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Kursbeskrivelse: 

Digitale medier har ført til store endringer i hverdagslivet og i mediebransjen. I dette emnet 

lærer du om hvordan digitale medier påvirker enkeltindivider, samhandling og samfunnet som 

helhet. Hva betyr det for livene våre at vi alltid kan være pålogget og tilgjengelige? Hva betyr 

sosiale medier for hvordan vi kommuniserer med hverandre og former vår identitet? Vi ser 

også nærmere på plattformmedier som Facebook og hvordan de er designet, drives av 

algoritmer og hvordan de tjener penger. 

I emnet vil du møte forskere som forklarer hvordan de undersøker digitale medier, du vil lese 

teori som kan hjelpe deg til å vurdere teknologiens betydning og gjennomføre dine egne 

undersøkelser. 

Hva lærer du? 

Når du har bestått emnet kan du:  

• Gjøre rede for hovedtrekk i bruken av sosiale medier 

• Gjøre rede for forretningmodeller i moderne plattformmedier og/eller 

strømmetjenester 

• Diskutere virkninger av sosiale plattformer for demokrati of ytringskultur 

• Ha kjennskap til de mest sentrale posisjonene i diskusjonen om forholdet mellom 

teknologi og samfunn og diskutere dem opp mot digitale medier 

• Forstå og analysere historiske, sosiale, økonomiske og politiske aspekter ved digitale 

medier  

• Vurdere teorier og tilnærminger til å studere digitale medier, og arbeide selvstendig 

med praktiske og teoretiske problemer 

 

Dato Tema Pensum 

 

 

1.Introduksjon 

12.01 

 

 

• Van Dijck, J. (2013). ‘Engineering Sociality in a Culture of 

Connectivity’ + ‘Disassembling Platforms, Reassembling 

Sociality’ [40s] 

 

Valgfritt pensum: 

• Light, B., Burgess, J., & Duguay, S. (2018). The 

walkthrough method [19s] 

• Bucher, T. (2013). The friendship assemblage: Investigating 

programmed sociality on Facebook. Television & New 
Media, 14(6), 479-493. 

• Gerlitz, C., & Helmond, A. (2013). The like economy: 

Social buttons and the data-intensive web. New media & 
society, 15(8), 1348-1365. 

 

 2. Historiske linjer 

19.01 
• Bucher, kapittel 1[20s] 

• Baym, N. K. (2015). ‘Making new media make 

sense’. Personal connections in the digital age. [32s] 



• Reise, Monica. (2016) “The Definitive History of Social 

Media.” The Daily Dot, Sept 12. 

https://www.dailydot.com/debug/history-of-social-media/ 

 

Valgfritt pensum: 

• Barlow, J.P, “A declaration of the independence of 

cyberspace”: https://www.eff.org/cyberspace-independence 

• Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: 

Definition, history, and scholarship. Journal of computer-
mediated communication, 13(1), 210-230. 

• Turner, F. (2005). Where the counterculture met the new 

economy: The WELL and the origins of virtual 

community. Technology and culture, 46(3), 485-512. 

• Standage, T. (2013). Cicero’s Twitter: Tom Standage on the 

forgotten history of social media. Verge: 
https://www.theverge.com/2013/12/3/5170440/tom-
standage-on-the-forgotten-history-of-social-media 

 

  Skriveuke [Første innlevering d.29/1] 

 3. Sosialitet: 

Identitet og nettverk 

02.02 

• Baym 2015 “Communities and networks” + “New 

relationships, new selves” [50s] 

• Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet 

passionately: Twitter users, context collapse, and the 

imagined audience. New media & society, 13(1), 114-133 

[19s] 

Valgfritt pensum: 

• Marwick, A. (2013). ‘Online Identity’, pp. 355–364 in A 
Companion to New Media Dynamics, J Hartley, J Burgess, 

A Bruns (eds), Wiley-Blackwell, Chichester. 

• Neff, G., & Nagy, P. (2016). Talking to Bots: Symbiotic 

Agency and the Case of Tay. International Journal of 
Communication, 10, 4915–4931. 

