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Studenter 

15 studenter var tilmeldt, 7 avla eksamen. Studentene var fordelt på humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag, samt informatikk. 
 
Endringer: Vi anbefaler en bredere markedsføring av emnet, slik at det i større grad kan nå 
ut til studenter fra flere fag/fakulteter. 
 
Pensum 
Lenke til pensum tekster: 
https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3540/v19/pensumliste/index.html 
Pensum inneholder flere gode og relevante tekster, så vel teoretisk som empirisk. Dog er 
mange av pensumtekstene krevende å lese. Sammenhengen mellom tekstene kommer ikke 
helt tydelig fram for studentene.  
 
Endringer: Vi anbefaler å inkludere introduksjons-/oversiktstekster som i større grad kan gi 
studentene en innføring i emnet og en oversikt over sentrale begreper, teoretiske 
perspektiver og analysestrategier. Koplingen mellom pensumtekstene bør komme tydeligere 
fram i undervisningen. Pensum er noe omfattende, og det kan vurderes å begrense 
tekstmengden. 
 

Undervisning 

Undervisningen bestod av én forelesning på to timer og ett seminar på tre timer, fordelt 
over 7 uker. Faglærerne holdt selv første og siste forelesning. De resterende fem 
forelesninger var holdt av gjesteforelesere. 

Gjesteforelesningene var engasjerende og fungerte meget fint. Studentene kunne dog finne 
det utfordrende å sette disse forelesningene inn i emnets tematikk og et medievitenskapelig 
perspektiv, og relatere til pensum. 

Seminarene fokuserte på gjennomgang av sentrale tekster fra pensum. Hver student hadde i 
utgangspunktet ansvar for å presentere to pensumtekster på seminarene i løpet av 
semesteret. 

Endringer: Vi anbefaler at faglærerne holder to forelesninger innledningsvis, slik at 
studentene får en mer utdypende innføring i emnet. Antall gjesteforelesere beholdes. Dette 
innebærer én ekstra undervisningsuke med en ekstra forelesning og et ekstra seminar. Vi 
anbefaler å videreføre ordningen med to faglærere til stede ved alle forelesninger, for å gi et 
komplekst emne en medievitenskapelig forankring. 

 

Midtveisevaluering 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3540/v19/pensumliste/index.html


I underkant av halvparten av studentene deltok i evalueringen. Studentene var positive til 
emnet, men flere fant det utfordrende. Det var delte meninger om hvorvidt det var gunstig 
med forelesning og seminar på samme dag. 

 

Eksamen 

Eksamen bestod av en tredagers hjemmeeksamen. 5 BA-studenter og 2 MA studenter avla 
eksamen. 

Eksamensoppgavene var krevende, særlig på BA-nivå. 

Eksamensformen fungerer fint, men er utfordrende ettersom forelesningene i begrenset 
grad er eksamensrettet. En ekstra forelesing fra et medievitenskapelig perspektiv 
innledningsvis, og klarere koplinger i undervisningen mellom forelesninger og pensum, vil 
forhåpentligvis forbedre dette. 

 

Emnebeskrivelse og læringsmål 

Lenke: https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3540/  

Disse er dekkende for emnet og fungerer fint som en beskrivelse av tematikker og 
problemstillinger.  

 

 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3540/

