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Eksamensoppgave: Hvordan kan vi forstå nyhetsmedienes rolle i demokratiet? Diskuter dette. 
Inkluder temaer som falske nyheter og betydningen av kildekritikk i journalistikken. Bruk 
aktuelle eksempler. 
 
Pensum:  
Allan, Stuart (2010). News culture. New York, Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press.  

Allern, Sigurd (2018). Journalistikk og kildekritisk analyse. Oslo: Cappelen Damm akademisk.  

Enli, Gunn mfl. (2010). Tv: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.  

Waldahl, Ragnar (1999). Mediepåvirkning. Oslo: Ad notam Gyldendal.  

 
Hovedtemaer for forelesningene har vært som følger:  

Aktivitet Foreleser 

Introduksjon: journalistikkens rolle i 
samfunnet 

A. G. Larsen 

Nyheter, journalistikk og kildekritikk A. G. Larsen 

Falske nyheter P. B. Brandtzæg 

Medierepresentasjoner A. G. Larsen 

TV i samfunnet E. Brun 

Mediepåvirkning A. G. Larsen 

Oppsummering, sentrale teorier og 
perspektiver 

A. G. Larsen 

 

All undervisning gikk digitalt. Fire forelesningene ble spilt inn og lastet opp i Canvas, tre 

forelesninger ble holdt live via Zoom. I tillegg til forelesninger ble det holdt 7 seminarer.  

 

Veiledning til sensor 

Ideer om nyhetsmedienes rolle i samfunnet har blitt tatt opp flere ganger i undervisningen. På 

forelesning, der vi har sett på betydningen av nyhetsmedier og journalistikk som kilde til 

informasjon og kunnskap, arena for meningsutveksling, fellesarena og vaktbikkje. Dette er blitt 

eksemplifisert, blant annet med koronapandemien som eksempel. Og på seminarer, der 
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studentene blant annet har diskutert hvorfor vi trenger journalistikk, hvorvidt journalistikkens 

betydning for demokratiet har endret seg i dagens medielandskap. Temaet har også blitt berørt 

indirekte blant annet på seminar om falske nyheter, der studentene blant annet diskuterte 

hvorfor falske nyheter er et problem.  

 

Kildekritikk og falske nyheter har også vært sentrale deler av undervisningen i emnet. Falske 

nyheter var tema for en egen forelesning, i tillegg til å bli diskutert på seminarene. Kildekritikk 

har også vært tema i forelesning og seminarer, i tillegg til å være en sentral del av 

kvalifiseringsoppgaven (der studentene skulle levere et skriftlig journalistisk produkt (feature-

/nyhetsartikkel ) og et refleksjonsnotat). 

 

Spørsmål om nyhetsmedienes rolle berøres i alle pensumbidragene. For eksempel tar Allan i 

kapittel 1 opp Habermas’ ideer om den offentlige sfære og nyhetsmedienes rolle her. Allerns 

bok går grundig gjennom spørsmål om kildekritikk og knytter dette opp mot behovet for kilder 

som formidler pålitelig og troverdig, men også vesentlig, informasjon. Kort sagt presenteres 

kildekritikk i journalistikken her som en forutsetning for redaksjonell kvalitet. Waldahl kommer 

også inn på medienes betydning for individer, grupper, institusjoner og samfunnet i stort.  

 

I tillegg til forelesningen om falske nyheter, omtales falske nyheter spesielt i Allern kapittel 2.  

 

Kandidaten bør ha vekt på kildekritikk og falske nyheter, men står fritt til å inkludere også andre 

temaer.  

 

Andre temaer som vil være relevant å trekke inn: hva forskning viser at nyhetsmediene faktisk 

fokuserer på (her har vi vært innom nyhetsverdier, generiske tolkningsrammer, kildemønstre og 

-relasjoner, representasjoner av etniske minoriteter, kjønn, krig og konflikt); nyhetsmedienes 

dobbeltrolle/børs og katedral – demokratiske idealer og det kommersielle, medienes makt.  

 

Noen spørsmål kandidatene bør innom:  

Hva er nyhetsmedienes rolle i demokratiet? 

Hva menes med kildekritikk (i journalistikken)?  

Hva er falske nyheter? Hvordan kan det være et problem ref. nyhetsmedienes rolle? 

Hvilken betydning har kildekritikk mtp. oppgaveteksten? 

Hvordan skille det «falske» og det «sannferdige»? 

Hva er sammenhengen mellom kildekritikk i journalistikken, falske nyheter og nyhetsmedienes 

rolle?  

 

Gode og svært gode kandidater evner å trekke linjer mellom pensumbidragene, og kritisk 

diskutere spørsmålet. Det vil si at idealer ikke bare skisseres opp, men at kandidaten gjennom 

pensumbegreper og aktuelle eksempler viser hvordan nyhetsmedienes utøver sin rolle og 

hvordan svak kildekritikk og falske nyheter kan utgjøre et demokratisk problem.   


