
Periodisk emnerapport 

JOUR4200  – Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver 

 

Emnet undervises på masternivå og har blitt holdt fire ganger tidligere.  

Emneansvarlig Karoline Andrea Ihlebæk, foreleser Petter Bae Brandtzæg. 

Kort om emnet fra emnesiden 

JOUR4200 er et obligatorisk innføringsemne for studenter med opptak til mastergraden i 

journalistikk. Emnet skal tas første semester. 

Hovedformålet med emnet er å gi kunnskaper om teoretiske problemstillinger og 

forskningstradisjoner som raskt kan hjelpe studenten i gang med masterstudiet og skriving av 

masteroppgaven.         

Emnet gir en innføring i sentrale områder innen journalistikkforskningen.Undervisningen vil ta 

opp teoretiske perspektiver fra pensumlitteraturen og annen, aktuell forskning, og belyse hvordan 

teori kan anvendes i empirisk forskning. 

Læringsmål 

Når emnet er fullført og eksamen avlagt, forventes studenten: 

 å ha tilegnet seg forskningsbaserte kunnskaper om journalistikkens samfunnsroller, 

markedsorientering og teknologiske rammer, forholdet til kildene, samt om 

journalistikkens nyhetsverdier, sjangrer og tolkningsrammer. 

 å kunne formulere selvstendige problemstillinger knyttet til et teoretisk perspektiv innen 

journalistikkforskningen 

 å kunne analysere hvordan digital teknologi og ’nye medier’ påvirker journalisters 

yrkesroller og arbeidsmåter 

 å kunne identifisere og kritisk reflektere over etiske problemstillinger og dilemmaer i 

journalistisk arbeid 

 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen. 

 

Undervisningsform 

Undervisningen foregikk i åtte tre-timers bolker og fungerte som workshops der underviserne varierte 

mellom korte forelesningsbolker og studentaktiviteter. Denne pedagogiske tilnærmingen var en 

videreføring av tidligere undervisningsopplegg, og som fikk gode evalueringer fra studentene.  

Vi hadde også en gjesteforeleser fra Norsk presseforbund som snaket om etikk og etiske vurderinger i 

PFU. 

 

Pensum 

Pensum består av to bøker og artikler. Pensum ble oppdatert i henhold til endringer i 

forelesningstemaene grunnet spesialkompetansen til foreleserne innenfor journalistikkfeltet. 



 

Vurderingsform 

Studentene ble evaluert i form av en obligatorisk semesteroppgave, vurdert etter bestått/ikke bestått). 

Alle studentene fikk i tillegg individuell skriftlig tilbakemelding på oppgaven. Avsluttende eksamen 

var en hjemmeeksamen. 

12 studenter gjennomførte hjemmeeksamen. 

A-1 

B-3 

C-4 

D-3 

F-1 

 

Endringer siden forrige periodiske evaluering 

Vi har oppdatert pensum, og lagt om til tre timers undervisningsbolker. 

 

Forslag til forbedringer 

Jevnt over var studentene veldig fornøyd med emnet, og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på 

hvordan emnet var lagt opp. 

 

 


