Eksamensoppgave
Hvorfor hevdes det at offentligheten i dag består av en rekke såkalte ekkokamre og at
politiske kunnskapsforskjeller har økt sammenlignet med tidligere tiår? I hvilken grad får
slike påstander empirisk støtte i forskningslitteraturen? Diskuter til slutt i hvilken grad teorien
om medienes dagsordenfunksjon har relevans i dagens mediesituasjon.

Sensorveiledning
Om undervisning
Studentene har hatt sju forelesninger, med følgende tema/titler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduksjon: Grunnleggende begreper, dagsorden, priming og framing
Nyhetsbruk og politisk kunnskap
Sosiale medier, selektiv eksponering og ekkokammer
Strategisk kommunikasjon og lobbyisme, innflytelse, konsekvenser for demokratiet
Comparative Political Communication
Populist communication
Politiske partier og valgkamp + oppsummering

I tillegg har studentene hatt sju dobbeltimer med seminarer. Der har de jobbet med
spørsmålene:














Hvilken betydning har nyheter i et demokrati, og hvilken sammenheng er det mellom
nyhetstilbud, nyhetsbruk og politisk kunnskap?
Hvorfor, hvordan og i hvilken grad kan stadig flere nyhetsplattformer påvirke politisk
kunnskap?
Redegjør for hvorfor flere hevder at dagens mediesituasjon vil føre til at offentligheten
består av en rekke såkalte ekkokammer. Diskuter deretter både teoretisk og empirisk, i
hvilken grad dette er en rimelig påstand.
Redegjør for begrepene selektiv eksponering og «motivated reasoning». Diskuter deretter
i hvilken grad disse perspektivene er fruktbare for å forstå kommunikasjon i sosiale
medier.
Hva slags plass har lobbyvirksomhet i et demokratisk system? Er slik virksomhet med på
å forsterke eller utjevne maktforskjeller i samfunnet? Finn eksempler.
Hva kjennetegner lobbyisters kommunikasjon? Hvordan argumenterer de? Finn
eksempler.
På hvilken måte kan komparativ metode bidra med kunnskap om politisk kommunikasjon.
Gi eksempler.
På hvilke måter hevdes det at sosiale medier endrer offentligheten, både på positive og
negative måter? Diskuter påstandene kritisk.
Hva er populisme og populistisk politisk kommunikasjon? Gi eksempler.
Hvordan dekker ulike medier populisme og populistiske partier? Gi eksempler.
Redegjør for begrepene dagsorden, priming og framing. Diskuter deretter i hvilken grad
disse teoriene er fruktbare i dagens mediesituasjon.



Hva er et politisk parti? Hvilke endringer påstås det at partier har gjennomgått knyttet til
politisk kommunikasjon og valgkamp de siste tiårene?
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Krav til oppgaven
Minimumskravet er å forklare hvordan en overgang fra et «low choice» til «high choice»
medielandskap har gitt folk muligheter til å velge medieinnhold med utgangpunkt i interesser
og holdninger. Videre bør det inneholde noe om at begge disse påstandene er omdiskutert i
litteraturen. Angående det siste spørsmålet bør minstekravet være at begrepet forklares på en
riktig måte.
Gode besvarelser bør også peke på at selektiv eksponering ligger til grunn for begge
antagelsene, og at det det finnes både teoretiske og empiriske innvendinger mot dem. Det
teller også positivt hvis ekkokammer diskuteres opp mot teorier om «motivated reasoning» og
såkalt skyttergravsdynamikk. Det er derfor naturlig å trekke inn Stroud 2017 (selektiv
eksponering) Prior 2005 (økte kunnskapskløfter), Brundidge 2010 (teoretisk og empirisk
problematisering av ekkokammertesen) (Enjolras et al. 2012 (diskusjon av
ekkokammertesen), Karlsen et al. 2017 (ekkokammer og skyttergravsdynamikk). Taber &
Lodge 2006 (motivated reasoning), samt van Aelst et al. (2017 (generell high choice
problematikk, blant annet påpeker de manglende longitudinelle studier av politiske
kunnskapskløfter).
Gode besvarelser vil også koble det siste spørsmålet til overgangen fra low til high choice.
Her kan diskusjonen ta mange retninger, men det kan pekes på at «mikromekanismen» i
modellen har gyldighet (at folk påvirkes av medienes dagsorden), men hvis folk bruker ulike
medier ut ifra interesser og eller holdninger vil det ikke finnes en enkelt mediedagsorden som
bestemmer borgernes dagsorden. Pensum er Iyengar 2017.

