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Medievitenskap Årsenhet 

Hva lærer du?  

Ved endte studier forventes studenten å kunne 

 gi en oversikt over den historiske fremveksten av dagens medier  

 vurdere innholdet i nyhetene, og om det er balansert og etisk forsvarlig  

 beskrive medienes tekster og bilder med faglig terminologi  

 analysere nyhets– og underholdningsmedier i lys av moderne medievitenskapelige teorier  

 diskutere medienes betydning og nødvendige vilkår for et velfungerende demokrati  

 diskutere medienes makt og påvirkning på ulike grupper i samfunnet  

 tolke og sammenligne medievitenskapelige forskningsresultater og diskutere disse med andre 

 ha kjennskap til teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og de humanistiske fagene 

 Kunne kritisk vurdere eget medievitenskapelige arbeid 

 

Medievitenskap Bachelor 

Hva lærer du?  

Du lærer å:  

 gjøre rede for medienes historie med hovedvekt på utviklingen i Norge. 

 gjøre rede for medievitenskapens historie og egenart  

 diskutere medienes rolle i samfunnet, i lys av innsikter fra både samfunnsfag og humaniora. 

 anvende teorier om kommunikasjon og medienes påvirkning av publikum på utvalgte 

mediefenomener. 

 vurdere og kritisere medieteksters form og innhold. 

 analysere mediene som institusjoner, medienes innhold og medienes publikum med metoder og 

teorier fra samfunnsfag og humaniora. 

 gjøre rede for de vanligste forskningsmetodene som benyttes i medievitenskapen, å innhente 

relevant informasjon og vurdere kilder kritisk. 

 Reflektere over relevante etiske problemstillinger knyttet til medieforskning 

 skrive akademiske tekster, formulere problemstillinger og resonnere over samfunnsforhold i forhold 

til medienes virkemåter og framtreden, inkludert medie- og kommunikasjonsrelatert innovasjon 

 argumentere muntlig og skriftlig, å planlegge og gjennomføre et prosjekt, og å jobbe i gruppe. 

 Kunne kritisk vurdere eget medievitenskapelig arbeid 

I tillegg får studenten kunnskaper fra et annet fagfelt som gir bredde i fagkretsen utover medievitenskap.  



 

Journalistikk, Master 

Hva lærer du?  

Du lærer å: 

 Gjøre rede for og utnytte sentrale teorier, forskningstradisjoner og metodologiske tilnærminger 

innen medieforskningen, med særlig vekt på journalistikkforskningen. 

 I lys av teoretiske innsikter fra både samfunnsfag og humaniora, og kunnskap om vitenskapelige 

metoder, kunne analysere faglige problemstillinger innen journalistikkforskningen og presentere 

resultatet i en akademisk tekst. 

 Sammenstille, analysere og vurdere forskning innenfor utvalgte områder innen journalistikk- og 

medieforskningen, inkludert vitenskapelige metoder.  

 Selvstendig kunne kritisk analysere journalistiske og akademiske tekster, med særlig vekt på 

kildekritikk  

 Gi og få kritikk av prosjektplaner og skriftlige akademiske arbeider. 

 Få avansert kunnskap om et område innenfor journalistikkforskningen i forbindelse med eget 

selvstendig forskningsprosjekt 

 Planlegge, utforme og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt om journalistikk 

 Kunne reflektere over de etiske sidene ved egen og andres forskning 

 Kunne redegjøre for, formidle og diskutere journalistfaglige problemstillinger med andre 

 Kunne bidra til innovasjonsprosesser innenfor det journalistiske feltet 

 

Medievitenskap, Master 

 

Hva lærer du?  

Du lærer å: 

 Gjøre rede for utvalgte medievitenskapelige forskningsområder, forskningstradisjoner, teorier og 

metoder i detalj, og i lys av innsikter fra både samfunnsfag og humaniora 

 Identifisere, lese, vurdere, sammenfatte og diskutere medieforskning kritisk og uavhengig.  

 Få avansert kunnskap om et område innenfor medieforskningen i forbindelse med eget selvstendig 

forskningsprosjekt 

 Planlegge og å gjennomføre et medievitenskapelig forskningsprosjekt, alternativt å planlegge, 

utforme og gjennomføre et større medieprosjekt kombinert med en refleksjons- og metoderapport.  

 Kunne reflektere over de etiske sidene ved egen og andres forskning 

 Kunne bidra til innovasjonsprosesser innenfor medie- og kommunikasjonsfeltet 



 Presentere og argumentere vitenskapelig, både muntlig og skriftlig.  

 Gi og motta kritikk av prosjektplaner og skriftlige arbeider.  

 Kunne redegjøre for og diskutere medievitenskapelige problemstillinger med andre 

 

Nordic Media, Master 

Learning outcomes  

 Compare international media traditions and new developments from humanistic and social scientific 

perspectives.  

 Demonstrate understanding of the ownership structures, markets, institutions and regulations that 

structure Nordic media and communication systems on an advanced level.  

 Use this understanding to critically evaluate and reflect upon new developments in international media 

systems.  

 Demonstrate an awareness of key methodological and ethical issues in different cross-disciplinary 

approaches to media research.  

 Locate and engage with relevant and up to date research literature.  

 Independently Design and manage a research project within the field of media and communication.  

 Communicate research questions, analyses, and results convincingly, both within the academic 

community, and to a larger audience. 

 Demonstrate critical approaches to ethical, social, and political issues central to media and 

mediatized societies. 

 Contribute to innovation within the field of media and communication



 


