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Beskrivelse: Emnet ”Anvendt strategisk kommunikasjon” presenterer og diskuterer 

teoriene om hvordan organisasjoner bør kommunisere med sine omgivelser. I emnet 

vil det legges vekt på de viktigste anvendte prinsippene for slikt arbeid, både i forhold 

til etikk, dialog, refleksjon, retorikk, samfunnsansvar og omdømme. 

 

Pensum i emnet består av en blanding av norsk og utenlandsk litteratur, og inkluderer 

to artikkelsamlinger. En tilbakemelding fra midtveis- og sluttevalueringen var at 

studentene særlig ønsket å bruke mer tid på den engelske antologien. Dette er noe å 

vurdere til neste gang.  

 

Videre bør pensum til neste gang ses i sammenheng med MEVIT4326 slik at en 

unngår overlapp eller kan ha forslag til bøker som kan byttes ut. 

 

Undervisningen ble gjennomført med to timer forelesning og to timer seminar etter 

hverandre. I forelesningene har jeg lagt vekt på å brekke opp undervisningen med 

gruppearbeid, slik at øktene ikke skal oppleves som for lange. Sluttevalueringen tyder 

på at dette lyktes. Rundt 20 stykker møtte til undervisning, av disse leverte 16 leverte 

skjema for sluttevaluering.  

 

Alle mente at undervisningen hadde vært strukturert, og alle (med unntak av en) synes 

den hadde vært engasjerende og klar. De fleste (9 stykker) synes undervisningen 

hadde dekket innholdet ”svært bra”. Resten mente det hadde vært ”bra”. De fleste 

synes forholdet mellom forelesninger og seminarer hadde vært ”svært bra” (8 stykker) 

eller ”bra” (7 stykker). Den siste mente det var ”verken bra eller dårlig”. 

 

Alt i alt var det mange som var alle enten ”svært godt fornøyd” (7 stykker) eller ”god 

fornøyde” med emnet (9 stykker).  

 

Midtveisevalueringen ble gjennomført ved at studentene ble bedt om å skrive ned tre 

ting om undervisningen på lapper som jeg samlet inn. Dette ga hyggelige 

tilbakemeldinger av typen: 

 

 ”Årets beste forelesninger. Jeg gleder meg til hver mandag ” 

 ”Totalt VELDIG bra forelesning og opplegg på seminar” 

 ”Du er en dyktig og inspirerende foreleser”  

 

Til neste gang skal jeg imidlertid jobbe mer med utforming av seminarrekka. Iallfall 

en av studentene opplevde seminarene som litt langdryge. En ting jeg vurderer er for 

eksempel å utforme presentasjon og tilbakemeldingskriterier sammen med studentene, 

slik at dette kan bli mer matnyttig. Et annet grep å gjøre presentasjonen obligatorisk 

og innføre godkjent/ikke-godkjent for å sikre at folk legger mer innsats i 

seminardelen. 

 



Eksamensformen er hjemmeeksamen og jeg har ikke fått noen negative 

tilbakemeldinger på dette. Det kom riktignok forslag om at det også bør settes 

karakter på seminarframføringene. Som nevnt: Dette er noe å vurdere til neste gang.  

 
Emnebeskrivelsen: På tross av gjentatte understrekninger i løpet av forelesningsrekka er det 

enkelte studenter som ser for seg et mer praktisk orientert emne. Det er mulig at den teoretiske 

karakteren til emnet bør understrekes tydeligere i emnebeskrivelsen. 

 

Forbedringsmuligheter: Jeg har nå sluttført UNIPED og derfra tar jeg med meg en del ideer 

som jeg ser fram til å sette ut i livet. I første rekke gjelder det hvordan studentenes 

forkunnskaper kan aktiveres og hvordan jeg kan bruke tenkeskriving i forelesningene.  

 

Antall oppmeldt til eksamen: 29 

 

Antall fullførte: 28 

 

Karakterfordeling:

A: 2 

B: 14 

C: 9 

D: 2 

E: 1 

F: 0 

 

 

 

 


