
1 
 

Periodisk emneevaluering 

MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid 

Vår 2020 

 

Joakim Johansen Østby 

Emneansvarlig og faglærer 

j.j.ostby@media.uio.no  

 

Våren 2020 var langt ifra et ordinært undervisningssemester. Første halvdel av emnet gikk som 

planlagt, men andre halvdel ble betydelig påvirket av de nasjonale smittevernstiltakene som ble 

iverksatt på grunn av koronapandemien. Studentene var bare i sin andre praksisuke da tiltakene 

ble innført. For de aller fleste studentene innebar dette omlegging til hjemmekontor og i noen 

tilfeller andre oppgaver enn det som først var planlagt. Én student opplevde dessverre å bli 

permittert fra praksisen på grunn av at bedriften måtte stenge ned i perioden. Jeg måtte også 

håndtere store deler av emnet på en annen måte enn vanlig. Denne rapporten kommer til å 

redegjøre for og reflektere rundt både de mer stabile elementene ved emnet og de ekstraordinære 

tilfellene som var unike for denne våren. Visse diskusjoner og forslag til tiltak vil derfor bare 

være relevante hvis en lignende situasjon skulle oppstå. På skrivende tidspunkt er det ikke lett å 

forestille seg hvordan våren 2021 blir for dette emnet. Diverse smittevernstiltak vil sannsynligvis 

fortsette en god stund framover, og vi må nok regne med noen justeringer i 

undervisningsopplegget. Dersom utviklingen fortsetter i positiv retning er det grunn til å tro at 

emnet og praksisen kan gjennomføres så normalt som mulig neste år. 

 

Emnebeskrivelsen 

Emnebeskrivelsen fungerer godt. Den er tydelig på hva som er hensikten med emnet og gir 

relevant informasjon om krav, vurderingsformer og hvordan man søker opptak til emnet. 

Grunnet emnets egenart så er det behov for mye praktisk informasjon på emnesiden. Jeg gjorde 

noen små endringer i emnebeskrivelsen etter tilbakemeldinger fra studenter våren 2019. Det var 

noen uklarheter rundt hva som lå i begrepet «prosjektrapport» som vi brukte om 

eksamensoppgaven. Eksamensoppgaven er en semesteroppgave hvor studentene skal drøfte sine 

praksiserfaringer med utgangspunkt i medievitenskapelig teori og litteratur, og den har de samme 

akademiske kravene som andre eksamener. «Prosjektrapport» inviterer også til andre typer 

forståelser av formatet, som for eksempel mer beskrivende tekster om opplevelser og erfaringer 

fra praksis, som ikke nødvendigvis har det akademiske/faglige som hovedfokus. Vi var tydelig 

på dette med studentene i undervisningen og veiledningen i fjor. Det er uansett viktig at 

emnesiden er tydelig på eksamensformatet og hva som er forventningene. Jeg gjorde derfor noen 

endringer i eksamensbeskrivelsen, og den er nå tydelig på at eksamen i emnet er en 

semesteroppgave. 
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Jeg tenker at emnesiden gjerne kan tydeliggjøre bedre hva undervisningen i emnet går ut på. Den 

nåværende beskrivelsen og læringsmålene er veldig rettet mot selve praksisoppholdet. 

Undervisningsopplegget som foregår de to første månedene havner i bakgrunnen. Dette kan 

frontes mye mer eksplisitt i emnebeskrivelsen. Jeg foreslår også noe opprydning i «Kort om 

emnet» for å fronte undervisningen og praksisen før informasjonen om eksamen og 

deltakelseskrav. 

 

Pensumlitteraturen 

Emnet har både fellespensum og selvvalgt pensum. Fellespensumet består av bøkene 

Virksomhetens stemme (Øysten Bonvik og Peggy Simcic Brønn, 2010) og Markedsføring og 

kommunikasjon på nett (Nina Furu, 2017). Studentene setter i tillegg opp et individuelt selvvalgt 

pensum som de skal bruke sammen med fellespensumet i semesteroppgaven. Selvvalgt pensum 

må godkjennes av faglærer. Denne våren satte jeg rammen på selvvalgt pensum til 600-800 sider. 

