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Beskrivelse: Emnet MEVIT4321 «Political communication: Strategic communication and 

lobbying» er del av de obligatoriske emnene i den engelsk språklige masteren Political 

communication: Nordic perspectives. I emnebeskrivelsen heter det «This course will focus on 

the strategic communication of the social actors that seek influence in the political realm».  

 

Pensum: Emnet trekker på litteraturen om lobbying/’interest groups’ og ‘political public 

relations’. Studentene var i all hovedsak fornøyd (4 + 5, henholdsvis 42,9 og 42,9 %). Flere 

av studentene etterlyste imidlertid pensum som ikke er USA-orientert, slik spesielt den ene av 

de tre pensumbøker er. På den annen side må studentene også eksponeres for denne 

forskningen. I tillegg til de tre bøkene hadde studentene også 12 artikler som alle tar for seg 

europeiske, nordiske og/eller norske forhold. Det er en utfordring å finne engelskspråklig 

litteratur som spesifikt tar for seg norske eller nordiske forhold.  

 

Undervisning: De første av fem av sju planlagte forelesninger gikk av stabelen i 

klasserommet, mens de to siste ble avholdt digitalt etter koronanedstengningen. Dette siste la 

en demper på aktiviteten, men det tok seg noe opp når vi alle ble mer fortrolig med 

teknologien. I tillegg arrangerte jeg to Zoom-møter for studentene i etterkant. På det første 

var det et lite knippe studenter tilstede. På det siste var det imidlertid ingen som dukka opp.  

 

Emnet hadde to gjesteforelesere som begge har bakgrunn fra politikk og har innsikt i 

lobbyvirksomhet og jobber i to ulike PR-byrå (Anne Therese Gullberg, KruseLarsen; Sigurd 

Grytten, Zynk). Dette var også populære innslag.   

 

Det var ellers masse skryt fra studentene. Særlig populært var bruken av eksempler, 

involvering, kahoot, og forbindelser til pensum. Seks av sju ga topp karakter (på tross av 

gjentatte purringer fikk jeg ikke inn flere enn sju nettskjemasvar).  

 

 Øyvind is very good at enganging the class, he uses good and relevant examples to 

explain the theory and I really like how he use kahoot 

 Lectures has been clear, and with good examples connected to the reading. 

 The involvement of all participants 

 The format of the course. 

 The lectures was fun and easy to follow. Super positive that there was a lot of 

referanses to the curriculum. 

 Good examples and well incorporated readings. Lecturer is also good. 

 

Ønsker om forbedring: En ville ha litt mindre diskusjon i grupper, og en ville ha 

forhåndsvarslet hvilke case som skal brukes slik at de kan forberede seg. Dette siste er et 

innspill jeg tar med videre. 

 

Seminarundervisningen var ledet av Christopher Wilson og i hovedsak organisert som 

diskusjon av artiklene på pensum. I tillegg til å være oppgaveløsere, måtte studentene fylle 

rollene som diskusjonsledere og spørsmålsstillere for å sikre at flest mulig forberedte seg til 

seminarene. Det var allikevel svært varierende om alle hadde lest artiklene. 
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Seminarene fikk også meget gode tilbakemeldinger (3 = 14,3%; 4 = 42,9%; 5 = 28,6%; 1 var 

ikke tilstede). 

 Christopher manages to engange the class, and has cowered the theory effectively. 

 Interesting and good to work with the readings ourselves, and being prepared. 

 The what that we have to take controll and discuss the curriculum 

 This was well organized, and very interesting. 

 I really liked the seminars for this course. It was a nice way for everyone to 

participate and learn about the different topics. 

 I liked the presentations and that everyone could prepare something themselves, and 

discuss it after. 

 Students were engaged and motivated to contribute to discussions. 

Ønsker om forbedring: En ønska seg mer variasjon.  

Eksamen: 16 stykker var oppmeldt, og 15 møtte. Det var noen flere enn dem som møtte til 

forelesning. Karakterfordelingen var ok og jevn med C som gjennomsnittlig karakter, 

 (7 stykker), og B som neste (5). I tillegg var fikk enkeltstudenter henholdsvis A, D og E.  

 

Oppsummert: Framover er det fortsatt et mål å dra ned USA-fokuset som finnes i mye av 

litteraturen på feltet. I tillegg skal jeg varsle på forhånd når vi skal dukke ned i litt større case 

i undervisningen. Ut over dette ser det ikke ut til å være behov for særlig endringer. 

 

 

 

 


