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Vedlagte rapport er skrevet av Ingeborg Holmene (seminarleder og vitenskapelig assistent)  på 
oppdrag for Eli  Skogerbø (emneansvarlig) .  
 
Eli Skogerbø (emneansvarlig) har vært involvert i  utformingen nettskjema for 
midtveisevalueringen og sluttevalueringen . I ti llegg til at hun har godkjent og gitt innspill  på den 
periodiske rapporten.  
 
Rapporten er skrevet etter mal  for periodisk rapportering (IMK)  
 
Se forøvrig også semestersidene for emnene: 
 
MEVIT 3350: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3350/h13/index.html  
 

MEVIT 4350: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/M EVIT4350/h13/index.html  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3350/h13/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4350/h13/index.html
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Innledning 
EMNET 
MEVIT 3350/4350 Mediepolitikk er et valgfritt 10 poengsemne som kan inngå i bachelor- og 

mastergraden i medievitenskap. Emnet gjennomføres årlig i løpet av høstsemesteret, og er 

beregnet på studenter innen medie- og kulturstudier med en samfunnsvitenskapelig 

orientering. Studenter fra sosiologi, statsvitenskap og kultur og kommunikasjon (KULKOM) 

vil i tillegg kunne ha interesse av emnet. 

 

Denne rapporten følger malen for periodisk rapportering for Institutt for medier og 

kommunikasjon (IMK). Mal for periodisk evaluering finner dere via lenken under: 

http://www.hf.uio.no/imk/foransatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/emneevaluering/perio

disk-evaluering/ 

 

Oppsummerte rapporter for midtveisevalueringen og sluttevalueringen fra studentene av 

emnet er vedlagt (s 13). 

Vurdering av undervisningens organisering 

Pensum 
GENERELT. Det er 3 hovedbøker på pensum: To engelskspråklige og en norsk. I tillegg er det 

4 artikler/bokkapitler, samt en offentlig utredning og en offentlig høring. Innholdet på pensum 

er både teoretisk, komparativt og empirisk orientert. Pensum er felles for MEVIT 3350/4350, 

mens eksamensform og læringsmål er ulikt (se innholdsfortegnelsen for beskrivelse av 

eksamensform og vurdering av læringsmål i emnebeskrivelsen i periodisk rapport) 

 

I tillegg til obligatorisk pensum er det publisert en liste over anbefalt litteratur og nettressurser 

under pensumlisten, som studentene ble oppfordret til å bruke i forbindelse med 

semesteroppgaven/hjemmeeksamen hvis man ønsker å fordype seg videre i gitte/selvvalgte 

emner. Se forøvrig nettsiden for pensumlisten: 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3350/h13/pensumliste/index.html 

 

VURDERING AV DE TRE HOVEDBØKENE PÅ PENSUM. Medienes privilegier - en innføring i 

mediepolitikk (Krumsvik 2011) er en av hovedbøkene på emnet. Fagboken fungerer som en 

god innføring til det mediepolitiske feltet i en norsk sammenheng, med vekt på både 

fortrinnsvis empiriske, men også teoretiske perspektiver på ytringsfrihet og mediemangfold. 

Studentene gir overveiende positive tilbakemeldinger på bokens relevans for emnes innhold 

(se tabell 1, s. 3).  

 

Trends in Communication Policy Reseach: New Theories, Methods and Subjects (Just, N., & 

Puppis, M.: 2012) er den andre hovedboken på pensumlisten. Boken diskuterer flere 

internasjonale og europeiske case knyttet til det mediepolitiske feltet. I tillegg går flere av 

bokkapitlene inn på teoretisk/metodiske problemstillinger knyttet til studiet av mediepolitikk; 

Eksempelvis forskjellige forklaringsmodeller på tvers av ulike medie – og 

samfunnsvitenskaplige disipliner knyttet til struktur-, aktør- og idèorienterte perspektiver.  

 

 

 

 

 

http://www.hf.uio.no/imk/foransatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/emneevaluering/periodisk-evaluering/
http://www.hf.uio.no/imk/foransatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/emneevaluering/periodisk-evaluering/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3350/h13/pensumliste/index.html
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Tabell 1 Hvordan synes du pensum har dekket emnets innhold? 

 

  
Svært 

bra 

Tilfreds-

stillende 

Verken bra 

eller dårlig 

Ikke tilfreds- 

stillende 

Svært 

dårlig 

Har 

ikke 

lest 

Just, N., & Puppis, M. (2012). Trends 

in Communication Policy Reseach: 

New Theories, Methods and Subjects 

3 12 7 1 1 0 

Karppinen, Kari (2013) Rethinking 

Media Pluralism 
12 9 2 0 0 1 

Krumsvik, A. H. 2011. Medienes 

privilegier - en innføring i 

mediepolitikk 

15 8 1 0 0 0 

 

Svar fordelt på antall og ikke prosent for å unngå å gi et skjevt bilde av svarprosenten totalt. Av alle oppmeldte i 

emnet besvarte 50% av studentene nettskjema for sluttevalueringen av emnet. Se for øvrig eget avsnitt om 

svarprosent og bruk av nettskjema for midtveis – og sluttevaluering, samt oppsummert rapport, vedlagt periodisk 

rapport. 

 

 

Rethinking Media Pluralism (Karppinen 2013) er den tredje hovedboken på pensumlisten. 

Forfatteren diskuterer tre overodnede teoretiske perspektiver på mediemangfold fortløpende i 

boken. Han bruker to overordnede case knyttet til mediepolitikk på EU-nivå, for å illustrere 

hvordan disse teoretiske perspektivene ligger til grunn for forståelsen av begrepet 

mediemangfold.  

