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Undervisning 

Emnet hadde syv forelesninger (45x2) og syv dobbelttimer med seminarer. Emneansvarlig holdt 

tre av forelesningene. Fire forelesninger ble holdt av andre interne forelesere ved IMK. 

Emneansvarlig holdt alle seminarene. Seminarene ble i hovedsak brukt til studentpresentasjoner, 

samt kommentarer og diskusjon av gruppeoppgaver. I tillegg ble det brukt noe tid på å jobbe 

med og diskutere oppgaver i selve seminarene.   

 

Pensum 

Pensum var som følger:  

o Allern, S. (2011). Fjernsynsvalgkampen: Program, deltakere og maktkamp 1961–2009. 

Oslo: Pax. 

o Enjolras, B., Karlsen, R., Steen-Johnsen, K., & Wollebæk, D. (2013). Liker - liker ikke: 

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Oslo: Cappelen Damm 

Akademisk. 

o Esser, F., & Strömbäck, J. (Red.). (2014). Mediatization of politics: Understanding the 

transformation of Western Democracies. London: Palgrave. 

o Ihlen, Ø., Skogerbø, E., & Allern, S. (Red.). (2015). Makt, medier og politikk: Norsk 

politisk kommunikasjon. Oslo: Universitetsforlaget. 

o Archetti, C. (2017). Image, self-presentation and political communication in the age of 

interconnection: An alternatice understanding of the mediatization of politics. Northern 

Lights: Film & Media Studies Yearbook, 15 (1), 89-109 

o Iyengar, Shanto (2017) A typology of media effects. I Kate Kenski og Kathleen Hall 

Jamieson (red.) The Oxford Handbook of Political Communication. Oxford: Oxford 

University Press. 



 

Hovedinntrykket er pensum fungerer godt. Det dekker læringskravene, er rimelig tilgjengelig for 

studentene, og tar for seg bredden i fagfeltet.  

 

Obligatoriske aktiviteter 

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter som vurderes til godkjent/ikke godkjent.  

 Obligatorisk oppmøte til minst 75% av seminarundervisningen (5 av 7 seminarer) 

 Studentene skal løse en gruppeoppgave som leveres i Canvas (minimum 5 normalsider, 2300 

tegn uten mellomrom) og presenteres i seminarrekka.  

 I tillegg kreves det at studentene har kommentatorrollen en gang i løpet av seminarrekka.   

 

Eksamen 

Tre-dagers hjemmeeksamen. Det er sånn jeg ser det god sammenheng mellom 

undervisningsformer og eksamen i emnet. Det brukes mye tid på akademisk skriving i 

seminarene, og dette gjenspeiles i de innleverte hjemmeeksamenene. Samtidig gjenspeiler de 

innleverte eksamenene også dels at seminarformen, med gruppepresentasjoner og kommentarer, 

innebærer at det brukes noe mindre tid på begrepsdiskusjoner.  

 

Gjennomsnittskarakteren for eksamen i emnet var C. Besvarelsene fordelte seg over hele 

karakterskalaen (men ingen stryk), men med tyngdepunkt fra C og oppover (26 C’er, 14 B’er og 

3 A’er).  

 

Studentenes tilbakemeldinger på midtveisevalueringen 

- Forelesningene fungerer godt. Flere påpeker at det er fint at lærebokforfattere tas inn som 

forelesere 

- Flere sier at emnet er godt strukturert, at undervisningen er pensumrelevant og at 

informasjonen er god 

- En del synes seminaropplegget med presentasjon og kommentar fungerer godt 

- En del synes de obligatoriske aktivitetene tar mye tid og ønsker mer fokus på å jobbe med 

og diskutere oppgaver på seminarene. Forslag til endringer her er:  

o Å kun skrive en oppgave, men ikke presentere den 



o Skrive kortere tekster til hvert seminar 

- Noen synes emnet ligner for mye på andre MEVIT-emner 

 

Forslag til forbedringer 

Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at det ikke er behov for å gjøre store endringer når det 

gjelder forelesninger eller pensum. Dette er også mitt inntrykk. Når det gjelder seminarene er 

midtveisevalueringen noe mer blandet. En del er svært fornøyd med seminaropplegget 

(presentasjon og kommentarer på innlevert tekst), andre uttrykker ønske om at seminarene i 

større grad brukes til å jobbe med og diskutere oppgaver på selve seminarene (altså mindre vekt 

på gruppepresentasjoner og kommentarer). Mitt hovedinntrykk er allikevel at seminarformen 

med obligatoriske aktiviteter bør beholdes. Formen bidrar til at studentene får tilegnet seg 

pensum og at de får trening i akademisk skriving og muntlig presentasjon. Det er eventuelt en 

mulighet å justere lengden på presentasjonene (gruppepresentasjonene var dette semesteret satt 

til maks 12 minutter, og maks 6 minutter kommentar, i tillegg til seminarleders kommentarer på 

tekstene og presentasjonene).  

 

 

 


