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Evaluering (hvert 3. år) av MEVI102 vår 2022
Formålet med emneevalueringen (hvert 3 år) er å gi en rapport til programstyret/-rådet om
hvordan du har lagt opp undervisningen for å nå læringsmålene i emnet og hvordan
gjennomføringen av emnet har fungert. Emneevalueringen skal inkludere en
oppsummering av studentevaluering av emnet. For øvrig bør evalueringsrapporten
beskrive oppfølging av tidligere evalueringer og egenvurderinger, en vurdering av
studentenes gjennomføring og resultater, en vurdering av samsvar mellom læringsutbytte
og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, og forslag til forbedringstiltak. Anbefalt
lengde på teksten er 1-2 sider. Evalueringen sendes til programstyret for behandling og
publiseres i Studiekvalitetsbasen.

Hvordan har foreslåtte forbedringstiltak blitt fulgt opp siden forrige
emneevaluering?
Gi en kort oppsummering av forbedringspunkter som har blitt fulgt opp i utviklingen av emnet.
Forrige evaluering publisert i studiekvalitetsdatabasen ble utført i 2017, og omhandler spesielt
omlegging til kvalitativt metodeverksted. Evalueringen tar også opp en del praktiske spørsmål om
timeplan og undervisningsrom. De siste årene har organiseringen av undervisningen vært preget av
pandemisituasjonen heller enn av momentene i den gamle evalueringen.
Jeg har undervist på MEVI102 med jevne mellomrom i godt over ti år, og har tidligere gjennomført
flere omlegginger av undervisningen på emnet: Modul-basert timeplan, innføring av metodeverksted,
innføring av «ukens klassiker», digitale forelesningsvideoer i kvalitativ metode, med mer.
Våren 2022 har administrasjonen av emnet blitt forenklet, ved at seminarledere har fått redusert antall
seminarmøter og økt arbeidstiden til administrative oppgaver, inkludert tilpasning av øvingsoppgaver
og frister, og registrering av obligatoriske aktiviteter. Dette er viktig på et stort emne med mange
arbeidskrav. Seminarlederne har jobbet selvstendig og gjort en god innsats. Faglig innhold i
seminarløpet ble revidert i fjor.

Hvilke pedagogiske og faglige prioriteringer baserer emnet seg på?
Gi en kort beskrivelse av og begrunnelse for de pedagogiske og faglige valgene som er
grunnlaget for emnets innhold, form og utvikling.
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode
https://www.uib.no/emne/MEVI102
MEVI102 er et BA-emne på 15 studiepoeng, som typisk tas sammen med MEVI104 andre semester i
bachelorgraden på medier og kommunikasjon. Emnet er organisert i tre moduler: Kvantitativ metode,
Kvalitativ metode, Teori og forskningshistorie. Emneansvarlig vår 2022 var Brita Ytre-Arne, som hadde
ansvar for modulene i kvalitativ metode og teori og forskningshistorie. Jan Fredrik Hovden hadde
ansvar for modulen i Kvantitativ metode. Andre interne undervisere, to seminarledere og en
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gjesteforeleser har også deltatt i undervisningen.
Undervisningsformer
Undervisningen har vært organisert i tre moduler:
1) Kvantitativ metode, med forelesninger og øvinger, innføring i Stata, innlevering av
individuelle oppgaver, veiledning på metodeverksted. Undervisningen legger vekt på å
formilde hva slags problemstillinger kvantitative undersøkelser av mediebruk er egnet til å
besvare, og gir innføring i analyseteknikker.
2) Kvalitativ metode, med digitale forelesningsvideoer, arbeid i grupper med en liten
intervjustudie og skriving av metodeoppgaven, veiledning på metodeverksted. Tema for alle
prosjekt var mediebruk under pandemien, alle gjorde små intervjustudier om konkrete
problemstillinger. Undervisningen legger vekt på praktisk metodelæring.
3) Teori og forskningshistorie, med forelesninger og seminarløp med øvingsoppgaver.
Forelesningene har handlet om forskningshistorie, cultural studies, etnografi og
resepsjonsstudier, kjønn og mediebruk, gaming, sosiale medier, framing og agenda-setting,
oppsummering og eksamensforberedelse. Undervisningen legger vekt på koblinger mellom
klassiske bidrag og aktuelle problemstillinger.
Undervisningen har vært blokkbasert – med en modul av gangen. De to første modulene måtte på
grunn av pandemien gjennomføres digitalt. Dette er svært problematisk for kvantitativt
metodeverksted der underviser må stå for omfattende praktisk veiledning. For kvalitativt
metodeverksted fungerte derimot den digitale veiledningen relativt godt. Tredje modul ble i hovedsak
gjennomført med fysisk undervisning. Oppmøte var variabelt, og dårlig på enkelte forelesninger,
spesielt på gjesteforelesningen om sosiale medier. Seminarløpet lot seg gjennomføre fysisk, og
seminargruppene er en viktig sosial læringsarena for studentene. Studentene som møtte på
forelesning var aktive og bidro positivt i diskusjoner.
Vurderingsformer
Vurderingsformen er en seks timers digital skoleeksamen. Dette fungerer i all hovedsak godt ut fra
læringsmål og undervisning på emnet. Skoleeksamen er likevel et ukjent fenomen for mange
studenter, spesielt etter pandemien, og omfattende innføring i hva eksamensformen innebærer har
vært nødvendig. Det var uheldig at årets skoleeksamen ble lagt uvanlig sent (i begynnelsen av juni),
hvilket ikke var kjent da undervisningsplanen ble lagt. Dermed ble det nesten en måned mellom siste
undervisningsøkt og eksamen. Studenter fikk hjelp av emneansvarlig og seminarledere med spørsmål
de hadde før eksamen, også etter at undervisningen var avsluttet.
Pensum
Pensum var organisert ut fra modulene, og det finnes også en oversikt over relevant tilleggslitteratur.
Våren 2022 ble det kun gjort små justeringer i pensum. Se ellers kommentar senere i evalueringen.