 

STUDENTENES TILBAKEMELDINGER. Et flertall av studentene oppgir at Trends in 

Communication Policy Reseach: New Theories, Methods and Subjects, dekker pensum 

tilfredsstillende (12). Tre oppgir at boken dekker emnet svært bra, 7 oppgir at boken dekker 

emnet verken bra eller dårlig, mens et par studenter oppgir at boken dekker emnet dårlig, eller 

svært dårlig (se tabell 1).  

 

Noe av årsaken til at det er større variasjon og spredning på studentenes tilbakemelding på 

Trends in Communication Policy Reseach: New Theories, Methods and Subjects, 

sammenlignet med Medienes privilegier - en innføring i mediepolitikk, kan tenkes å være at 

boken krever flere forkunnskaper. Sammenlignet med Rethinking Media Pluralism 

(Karppinen 2013), den tredje hovedboken på pensum, går også Trends in Communication 

Policy Reseach: New Theories, Methods and Subjects, inn i ett relativt bredt spekter av 

empiriske og fagdisiplinære diskusjoner, som også kan medvirke til at innholdet krever flere 

forkunnskaper og fremstår mindre entydig. 

 

Det er imidlertid et flertall av studentene som oppgir at pensumboken Trends in 

Communication Policy Reseach: New Theories, Methods and Subjects dekker emnet 

tilfredsstillende eller svært bra. Vi anbefaler at penusmboken, sammen med de to andre 

bøkene, videreføres på pensum til neste gang kurset skal holdes.  

Forelesninger 
OMFANG OG ANTALL FORELESERE. Det var til sammen 9 forelesninger i emnet på IMK. Av 

disse ble 5 holdt emneansvarlig Eli Skogerbø, inkludert innlednings og 

oppsummeringsforelesningene, mens forskjellige gjesteforelesere holdt de resterende 

forelesningene. Gjesteforeleserne var enten tilsatt ved IMK, eller tilknyttet andre universiteter 
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og institusjoner innen det mediepolitiske feltet. Dere finner en oversikt over gjesteforelesere, 

med tema for forelesningen finner under: 

 

 Josef Trappel (Professor, University of Salzburg) The Media for Democracy Monitor 

 Gillian Doyle (Professor, University of Glasgow, Professor II, IMK) European Media 

Policy 

 Kari Karppinen (Post-Doc, University of Helsinki) Rethinking Media Pluralism 

 Randi Øgrey (Admin. direktør Mediebedriftenes Landsforening) Mediepolitiske 

aktører 

 

Se forøvrig timeplanen med mer info her:  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3350/h13/index.html 

 

I tillegg til forelesningsrekken ble det holdt 4 forelesninger i forbindelse med ekskursjonen til 

Medietilsynet. Seminarleder fikk ansvaret for å planlegge og gjennomføre ekskursjonen 

for/med studentene. Dere finner en presentasjon og vurdering av denne undervisningen i 

rapportens neste del (s 6).    

 

INTERAKTIVE FORELESNINGER. Flertallet av forelesningene ved IMK var interaktive 

forelesninger hvor man i tillegg til forelesning også åpnet opp for diskusjonsoppgaver i 

summegrupper/plenum. Forelesningene ble dermed preget av omfattende studentdeltagelse, 

hvor diskusjonene holdt seg på et høyt faglig nivå. 

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER. Rekkefølgen for forelesningene var i år delvis lagt opp etter 

praktiske hensyn (tilgjengelighet mht. gjesteforelesere). Som man kan se fra oversikten over 

timeplanen, kommer Trappel sin forelesning før introduksjonsforelesningen. Hvis det er 

praktisk mulig, anbefaler vi at man til neste gang tilrettelegger for at forelesningene i større 

grad følger studentenes faglige progresjon i løpet av semesteret. 

 

VURDERING. Studentene vurderte forelesningene samlet sett hovedsakelig positivt. På 

spørsmålet «Forelesningene har vært engasjerende og informative» var flertallet av 

respondentene enige eller delvis enige i denne påstanden. 

 

Tabell 2 Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet? 

«Forelesningene har vært engasjerende og informative» 
 

  Enig 
   Delvis 

enig 

Hverken  

enig eller 

uenig 

Delvis  

uenig 
     Uenig 

Deltok  

ikke 

Josef Trappel  10 7 0 3 0 4 

Gillian Doyle  5 5 2 4 3 5 

Kari Karppinen  6 7 1 0 1 9 

Randi Øgrey  6 6 2 1 1 8 

Eli Skogerbø  14 8 0 1 0 0 
 

Svar fordelt på antall og ikke prosent for å unngå å gi et skjevt bilde av svarprosenten totalt. Se eget avsnitt om 

svarprosent og bruk av nettskjema for midtveis – og sluttevaluering. NB: Merk at vi har inkludert «Deltok ikke» 

som svaralternativ i tabellen. Oppsummert rapport for studentenes tilbakemeldinger på undervisningen, er 

vedlagt bakerst.  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3350/h13/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3350/h13/index.html
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På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene de ulike foreleserne fikk av studentene i tabell 

2., kan dette indikere at det er berikende for undervisningen å inkludere forskjellige 

fagpersoner i undervisningen, med spisskompetanse på ulike felt.  De positive 

tilbakemeldingene kan i tillegg være en indikator på at en interaktiv undervisningsmodell 

virker engasjerende og faglig inspirerende for studentene (Tabell 2).    

Seminarer og ekskursjon til Medietilsynet 

 
MEVIT 3350: Det var til sammen 5 seminarer for bachelorstudentene i løpet av semesteret, i 

tillegg til heldagsturen til Medietilsynet i Fredrikstad, den 11. oktober.  

