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Eksamensoppgave 
 

MEVIT1210– Mediehistorie og 
medieinstitusjoner 

               
Ordinær eksamen høsten 2013 

 
Utlevering mandag 4.11 kl. 10.00 

Innlevering (tre eksemplarer) torsdag 7.11 mellom kl. 12.00 og 14.00 i ekspedisjonen i IMKs lokaler i 
Forskningsparken. Kart. 

Oppgaven består av to (2) sider. 

 

 

 

"Bastiansen og Dahl (2003) skriver: ”Skal vi med få ord karakterisere de norske medienes tilstand mellom 1960 
og 1980, er det ett fellestrekk som står særlig sentralt: de ble alle preget av de politiske rammebetingelsene som 
ble lagt for dem av statlige myndigheter.” (Bastiansen og Dahl (2003), Norsk mediehistorie, s. 353). 
 
Med henvisning til pensum, redegjør for og drøft hovedtrekkene i utviklingen av norske medier i denne perioden 
med særlig henblikk på statsstøttens gjennombrudd." 
 
 

 
Nynorsk oppgåvetekst: 
 

"Bastiansen og Dahl (2003) skriv: ”Skal vi med få ord karakterisere de norske medienes tilstand mellom 1960 og 
1980, er det ett fellestrekk som står særlig sentralt: de ble alle preget av de politiske rammebetingelsene som ble 
lagt for dem av statlige myndigheter.” (Bastiansen og Dahl (2003), Norsk mediehistorie, s. 353). 
 
 
Ved å visa til pensum, grei ut og drøft dei største trekka i utviklinga av norske medier i denne perioden med 
særleg blikk på statsstønadens gjennombrot. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
In English 
 

"Bastiansen og Dahl (2003) skriv: ”Skal vi med få ord karakterisere de norske medienes tilstand mellom 1960 og 
1980, er det ett fellestrekk som står særlig sentralt: de ble alle preget av de politiske rammebetingelsene som ble 
lagt for dem av statlige myndigheter.” (Bastiansen og Dahl (2003), Norsk mediehistorie, s. 353). 
 
Please assess and discuss the main features of the development of the Norwegian media during this period of 
time, and in doing so, please consider especially the breakthrough of state support. Please refer to the readings 
from the syllabus in the paper. 
 
 

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/gaustad/ga11/
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________________________________________________________________________________________________ 

Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/ 

Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer sammen med ett eksemplar av Erklæring om fusk. 

 

På forsiden skriver du kandidatnummeret, som du finner på studentweb (IKKE NAVN), emnekode og -navn, samt 

semester og år.  

Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). Forsiden og 

litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.  

 
Maria Utheim vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 4.11 kl. 10.30, rom 205 i IMKs lokaler. 
  
Sensuren kunngjøres 29.11.2013 i studentweb. 

Sensuren blir ikke opplyst over telefon eller e-post. 

http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/Obligatorisk-erklaering-vedr-fusk.doc

