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Eksamen består av to oppgaver som begge teller 50 prosent hver 

1. Et oppslag i mediene dekker en sak om private barnehager med fokus på at barna i 

barnehagene stortrives og at private barnehager er viktige for at alle barn i Norge får 

tilbud om barnehageplass. Et annet medieoppslag om private barnehager dekker saken 

med fokus på at mange eiere tar ut overskudd fra barnehagedriften til egen lomme. 

Diskuter i hvilken grad og på hvilken måte «agenda-setting» (dagsordenfunksjonen) og 

«framing» kan bidra til å kaste lys over om disse to medieoppslagene vil ha like eller 

forskjellige effekter på publikum.  

 

2. Hva menes med begrepet «mainstreaming» som er utviklet innenfor 

kultivasjonsteoritradisjonen?  Vil du si at dette begrepet er like relevant i dag som det var 

på 1980-tallet? 

 

Om undervisning 

Studentene har hatt sju forelesninger, med følgende tema/titler: 

 Introduksjon til emnet 

 Effekter på individnivå 

 Dagsorden, framing, priming, civic participation, political communication. 

 Cultivation, perceptions of social reality 

 Social perception, third-person effect, hostile media perceptions. Stereotyping. 

 Sex, vold og avhengighet 

 Medieeffekter - oppsummering av emnet 

 

I tillegg har studentene hatt sju dobbeltimer med seminarer. Der har de jobbet aktivt med å 

diskutere begreper og teorier fra pensum på sin egen mediebruk og hvordan de gjennom den 

påvirkes av mediene. Mer presist har de skrevet mediedagbok, og diskutert med utgangspunkt 

i pensumlitteraturen hvordan de selv kan ha blitt påvirket av mediene.  
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Krav til oppgavene.  

 

Oppgave 1  

 

Hovedpoenget i denne oppgave er forståelsen av forskjellen mellom agenda-setting og 

framing. Agenda-setting bidrar til å forklare at et fokus på private barnehager gjør saken 

viktig for publikum, dette vil være likt for begge nyhetssaker, mens framing bidrar å forstå 

hvordan de to budskapene kan ha ulike effekter, fordi de aktualiserer ulike 

«considerations» hos mottaker. Dette kan også knyttes dette til rammeverket til Potter og 

forskjeller mellom oppfatninger og meninger/holdninger. Gode besvarelser vil også kunne 

diskutere hvordan budskapene kan ha ulike effekter for ulike typer mottakere. Flere teorier 

og begreper kan altså trekkes inn i oppgaven og bidra til diskusjonen på fruktbare måter, 

men hovedfokus må være på å besvare spørsmålet.   

 

 

Oppgave 2 

 

Her bør kandidater beskrive mainstreaming og diskutere dette begrepet relatert til 

kultivasjonsteori. Kultivasjonsteori handler om hvordan gjentatt eksponering for 

medieinnhold danner stabile oppfatninger, holdninger, og normer, og at publikums 

virkelighetsbilde derfor vil samsvare med fjernsynets. Mainstreaming er en teoretisk 

videreutvikling som hevder at kultivasjon visker ut forventede gruppeforskjeller hos 

høykonsumenter. Denne spesifiseringen er viktig for den videre diskusjonen. Dette fordi 

et mer fragmentert medielandskap og større muligheter for selektiv eksponering kan ha 

ført til at mainstreaming effekter har avtatt over tid, men kultivasjonseffekter (at 

mediebrukeres oppfatniner kultiveres basert på medieinnhold), ikke har avtatt på samme 

måte. Gode besvarelser bør ha forstått denne forskjellen mellom generell kultivasjon og 

mainstreaming.  

 

 

 


