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Sensorveiledning MEVIT1320 Journalistikk, etikk og nyhetsproduksjon V22 
 

Eksamensoppgave MEVIT1320 

I «Journalistikkens filosofi» skriver forfatterne Hornmoen og Steensen (2021) at «… en sameksistens av 

tilsynelatende motstridende idealer er en styrke for journalistikken og dermed for den offentlige sfæren 

og demokratiet.» (s 185). Hva mener forfatterne med dette? Diskuter utsagnet i lys av begrepene 

samfunnsoppdraget og desinformasjon/falske nyheter. Informer diskusjonen med relevante 

perspektiver fra pensum og bruk gjerne eksempler. 

 

Om emnet 

Dette emnet handler om journalistikk, journalistikkens rolle og hvilke idealer som gjelder i 

journalistikken i dag. Hvordan ser dette landskapet ut i en tid der journalistikken også er under press og 

der de økonomiske og teknologiske rammene endrer seg? I det moderne demokratiske samfunnet har 

journalistikken en avgjørende plass for den offentlige debatten og informasjonsflyten. I dette emnet 

undersøkes journalistikkens rolle i samfunnet nærmere. Det gjøres ved å studere journalistikkens idealer 

og journalistikkens filosofi. Emnet studerer også ulike etiske problemstillinger som diskuteres i bransjen 

og som er en del av profesjonsutøvelsen. Nyheter er det bærende innholdselement i journalistikken og 

vies ekstra oppmerksomhet i emnet. Blant annet fokuserer emnet på hvordan nyheter produseres og 

hva som påvirker nyhetsproduksjonen. 

Pensum 

Pensum består av tre bøker som alle tar opp sentrale problemstillinger i journalistikk i dag, knyttet til 

nyhetsproduksjon i dag, økonomi og teknologi. Ulike perspektiver på og problemstillinger knyttet til 

journalistikkens samfunnsoppdrag står sentralt, likeså etiske aspekter ved journalistikken. Ett av 

pensumbidragene har et mer filosofisk tilsnitt og ser på de idéhistoriske grunnlagene for ulike idealer i 

journalistikken og for journalistrollen. Alt i alt gir pensum et solid grunnlag for videre studier av 

journalistikk. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av pensumlitteraturen: 

Journalistikk og kildekritisk analyse (2. utgave) av Sigurd Allern 

Denne pensumboken har sitt tematiske utspring i den digitale revolusjonen og de helt nye vilkårene for 

kommunikasjon og journalistikk. Tilgangen til informasjon er enorm og informasjonens karakter og 

kvalitet varierer veldig. Forekomsten av fake news og desinformasjon er mer fremtredende og er de 

siste årene blitt en del av den offentlige debatten vi har om journalistikk, nyhetsmedier, dens vilkår og 

troverdighet. Kildekritikk er en grunnleggende del av et journalistisk arbeid, men også en del av den 

allminnelige samfunnsborgeres mulighet til å kritisk vurdere medietekster av ulike slag. I denne 

sammenheng spiller nyhetsmediene også en sentral rolle som informasjonskilde og det er det som er et 

særlig fokus i denne boken. 

Journalistikkens filosofi av Harald Hornmoen og Steen Steensen 

Denne boken handler om de journalistiske idealene og en søken etter filosofien bak disse idealene. 

Boken viser hvordan journalistikken i dag består av tilsynelatende motsetningsfylte idealer som det å 
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være objektiv og det å være aktivistisk, men hvordan kan man forstå det ut i fra vår tid? Forfatterne 

presenterer og diskuterer det filosofiske begrepet og holdningen pragmatisme, og mener dette er 

fruktbart for å forstå de ulike idealene som preger journalistikken og journalistrollen.  

