Men eksamensformen må da endres.  

 
 


