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Undervisning  

Emnet fylte sju undervisningsuker, med forelesninger og seminarer. Hver undervisningsuke 

hadde et tematisk fokus på en bestemt teoretisk retning og/eller teoretiker. 

Undervisningen dekket følgende tema, fordelt på to undervisere: 

 

- Introduksjon og John Carey: Terje Rasmussen 

- Raymond Williams: Terje Rasmussen 

- Walter Benjamin: Kjetil Rødje 

- Marshall McLuhan og postmodernisme: Terje Rasmussen 

- Horkheimer & Adorno og Frankfurterskolen: Kjetil Rødje  

- Strukturalisme og poststrukturalisme. Oversiktsforelesning: Terje Rasmussen 

- Laura Mulvey og avslutning: Kjetil Rødje 

 

Undervisningens formål var å gi en innføring i sentrale og innflytelsesrike teoretikere og 

teoritradisjoner i medie- og kulturteori. Emnet er tekstorientert, med fokus på klassiske 

teoritekster. Disse tekstene gjennomgås og kontekstualiseres på forelesningene. I seminarene 

arbeider studentene med opp 

 

Pensum 

Lenke til pensum: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT2110/v19/pensumliste/index.html 

 

Pensum er satt sammen av originaltekster og sekundærlitteratur. Vi tok i bruk en ny 

innføringsbok, John Storey (2018) Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction, 

som tidligere ikke har vært på pensum. Med dette ønsket vi å gi studentene en mer 

tilgjengelig innføring og kontekstualisering av teoritradisjonene som behandles i emnet. 

Boken av Storey supplerer innføringsboken, Elihu Katz et al (2003) Canonic Texts in Media 

Research.Vår erfaring er at boken av Storey fungerte godt. 

 

Studentene finner det utfordrende å lese originaltekster, men gjennom undervisning og 

sekundærtekster finner de innganger til å håndtere disse tekstene. Vi finner det hensiktsmessig 

at studentene fortsatt skal få et tilbud om å lese klassiske originaltekster. 

 

 

Eksamen 

Vurderingsform: kvalifiseringsoppgave og hjemmeeksamen. 

 

Eksamensresultatene holdt et svært jevnt nivå. Strykprosenten er lav. Samtidig er det få som 

oppnår toppkarakter. Svært mange oppnår karakteren B eller C. 

Besvarelsene tyder på at de fleste får med seg sentrale poeng fra pensum og undervisning, 

samtidig er dette et emne hvor det er krevende å skrive en toppbesvarelse ettersom dette 

krever både gode analytiske evner og inngående teoretisk oversikt. 

 

Midtveisevaluering 

Vi foretok en enkel midtveisevaluering ved å ha en enkelt diskusjon i alle seminargruppene 

om hva studentene mente om forelesninger og pensum. Det kom fram enkelte praktiske ting 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT2110/v19/pensumliste/index.html


om bruk av mikrofon, utlegging av lysbilder på nettet, mv. Ikke noe kom frem som gjorde at 

vi la om kurset på noen vesentlig måte.  

 

Vurdering og endringer 

Emnet fungerer godt i sin nåværende form. Det vil ikke lenger være en del av det 

obligatoriske BA-programmet, men bør likevel videreføres som et tilbud for studenter som 

ønsker teoretisk fordypning. 