 

Det var en fast kjerne på 8-9 studenter som deltok i seminarene gjennom semesteret. Flertallet 

av studentene som deltok var tilknyttet det tverrfaglige studieprogrammet kultur og 

kommunikasjon (KULKOM). Seminarene ble brukt til studentpresentasjoner av 

pensumtekster, i tillegg til diskusjonsoppgaver relatert til forelesningene.  

 

En dokumentarfilm om «Datalagringsdirektivet», og TED-talks relatert til emnet ble vist og 

diskutert i seminarene. Filmklippene ble satt i sammenheng med de faglige diskusjonene til 

pensumtekstene. Studentene responderte positivt på bruk av relevante filmklipp relatert til 

aktuelle mediepolitiske problemstillinger.  

 

Det var høyt faglig nivå på diskusjonene, og alle studentene deltok aktivt i undervisningen. 

Diskusjonsoppgavene og sammendragene til studentene ble lastet opp i seminarrommet i 

fronter (MEVIT3350 - Fellesrom 2013-høst > Arkiv > Seminarer).  

 

På ekskursjonen til Medietilsynet deltok kun 3-4 studenter fra bachelor. En av årsakene til at 

ikke flere studenter kunne delta var at mange av studentene skulle til NRK samme dag 

(Ekskursjon i regi av et emne på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)). 

Studentene måtte dermed prioritere mellom de to ekskursjonene, og de ga tilbakemelding i 

seminaret om at de gjerne skulle ha hatt mulighet til å kunne møte på begge.  Les mer om det 

faglige utbyttet av ekskursjonen s 6 & 7). 

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER. Det ble nevnt i løpet av det siste seminaret at studentene 

ønsket flere seminarer i løpet av semesteret. Vi anbefaler derfor å holde 6-7 seminarer for 

bachelor studentene neste gang kurset skal holdes i tillegg til ekskursjonen til Medietilsynet.  

 

MEVIT 4350: Det var til sammen 6 seminarer for masterstudentene i løpet av semesteret, i 

tillegg til heldagsturen til Medietilsynet i Fredrikstad, 11. oktober. 

 

En fast kjerne på 10 studenter deltok i seminarene i løpet av semesteret. I tillegg var det 

enkelte studenter som deltok for å få tilbakemelding på semesteroppgaven mot slutten av 

semesteret, som ikke hadde deltatt fra begynnelsen (ca. 5). Vi brukte ca. 1/3 del av tiden i 

seminarene til tilbakemeldinger på semesteroppgavene (les mer om semesteroppgaven i 

avsnittet om eksamen for MEVIT 4350, s. 9) 

 

I de to siste seminarene brukte vi utelukkende tiden til tilbakemeldinger på 

semesteroppgavene. I de siste seminarene var studentene bedre forberedt på å kommentere 

hverandres tekster enn i de først seminarene, og dette beriket undervisningen. Delvis kan dette 

skyldes en bedre organisering av seminaret i løpet av semesteret (knyttet til å øke 

http://www.imdb.com/title/tt2832844/
http://fellows.ted.com/profiles/walid-al-saqaf
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studentaktiviteten). Delvis kan dette også skyldes at flere leverte utkastet sitt mot slutten av 

semesteret og så nytten i å gi tilbakemeldinger på hverandres tekster.  

 

Resten av tiden ble brukt på diskusjonsoppgaver relatert til pensum (lastet opp i fronter), samt 

visning av tilsvarende filmklipp som for MEVIT 3350. Studentene utrykker at de ønsker 

ytterligere diskusjonsoppgaver knyttet til forelesningene i seminarene (se oppsummert 

rapport, vedlagt s 11).  

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER. Vi anbefaler derfor at man til neste gang forbeholder ett 

seminar innledningsvis der alle leverer problemstilling (obligatorisk). I den påfølgende 

seminarundervisningen får studentene diskusjonsoppgaver mht. 

forelesningene/pensum/dagsaktuelle filmklipp. Avslutningsvis holdes to/tre seminarer (et par 

uker før innleveringsfristen) der man organiserer veiledning og tilbakemeldinger på mer 

ferdig skrevne utkast til semesteroppgaven.  

 

Samlet sett er det dermed kanskje behov for et par ekstra seminarer i tillegg til de 6 

seminarene som ble holdt høsten 2013 (i likhet med bachelor kurset).   

 

FELLES EKSKURSJON FOR MEVIT 3350 OG MEVIT 4350 TIL MEDIETILSYNET 11. OKT.  
Ekskursjonen til Medietilsynet ble arrangert for andre gang i forbindelse med emnet i 

mediepolitikk høsten 2013. Det var 21 studenter av totalt 49 (oppmeldt i kurset) som deltok 

på ekskursjonen. Power Pointer og lydfiler fra heldagsturen til Medietilsynet ble lagt ut på 

fronter, slik at de som ikke hadde mulighet til å delta hadde tilgang til fagstoffet som ble 

gjennomgått.  