• Lingel, J., & Gillespie, T. (2014, October 2, 2014). One 

name to rule them all: Facebook's identity problem. The 

Atlantic. Retrieved October 3, 2014, from 

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/one-

name-to-rule-them- all-facebook-still-insists-on-a-single-

identity/381039/?single_page=true  

• Fumo, N. (2017). Instagram Profiles are the new homepage. 

The Verge: 
https://www.theverge.com/2017/6/14/15796124/instagram-
curation-archive-profiles-homepage 

 

https://www.dailydot.com/debug/history-of-social-media/
https://www.eff.org/cyberspace-independence
https://www.theverge.com/2013/12/3/5170440/tom-standage-on-the-forgotten-history-of-social-media
https://www.theverge.com/2013/12/3/5170440/tom-standage-on-the-forgotten-history-of-social-media
https://www.theverge.com/2017/6/14/15796124/instagram-curation-archive-profiles-homepage
https://www.theverge.com/2017/6/14/15796124/instagram-curation-archive-profiles-homepage


 4. Teknologi: 

Plattformer & 

algoritmer 

09.02 

• Bucher, T. (2012). Want to be on the top? Algorithmic 

power and the threat of invisibility on Facebook. New media 
& society, 14(7), 1164-1180 [16s] 

• van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The platform 

society as a contested concept. I The Platform Society. 

Oxford, UK: Oxford University Press. [23s] 

• Bucher, T., & Helmond, A. (2017). The affordances of 

social media platforms. The SAGE handbook of social 
media, 223-253. [30s] 

 

Valgfritt pensum: 

• Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big 

data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly 

phenomenon. Information, communication & 
society, 15(5), 662-679. 

• Gillespie, T. (2010). The politics of ‘platforms’. New media 
& society, 12(3), 347-364. 

• Seaver, N. (2019). Knowing algorithms. Digital STS, 412-

422. 

 

  Skriveuke [andre innlevering d.19/2] 

 

 

 

5. Økonomi: 

Markeder og 

arbeidsformer 

23.02 

 

 

• Nieborg, D. B., & Poell, T. (2018). The platformization of 

cultural production: Theorizing the contingent cultural 

commodity. New media & society, 20(11), 4275-4292. 

• Duffy, BE. (2017), ‘(Not) Just for the Fun of It: The Labor 

of Social Media Production’, pp. 45–97 in (Not) Getting 
Paid to Do What You Love: Gender, Social Media, and 
Aspirational Work, Yale University Press, New Haven. 

 

Valgfritt pensum: 

• Nieborg, D. B. (2015). Crushing candy: The free-to-play 

game in its connective commodity form. Social Media+ 
Society, 1(2), 2056305115621932 

• Zuboff, Shoshana 2018. The Age of Surveillance 

Capitalism: The Fight for a Human Future at the New 

Frontier of Power, Public Affairs. [Introduction] 

• Vaidhyanathan, 2018. “ The Attention Machine”. I 

Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and 

Undermines Democracy. Oxford University Press. [s.27] 

 

 6. Politikk: 

Demokrati & 

internettkultur 

02.03 

 

• Bucher, FB kapittel 6 [30s] 

• Massanari, A. (2017). # Gamergate and The Fappening 

[15s] 

• Phillips, W., & Milner, R. M. (2018). The ambivalent 
internet [utdrag] 

 

Valgfritt pensum 



• Stein, J. (2016). “How Trolls are ruining the Internet”. 

