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Undervisning  

Emnet skulle etter planen tilby 9 forelesninger og 8 seminarer, fordelt på følgende tema: 

- Introduksjon: Kjetil Rødje  

- Kvantitativ metode: design og utvalg: Kjetil Rødje 

- Kvantitativ metode: datainnsamling: Kjetil Rødje 

- Kvantitativ metode: analyse: Kjetil Rødje 

- Kvantitativ metode: generalisering, reliabilitet og validitet: Kjetil Rødje  

- Kvalitativ metode og analyse: den kvalitative forskningsprosessen: Eli Skogerbø   

- Kvalitativ metode: observasjon, intervjuer, dokumentstudier og kildekritikk: Eli 

Skogerbø  

- Kvalitativ metode og analyse: Kvalitative analyser: Eli Skogerbø - AVLYST PGA 

SYKDOM 

- Oppsummering og eksamensforberedelser: Kjetil Rødje og Eli Skogerbø 

Undervisningen hadde som målsetning å gi en generell innføring i samfunnsvitenskapelige 

metoder for empirisk forskning i medievitenskap. Elementer som særlig ble vektlagt var 

forskningsdesign, analyse, kritisk evaluering av empiriske data og forskningsresultater, samt 

forskningsetikk. 

En generell innføringsforelesning ble fulgt av fire forelesninger i kvantitativ metode, deretter 

tre forelesninger i kvalitativ metode, og til slutt en oppsummeringsforelesning. Den siste 

forelesningen i kvalitativ metode (forelesning nr 8.) ble avlyst pga. sykdom, som følge av 

dette ble denne forelesningen slått sammen med oppsummeringsforelesningen 

I seminarene ble det jobbet med praktiske oppgaver relatert til sist ukes forelesning, samt 

eksamensforberedelser. 

I gjennomsnitt møtte noe over halvparten av studentene til forelesning, mens oppmøtet på 

seminarene var noe lavere. Oppmøtet var dalende utover i semesteret. 

 

Pensum 

Følgende tekster var på pensum: 

- Grønmo, Sigmund: Samfunnsvitenskapelige metoder (2016). Bergen: Fagbokforlaget. 

462 s. 

- Drotner, Kirsten og Sarah Mosberg Iversen (red). Digitale metoder (2017). 

København: Samfundslitteratur. 248 s. 

- Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi  

Grønmo-boka var hovedbok, og fungerte ok. Det er en klar fordel at det hovedpensum er 

samlet i en bok. De største utfordringene er at boken kan være omstendelig og med et svært 

komplisert og omfattende begrepsapparat. Boken er ikke særlig egnet til selvstudium, men 

fungerer fint i kombinasjon med undervisningen. 

 

Eksamen 

Vurderingsform: kvalifiseringsoppgave og skoleeksamen. 

Eksamensresultatene viste en forbedring fra tidligere år. Strykprosenten er nå relativt lav. 

Samtidig er det få som oppnår toppkarakter. Gjennomsnittet ligger i overkant av C. 

Resultatene tyder på at de fleste får med seg hovedpoengene fra pensum og undervisning, 

men at det er svært få som behersker emnet til fulle. 

 



Midtveisevaluering 

Studentevalueringene var relativt positive, men mange fant emnet krevende. Det er tydelig at 

nivåforskjellene er store, hvor mange synes undervisningen er svært utfordrende, er det et 

mindretall som synes undervisningen går for langsomt fram. 

Studentene er overveiende fornøyd med undervisningen, men en del finner seminarene 

kjedelige og repeterende.  

 

 

Vurdering og endringer 

Emnet erstattes av to nye emner i det nye BA-programmet: MEVIT1011 – Medieanalyse: 

Data- og innholdsanalyse og MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper. 

Erfaringer som er verdt å ta med seg videre er å vektlegge grunnleggende metodeforståelse og 

begrepsapparat. Det er viktig å både betone opplæring i design og gjennomføring av empirisk 

forskning, og opplæring i å forstå og fortolke forskningsresultater. Vektleggingen av 

basiskunnskaper har overveiende vært vellykket, men det er en utfordring å legge 

undervisningen på et nivå som fungerer på tvers av store nivåforskjeller hos studentene. 

 

 