  

Programmet for heldagsseminaret hos Medietilsynet ble planlagt av emneansvarlig sammen 

med seminarleder og rådgiver Hanne Sekkesten ved Medietilsynet. Dere ser presentasjonen 

av programmet under. Studentene fikk tilsendt programmet på mail, og via meldingsfeltet i 

fronter: 
      

 

PROGRAM FOR EKSKURSJON TIL MEDIETILSYNET       
          

             0930 – 0945, Velkommen og kort presentasjon av Medietilsynet v/Hanne Sekkelsten 

 

0945 – 1015, Medieeierskap v/Marita Bergtun 

 

1020 – 1050, Endringer i kringkastingsloven; sponsing og produktplassering v/Lars Erik 

Krogsrud og Hanne Sekkelsten 

 

1050 – 1145, Lunsj 

 

1145 – 1215, Medieregulering for beskyttelse av mindreårige v/Ove Watne 

 

1220 – 1250, Mediestøtte v/Bjørn Tore Østeraas 

 

1250 – 1300, Eventuelle spørsmål 
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Det faglige utbyttet mht. ekskursjonen var overveiende positivt når man ser på studentenes 

tilbakemelding på spørsmålet «Forelesningene har vært engasjerende og informative» (se 

oppsummert rapport, vedlagt bakerst). 10 av studentene var helt enige, mens 3 var delvis enig 

i denne påstanden. Øvrige studenter som besvarte nettskjema, oppgav at de ikke hadde deltatt 

på ekskursjonen.  

Tabell 3 Hvordan vurderer du følgende påstand om undervisningen på emnet: 

«Forelesningene har vært engasjerende og informative» 
 

  Enig 
Delvis 

enig 

Hverken enig 

eller uenig 

Delvis 

uenig 
Uenig 

Deltok 

ikke 

Forelesningsrekken hos 

Medietilsynet (Ekskursjon) 
10 3 1 0 0 10 

 

Svar fordelt på antall og ikke prosent for å unngå å gi et skjevt bilde av svarprosenten totalt. Se eget avsnitt om 

svarprosent og bruk av nettskjema for midtveis – og sluttevaluering. NB: Merk at vi har inkludert «Deltok ikke» 

som svaralternativ i tabellen. Oppsummert rapport for studentenes tilbakemeldinger på undervisningen, er 

vedlagt bakerst.  
 

Emneansvarlig og seminarleders vurdering av det faglige innholdet av forelesningsrekken hos 

Medietilsynet er at den dekker sentrale tema i pensumlitteraturen på en god måte.  

 

ANBEFALING FRA EMNEANSVARLIG OG SEMINARLEDER. Det å sette av tid til et 

heldagsseminar, der studenter kan knytte kontakter med faglige relevante aktører fra 

arbeidslivet utenfor UiO, samt få en bredde av forelesninger relatert til forvaltning av ulike 

typer medielovgivning, gjør ekskursjonen verdifullt i dobbelt forstand. Programmets praktiske 

og faglige bredde blir ikke nødvendigvis like godt dersom Medietilsynet inviteres til å holde 

gjesteforelesning på UiO. Vi anbefaler derfor å gjennomføre ekskursjoner til Medietilsynet til 

senere kurs. 

Ressurser 
FAGLIG/SOSIAL STØNAD TIL EKSKURSJONEN TIL MEDIETILSYNET. Seminarleder sendte ut 

påmeldingskjema til både bachelor og masterstudentene i september 2013. Det ble søkt om 

støtte til ekskursjonen til Medietilsynet 11. oktober, via skjema for faglig/sosial stønad den 

18. september. Søknaden fikk avslag fordi midlene for faglig/sosial stønad for 2013 var brukt 

opp på dette tidspunktet. Studentene og seminarleder måtte dermed betale for utlegget for 

turen. Bussbilletten kostet 120,- hver vei, og det var 21 påmeldte til turen.  

 

Det var et flertall av masterstudenter som deltok på ekskursjonen, da KULKOM studentene 

på bachelornivå deltok på en ekskursjon til NRK ved et emne på ISS samme dag (se s. 5, 

periodisk rapport). Vi anbefaler å videreføre ordningen med ekskursjon til Medietilsynet. Vi  

oppfordrer IMK til å sette av midler til dette for kommende kurs i mediepolitikk.  

 

ØVRIGE TEMA KNYTTET TIL RESSURSER OG INFRASTRUKTUR. Studentene nevnte at 

Akademika gikk tom for noen av pensumbøkene i løpet av semesteret. Ellers var flere av 

artiklene på pensum fritt tilgjengelig for studentene via deres it-brukerkonto på UiO.  

 

Seminarleder fikk ikke tilgang til å redigere nettsidene til emnet, til tross for flere 

henvendelser via studiekonsulent til HF-administrasjonen. Dette medførte at all informasjon 
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fra seminarleder ble formidlet via epost og fronter i kurset. Studentene fikk beskjed om at all 

info om ekskursjon og seminarundervisning ble lagt ut på fronter, så dette utgjorde ikke noe 

stort problem.  

 

Alle forelesningsnotater og lydfiler (Medietilsynet) fra undervisningen ble gjort tilgjengelig i 

en egen mappe i fronter (MEVIT3350 - Fellesrom 2013-høst > Arkiv > Undervisning 

MEVIT4350 - Fellesrom 2013-høst > Arkiv > Undervisning).  

Eksamen 
MEVIT 3350: Bachelor studentene har en tre dagers hjemmeeksamen (MEVIT 3350).  

Oppgaveteksten er oppgitt under: 

 

Eksamensoppgave MEVIT3350 - Mediepolitikk  
 

Du vil finne ut om mediene i Norge oppfyller medielovgivningens mål om at medietilbudet 

skal fremme mangfold.  

Forklar, redegjør for og drøft om og hvordan en slik undersøkelse kan gjennomføres, 

hvilke medier du vil inkludere i undersøkelsen, og hvilke teoretiske problemer 

undersøkelsen stiller deg ovenfor.  

 

Du vil finna ut om media i Noreg oppfyller medielovgjevinga sitt mål om at medietilbodet 

skal fremja mangfald.  

