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JOUR4200 – Journalistikkforskning: Teoretiske 
perspektiver 

               
 

Hjemmeeksamen, høst 2015 - utsatt 
 
 

Utlevering mandag 11. januar kl. 10.00. Innleveringsfristen er torsdag 14. januar kl. 14.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter. 
 
Oppgavesettet er på to (2) sider, og består av to oppgavedeler. BEGGE oppgavedelene skal 
besvares. De teller 50 prosent hver. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DEL 1. 
Journalistikk er et begrep som både betegner en tekstform og en yrkespraksis. Drøft 
med utgangspunkt i pensumlitteraturen (og annen relevant litteratur) hvilke 
deskriptive og normative elementer som kan legges til grunn når journalistikk 
defineres. Legg spesielt vekt på hva som normativt skiller journalistikk fra andre 
tekstformer som public relations og reklame.  
 
DEL 2. 
I løpet av de siste årene har et gammelt fenomen – tekstreklame – fått nye former og 
navn, bl.a. innholdsmarkedsføring (content marketing). Finn og diskuter aktuelle 
eksempler på innholdsmarkedsføring i stoff fra ett eller flere norske mediehus. 
Hvordan skilles dette stoffet fra det journalistiske innholdet? Hvilke journalistiske 
normer utfordres? 
 
De to delene av oppgaven kan med tanke på omfang sidestilles. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/  
 
- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter.  
 
- Nå du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du 
bruker pdf. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc. 
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- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer som du finner på studentweb (IKKE 
NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 
 
- Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt en ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). 
Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 
 
- Du trenger ikke lenger levere fuskeerklæring sammen med eksamensbesvarelsen. Regelverket for 
fusk er imidlertid uendret, og det forventes at studentene har satt seg inn i dette. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Emneansvarlig vil svare på spørsmål om oppgaveteksten som blir sendt på e-post til innen kl. 11.00, 
mandag 11. januar. Spørsmålene skal sendes til studiekonsulent Ingeborg Fauske Ekdahl på 
i.f.ekdahl@media.uio.no slik at kandidaten forblir anonym. Spørsmålene vil bli besvart i løpet av 
dagen. 

Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb innen 31. januar 2016. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.  