Journalistikkens problem: Demokrati, økonomi og teknologi av Helle Sjøvaag 

Helle Sjøvaag tar i denne boken utgangspunkt i det hun postulerer som journalistikkens problem, nemlig 

at journalistikkens demokratiske rolle hviler på medienes kommersielle grunnlag. Forfatteren 

presenterer og diskuterer i denne boken et teoretisk fundament for å forstå journalistikkens rolle i 

dagens demokrati og samfunn. Sjøvaag diskuterer journalistikkens samfunnsoppdrag, og viser hvordan 

rammene for nyhetsmediene skaper spenninger i journalistikken, og hvordan den økonomiske og 

teknologiske utviklingen preger journalistikkens profesjonsideologi og rolle i samfunnet. 

 

Om undervisningen V22 

Emnet har hatt syv forelesninger med tilhørende seminargrupper (x 2).  Temaene for forelesningene har 

for det fleste av forelesningene vært tett knyttet til pensum, og har dermed fokusert på de temaene 

som bøkene reiser. Èn forelesning var knyttet opp mot krigen i Ukraina og handlet om uavhengig 

journalistikk i Russland. Denne forelesningen ble naturlig nok planlagt og satt opp etter at 

undervisningsplanen for emnet var satt opp, da det ble aktualisert av krigens utbrudd i februar. I 

seminarene har studentene jobbet med oppgaven og diskusjonsspørsmål knyttet til den tematikken som 

ble behandlet i forelesningene. Det har ikke vært obligatorisk oppmøte i seminarene V22. 
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Vurdering av eksamensbesvarelsene 

Oppgaven igjen: I «Journalistikkens filosofi» skriver forfatterne Hornmoen og Steensen (2021) at «… en 

sameksistens av tilsynelatende motstridende idealer er en styrke for journalistikken og dermed for den 

offentlige sfæren og demokratiet.» (s 185). Hva mener forfatterne med dette? Diskuter utsagnet i lys av 

begrepene samfunnsoppdraget og desinformasjon/falske nyheter. Informer diskusjonen med relevante 

perspektiver fra pensum og bruk gjerne eksempler. 

Det er mange måter å løse denne oppgaven på, og det er flere måter å disponere en tekst som skal 

drøfte denne oppgaven. Det må altså være rom for å løse det på flere måter. Jeg har sagt flere ganger til 

studentene i undervisning at det er viktig å inkludere perspektiver fra alle pensumbidragene. I denne 
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oppgaveteksten løftes det frem et sitat fra ett av bidragene, men oppgaven løses aller best ved at ulike 

begreper og perspektiver fra de tre bøkene aktivt brukes i en diskusjon. 

Jeg vil gjerne at studentene som et minimum diskuterer de ulike idealene og hvordan idealene kan 

oppfylle samfunnsoppdraget i dagens mangfoldige og informasjonsrike samfunn, slik forfatterne 

argumenterer for. I tillegg vil jeg at studentene også trekker inn desinformasjon og falske nyheter som 

en trussel mot samfunnsoppdraget og det demokratiske aspektet ved institusjonen. Dette diskuteres fra 

ulike perspektiver i alle tre pensumbøkene. Et minimum er at studentene forklarer hva journalistikk, 

samfunnsoppdraget, falske nyheter og desinformasjon er, og redegjør for sentrale begreper. 

I de gode oppgavene drøfter studentene utsagnet som løftes frem i oppgaveteksten og går inn på 

hvordan en bevissthet om idealene og journalistrollene kan styrke og informere journalistikken i dag. De 

aller beste oppgavene knytter denne diskusjonen opp mot legitimitet i journalistikken og 

nyhetsmediene, sannhet og den etiske forpliktelsen som ligger i det (ref Allern), og viser hvordan 

idealene knytter seg til profesjonsideologi (Hornmoen & Steensen). De beste oppgavene bør også 

inkludere spenningen som Helle Sjøvaag beskriver i sin pensumbok, mellom journalistikkens 

samfunnsoppdrag og journalistikkens økonomiske og teknologiske endrede rammebetingelser. 

De gode og svært gode eksamensbesvarelsene trekker altså linjer mellom pensumbidragene, og kritisk 

diskuterer spørsmålet. Det vil si at de relevante begrepene og perspektivene ikke bare skisseres opp og 

redegjøres for, men at kandidaten gjennom pensumbegreper og aktuelle eksempler kritisk diskuterer 

spørsmålet. 

 