Forklar, gjer greie for og drøft om og korleis ei slik undersøking kan gjennomførast, kva 

medium du vil inkludera i undersøkinga, og kva for teoretiske problem undersøkinga 

stiller deg ovanfor.  

 

Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten 

mellomrom). Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.  

Eli Skogerbø vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 25. oktober kl. 10.30, rom 

205 i IMKs lokaler.  

 

MEVIT 4350: Masterstudentene skulle ut fra en selvvalgt problemstilling skrive en 

semesteroppgave på ti sider (á 2300 tegn, uten mellomrom).  

 

Veiledning til denne ble primært gitt i seminarene, men emneansvarlig ga også 

tilbakemeldinger til studenter som henvendte seg utenom seminarene mht. problemstillingen 

og relevant litteratur.  Seminarleder gav kun unntaksvis veiledning på semesteroppgaven 

utenom seminarene: I tilfeller hvor studentene på grunn av svangerskap ikke hadde mulighet 

til å møte i undervisningen. Ellers ble all veiledning på semesteroppgaven gitt i 

undervisningstiden.  

 

Studentene fikk følgende beskjed relatert til å formulere og utarbeide problemstillingen på 

første seminar. Beskjeden ble også gitt på i fronter til de som ikke kunne møte i 

undervisningen: 

 

Det er viktig å ha en klar og avgrenset problemstilling, samt å bruke pensum aktivt. 

Det er mulig å skrive en empirisk (mediepolitisk prosess/utvikling) og/eller teoretisk 

orientert oppgave. 
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Seminarleder og emneansvarlig hadde koordinert beskjeden i forkant av 

seminarundervisningen.  

 

EKSAMENSRESULTATER OG GJENNOMSTRØMMNING. Statistikk over karakterene på 

MEVIT 3350 og MEVIT 4350 viser at karakterfordelingen er tilnærmet normalfordelt (Tabell 

4 og 5). Av 25 oppmeldte i MEVIT 3350 var det 19 som møtte til eksamen, mens 18 bestod. 

Av 24 oppmeldte i MEVIT 4350 var det 18 som møtte til eksamen, mens 18 bestod. 

Resultatene avviker ikke fra det man kan forvente av faglige prestasjoner og 

studentdeltagelse/frafall.  

 

Dette kan støtte opp under at det er en relativt god sammenheng mellom formulering av 

læringsmål og forventninger til læringsutbytte etter avlagt eksamen (se s 9, 10 for en 

presentasjon og diskusjon av formulering av læringsmål i emnebeskrivelsen).  

 

Tabell 4:  Oversikt over normalfordelt karakterfordeling i MEVIT 3350   

 

 

 

Tabell 5:  Oversikt over normalfordelt karakterfordeling i MEVIT 4350 

 

 

 

Emnebeskrivelsen  
FORMULERING AV LÆRINGSMÅL OG FORVENTNINGER TIL LÆRINGSUTBYTTE ETTER 

AVLAGT EKSAMEN I MEVIT 3350. På emnets nettsider i MEVIT 3350 står det følgende om 

forventet læringsutbytte for studenter som har avlagt eksamen i emnet: 

 

Studentene skal tilegne seg kjennskap til sentrale problemstillinger og perspektiver 

innen internasjonal og norsk forskning på mediepolitikk og medie- og kulturpolitisk 

utvikling, og opparbeide seg evne til å forstå, diskutere og analysere mediepolitiske 
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utviklingstrekk, målsettinger, regimer og virkemidler i et samfunnsvitenskapelig 

perspektiv (Emnebeskrivelsen av MEVIT 3350) 

 

Eksamensoppgaven gitt i MEVIT 3350 er knyttet til en norsk kontekst (se eget avsnitt om 

eksamen i periodisk rapport). Det er mulig å besvare hjemmeeksamen med tanke på alle de 

ulike dimensjonene som er skissert i emneoversikten over. I tillegg er alle de tre hovedbøkene 

på emnet relevante for å besvare eksamensoppgaven relatert til mediemangfold (se eget 

avsnitt om vurdering pensum i periodisk rapport s. 2). Det er dermed en sammenheng mellom 

formuleringen av forventet læringsutbytte og forventning til kunnskapsnivå ved avlagt 

eksamen. 

 

PLASSERING AV MEVIT 3350 MHT. ANBEFALING PÅ EMNESIDEN. På emnesiden står det 

følgende om anbefalte forkunnskaper:  

 

Anbefalte forkunnskaper. Emnet er utviklet med tanke på Bachelorstudenter innen 

medie- og kulturstudier med samfunnsvitenskapelig orientering. Også studenter fra 

sosiologi og statsvitenskap vil kunne ha interesse av emnet. 

 

Her kan det være behov for å legge ut ytterligere info på emnesiden. Man kunne for eksempel 

lagt inn emnene på 1000 nivå som er naturlige forløpere på programmet for medievitenskap 

(for eksempel MEVIT1210 og MEVIT1300). Selv om pensumboken til Krumsvik fungerer 

som en god innføringsbok til det mediepolitiske feltet i en norsk sammenheng (jf. s 2), kan det 

være nyttig å presisere hvilke typer forkunnskaper man forventer til et slikt 3000 nivå. En 

student som tilhører et annet studieprogram gav blant annet følgende tilbakemelding: 

 

Det tas litt for mye forbehold om at studenten kan ting fra før av. Flere av oss kommer 

ikke fra medievitenskapslinje fra tidligere, og jeg slet med endel som jeg føler ble tatt 

for gitt at man skulle vite. (Se åpent spm. sluttevalueringen, vedlagt periodisk rapport) 

 

En presisering av at det finnes emner som er relevante forløpere for kurset kunne forbedret 

presentasjonen av faget på nettsidene (spesielt med tanke på studenter fra øvrige 

studieprogrammer). Siden emnet er lagt til et 3000-nivå på bachelor bør vi muligens 

vektlegge at det kan det kreves noe forkunnskaper til kurset. Forøvrig er pensumboken 

Medienes privilegier - en innføring i mediepolitikk (Krumsvik 2011) en mulig kilde til de 

(for)kunnskaper kurset krever, hvis man kommer fra andre studieprogrammer (for diskusjon 

av pensum, se s. 2).  

