
Periodisk emneevaluering: MEVIT1001  
 
Høst 2019 - vår 2020 
Undervisere: Trine Syvertsen og Kjetil Rødje 
Emneside: https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1001/index.html  
 
Strategiske mål 
Emnet er kjernen i et nytt BA-opplegg og er ment å oppfylle flere strategiske mål, inkludert 
bedre gjennomføring, økt arbeidslivsrelevans, sterkere forskningstilknyting, bedre skrive- og 
analyseferdigheter, og trening i teamarbeid. En satsing på alumnibesøk og gjesteforskere, 
tematisk orienterte oppgaver der pensum anvendes på aktuelle problemstillinger (for 
eksempel bærekraft, mangfold og digitale dilemmaer), hverandrevurdering og gruppearbeid, 
samt analyser av ulike typer primærmateriale har vært viktig for å nå disse målene. Det har 
vært arbeidet med å skape kullfølelse og tilhørighet gjennom høy grad av studentkontakt, og 
et studentpanel har vært brukt til å gi tilbakemeldinger, i tillegg til evalueringer.  
 
Studenter: 
52 studenter ved oppstart. To studenter droppet ut etter ett semester. 50 studenter avla 
eksamen.  
 
Pensum: 
Lenke: https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1001/h19/pensumliste/index.html  
Pensum består av lærebøker og offentlige dokumenter. I valget av lærebøker har vi prioritert 
nyere bøker, som er oppdatert med tanke på medieutviklingen de seneste år. Dette 
innebærer at vi har fravalgt noe eldre norske lærebøker til fordel for nyere bøker på engelsk.  
 
Pensumets innhold synes relevant og godt tilpasset studentenes nivå. Tilbakemeldinger fra 
studentene viser at mange synes pensum er for stort og at det er for lite tydelig hva som skal 
leses til hver gang. Vi vil neste gang gjøre en klarere fordeling av pensumtekstet mellom de 
ulike undervisningsbolkene og tydeliggjøre hva som er pensum til hver forelesning. 
 
Undervisning: 
Undervisningen går over to semestre og er lagt til mandager kl 10-16. Innholdet består av 
økter med forelesninger, gjesteforelesere og workshops/egenarbeid. Hvert semester er 
inndelt i tre temabolker, med en avsluttende innlevering: 
Bolk 1: Medier og bærekraft: gruppeinnlevering 
Bolk 2: Mediepolitikk, struktur og demokrati: individuell innlevering 
Bolk 3: Medierepresentasjon av mangfold og identitet: individuell innlevering 
Bolk 4: Kommunikasjon og mediebruk i et globalt historisk perspektiv: individuell innlevering 
Bolk 5: Norsk medieinnhold og institusjoner i historisk perspektiv: gruppeinnlevering 
Bolk 6: Digitalisering og sosiale medier: individuell innlevering 
 
Vår erfaring er at undervisningsformatet fungerer relativt godt, men krever egeninnsats fra 
studentenes side. Det er mye materiale å komme gjennom, så forelesningene gir en relativt 
basal innføring i grunnleggende begreper og perspektiver. Studentene tilegner seg så en 
grundigere forståelse av teori og begreper gjennom oppgavearbeid og gjennomføringen av 
empirisk gruppeprosjekt.  
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Undervisningsstrukturen har vært for utydelig for studentene, både med tanke på hver 
enkelt undervisningsdag og med tanke på strukturen for hver av undervisningsbolkene. Vi vil 
neste gang lage en tydeligere og mer standardisert oppdeling av hver undervisningsdag med 
tre deler og faste pauser. 
 
Veiledning og tilbakemeldinger 
En viktig del av undervisningen har vært veiledning og en viktig del av læringen har vært 
tilbakemeldinger på skriftlige besvarelser. Det har vært gjennomført to fullstendige 
veiledningsrunder med alle studentene, den første handlet om studentens framdrift etter de 
tre første bolkene, mens den siste handlet om helheten i arbeidet og revidering av mappen. 
Studentene har også fått gruppeveiledning i bolk 1 og mer omfattende i bolk 5, der Espen 
Ytreberg og Ove Solum ble hentet inn som fageksperter. Studentene har fått skriftlige 
tilbakemeldinger på alle sine arbeider, med forslag til hvordan de kan gjøre oppgaven bedre 
før mappen innleveres.  
 