Hvilke tilbakemeldinger gir studentene på emnet?
Gi en kort oppsummering av studentevalueringen av emnet, og beskriv hvilke
tilbakemeldinger som vil bli fulgt opp og hvordan.
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Studieadministrasjonen har gjennomført studentevaluering via spørreskjema. Relativt få studenter
har svart, men disse svarene samsvarer med muntlige tilbakemeldinger og tidligere
studentevalueringer. Seminar og øvingsoppgaver trekkes fram som positivt og viktig for
læringsutbytte på emnet, og det er viktig at disse følger og utdyper forelesningene. Kvantitativ
metode og forskningshistorie oppleves som vanskelig og forvirrende av noen, samtidig som enkelte
etterlyser mer undervisning for å forstå disse aspektene ved emnet. Se siste spørsmål for mer
informasjon om planer for oppfølging.

Hvilke resultater oppnår studentene på emnet?
Gi en kort vurdering av karakterfordelingen i emnet og gi eventuelt en beskrivelse av hvordan
dette bør følges opp.
Av 92 oppmeldte studenter var det 86 som bestod eksamen, en som strøk og fem som trakk seg/
«annen årsak». Det ble gitt A til 14 prosent, B til 20 prosent, C til 41 prosent, D til 19 prosent og E til
7 prosent (avrundede tall fra rapport). C er altså uten tvil mest bruke karakter, mens B og D er
jevnstore og A vesentlig større enn E/F. Resultatene eller karakterfordelingen gir i seg selv ikke grunn
til å iverksette spesielle tiltak.

Er det samsvar mellom læringsmålene og undervisnings- og
vurderingsformene?
Gi en kort vurdering av om ønsket læringsutbytte i emnet samsvarer med utformingen va
undervisnings- og læringsopplegg og vurderingsform.
Det er i utgangspunktet godt samsvar mellom læringsmål, undervisning og vurdering. Derimot er det
problemer med pensum, praktisk gjennomføring av undervisning, og med hvilket ambisjonsnivå
emnet skal ligge på. Se nærmere kommentar under neste punkt.

