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______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

For alle oppgavene er det relevant å bruke eksempler og begreper fra emnets pensum. Alle 

oppgavene skal besvares. Oppgavene teller like mye ved vurdering. 

 

1. 

Gjør rede for de følgende begrepene. Kom gjerne med korte eksempler: 

a. Mediepåvirkning på mikro- og makronivå 

b. Forholdet mellom eksponering (exposure) og oppmerksomhet (attention) 

c. Kognitive effekter (mikronivå) 

d. Forskjellen mellom effekter på oppfatninger (beliefs) og holdninger (attitudes) hos 

individer 

2. 

Gjør rede for forholdet mellom dagsordensfunksjonen, priming, og framing. Diskuter likheter og 

ulikheter mellom disse teoriene. Kom gjerne med eksempler fra pensum. 

 

3. 

Hva innebærer tredjepersonseffekter (third-person effecs/third-person perception)? Legg særlig 

vekt på hva årsakene til slike effekter kan være, og/eller hvilke psykologiske mekanismer hos 

individer som gjør seg gjeldende for at tredjepersonseffekten kan oppstå. 

 

4. 

Kultivasjonsteorien nevnes ofte som en av de mest siterte teoriene i litteratur om mediepåvirkning 

(Bryant & Miron, 2004; Morgan, 2009; Potter, 2012). Beskriv og diskuter de mest sentrale delene 

av denne teorien, hvilke funn som rapporteres, og hvordan teorien har utviklet seg, blant annet som 

følge av kritikk fra andre forskere. 
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Nynorsk 

 

For alle oppgåvene er det relevant å bruka døme og omgrep frå pensumet til emnet. Alle oppgåvene 

skal svarast på. Oppgåvene tel like mykje ved vurdering. 

 

1. 

Grei ut om dei følgjande omgrepa. Kom gjerne med korte døme: 

a. Mediepåverking på mikro- og makronivå 

b. Tilhøvet mellom eksponering (exposure) og merksemd (attention) 

c. Kognitive effektar (mikronivå) 

d. Skilnaden mellom effektar på oppfatningar (beliefs) og haldningar (attitudes) hos 

individ 

2. 

Grei ut om tilhøvet mellom dagsordensfunksjonen, priming, og framing. Diskuter likskapar og 

skilnader mellom desse teoriane. Kom gjerne med døme frå pensum. 

 

3. 

Kva inneber tredjepersonseffektar (third-person effecs/third-person perception)? Legg særleg vekt 

på kva årsakene til slike effektar kan vere, og/eller kva for psykologiske mekanismar hos individ 

som gjer seg gjeldande for at tredjepersonseffekten kan oppstå. 

 

4. 

Kultivasjonsteorien vert ofte nemnd som ein av dei mest siterte teoriane i litteratur om 

mediepåverking (Bryant & Miron, 2004; Morgan, 2009; Potter, 2012). Skildre og diskuter dei meste 

sentrale delane av denne teorien, kva for funn som vert rapportert, og korleis teorien har utvikla seg, 

blant anna som følgje av kritikk frå andre forskarar. 
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