 

LÆRINGSUTBYTTEFORMULERINGER OG FORVENTNINGER TIL LÆRINGSUTBYTTE ETTER 

AVLAGT EKSAMEN I MEVIT 4350 På emnets nettsider i MEVIT 4350 står det følgende om 

forventet læringsmål etter avlagt eksamen: 

 

Studentene vil utvikle evne til å analysere mediepolitikkens utvikling, institusjoner og 

regimer ut fra både teoretiske og historiske kunnskaper om norsk og internasjonal 

mediepolitikk. En får oversikt over sentrale problemstillinger og perspektiver innen 

internasjonal og norsk forskning på medie- og kulturpolitikk og opparbeider evne til å 

forstå, diskutere og analysere medie- og kulturpolitiske utviklingstrekk, målsettinger, 

regimer og virkemidler i et samfunnsvitenskapelig perspektiv. (Emnebeskrivelsen av 

MEVIT 4350) 
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I formuleringen på emnesiden over, fremgår det at det er en større forventning til 

selvstendighet knyttet til evnen til å analysere den mediepolitiske utviklingen, sammenlignet 

med bachelor kurset. Formuleringen bidrar dermed med å utheve forskjellen mellom 

forventning til læringsmål mellom de to nivåene. 

 

Valg av semesteroppgave som eksamensform, hvor studentene selv må velge et relevant emne 

å diskutere i lys av pensum, gir rom for at studentene kan demonstrere denne formen for 

selvstendighet.  

 

 

MIDTVEISEVALUERINGEN: ROM FOR FORBEDRINGER Bachelor og masterstudentene ble 

invitert til å fylle ut midtveisevalueringen 30.10.2013. Skjemaet var åpent til 01.11.2013 

23:59. Alle studentene som deltok på MEVIT 4350 og MEVIT 3350 fikk eposten under i 

forbindelse med nettskjemaet.  

 

Subject: Midt-evaluering av MEVIT 4350/MEVIT 3350 

 

Du har blitt invitert til å svare på nettskjemaet: 

 

Midt-evaluering av MEVIT 4350/MEVIT 3350 

https://nettskjema.uio.no/answer/56890.html 

 

I tillegg til eposten over fikk alle studentene samme uke informasjon om nettskjemaet på 

seminar og forelesning.  

 

Vi fikk imidlertid kun 2 besvarelser av totalt 51 som var oppmeldt i emnet, som gjør at den 

oppsummerte rapporten (vedlagt) ikke kan sies å være representative for studentenes 

tilbakemeldinger på kurset i sin helhet. Bedre informasjon rundt midtveisevalueringen og 

bruk av undervisningstid for å fylle ut nettskjema kunne ha økt svarprosenten.  

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER FOR SVARPROSENT. Vi fraråder allikevel ikke det å ta i bruk 

nettskjema løsningen, da vi fikk høyre svarprosent på sluttevalueringen (50 % av alle 

oppmeldte i emnet). Her fikk studentene mer er skriftlig informasjon sammenlignet med 

midtveisevalueringen. Info ble lagt ut både på emnesidene, fronter og gjentatte 

epostpåminnelse. Dette tror vi bidro til å løfte svarprosenten.  

 

For å få en ytterligere en mer optimal svarprosent, anbefaler vi til neste gang å sette av tid i 

undervisningen til å besvare nettskjema. Dette gjelder for både for sluttevalueringen og 

midtveisevalueringen.  

Endringer som er gjort siden sist evaluering 

 

REVISJONER AV EMNET SIDEN SIST EVALUERING? Sist gang Mediepolitikk ble evaluert var 

i 2006:  

 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4350/emneevaluering/MEVIT3350-

4350%20H06%201.pdf 

 

https://nettskjema.uio.no/answer/56890.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4350/emneevaluering/MEVIT3350-4350%20H06%201.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4350/emneevaluering/MEVIT3350-4350%20H06%201.pdf
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Endringer i pensum og ekskursjonen til Medietilsynet er noen av endringene av emnet siden 

sist evaluering. En beskrivelse og vurdering av begge deler er inkludert i denne rapporten.  

 

VELLYKKEDE TILTAK SOM KAN OVERFØRES TIL ANDRE 

 

 

 Ekskursjon til institusjoner med relevante faglige ressurser som kan knyttes til pensum 

 Forelesningene kan holdes av både kursansvarlig, i tillegg til relevante fagfolk. 
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Vedlegg, utfylte spørreskjema 
Oppsummert rapport fra «Evaluering av Mediepolitikk (MEVIT 

3350/4350)» 

Innhentede svar pr. 9. desember 2013 10.13 

 leverte svar: 24 

 påbegynte svar: 0 

 invitasjoner sendt: 49 

 

Er du student på MEVIT 3350 eller 4350?  