Fellespensumet er godt fordi det berører en rekke sentrale områder for de aller fleste 

praksisplassene og arbeidsoppgavene som studentene skal utføre. Fellespensumet gir nyttige 

innføringer i tekst- og innholdsproduksjon, og har mange gode og praktiske råd til medie- og 

kommunikasjonsarbeid som passer i mange ulike bedrifter. Pensumet egner seg også godt til å 

lage oppgaver og ha diskusjoner i seminarundervisningen. Basert på erfaringer med fjorårets og 

årets studenter og praksisplasser så tenker jeg at det kan være lurt å supplere fellespensumet med 

noen fagartikler om andre praksisrelevante temaer, for eksempel om internkommunikasjon og 

brukerundersøkelser. Virksomhetens stemme er fra 2010 og begynner å bli utdatert på noen 

områder. Det kan være lurt å se etter alternativer framover som tar for seg de viktigste digitale 

endringene og utviklingene de siste årene, eller supplere med annet pensum. 

Selvvalgt pensum fungerer bra og er hensiktsmessig for at studentene skal tilpasse faginnholdet 

til sin konkrete praksissituasjon. Det er også særlig viktig med selvstendig kildesøk og -bruk 

siden dette er et avsluttende emne i bachelorgraden som skal forberede studentene både til 

arbeidslivet og masterstudier. Etter erfaringer og tilbakemeldinger fra i fjor og i år så anbefaler 

jeg at studentene bør komme mye tidligere i gang med å finne selvvalgt pensum. Arbeidet med 

semesteroppgaven starter ikke for fullt før praksisen er over, og da har studentene rundt en 

måned på seg til å gjennomføre eksamensarbeidet. Valg av tema for oppgaven og litteratur bør 

komme tidligere for å sørge for en mer smidig oppgave- og veiledningsprosess. 

 

Undervisningen 

Undervisningen i emnet består av workshops, gjesteforelesninger og oppgaveveiledning. Før 

praksisperioden fokuserer undervisningen på å forberede studentene til praksisperioden. Her er 

det fokus på arbeidslivets forventninger og samarbeidsformer, CV- og søknadsskriving, 
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tekstskriving og presentasjoner. Vi forbereder og gjennomfører Karrieredagen for 

mediestudenter i denne perioden. Dette er en viktig del av opplæringen i emnet. Jeg videreførte 

stort sett det samme undervisningsopplegget som våren 2019, og la til noen nye opplegg. Nytt i 

år var et opplegg om begreper i medie- og kommunikasjonsfaglig arbeidsliv (hentet fra 

fellespensumet) og et opplegg om etiske dilemmaer på arbeidsplassen. Peder A. Skoglund fra 

Karrieresenteret holdt kurs om søknads- og CV-skriving, Benedikte Dhindsa Salvesen og 

Caroline Bremer holdt todagers kveldskurs om muntlig presentasjonsteknikk, og Rune Wikstøl 

fra NTB holdt skrivekurs. Disse kursene er veldig gode og nyttige, og passer godt sammen med 

mer tradisjonelle seminaropplegg med oppgaveløsning og diskusjon av fagstoff. Etter 

praksisperioden består undervisningen av individuell veiledning på semesteroppgavene. 

Studentene uttrykker at de er veldig fornøyde med undervisningen. De sier at den er veldig 

arbeidslivsrettet og at den forbereder dem godt til praksis (se mer under «Tilbakemeldinger fra 

studenter»). Det er ingenting som tyder på at det bør gjøres noen store endringer i 

undervisningsopplegget framover. Jeg anbefaler å legge inn et opplegg hvor studentene må 

produsere tekst i arbeidslivsrelevante sjangrer slik at de får trening i dette før de skal ut i praksis. 

Et par arbeidsgivere har påpekt at noen studenter bruker litt tid i starten av praksisen på å tilpasse 

seg de tekstformene og språket som brukes hos dem. Dette kan vi hjelpe til med i undervisningen 

slik at overgangen ikke blir for stor for studentene. Skrivekurset til Rune Wikstøl er i hovedsak 

analytisk og diskusjonsbasert. Et nyttig tilskudd til dette kurset er for eksempel en påfølgende 

workshop hvor studentene skal bruke prinsippene fra kurset til å skrive ulike typer tekster i 

sjangrer som er relevante i arbeidslivet (pressemelding, internsak, nyhetsbrev, epost, tekst til 

sosiale medier, m.m.). 

