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Beskrivelse: Emnet ”Strategisk kommunikasjon i samfunnet” tar for seg sosiale og 

politiske konsekvenser av kommunikasjonsbransjens virksomhet. 

 

Forelesningene  
Det ble gjennomført to timer forelesning og to timer seminar (to seminargrupper). To 

gjesteforelesere ble hentet inn fra yrkeslivet: en partner fra kommunikasjonsbyrået 

Zynk, samt kommunikasjonsdirektøren i Skattedirektoratet. 

 

I forelesningene legger jeg generelt vekt på å brekke opp med summegrupper, 

videoklipp, gruppearbeid, og kahooter, slik at øktene ikke skal oppleves som for 

lange.  

 

86 % (N=28) av studentene ga karakter 5 eller 6 

 

Forelesningene var altså populære, men videre skal jeg legge vekt på mer variert 

studentaktivitet og ikke ha for mange summegrupper. Skal også merke lysarkene 

tydeligere med hvilke pensumbidrag som brukes. 

 

Seminarene:  

I seminarene ble studentene satt sammen parvis og bedte om å levere skriftlige 

besvarelser på oppgaver som de så framførte i seminarene. I tillegg fikk de i oppgave 

å være respondenter en gang være i løpet av emnet. Etter framføringene og 

kommentarene, hadde vi så en plenumsdiskusjon. Det var obligatorisk oppmøte, men 

varierende innsats fra studentene. Ba også om at oppgavene skulle revideres og lastes 

opp på nytt etter seminarene. Varierende i hvilken grad studentene fulgte opp dette. 

 

57 % av studentene ga karakter 5 eller 6; 39 % ga 4 

 

Alt i alt var studentene altså fornøyde, men det er likevel grunn til å se på mulighetene 

for å forbedre opplegget. De studentene som ikke hadde roller hadde en tendens til å 

bli passive tilhørere. En mulighet er derfor å lage flere roller, slik at flere må 

engasjere seg. For eksempel kan noen få i oppgave å komme opp med spørsmål til 

diskusjon, en kan få i oppgave å lede diskusjonen, osv. Et forslag var også å droppe 

presentasjonene for å tvinge folk til å lese. En annen tanke kunne være at noen andre 

enn dem som skreiv oppgaven presenterte.     

 

Pensum 

Pensum i emnet består av tre bøker på engelsk, hvorav to er antologier.  

 

29 % av studentene ga karakter 5 eller 6; 43 % ga 4 

 

Flere synes det er tungt med bøker på engelsk og at teorien var veldig vanskelig. Flere 

ønsket seg boka som var anbefalt lesning på pensum (Ihlen, 2013).  

 



Eksamen 

Antall oppmeldte til eksamen: 35, gjennomsnittskarakter B  

Forrige gang emnet gikk (2017) det 50 oppmeldte og gjennomsnittskarakteren var C.  

 

Karakterfordeling (2017 i parentes):

A: 4 (4) 

B: 17 (14) 

C: 12 (25) 

D: 1(4)  

E: (1) 

F:  

 

Sensor uttalte at 2019-besvarelsene var veldig like ettersom oppgaveteksten var 

veldig spesifikk. Han hadde også innspill til at man neste gang kan åpne opp litt om 

lengdekravet og dessuten stille åpnere spørsmål.   
 

 

 

 


