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Periodisk evaluering av MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og 
prosjektarbeid 

1.	  Innledning	  
Det er 6. gang emnet holdes (4. gang med eksisterende emnekode). Emnet har funnet sin form og fungerer svært 
godt. Få endringer er gjort siden 2012, og få endringer er nødvendig å gjøre før 2014.  

2.	  Pensum	  
De siste par årene har studentene hatt en felles bok på pensum: Virksomhetens stemme (Bonvik og Brønn). Denne 
fungerer godt som bakgrunns- og oppslagsbok om hvordan en skriver for andre sjangre når de skal ut i praksis. I 
tillegg legger den enkelte student opp pensum knyttet til oppgaven de skriver, som vil variere fra tema til tema. 
Omfanget er omlag 800 sider og det fungerer greit å hjelpe studentene å finne relevant pensum. 

3.	  Undervisning	  
Vårens undervisningsplan var som følger (se også lenke til detaljert undervisningsplan): 
Dato Undervises av Tema Kommentarer / ressurser 
15.01 Arnt Maasø (2 t) Introduksjon til emnet  Merk: vi satser på å spise lunch sammen i kantina fra klokka 12.  
22.01 Arnt Maasø med Martin 

Grevstad (2 t) 
Om prosjektarbeid og team i 
arbeidslivet  

Denne gangen får vi besøk av en tidligere student som har tatt 
praksisemnet tidligere. Martin Grevstad fikk jobb i Burson-Marsteller 
etter å ha tatt praksisemnet 2011.  

29.01 Kristin Midttun, 
Karrieresenteret (2 t) 

Kurs i CV- og søknadsskriving   Endelig frist for å levere 2-3 ferdige søknader og CV-er på fronter er 
4.2 kl 10.00. 

05.02 Gro Elin Hansen og 
Benedicte Jakhelln (3t) 

Kurs i muntlig 
presentasjonsteknikk  

MERK: Kurset begynner kl 09.00 sharp. Ikke akademisk kvarter. 3-
timers økt frem til kl 12.00  

07.02 Gro Elin Hansen og 
Benedicte Jakhelln (3 t) 

Kurs i muntlig 
presentasjonsteknikk   

MERK: 3 timers undervisning fra kl 14.00-17.00. Igjen: Ikke noe 
akademisk kvarter.  

12.02 Arnt Maasø (3 t) Bruk av digitale verktøy (excel, 
google docs mm)  

NB: Merk at vi er på multimedierommet denne gangen. Plan 4, inn 
gangen forbi resepsjonen og på venstre hånd.  

14.02 Rune Wikstøl (4 t) Skriv som en gud på ikke-
akademisk  

Merk: Kurset går fra kl 09.00-13.00. Les pensumboka "Virksomhetens 
stemme" til da.  

26.02 Arnt Maasø (2 t)  Oppsummering og forberedelse til utplassering  
05.04 Arnt Maasø (3 t)  Midtveisevaluering og 

presentasjoner  
Merk: Alle vil ha fri fra vanlig arbeid denne dagen under 
praksisperioden og møtes kl 13.00 IMK. 

30.04 Arnt Maasø (2 t)  Evaluering av praksis og 
drøfting av oppgaver  

Merk: Videre individuell veiledning på oppgaven avtales nærmere med 
faglærer.  

 
All undervisningen er obligatorisk. Selv om dette står på emnesiden er det en idé å tydeliggjøre dette enda bedre, 
og sende mail til studenter om opptatt. I år – som før – er det en eller to som går glipp av første forelesning, fordi 
de er i utlandet (på studieopphold) eller kommer sent fra ferie. Fordeling av de ulike temaene fungerer godt gitt 
at mye må være på plass tidlig for å få fordelt studenter på de enkelte arbeidsplasser til medio februar (siden de 
skal i praksis fra primo mars). 

På emnet er det i liten grad ’forelesninger’. Det meste er seminarer og workshop-er, med tett dialog 
mellom de som underviser og studentene. Jeg pleier også å være tilstede på det meste av undervisningen andre 
har, men i år var jeg ikke tilstede på kurset i muntlig presentasjonsteknikk og CV- og søknadsskriving. Jeg 
foreslår at dette endres igjen til 2014. Hovedårsaken er at det er at en viktig del av faglærerens jobb er å bli kjent 
med studentene såpass fort at det er mulig å finne riktig student til den enkelte arbeidsplass. Nå opplevde jeg det 
mer krevende enn ellers, fordi det er vanskelig å få et skikkelig inntrykk av den enkelte student kun på de første 
to møtene. Det skyldes nok også at det var 16 studenter og over 20 arbeidsplasser i år, som mao. betyr at det 
både var flere studenter å bli kjent med og en større kabal å matche dem med de ulike arbeidsplassenes behov. 

4.	  Gir	  læringsutbytteformuleringene	  og	  emnebeskrivelsen	  en	  god	  beskrivelse	  av	  hva	  studentene	  skal	  kunne	  
etter	  avlagt	  eksamen?	  
Beskrivelsen er grei. Men jeg foreslår uansett at den skrives om til høsten, for å forenkle språk og tydeliggjøre en 
del. Det kan også tydeliggjøres at studentene må være tilstede ved tidlig semesteroppstart ca. 10-15. januar. 

5.	  Generell	  vurdering	  fra	  faglærer	  
• Emnet fungerer veldig bra. Studentene er svært positive underveis, og gir svært gode evalueringer. 
• Ingen er i nærheten av å stryke på oppgaven. En av studentene fikk en ’oppstrammer’ underveis av 

arbeidsgiver mht. holdninger. Men vedkommende lærte av det, og forbedret seg. Og det var ikke snakk om 
noe alvorlig problem. Kontakt med arbeidsgivere og studenter fungerer godt gjennom praksisperioden. 