 

Karrieredagen for mediestudenter 

Karrieredagen er et viktig tiltak for å vise de mangfoldige bedriftene som medievitere kan jobbe i 

og de mange ulike oppgavene og ansvarsområdene de kan ha i arbeidslivet. Opplegget lar 

studentene få møte og snakke med relevante og mulige framtidige arbeidsgivere. Det er også en 

viktig del av undervisningsopplegget i praksisemnet, for det lar studentene være med i 

planleggingen og gjennomføringen av et arrangement. Tidligere karrieredager har hatt 

hovedfokus på bedriftspresentasjoner med muligheter for spørsmål fra publikum i plenum. Jeg 

ønsket å prøve et mer dynamisk samtaleformat i år, basert på karrieredagsopplegg fra andre 

steder. Jeg ville involvere studentene i dette og snakket med dem i første samling om deres 

tanker og erfaringer. 

Jeg ble overrasket over at bare to-tre av studentene (av totalt 17) hadde deltatt på fjorårets 

karrieredag. Da jeg spurte de andre om hvorfor de ikke deltok så var det noen studenter som 

påpekte at de ikke følte at opplegget virket ment for IMK-studenter generelt, men at det først og 

fremst for dem fremstod som et opplegg av og for praksisstudentene selv. Noen nevnte at de ikke 

hadde fått god nok informasjon. For andre var det rett og slett slik at datoen/tidspunktet ikke 
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passet. De som deltok syntes opplegget var bra og interessant, men at det kunne bli kjedelig å 

høre på mange presentasjoner. Det er ikke alle bedrifter som er interessante eller relevante for 

alle deltakere, så disse studentene ønsket gjerne at man kunne fått fokusert på de stedene de selv 

var interesserte i. En student sa også at det kunne være høy terskel for å stille spørsmål i plenum 

og at de heller ville hatt flere muligheter til å snakke direkte med representantene fra bedriftene. 

Vi bestemte oss for å prøve et opplegg med bedrifter på stands og mingling i fellesarealene 

utenfor IMKs undervisningsrom. Studentene fordelte seg i tre grupper: arrangementsplanlegging, 

grafisk design og PR/markedsføring. Jeg tok ansvaret for å invitere og holde kontakten med 

bedriftene. Studentene gjorde en strålende innsats med planleggingen, markedsføringen og på 

selve dagen. Karrieredagen ble en stor suksess. Vi hadde god gjennomstrømming av studenter i 

de rundt to timene arrangementet varte, og det var mye liv og samtaler hele tiden. Deltakende 

studenter og bedrifter var veldig fornøyde med arrangementet. En tidligere IMK-student som nå 

representerte en av bedriftene sa at det var den beste karrieredagen IMK har hatt. 

Praksisstudentene var også selv veldig fornøyde med arrangementet. Jeg anbefaler på det 

sterkeste at denne modellen for karrieredagen videreføres. Den førte til godt oppmøte og 

engasjement. Jeg ser ikke noen åpenbare behov for spesielle endringer i opplegget. En viktig ting 

å legge til neste gang er å la bedriftene få presentere seg selv kort helt i starten av arrangementet, 

før minglingen starter. En bedriftsrepresentant ga meg tilbakemelding om at det hadde vært lurt. 

Han påpekte det var viktig både for studentenes skyld og for at representantene skal kjenne til 

hvem de ulike bedriftene er.  

Saker om Karrieredagen våren 2020: Karrieredagen (arrangementsinfo),  IMK-studenter 

arrangerte vellykket Karrieredag (nyhetssak) 

 

Vurderingsformen 

Semesteroppgave fungerer veldig godt som vurderingsform i emnet. Oppgaven stiller krav til 

selvstendighet i valg av tema, problemstilling og litteraturbruk på et nivå som forventes på et 

avsluttende emne i en bachelorgrad. Den legger også hovedvekt på hvordan studentene vurderer 

sine egne praksisoppgaver og -erfaringer og i lys av medievitenskapelig fagstoff (og eventuelle 

andre relevante områder). Studentene kan velge å skrive oppgaven individuelt eller sammen med 

en medstudent hvis de har vært på samme praksisplass. Det er vanligst at studenter skriver 

oppgaven individuelt fordi de fleste er eneste student på den aktuelle praksisplassen. Kun én av 

besvarelsene i år (som i fjor) var skrevet av to studenter sammen.  