Undervisningsassistenter 
To assistenter i vit.ass-stillinger har vært tilknyttet undervisningen. Assistentene har særlig 
arbeidet med de skriftlige tilbakemeldingene på studentenes mappeinnleveringer. De har 
også bidratt med en rekke forskjellige praktiske og pedagogiske oppgaver. Assistentene 
behøver en del oppfølging, men er en nødvendig ressurs for gjennomføringen av emnet. 
 
Vurderingsform: 
Emnet har mappeeksamen som består av både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.  
Samtlige seks innleveringer fra temabolkene er inkludert i mappen. 
 
Hverandrevurdering: 
For de individuelle innleveringene i bolk 2, 3 og 4 har vi benyttet hverandrevurdering 
gjennom programvaren Peergrade som er integrert i Canvas. Studentene har her 
kommentert på hverandres innleveringer på ulike stadier i skriveprosessen. 
 
Studentevalueringer: 
Første semester ble det gjennomført en felles Nettskjemaevaluering for alle 
førstesemesteremnene. Spesifikt for dette emnet har vi gjennomført en studentevaluering 
gjennom Nettskjema mot slutten av andre semester. I tillegg har det vært en sluttevaluering 
knyttet til hverandrevurderingen, samt intervjuer med enkeltstudenter. 
 
Overordnet uttrykker studentene at de er godt fornøyd med emnet. De er særlig tilfreds 
med emnets innhold og undervisning, og godt tilfreds med pensum. Det er større variasjon 
når det gjelder hvor tilfreds studentene er med det sosiale miljøet på emnet. Flere uttrykker 
her at de i mindre grad er tilfreds. Det er også variasjon med tanke på hvor tilfreds 
studentene er med bruken av hverandrevurdering. Enkelte finner dette svært nyttig, men 
flere rapporterer at hverandrevurderingen tar mye tid uten at de opplever å få så mye igjen 
for dette. 
 
Resultater: 
50 studenter leverte en mappe til eksamen. Av disse fikk 49 bestått. Én student fikk A, de 
øvrige var jevnt fordelt mellom B, C og D.  



 
COVID-19 og digital undervisning 
Under lukningen av universitetet våren 2020, ble all undervisning digital. Vi har her benyttet 
Zoom som undervisningsplattform. Dette rammet gjennomføringen av bolk 5 og 6. I bolk 5 
måtte studentene gjennomføre et gruppeprosjekt ved å samarbeide digitalt. Bolk 6 ble i sin 
helhet gjennomført digitalt. 
 
Samlet kommentar: 
Undervisningsopplegget har båret preg av at dette er første gang emnet er gjennomført og 
at formatet er svært ukonvensjonelt på IMK. Mye er dermed blitt til underveis og 
studentene gir uttrykk for at de kunne ønske en klarere og mer forutsigbar struktur. Når 
dette er sagt, vil vi understreke at formatet må betegnes som vellykket. Frafallet underveis 
er svært lite, og studentene er i overveidende grad positive til emnets form og 
gjennomføring. De er særlig fornøyd med inndelingen i bolker og bruken av mappeeksamen. 
Den utstrakte bruken av gjesteforelesere har også møtt positiv respons. 
 
Vi anbefaler å videreføre bolkstrukturen og mappeeksamen, men med noen mindre 
revisjoner. Inndelingen i bolker bør gjøres klarere og må kommuniseres tydeligere til 
studentene ved studiestart. Pensum bør også fordeles tydeligere mellom de ulike 
temabolkene. 
Vi ønsker å videreføre bruken av heldagsundervisning, men vil anbefale en mer fastere og 
mer forutsigbar struktur.  
Vi anbefaler også å videreføre bruken av hverandrevurdering, men kanskje nedskalere dette 
en smule slik at studentene gjennomfører én runde med hverandrevurdering i bolk 2, 
snarere en to runder som nå var tilfelle. 
 
Det understrekes at de strategiske og faglige målene for emnet er ambisiøse og at denne 
type undervisning er ressurskrevende.   