Hvordan passer emnet inn i studieprogram- og/eller emneporteføljen?
Gi en kort vurdering av hvordan emnet passer inn som del av studieprogrammet (innhold,
form og plassering i programmet), eventuelt som del av instituttets videre emnetilbud.
Emnet er en del av 100-nivået på bachelorgraden/årsstudiet i medier og kommunikasjon, og
representerer her en av de fire søylene som studieprogrammet hviler på. Emnet gir første innføring i
kvalitativ og kvantitativ metode, og innføring i sentrale fagdebatter og teorier i medievitenskapen.
Emnet representerer et første møte med en del ting det er forventet at enhver medieviter skal
kjenne til, og er sånn sett viktig for fagidentiteten i bachelorgraden.
I forbindelse med helhetlig vurdering av metodeundervisningen i medier og kommunikasjon er det
grunn til å tenke nøye over hvordan MEVI102 skal legges opp framover. Underviser i kvantitativ
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metode har foreslått at studenter ikke nødvendigvis trenger å lære Stata, noe som er praktisk krevende
i undervisningssituasjonen og tar fokus fra mer grunnleggende forståelse av kvantitativ metode.
Innføringen i kvalitativ metode på emnet fungerer i all hovedsak godt, og er enklere å gjennomføre når
forelesningsserien er forhåndsinnspilt og undervisningstiden i sin helhet kan brukes på gruppearbeid
og veiledning.
Modulen i teori og forskningshistorie trenger omlegging, først og fremst knyttet til pensum. Det er en
stor utfordring å få studenter til å forholde seg til pensum utover de enkleste innføringsbøkene, selv
når forventninger om dette kommuniseres tydelig i undervisningen. Mange ser ut til å kun lese
Medievitenskap-boken, som er relativt knapp og ikke gir tilstrekkelig dybde eller oversikt. Dette
medfører at undervisningen i forskningshistorie oppleves forvirrende av noen, og at studentenes
forståelse blir relativt skjematisk. Det pensum-grepet som fungerer best er «ukens klassiker», som ble
innført for noen år siden, med tekster av Lazarsfeld, Hall og Radway. Selv om studentene kanskje
opplever disse som krevende å lese, viser både engasjement i undervisningssituasjonen og
eksamensresultater at de evner å forstå relevansen og anvende perspektivene på aktuelle
mediefenomener. Gode øvingsoppgaver og støtte fra seminarledere bidrar også positivt her.
Ideelt sett burde emnet hatt en nyere og mer utfyllende innføringsbok. I mangel av dette er det grunn
til å vurdere andre grep, enten å bygge ut klassiker-undervisningen med oppdaterte fagartikler som
bruker de klassiske teoriene (pensum har allerede eksempler på dette), eller å velge ut et snevrere
antall begreper eller debatter som undervisningen skal gi fordypning i.

Brita Ytre-Arne, professor i medievitenskap, emneansvarlig
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Course evaluation (3-year cycle) of COURSE SEMESTER
The purpose of the course evaluation (3-year cycle) is to provide a report for the
programme board on how the course is built to achieve the learning outcomes and on the
results since the last course evaluation. The course evaluation must include a summary of
a student evaluation of the course. It should also describe how earlier evaluations and selfassessments have been followed up, consider the students accomplishments, assess the
correlation between the description of the course’s learning outcomes and the forms of
teaching, learning and assessment, and draw up proposals for improvement measures.
Recommended length of the assessment is approx. 1-2 pages. The assessment should be
sent to the programme board for discussion and will be published in the Study Quality
Database.

How has previous evaluations and proposed improvement measures been
followed up?
Give a short summary of the improvement measures that have been implemented since the
last course evaluation.

Click to enter text

Which pedagogical and academic choices is the course based on?
Give a brief description of and justification for the pedagogical and academic choices that are
the basis for the course's content, form and development.

Click to enter text

What feedback do the students give on the course?
Give a short summary of the student evaluation and describe how the feedback will be
followed up.

Click to enter text

What results do the students achieve on the course?
Give a brief assessment of the distribution of grades in the course and if relevant give a
description of how this should be followed up.

Click to enter text

5

Mal for emneevaluering (hvert 3. år)/ Template for course evaluation (3-year cycle)
Oppdatert juni 2022 / Updated June 2022

Is there a correlation between the learning objectives and the teaching and
assessment methods?
Give a brief assessment of whether the desired learning outcome correlates with the
teaching and learning design and form of assessment.

Click to enter text

How does the course fit into the study program and / or course portfolio?
Give a brief assessment of how the course fits in as part of the study program (content, form
and placement in the program), or as part of the department's further course offerings.

Click to enter text

Other?
Click to enter text
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