I år satte jeg omfanget på individuelle oppgaver til ca. 15 sider og paroppgaver til ca. 25 sider. 

Dette omfanget ble vurdert og satt ut fra følgende hensyn: emnet er på 20 studiepoeng og bør 

derfor kreve mer omfang i eksamensoppgaven enn i emner med 10 studiepoeng. Dette er også 

bacheloroppgaven til studentene på emnet og den bør derfor stille høyere krav og ha større 

omfang enn det som er vanlig i 10-poengs hjemmeeksamener og semesteroppgaver. Samtidig må 

https://www.hf.uio.no/imk/livet-rundt-studiene/arrangementer/karrieredag-for-mediestudenter.html
https://www.hf.uio.no/imk/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2020/karrieredag2020.html
https://www.hf.uio.no/imk/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2020/karrieredag2020.html
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man ta hensyn til at dette ikke er et vanlig kunnskapsemne. Studentene er ute i to måneders 

fulltidspraksis i mars og april og starter ikke med oppgaven før praksisen er over. Da er det 

typisk rundt en måned igjen til eksamen skal leveres. Praksisen er casematerialet for oppgaven, 

og derfor kan ikke studentene jobbe med oppgaven over en mye lengre tidsperiode eller starte 

tidlig i semesteret. Jeg vurderte det ikke som hensiktsmessig å doble omfanget for paroppgaver 

(30 sider). Det er fordi studenter som skriver sammen har vært på samme plass og har hatt mange 

av de samme arbeidsoppgavene. Det er ikke nødvendigvis dobbelt opp med caser og innhold i 

slike tilfeller, og studentene bruker samme faglitteratur. Et omfang på 25 sider virket 

hensiktsmessig. Dette semesteret krevde også noen tilpasninger i oppgaven for noen enkelte 

studenter grunnet endringer i praksis eller bortfall av visse arbeidsoppgaver som følge av 

smittevernstiltakene. Dette ble avtalt med de studentene det gjaldt. 

Basert på tilbakemeldinger fra studenter og mine egne vurderinger så er det lurt at studentene 

kommer mye tidligere i gang med oppgaven. Det er vanlig at midtseminaret brukes til å få 

studentene til å tenke litt på oppgaven, men de aller fleste tenker ikke ordentlig på den eller 

bestemmer seg for tema/vinkling før de er tilbake fra praksis. Jeg anbefaler at vi fokuserer mer 

på semesteroppgaven mens de er i praksis. I sluttevalueringen sier noen studenter at de gjerne 

ville ha kommet tidligere i gang med semesteroppgaven. En student foreslår at man har noen 

konkrete oppgavefrister underveis slik at man ikke glemmer bort oppgaven mens man er i 

praksis, og for eksempel at studentene skriver refleksjonsnotat til seg selv og faglærer i løpet av 

de første praksisukene slik at man kan tidlig kan tenke ut relevante oppgavetemaer. Neste år bør 

vi prioritere tidligere veiledning på tema og litteratur slik at studentene kommer raskere og 

enklere i gang med oppgaven etter praksis. 

 

Konsekvenser og endringer som følge av koronapandemien 

Vanligvis består praksisperioden av to måneders fulltidspraksis for studentene, med et 

midtveisseminar på IMK og besøk av faglærer på praksisplassene. Her skjedde det flere store 

endringer i år grunnet de omfattende nasjonale smittevernstiltakene som ble innført 12. mars. For 

de aller fleste studentene innebar det en omlegging til hjemmekontor og i noen tilfeller litt andre 

arbeidsoppgaver eller ansvarsoppgaver. Da tiltakene ble innført holdt jeg løpende kontakt med 

studentene i Teams. Jeg opplyste dem om hva som gjaldt framover. Hvis de måtte ha 

hjemmekontor og opprettholdt fulltidsarbeid og relevante oppgaver så var det helt i orden. 