• Alle arbeidsgiverne er enten veldig eller overveiende fornøyde, og ønsker student på nytt neste år (kun 8 
arbeidsgivere svarte på nettskjema, men jeg har møtte samtlige ansikt-til-ansikt som ga nyttig og god 
tilbakemelding). Samtidig har flere forslag til forbedringer av det studentene lærer (f.eks. mer trening i å 
skrive ikke-akademisk, trening i prosjektarbeid og kreative prosesser, mer trening i Excel, mer 
grunnleggende kunnskap om mediehus / bransjeforståelse). 
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• Flere av studentene har fått tilbud om jobb i etterkant (både deltid / sommerjobb og heltid). 
• Både arbeidsgivere og studenter er stort sett godt fornøyde med informasjonen / veiledningen de får om 

emnet. Særlig for nye arbeidsgivere er det en del jobb involvert i å sørge for god informasjon og tydelig 
forventningsavklaring, så de ikke venter å få andre studenter enn de faktisk får. 

• I evalueringssamtaler med studentene gir nesten alle uttrykk for at emnet er svært viktig for helheten i 
bachelorstudiet, og har gitt mange tro på at de kan få og gjøre en god jobb etter endt bachelor. 

• Det eneste ’negative’ som går igjen blant flere studenter i den skriftlige og muntlige evaluering, er at flere 
studenter ønsker seg er mer undervisning (spesielt verktøykurset inkl. Excel og skrivetrening). Jeg mener 
undervisningen er god og mengden er på et forsvarlig nivå nå, men jeg er samtidig helt enig i at flere hadde 
trengt mer undervisning og fått større utbytte med noen flere timer (se forslag nedenfor). 

6.	  Har	  du	  gjort	  noen	  endringer	  siden	  forrige	  periodiske	  evaluering?	  Hvilke?	  	  
Basert på erfaringer fra 2012 har jeg: 
• økt timetallet til tre timer på Excel og digitale verktøy. (Jeg mener det bør økes ytterligere. Se nedenfor.) 
• flyttet litt om på rekkefølgen i innholdet. Fungerer enda bedre nå. 

5.	  Forslag	  til	  forbedringer	  
• Utvide undervisningstimer noe. For eksempel: Utvide Verktøykurset fra 3 til 5 timer, Skrivekurs fra 4 t til 6 

t, og CV- og søknadsskriving fra 2 til 3 timer. Karrieresenteret foreslo selv en utvidelse til 3 timer, basert på 
tilbakemelding fra studentene + egen opplevelse med dette. (Det er for øvrig et tilbud IMK ikke betaler for). 
Jeg holdt selv verktøykurset, og kan lett utvide det. I tillegg bør kurset til Wikstøl utvides. Han er svært god 
og tilbyr noe studentene ikke får ellers i studiene sine (At både Karrieresenteret og Presentasjonsteknik-
kurset har enda bedre tilbakemelding fra studentene sier antakelig både noe om det svært høye nivået på 
disse underviserne og at tidsrammene  nok har vært riktigere her). 

• Invitere noen arbeidsgivere til å komme og presentere arbeidsplassen sin på ’forkurset’ før studentene skal i 
praksis (foreslått av en av arbeidsgiverne). Hittil har dette vært ivaretatt ved at en student (som har emnet fra 
før) kommer ca. 30 minutter første gang og gir sitt perspektiv på jobben. Dessuten bidrar alle de eksterne 
kursholderne med nyttig info fra verden utenfor IMK/UiO. Men det er en god idé  å inkludere flere. Hva 
med å tilby dette som en felles og åpen karrieredag (på 2-3 timer) for alle IMK-studenter? Det er mange 
masterstudenter i siste semester dette kunne vært relevant for også. 

• Dele ansvar for kurset med annen faglærer (f.eks. Maria Utheim) for å sikre bedre kunnskapsdeling og 
redusere risiko hvis undertegnede blir syk eller ikke kan ta emnet, og for å redusere arbeidspresset noe (se 
nedenfor). 

• Å gå fra 8-10 studenter til 16 på én faglærer var mer krevende enn forutsett. Mens jeg tidligere har opplevd 
en rimelig uttelling for timebruken på emne, har jeg nå opplevd å ha brukt en del mer ekstra tid utover 
satsene. Dels fordi det ble langt mer komplisert å plassere studentene på arbeidsgivere, og dels fordi det tok 
veldig mye tid å reise rundt og besøke midtveis (mange uker / dager ble veldig oppstykket). Fordelen med å 
ta opp såpass mange er at flere fikk glede av emnet. Og et par av de som var nederst i bunken pga litt 
svakere karakterer enn andre, viste seg å være fantastisk positive og flotte studenter som fikk overs–
trømmende tilbakemeldinger fra arbeidsgiverne. Så jeg er glad de fikk anledning til å få denne erfaringen. 

6.	  Vellykkede	  tiltak	  som	  kan	  overføres	  til	  andre	  emner	  
Praksisemnet er et spesielt emne med spesielt tett oppfølging av (relativt) få studentene hele veien, og der også 
mye av arbeidet til faglærer ligger i forkant av semesteret (som å spre info og kommunisere med arbeidsgivere 
etc.). Undervisningsopplegget er også ganske ulike det en ellers finner (og minner kanskje mest om 
MEVIT3810). Samtidig tror jeg det kan være mulig å lære av tett oppfølging og høye krav til obligatorisk 
aktivitet og tilstedeværelse også på andre emner. 

7.	  Studentevaluering	  	  
Evaluering skjedde både muntlig underveis og gjennom nettskjema. Vedlagt ligger nettskjema både fra studenter 
og arbeidsgivere. 
 
Oslo 30. juni, 
 

 