Time: https://time.com/4457110/internet-trolls/ 

• Gillespie, T. (2018) The Logan Paul YouTube controversy 

and what we should expect from internet platforms. Vox: 

https://www.vox.com/the-big-

idea/2018/1/12/16881046/logan-paul-youtube-controversy-

internet-companies 

• Whitney Phillips, “Chapter 1 – Defining Terms: The 

Origins and Evolution of Subcultural Trolling” and 

“Chapter 2 – The Only Reason to Do Anything: Lulz, Play, 

and the Mask of Trolling” 15-36 in This Is Why We Cant 
Have Nice Things: Mapping the Relationship Between 
Online Trolling and Mainstream Culture (2015) 

http://ieeexplore.ieee.org.myaccess.library.utoronto.ca/xpl/b

kabstractplus.jsp?bkn=7081710  

• Alice Marwick and Becca Lewis, “The Online 

Radicalization We’re Not Talking About” New York 
Magazine Select/All (2017) 

http://nymag.com/selectall/2017/05/the-online-radicalization-

were- not-talking-about.html 

 

 

7.Workshop 

09.03 

 

 

 

 

Mappeeksamen 

Eksamen består av 3 deloppgaver: 

1) Ta utgangspunkt i en selvvalgt avisartikkel som omhandler et aspekt ved digitale medier 

(enten om selve teknologien eller om bruken av digitale medier). Ved hjelp av Bayms 

tekst "Making new media make sense" og annen relevant pensum, hvilke holdninger til 

forholdet mellom teknologi og samfunn (f.eks. teknologisk determinisme eller 

sosialkonstruktivisme) vitner artikkelen om? Ta også stilling til hvordan argumentet ville 

sett ut dersom artikkelen ville inntatt en motsatt holdning. 

Oppgaven skal besvares individuelt, på 3-4 sider (á 2300 tegn uten mellomrom).  

 

2) Affordance-analyse av en plattform eller app 

1.     Gi en kort redegjørelse for og definisjon av affordance-

begrepet fra pensum. Her kan du gjerne ta stilling til hvordanaffordance-

begrepet forholder seg til sosial konstruktivismeogteknologisk determinisme.  

2.     Bruk deretter affordance-begrepet til å analysere en selvvalgt sosiale medier-

plattform elleren app.Ta gjerne stilling til de teknologiske egenskapene ved plattformens/appen

s konkretefeatures eller funksjoner, og hvordan disse både kan være muliggjørende eller begre

nsende for bruken av mediet. 

Oppgaven skal besvares individuelt, på 3-4 sider (á 2300tegn uten mellomrom). 

 

3) Hvis du fikk valgt! Konseptutvikling og design av et nytt medie.  

https://time.com/4457110/internet-trolls/
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/12/16881046/logan-paul-youtube-controversy-internet-companies
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/12/16881046/logan-paul-youtube-controversy-internet-companies
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/12/16881046/logan-paul-youtube-controversy-internet-companies


 

Det kan være enkelt å kritisere eller bli for begeistret av nye digitale plattformer, dingser eller 

apper. Det kan være vanskeligere å se for seg hva alternativet ville vært. Hva ville f.eks. være en 

”bedre” versjon av Facebook eller Snapchat? I denne oppgaven bes dere tenke utover det som 

allerede eksisterer av digitale medier i dag, og ”designe” og ”utvikle” et nytt, alternativt, og 

kanskje ”bedre” alternativ. Meningen er ikke å faktisk designe og lage en fungerende prototype 

av noe slag, men å utvikle et *konsept* til et nytt digitalt medie. Det eneste kriteriet for 

utviklingen av konseptet er at det skal være en løsning på et eksisterende problem, eller en 

forbedring av en eksisterende plattform/app. Konseptet skal presenteres i en rapport på 8-10 

sider, skrevet i grupper.  

 

Konkret skal rapporten inneholde informasjon om følgende elementer: 

- Et fiktivt navn på det nye mediet/plattformen/appen. 

- Hva forsøker den å løse? Hva er det eksisterende problemet som det nye 

mediet/plattformen/appen er en løsning på? Denne delen innebærer en kritisk analyse av 

et eksisterende problem eller utfordring i dagens mediesamfunn/medier.  

- Hvorfor er det viktig å få løst dette problemet? Denne delen innebærer at dere tenker 

kritisk på de samfunnsmessige, kulturelle, politiske og/eller etiske konsekvensene av 

medier. 

- Hvem løsningen er for? Denne delen handler om å tenke på hva eller hvem man faktisk 

designer for. Er det noen grupper med mennesker som evt. eksluderes fra dagens 

løsninger og som kanskje ville hatt spesielt stor nytte av konseptet deres? 