Dersom dette ikke var tilfellet eller hvis de ble permitterte så måtte de ta kontakt med meg 

umiddelbart. Jeg ba alle snakke med kontaktpersonene sine for å finne løsningene som passet 

best i det aktuelle tilfellet, og ba dem kontakte meg hvis det var problemer. Jeg tok ikke kontakt 

med kontaktpersonene direkte ettersom jeg regnet med at studentene videreformidlet Teams-

beskjedene og at de skulle kontakte meg ved behov. Jeg burde nok også ha kontaktet 

praksisplassene for å gi dem samme beskjed fra offisielt hold. Løsningen min på daværende 

tidspunkt grunnet i et hensyn til at praksisbedriftene også var i en drastisk overgangsfase. Jeg 
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tenkte at det sannsynligvis ville holde med kontakt via praksisstudentene. Det ser også ut til å ha 

fungert. Det er kun to praksisbedrifter som sier at de savnet kontakt fra meg da 

smittevernstiltakene ble innført. De andre praksisbedriftene sier enten at de er fornøyde med 

oppfølgingen og informasjonen de har fått fra IMK/meg eller sier ingenting spesielt om hva som 

burde vært gjort annerledes. Jeg tolker dette som at studentene har videreformidlet beskjeder fra 

meg til praksisbedriftene. At flere ikke savnet noe informasjon eller oppfølging kan i tillegg være 

på grunn av at flere av bedriftene og kontaktpersonene har vært med tidligere og kjenner 

opplegget godt. Jeg ser uansett at jeg burde ha kontaktet alle praksisbedriftene selv da tiltakene 

ble innført. 

Jeg avlyste midtveisseminaret fordi det var planlagt på en tid hvor det fortsatt var en del 

omstillinger og endringer på flere av praksisplassene. Jeg fulgte heller opp studentene i Teams 

via felleskanalen og individuelle samtaler på direktemeldinger. Vi tok igjen det planlagte 

opplegget på et sluttseminar i Zoom etter praksis. Praksisbesøkene måtte også avlyses. I stedet 

hadde jeg dialog med kontaktpersonene og samlet inn rapporter om oppholdet via epost mot 

slutten av praksisperioden. 

Én student ble som nevnt permittert fra praksisplassen to uker etter oppstart. Bedriften måtte 

stenge ned størsteparten av sitt virke i perioden og dermed permittere de fleste ansatte. Det var 

usikkert når de kunne starte opp igjen. Dette var veldig uheldig for studenten (og selvfølgelig 

også for bedriften), og det er ikke mulig å omplassere til en ny praksisplass på dette tidspunktet. 

Her var jeg i løpende dialog med både student og kontaktperson. Vi diskuterte å ta igjen 

praksisen i mai hvis bedriften kunne åpne igjen. Det fungerte dessverre ikke da bedriften fortsatt 

måtte avlyse store deler av sine prosjekter framover. Studenten fikk tilbud om noen 

ekstraoppdrag i juni, noe studenten selv fikk bestemme om han ønsket å gjøre (det hadde ingen 

konsekvenser for gjennomføringen av emnet). Jeg tilrettela semesteroppgaven slik at han kunne 

sammenligne praksisoppholdet sitt med en annen mediejobberfaring han hadde. 

 

Tilbakemeldinger fra studentene 

Her vil jeg presentere og kommentere de mest gjennomgående tilbakemeldingene fra studentene 

i sluttevalueringen. Alle tilbakemeldinger er registrert og vil bli tatt hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av emnet neste år. 

I sluttevalueringen forteller studentene at de er kjempefornøyde med emnet. De trekker frem at 

seminarene har vært veldig nyttige og relevante, at de føler at undervisningen forberedte dem 

godt til praksis, at workshopformatet i seminarene fungerte bra, at faglærer har tatt godt vare på 

dem gjennom hele emnet, at det er lett å ta kontakt med faglærer hvis man lurer på noe, at det var 

et trygt klassemiljø, at de likte Karrieredagen og synes det var gøy å se at det ble så populært, og 

at det har vært et godt utvalg av praksisbedrifter å velge mellom. Studentene skryter mye av 

søknads- og CV-kurset, kurset i muntlig presentasjonsteknikk og skrivekurset 
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(gjesteforelesninger), og flere sier at de synes at opplegget jeg hadde om etiske dilemmaer i 

arbeidslivet var nyttig. Dette er veldig hyggelige tilbakemeldinger som viser at emnet fungerer 

veldig bra og at undervisningsopplegget bør videreføres til neste gang. 

