
Periodisk emneevaluering av MEVIT 3515 og MEVIT 4515 
 
Innledning 

Dette er en periodisk emneevaluering for heisemnet MEVIT 3515 og MEVIT 4515 for høsten 2018. 

Det var andre gangen emnet ble gitt med TV-serien Skam som case. Emnet ble for første gang gitt på 

engelsk. Student gruppen hadde en høy andel av enkeltemnestudenter og utvekslingstudenter. Dette 

gjorde student gruppen veldig mangfoldig som var bra i at de alle tok med seg sin bakgrunn og sitt 

perspektiv men det var utfordrede å finne rett nivå på undervisningen. Av studentene som fylte ut 

evalueringsskjema var ni studenter svært fornøyd med emnet som helhet og syv studenter fornøyd. 

Ingen studenter var verken fornøyd eller ikke fornøyd, misfornøyd eller veldig misfornøyd. Så vi kan 

konkludere med at emnet har svært høy student tilfredshet. Av 35 studenter på BA-nivå leverte 22 

eksamen. De 22 som fulgte undervisningen gjorde dette gjennom hele pensum. På MA-nivå leverte 13 

av 14 eksamen som er svært bra i henhold til frafall. 

 
Pensum 

Pensum var mer eller mindre det samme som sist med unntak av tekster skrevet på et av de 

skandinaviske språkene. Disse tekstene ble gitt som anbefalt pensum. Pensum fungerte og de fleste av 

studentene sier i evalueringsrapporten at de fant pensum spennende men krevende og at det var god 

balanse mellom pensum og undervisning. En utfordring med heisemner er som alltid at noe av pensum 

ble litt vanskelig for BA-studentene spesielt BA-studentene som tok faget som enkeltemne og hadde 

lite bakgrunn i medievitenskapen fra før. 

 

Undervisning 

Undervisning bestod av syv 3-timers felles forelesninger og syv seminarer på BA og seks seminarer på 

MA grunnet at alle MA studentene fikk individuell veiledning på semesteroppgave. Det var tre 

gjesteforelesninger en ved Anders Lysne (UiB), en ved Anne Jerslev (professor to) og en ved Håkon 

Moslet (NRK og Skam-produsent). Undervisningen bestod av forelesninger, studentoppgaver og 

visning av klipp og eksempler. Det var ok oppmøte på forelesningene men det kunne vært bedre. 

Denne gangen var det obligatorisk oppmøte på seminarene noe som fungerte bedre enn forrige gang da 

det ikke var obligatorisk oppmøte. BA seminarene bestod av en tekstanalyse workshop ellers var de 

fleste student drevne. En obligatorisk oppgave var nemlig at studentene i grupper hadde ansvar for en 

time av seminaret. Det vil si presentere en pensumtekst og være ansvarlig for studentdiskusjonen av 

denne. Studentene var alt i alt svært fornøyd med undervisningen. 

 

Ressurser  

Forelesningene var på Sophus Bugge i auditorium 4 som var noe stort for studentgruppen, men 

fungerte ellers fint. Seminarene var på IMK. En stor utfordring for emnet var at dette var første gang 

Canvas ble tatt i bruk. Dette førte til en del misforståelser og problemer med kommunikasjonen og 

flere beskjeder ble ikke mottatt av studentene og de fant ofte ikke viktig informasjon. Dette går seg 

nok til når studenter og underviser blir mer vant til Canvas. 

 

Eksamen 

Eksamen på BA-nivå var en tre dagers hjemmeeksamen mens eksamensform på MA var en 

semesteroppgave. Hjemmeeksamen bestod av følgende oppgave: «Formulate your own research 

question and discuss how institutional and technological factors shape the content and form of web 

series by using relevant texts on the syllabus. You can of course use Skam as an example, but you are 

also free to choose another relevant web series as your main case or as a point of comparison.» 

Oppgaven er veldig vid slik at studentene kunne formulere sin egen oppgave og fokusere på det de 

selv var mest interessert i. Karakterene er normalfordelt med flest studenter som fikk C. Karakterene 

fordelte seg på følgende måte: A-2, B-3, C-10, D-4, E-2 og en F.  

 



På MA-nivå var eksamensformen en semesteroppgave. Vi jobbet med semesteroppgaven gjennom 

hele semestret som workshops og alle studentene fikk en individuell veiledning mot slutten av 

semesteret. Vi kunne ut i fra resultatene jobbet mer med semesteroppgavene og det foreslås at man 

starter med veiledningen av teksten tidligere i semesteret. Karakterene på MA fordelte seg som følger: 

A-1, B-2, C-5, D-2 og E-3. Her ligger normalfordelingen mot et litt svakt nivå spesielt med tanke på at 

dette er på MA-nivå.   

 

Det var ingen klager på BA eller MA nivå. 

 

 


