
Periodisk evaluering av MEVIT3515/4515 - Digital fortelling: Web 

serien SKAM 

 

 

Pensum 

Pensum bestod av to bøker, en bok om tenåringsdramaet og en introduksjonsbok til TV studies. I 

tillegg til en rekke artikler som både tok for seg Skam, men også klassikere innenfor TV-studiefeltet. 

Pensumet om Skam er selvsagt helt nytt. Pensum bestod dermed av en fin balanse mellom klassisk 

faglitteratur og helt ny forskning. Pensum bestod av ca. 1000 sider hovedsakelig på engelsk. Et 

problem med pensum var en bok om web serier som skulle publiseres i august. Boken ble forsinket og 

måtte bli erstattet av artikler og kapittel-utkast fra bokforfatter. Det ble dermed litt forvirrende for 

studentene. Ellers fungerte pensum bra på begge nivå (BA/MA). Studentene synes stort sett pensum 

var spennende.  

 

Undervisning 

Undervisningen bestod av åtte forelesninger og åtte seminarer og foregikk mellom 28 august og 21 

november. Forelesningene var på mandager fra 14.15-17 inkludert to 15 minutters pauser. Faget 

hadde fire gjesteforelesere Prof og webserieprodusent Aymar Jean Christian (Northwestern Univeristy 

og Open TV), lektor Anders Lysne (UiO), prof Anne Jerslev (Københavns universitet) og Skam-

produsent Håkon Moslet (NRK). To av gjesteforeleserne hadde praktisk erfaring med web TV-

produksjon for at studentene skulle ha mulighet til å lære mer om de praktiske aspektene med web-tv 

produksjon i tillegg til den teoretiske delen. Forelesningene foregikk i Aud 1 i Sophus Bugge. Det 

fungerte stort sett greit uten noen store tekniske problemer. Det var noen klager på at nederste halvdel 

av rommet var kaldt. 

 

Forelesningene bestod gjerne av tradisjonell forelesning mikset med visning av videoklipp og korte 

summegrupper/kahooter. Unntaket var forelesningen med Skam-produsent Håkon Moslet som bestod 

av 45 minutters innledning og så 45 minutter Q&A. Forelesningstidspunktet var ikke spesielt 

populært blant studentene og den eneste negative responsen på faget, som ble delt av flere av 

studentene i evalueringen, var at de synes det var vanskelig å konsentrere seg i tre timer i strekk på en 

mandag ettermiddag. Emneansvarlig tenker at det bare er bra og viktig arbeidslivstrening for 

studentene å klare å konsentrere seg i tre timer i strekk mellom 14.15 og 17 på en mandag siden dette 

vil være et krav de kommer til å møte i arbeidslivet.  

 

I seminarene var det lagt opp til en blanding av gruppearbeid, workshops og studentpresentasjoner. 

Fire seminargrupper var fordelt på to seminarledere. Emneansvarlig holdt seminaret på masternivå i 

tillegg til et BA-seminar og en ekstra seminarleder hadde ansvar for to BA-seminar. De to 

seminarlederne samarbeidet om innholdet i hvert seminar slik at de skulle være likest mulig. I 

seminarene var det lagt opp til diskusjon i grupper og i plenum. To av seminarene var også holdt av 

gruppepresentasjon av den obligatoriske oppgaven som bestod av et foredrag. BA-studentene holdt 

foredraget i plenum mens MA-studentene holdt foredrag enkeltvis. Oppgaven gikk ut på å legge frem 

en pensumartikkel de kunne velge selv. Prof Christian holdt også en workshop for studentene hvor de 

fikk lov til å pitche en webserie pilot.  

 



Seminarene fungerte greit, men var preget av dårlig oppmøte av studentene. Særlig MA-studentene 

var dårlige til å møte opp til undervisning i seminar. Til et par seminarer var det ingen som møtte opp 

i det hele tatt. Det vil derfor bli obligatorisk oppmøte på faget heretter. 

 

Eksamen og resultater 

BA-studentene hadde en 3-dagers hjemmeeksamen, mens MA-studentene hadde en semesteroppgave. 

Begge eksamensformene fungerte bra for faget. BA-studentene kunne velge mellom to oppgaver som 

de gav tilbakemelding på at de synes var spennende. Oppgavene krevde også at studentene måtte 

demonstrere læringskravene i emnebeskrivelsen. 

 

BA-emnet hadde 74 oppmeldt til undervisning og eksamen, og 51 av disse avla eksamen. Resultat 

normalfordeler seg med median og gjennomsnitt på karakter C (22 studenter). Det var åtte studenter 

fikk karakter A og ni studenter som fikk B. Det var få studenter som strøk, så gjennomføringen av 

studentene som leverte var god. På MA-nivå var det 9 oppmeldt og 8 tok eksamen. Også her var 

karaktersnittet normalfordelt med et gjennomsnitt på C.  

 

At emnet ble tilbudt både for MA og BA studenter fungerte fint, men emnet var nok noe krevende for 

enkeltemnestudenter uten bakgrunn i tekstanalyse av film og TV. 

 

Oppsummering 

Alt i alt med unntak av oppmøte, som var svært dårlig, fungerte resten av emnet bra og studentene var 

stort sett veldig fornøyd i evalueringen. Endringer: neste gang emnet tilbys vil det innføres 

obligatorisk oppmøte i seminarer og omfanget på emnet vil nedskaleres, altså at færre studenter får 

plass på emnet.  

 