Det er færre kommentarer og få gjennomgående momenter om ting som kunne vært forbedret 

eller gjort annerledes. Dette er hva studentene sier: 

 Et par studenter kommenterer på innholdet i undervisningen. Én student savner mer 

innføring i bransjeterminologi og en annen student synes at undervisningen burde vært 

mer knyttet til pensum. Jeg forsøkte å gjøre sterkere kobling til pensum i år med 

opplegget om begreper i medie- og kommunikasjonsfaglig arbeidsliv. Jeg tenker at et mer 

praktisk skriveopplegg som jeg foreslo over kan hjelpe til med å styrke 

pensumkoblingen, samtidig som vi også kan tenke ut ny pensumlitteratur (for eksempel 

artikler) vi kan bruke.  

 To studenter kommenterer på det avlyste midtveisseminaret, men med forskjellige 

synspunkter på løsningen min. Den ene studenten sier at det var trist at midtveisseminaret 

falt bort og at det hadde vært bedre med en annen sjekk enn en melding i Teams. Den 

andre studenten sier at det hadde vært fint med midtveisseminar, men at det var riktig av 

meg å avlyse fordi studenten ikke synes det ville ha vært optimalt med en digital samling. 

Selv om de fleste ikke sier noe om midtveisseminaret så hadde det vært en god ide å ha et 

kort digitalt møte for å samle alle sammen på dette tidspunktet. Oppfølging via 

direktemeldinger i Teams fungerer, men det er også nyttig hvis alle kan dele erfaringer 

sammen som en gruppe.  

 To studenter sier at vi gjerne skulle ha kommet i gang tidligere med semesteroppgaven. 

Én student sier at det ville ha hjulpet å ha frister underveis, for eksempel at de skal skrive 

et refleksjonsnotat etter første måned i praksis og levere til faglærer (fordi det er ikke alt 

de husker fra praksis i etterkant). Den andre studenten sier at det er mange som har andre 

eksamener og at man derfor bør komme tidligere i gang med semesteroppgaven. Jeg er 

enig i at vi bør starte arbeidet med semesteroppgaven tidligere. 

 

Anbefalinger og forbedringspunkter 

Basert på studentenes tilbakemeldinger og mine egne vurderinger har jeg følgende råd og tips til 

neste gang emnet skal gis: 

 Undervisningsoppleggene og kursene fungerer godt og bør videreføres.  

 Inkludere praktiske skriveøvelser (tekstsjangrer i arbeidslivet) 

 Noe av pensumlitteraturen bør fornyes og/eller suppleres med flere tekster. 

Fellespensumet bør også knyttes mer inn i undervisningsoppleggene. 

 Det nye karrieredagsformatet var veldig bra og bør videreføres. 

 Arbeidet med semesteroppgaven bør starte tidligere. 
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 Informasjonen på emnesiden bør omstruktureres og omskrives. 

 Gi ekstra oppfølging til nye praksisbedrifter som ikke har hatt praksisstudent før (om 

forventninger til oppholdet og arbeidet og om hvordan å veilede studenter). 

 

Avsluttende kommentarer 

Jeg ønsker å gi studentene masse skryt for hvordan de har håndtert praksisperioden. Alle gledet 

seg til å komme til en ny og spennende arbeidsplass og bli en del av et arbeidsmiljø, men det ble 

langt ifra slik vi planla og forventet det. Det satte heldigvis ikke noen stopper for studentene. De 

har holdt seg positive og løsningsorienterte gjennom hele prosessen og de har håndtert 

hjemmekontorperioden godt. De har vært effektive, utført strålende arbeid og bidratt med ny 

innsikt der de har vært utplassert. Kontaktpersonene roser studentene veldig i rapportene sine. 

Praksisbedriftene fortjener også mye skryt for å ha tilrettelagt praksisen så godt som mulig etter 

forholdene, og for at de har tatt veldig godt vare på studentene våre og gitt dem tett oppfølging 

gjennom hele perioden. Tusen takk til alle sammen for godt samarbeid! 

 