- Hvordan, mer konkret, konseptet deres løser dette problemet? Denne delen av oppgaven 

kan f.eks. beskrive det nye mediet/plattformen/appens affordances, designelementer, 

funksjoner, forretningsmodeller, målgruppe, brukervillkår (ikke et krav å ta stilling til alt). 

Det skal fremgå hvordan disse elementene er designet/utviklet med tanke på problemet 

dere innledningsvis har identifisert. 

- Oppgaven må gjerne inneholde en visualisering av løsningen; en tegning, digital illutrasjon, 

foto etc. 

 

Husk, at selv om dere blir bedt om å være kreative, er dette en akademisk oppgave. Det vil si at 

argumentene, de foreslåtte løsningene, identifikasjon av et eksisterende problem eller 

utfordring osv. *skal* begrunnes og støttes opp under ved hjelp av faglitteratur. Det er både en 

forventning at dere trekker aktivt på pensum og relevant selvvalgt litteratur.  

Oppgaven skal besvares i grupper på 8-10 sider (á 2300 tegn uten mellomrom).   

 
Feedback og veiledning på oppgavene 

Studentene fikk mulighet til å få veiledning og feedback på alle deloppgavene. De to første 

oppgavene ble plassert med en valgfri innleveringsfrist etter tilsvarende ”modul”. Dvs. oppgave 

1 svarer til seminarene 1-2 med en skriveuke til å skrive et ukast som de så fikk skriftlig 

tilbakemelding på. 25 personer leverete og fikk grundig tilbakemelding. Oppgave 2 

korresponderer til seminarene 3-4 og fikk en avsatt skriveuke. Også her fikk de grundig skriftlig 

tilbakemelding av meg. 21 oppgaver ble levert. Oppgave 3 fikk de muntlig feedback på i form 

av en eksamensworkshop + gruppeveiledning. Denne formative feedbacken fikk de to uker 

etter at oppgaveformuleringen ble kjent for dem slik at de hadde hatt noe tid til å brainstorme 

og utarbeide en idé. Utgangspunktet for veiledningen var en tentativ idéskisse. Mange synes 

denne oppgaven virket veldig spennende men også utfordrende. Ettersom semesteret og alle 

forelesningene sluttet i starten av mars har de jobbet med denne oppgaven mer eller mindre 

selvstendig etter feedback, så her er det mye som kan ha skjedd mellom feedback og 



ferdigstillelse. Jeg har vært ganske klar på at oppgaven ikke handler om å ”bare” lage en ny 

funksjon på noe som hadde vært litt artig, men å bruke mediekritikken generativt til å lage et 

konsept som er godt fundert i faglitteratur og et mer eller mindre viktig problem. De har fått 

tydelig beskjed om at oppgaven er akademisk, dvs. skal underbygges av kilder og faglitteratur. 

Jeg har også forsøkt å gjøre mye ut av å få studentene til å tenke utover deres egen horisont og 

livsverden. Merk at oppgave 3 er en gruppeoppgave og at gruppene ble inndelt av meg i starten 

av semesteret. Som del av kurset skulle alle gruppene møtes én time før hvert seminar og ha 

diskutert pensumtekstene og utarbeidet et diskusjonsspørsmål, eller et illustrerende eksempel 

som de ble bedt om å dele med resten av klassen på Canvas i forkant. Jeg brukte så disse 

spørsmålene og eksemplene aktivt i den påfølgende undervisningen som gjorde at arbeidet 

deres både ble anerkjent og brukt til noe. Med andre ord fikk gruppene tid til å bli kjent med 

hverandre før de skulle jobbe sammen om oppgave 3.  

 

Karaktergivning  

Alle oppgavene får en delkarakter som bidrar til den endelige sluttkarakteren. 

Gruppeoppgaven nr.3 får én karakter som er til felles for alle gruppemedlemmene.   

 

Karakterveiledning for eksamen på BA-nivå 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-imk-

bachelor.html 

 

 


