
Periodisk evaluering av MEVIT4320 Politisk kommunikasjon: makt og opinionsprosesser  

 

Emneansvarlig: Rune Karlsen 

Rapporten er basert på en midtveis studentevaluering, en avsluttende studentevaluering, samt 

generelt inntrykk.  

 

Beskrivelse 

Mevit 4320 «Politisk kommunikasjon: makt og opinionsprosesser» tar utgangspunkt i 

forutsetningene for politisk kommunikasjon i dagens digitaliserte mediestystem, med et fokus på å 

undervise fra forskningsfronten. Mer spesifikt tas det utgangspunkt i kjernebegreper i faget, som 

agenda-setting, priming og framings, samt problemer knyttet til større kunnskapsforskjeller, 

framveksten av ekkokammer, populisme, samt rollen til individer i en offentlighet kjennetegnet av en 

nettverksstruktur.  

22 studenter deltok og meldte seg til eksamen i emnet. Av dem var det tre som ikke møtte til 

eksamen.  

 

Pensum 

Pensumet bestod av tre bøker, samt kapitler fra antologier, og vitenskapelige artikler. Studentene var 

alt i alt godt fornøyde med pensum (90 prosent mente pensum fungerte nokså godt (50%) eller svært 

godt (40%). Artiklene ble særlig trukket frem som gode og i stand til å vise bredden i faget. Fordi 

emnet i 2019 skal gis på engelsk må noe litteratur skiftes ut. Så det blir uansett en revidering av 

pensum.    

 

Undervisning 

Undervisningen bestod av 7 dobbelttimer forelesninger og 7 dobbeltimer seminar. I tillegg til Rune 

Karlsen hadde Øyvind Ihlen gjesteforelesning om Lobbyisme, og Frank Esser og populisme og 

komparativ politisk kommunikasjon. Forelesningene fungerte veldig godt. Alle studentene som svarte 

på evalueringsskjemaet mente både Karlsen og gjesteforelesningene fungerte nokså eller svært godt, 

og fulgte opp med blant annet «Spennende temaer til hver forelesning, og engasjert og kunnskapsrik 

foreleser» (om Karlsen) og «Flinke forelesere og interessante temaer» (om gjesteforeleserne).  

Seminarene var lagt opp på den måten at studentene i grupper skrev essay som svar på spørsmål til 

pensum, og presenterte disse på seminarene. En annen gruppe kommenterte essayet og 

presentasjonen. De fleste gruppene presenterte og kommenterte to ganger. Over 80 prosent av 

studentene som besvarte evalueringen mente også at seminarene fungerte nokså eller svært godt. 

Likevel ga studentene også utrykk for at det var relativt mye å gjøre med to oppgaver og 

presentasjoner. Mitt inntrykk er at studentene har nytte av å skrive oppgaver samt kritisk vurdere 

dem ut ifra de kriteriene som sensorer bruker. Det er mye læring i dette. Samtidig er det rom for å 

endre opplegget noe. For eksempel var det vanskelig å få i gang diskusjoner i plenum fordi mange av 

deltakerne ikke hadde lest essaybesvarelsene.      

 



Eksamen 

Eksamen var tre dagers hjemmeeksamen. Studentene liker i all hovedsak denne formen for eksamen. 

Selve eksamensoppgaven var muligens noe omfattende (selv om det var delte meninger blant 

studentene). 

Eksamen resulterte i 16 prosent (3) A, 21 prosent B (4), 53 prosent C (10), og 11 prosent D (2). Alt i alt 

var besvarelsene gode og viste god forståelse for teorier, begreper, og evne til å diskutere ulike 

kjernebegrep i digitale politiske kommunikasjonssystem, samt evne til å skrive en god 

argumenterende tekst med utgangspunkt i politisk kommunikasjonslitteratur.   

 

Anbefalinger 

 Kurset, og særlig forelesningene fungerer svært godt, så ingen store endringer nødvendig. 

 Pensum må revideres av to grunner 

o Kurset skal gis på engelsk fra og med 2019 

o Pensumet (og forelesningen) om PR og lobbyisme går ut, og skal erstattes med pensum 

som vektlegger medienes rolle 

 Seminaropplegget endres noe, blant annet ved å knytte dem bedre til pågående forskning som 

emneansvarlig (og kolleger) holder på med.  

 

 

 