(NB: 5 har ikke besvart spørsmålet under hvis sammenlignet med antall leverte svar: 24) 

 

Svar Antall Prosent 

Bachelor 10 52.6 % 

 

Master 9 47.4 % 

 

 

 

 

Hvordan vurderer du følgende påstand om undervisningen på emnet: «Forelesningene 

har vært engasjerende og informative» 

Svar fordelt på antall 

  Enig 
Delvis 

enig 

Hverken enig 

eller uenig 

Delvis 

uenig 
Uenig 

Deltok 

ikke 

Josef Trappel (The media for 

democracy monitor) 
10 7 0 3 0 4 

Gillian Doyle (European media 

policy) 
5 5 2 4 3 5 

Kari Karppinen (Rethinking media 

pluralism) 
6 7 1 0 1 9 

Randi Øgrey (Mediepolitiske 

aktører) 
6 6 2 1 1 8 

Eli Skogerbø (Emneansvarlig) 14 8 0 1 0 0 

Forelesningsrekken hos 

Medietilsynet (Ekskursjon) 
10 3 1 0 0 10 
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Svar fordelt på % 

  Enig 
Delvis 

enig 

Hverken enig 

eller uenig 

Delvis 

uenig 
Uenig 

Deltok 

ikke 

Josef Trappel (The media for 

democracy monitor) 

41.7 

% 
29.2 % 0.0 % 12.5 % 0.0 % 16.7 % 

Gillian Doyle (European media 

policy) 

20.8 

% 
20.8 % 8.3 % 16.7 % 

12.5 

% 
20.8 % 

Kari Karppinen (Rethinking media 

pluralism) 

25.0 

% 
29.2 % 4.2 % 0.0 % 4.2 % 37.5 % 

Randi Øgrey (Mediepolitiske 

aktører) 

25.0 

% 
25.0 % 8.3 % 4.2 % 4.2 % 33.3 % 

Eli Skogerbø (Emneansvarlig) 
60.9 

% 
34.8 % 0.0 % 4.3 % 0.0 % 0.0 % 

Forelesningsrekken hos 

Medietilsynet (Ekskursjon) 

41.7 

% 
12.5 % 4.2 % 0.0 % 0.0 % 41.7 % 

 

Hvordan synes du pensum har dekket emnets innhold? 

Svar fordelt på antall 

  
Svært 

bra 

Tilfreds- 

stillende 

Verken bra 

eller dårlig 

Ikke 

tilfreds-

stillende 

Svært 

dårlig 

Har 

ikke 

lest 

Just, N., & Puppis, M. (2012). Trends in 

Communication Policy Reseach: New 

Theories, Methods and Subjects 

3 12 7 1 1 0 

Karppinen, Kari (2013) Rethinking 

Media Pluralism 
12 9 2 0 0 1 

Krumsvik, A. H. 2011. Medienes 

privilegier - en innføring i mediepolitikk 
15 8 1 0 0 0 

Svar fordelt på % 

  
Svært 

bra 

Tilfreds-

stillende 

Verken bra 

eller dårlig 

Ikke 

tilfreds-

stillende 

Svært 

dårlig 

Har 

ikke 

lest 

Just, N., & Puppis, M. (2012). Trends 

in Communication Policy Reseach: 

New Theories, Methods and Subjects 

12.5 

% 
50.0 % 29.2 % 4.2 % 4.2 % 0.0 % 

Karppinen, Kari (2013) Rethinking 

Media Pluralism 

50.0 

% 
37.5 % 8.3 % 0.0 % 0.0 % 4.2 % 

Krumsvik, A. H. 2011. Medienes 

privilegier - en innføring i 

mediepolitikk 

62.5 

% 
33.3 % 4.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
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Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold? 

Svar fordelt på antall 

  
Svært 

bra 

Tilfreds-

stillende 

Verken bra 

eller dårlig 

Ikke tilfreds-

stillende 

Svært 

dårlig 

Hvordan synes du undervisningen 

har dekket emnets innhold? 
5 17 2 0 0 

Svar fordelt på % 

  
Svært 

bra 

Tilfreds-

stillende 

Verken bra 

eller dårlig 

Ikke tilfreds-

stillende 

Svært 

dårlig 

Hvordan synes du undervisningen 

har dekket emnets innhold? 
20.8 % 70.8 % 8.3 % 0.0 % 0.0 % 

Hvordan synes du at sammenhengen mellom forelesninger og seminarundervisning har 

fungert på emnet? 

Svar fordelt på antall 

  
Svært 

bra 

Tilfreds-

stillende 

Deltok kun på 

forelesning/ 

seminar 

Ikke 

tilfreds-

stillende 

Svært 

dårlig 

Hvordan synes du at sammenhengen 

mellom forelesninger og 

seminarundervisning har fungert på 

emnet? 

3 14 4 3 0 

Svar fordelt på % 

  
Svært 

bra 

Tilfreds-

stillende 

Deltok kun på 

forelesning/ 

seminar 

Ikke 

tilfreds-

stillende 

Svært 

dårlig 

Hvordan synes du at sammenhengen 

mellom forelesninger og 

seminarundervisning har fungert på 

emnet? 

 

 

 

 

12.5 

% 
58.3 % 16.7 % 12.5 % 0.0 % 
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Har du forslag til hvordan man kan åpne for mer deltagelse på seminarene? 

Det er mulig å krysse av for flere alternativer 

Svar Antall Prosent 

Aktivitetene i seminarene er tilfredstillende 11 45.8 % 

 

Ønsker flere diskusjonsoppgaver relatert til forelesningene 8 33.3 % 

 

Ønsker flere studentpresentasjoner av pensum 3 12.5 % 

 

Masterstudenter: Ønsker mer veiledning på 

semesteroppgaven 

4 16.7 % 

 

Ønsker at man oppnevner opponenter ved presentasjon av 

studentarbeid for å øke aktiviteten 

5 20.8 % 

 

Annet 1 4.2 % 

 

Deltar ikke 3 12.5 % 

 

Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette emnet 

Svar fordelt på antall 

  Enig 
Delvis 

enig 

Verken enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Svært 

uenig 

Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med 

dette emnet 
8 6 4 5 1 

Svar fordelt på % 

  Enig 
Delvis 

enig 

Verken enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Svært 

uenig 

Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med 

dette emnet 

33.3 

% 
25.0 % 16.7 % 20.8 % 4.2 % 

Svar fordelt på antall  

  Enig 
Delvis 

enig 

Verken enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Svært 

uenig 

Jeg har vært godt forberedt til 

undervisningen i dette emnet 
3 9 5 5 2 

Svar fordelt på % 

  Enig 
Delvis 

enig 

Verken enig 

eller uenig 

Delvis 

uenig 

Svært 

uenig 

Jeg har vært godt forberedt til 

undervisningen i dette emnet 

12.5 

% 
37.5 % 20.8 % 20.8 % 8.3 % 
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Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet? 

Svar Antall Prosent 

Svært godt fornøyd 4 16.7 % 

 

Godt fornøyd 14 58.3 % 

 

Middels fornøyd 5 20.8 % 

 

Lite fornøyd 0 0.0 % 

 

Svært lite fornøyd 1 4.2 % 

 

 

Hvis du har noen andre kommentarer til emnet kan du skrive de inn i tekstfeltet under 

 

 Synes kurset burde starte tidligere i semesteret 

 Fordi man har semesteroppgave som eksamensform kan seminar deltagelse føles litt unødvendig foruten den 

ene gangen man får tilbakemelding på egen oppgave. Tror en modell med oppgaver knyttet til 

forelesing/pensum på seminar ville vært en bedre løsning. Så kunne man heller hatt en hjemmeeksamen i 

slutten av semesteret. Faget er spannede, men forelesningene har til tider vært litt like. For mye repetisjon. 

 Det tas litt for mye forbehold om at studenten kan ting fra før av. Flere av oss kommer ikke fra 

medievitenskapslinjer tidligere, og jeg slet med endel som jeg føler ble tatt for gitt at man skulle vite. 

 Om eventuelle diskusjonsspørsmål til forelesninger kunne blitt lagt ut en dag eller to i forveien hadde det vært 

et pluss. 

 For det først er det en flink seminarleder som ikke kommer til sin rett. Hun har en innsikt og oversikt uten 

sidestykke, og den kompetansen går oss alle hus forbi. Jeg mener helt bestemt at en så vag eksamensordning 

bare kan fungere hvis det stille strengere krav, eller krav i det hele tatt. Det ender opp med at oppgavene man 

leverer inn baserer seg på egne preferanser hva pensum og innhold, og det gir lite mening. Generelt er dette det 

minst interessante faget jeg har hatt. 

 Jeg syns Puppis-boka var svært vanskelig, og følte kansje vi fikk litt for lite undervisning i forhold til å forstå 

disse tekstene. 

 Dette emnet hadde gjort seg mye bedre om forelesnings- og seminarrekken hadde vært lenger og. I tillegg 

kunne jeg ønsket mer undervisning og mer stoff knyttet direkte til tekstene. 
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Midt-evaluering av MEVIT 4350/MEVIT 3350 

Sist endret 

30. oktober 2013 09.06 av Ingeborg S H Holmene 

Rapport fra «Midt-evaluering av MEVIT 4350/MEVIT 3350» 

Innhentede svar pr. 29. november 2013 13.35 

 leverte svar: 2 

 påbegynte svar: 0 

 invitasjoner sendt: 53 

Kvaliteten på undervisningen i mediepolitikk 

Hvilket kurs følger du? * 

Svar Antall Prosent 

MEVIT 4350 1 
50.0 %  

 

MEVIT 3350 1 
50.0 %  

 

 
Hva er din mening om kvaliteten til forelesningene?  

 Bra. Er dog ikke vant til at det er så mye diskusjon på forelesing. 

 God 

Hva er din mening om kvaliteten til seminarene?  

 Interessante diskusjoner. Bra med pensumbidrag. Variert med diskusjon, presentasjoner og visning 
av videosnutter. 

 Kunne vært bedre, men dette skyldes ikke seminarleder eller opplegget, det skyldes 
engasjementet blant medstudentene. 

Har du eventuelt noen forslag til forbedringer?  

 Knytte de europeiske eksemplene til norske forhold. 

 Oppgaver som drøftes under forelesning eller seminar kunne legges ut på fronter et par dager i 
forveien, strengere krav til seminardeltakelse (f eks de som ikke presenterer utkast til 
semesteroppgave når de skal får ikke gå opp til eksamen) 

Egen læringsprosess 

Har du lært det du forventet til nå?  

 Føler jeg lærer mer om Europeiske forhold enn norske 

 Ja 

Har du lest pensumlitteraturen (alt på leselisten til nå/deler av 
det)? 
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Svar Antall Prosent 

Har lest gjennom pensum for hele semesteret 0 
0.0 %  

 

Alt på leselisten til nå 1 
50.0 %  

 

Ca. halvparten av pensum på leselisten til nå 0 
0.0 %  

 

Ca. 1/4 del av pensum på leselisten til nå 1 
50.0 %  

 

Mindre enn 1/4 av pensum på leselisten til nå 0 
0.0 %  

 

 
Er det pensumlitteratur som er spesielt god (bør beholdes) eller spesielt dårlig (bør tas ut)?  

 Krumsvik er bra. Poppis er veldig avansert (krever forkunskaper). 

 Pensumlitteratur fremstår alt i alt som svært relevant og utfyllende for emnet. 

 

 


