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Sammendrag 

Tema og problemstilling 

Temaet er profesjonsutdanning for journalister. Oppgaven ønsker å beskrive hvordan, og på 

hvilket grunnlag, en journalistutdanning integrerer undersøkende journalistikk i 

utdanningsløpet. Undersøkende journalistikk omtales som noe som kan være med på å bidra 

til flere ting: Den kan påvise korrupsjon og økonomisk urettmessig vinning, samt bidra til å 

hindre maktmisbruk, overgrep og justismord.  Den kan også gi publikum innsikt i 

maktutøvelse og prosesser som ellers ikke hadde vært synlige (Warmedal & Hjeltnes 2012). 

En av definisjonene som brukes i denne oppgaven er fra Finn Sjue (2011). Det er «en 

uavhengig, systematisk og kritisk undersøkelse og analyse som journalisten gjennomfører på 

eget initiativ for å publisere opplysninger og sammenhenger som er av samfunnsmessig 

interesse og som ellers ikke ville ha blitt kjent». 

Journalistutdanningen ved HiOA har satt inn emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk i utdanningsløpet. Undervisningen i emnet består av forelesningsbasert 

undervisning og et prosjektarbeid som gjennomføres i grupper. Gjennom læringsmål og 

innhold legger journalistutdanningen opp til å gi de kommende journalistene en kompetanse i 

undersøkende journalistikk. Der er en hensikt å se på hva som innebærer kompetanse i 

undersøkende journalistikk, og hvordan det i undervisningspraksisen dannes grunnlag for at 

studentene skal tilegne seg den ønskelige kompetansen. Oppgaven belyser følgende 

problemstillinger: 

- Hva er bakgrunnen for utvikling av emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk? 

- Hva innebærer kompetanse i faget undersøkende journalistikk? 

- Hva er refleksjonens rolle i studentens kompetanseutvikling? 

- Hvilke individuelle faktorer kan spille inn på studentenes læring av undersøkende 

journalistikk? 

Metode 

Oppgavens datamateriale er innhentet ved hjelp av kvalitative intervjuer med aktører som på 

ulike måter er tilknyttet journalistutdanningen ved HiOA. Utvalget består av seks studenter og 
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to vitenskapelig ansatte. Informantene har blitt spurt spørsmål knyttet til læreplanarbeid, 

utdanningens mål og innhold, den praktiske undervisningen, og idealer for yrket. 

Datamaterialet består også av analyse av læreplandokumenter: studieplaner for hovedsaklig 

studieår 2011-2012 (og noe sammenlikning med studieår 2012-2012), fagplan og 

undervisningsplan.  

Data 

Oppgaven bygger på data som er samlet inn fra informantene, analyse av 

læreplandokumentene og relevant teori. Teoridelen består av en redegjørelse av tre områder: 

Profesjoner, identitet og læreplan. I tillegg til teoridelen inneholder oppgaven også en del om 

historie og forskning. Kapittelet har innhold som skal være med på å vise en kontekst for 

oppgavens tema.   

Resultater 

Journalistenes arbeidsmarked garanterer ikke jobb. Stillinger kuttes som en konsekvens av 

blant annet lave salgstall og mindre inntekt gjennom annonser. Den formen for journalistikk 

som antakeligvis lider mest under nedskjæringer, er den undersøkende journalistikken 

(Bastiansen 2010). I denne oppgaven kommer det frem at selv om utdanningen til en viss grad 

ønsker å samsvare med behovet på arbeidsmarkedet - som stort sett ikke innebærer 

undersøkende journalistikk, fokuseres det på undersøkende journalistikk som ideal. 

Bakgrunnen for utvikling av emnet i undersøkende journalistikk er forbundet med et ønske 

om å underbygge profesjonsideologien til yrket. Det fremmes et samfunnsoppdrag og en 

profesjonsidentitet. Det handler også om å illustrere et ideal om hva som er god journalistikk. 

Ved å etablere et eget fag tydeliggjøres idealene, og dette kan være med på å danne grunnlag 

for å forme profesjonsidentiteten til studentene. 

Gjennom analysen av læreplandokumentene og teori, legges til grunn fire elementer som 

utgjør delkompetanser i undersøkende journalistikk: kompetanse i undersøkende metoder, 

kunnskap om samfunnet, kritisk refleksjon og kildekritisk kompetanse. I oppgaven 

framkommer det også at journalisters helhetlige kompetanse kan anses som en taus 

kompetanse. Taus kompetanse forbindes gjerne med «knowhow» som viser seg i praktiske 

oppgaver, og i dette bildet løftes refleksjon frem som særlig viktig i praktiske oppgaver for 

profesjonsutøvere. Schön (1987) mener at det å kunne utøve handlingsrefleksjon er tegn på en 
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profesjonell person, og at det er forbundet med de profesjonelles virksomhet og 

yrkesutøvelse. Slik det fremgår av intervjudataene, kan studentenes arbeid med 

prosjektarbeidet knyttes opp mot øvelse i handlingsrefleksjon. Det legges opp til at studentene 

skal tilegne seg ulike erfaringer med praksis, som er tett knyttet opp mot hvordan de 

undersøkende journalistene jobber ute i arbeidslivet.  

I undervisningspraksisen dannes det grunnlag for at studentene skal tilegne seg kompetansen. 

Blant flere ulike interne aktører i utdanningen, har lærerne vært med på læreplanarbeidet. I 

lærerintervjuene reflekteres tanker som har ligget bak oppbygging av innhold i studiet og 

emnet. Det kommer i den forbindelse frem syn på utvikling av kompetanse i undersøkende 

journalistikk. Forbindelsen mellom kompetanseutvikling og refleksjon er her sterk. Den 

kritiske refleksjonen kan ha en praktisk, faglig funksjon, hvor studentene reflekterer over egne 

handlinger i sammenheng med journalistisk arbeid. Samtidig kan det å utvikle evnen til kritisk 

refleksjon, også omhandle å stille spørsmål ved for eksempel hendelser, funksjoner og 

maktforhold i samfunnet. For å drive med den formen for journalistikk, kan den kritiske 

refleksjonen over samfunnets maktstrukturer virke sentral. 

Oppgaven går inn på studentenes erfaringer og opplevelser med undervisningen og deres 

læring. Det er flere mulige faktorer som spiller inn på studentenes læring i undersøkende 

journalistikk. Flesteparten av studentene har ikke ambisjoner om å jobbe spesielt med 

undersøkende journalistikk. Men studentene mener at de likevel kommer til å få bruk for det 

som de har lært. Særlig vektlegger studentene at de vil få bruk for de undersøkende metodene. 

Men selv om enkelte student kan sitte igjen med et inntrykk av at det bare er 

metodekompetansen som de tar med seg videre i sin profesjonelle karriere, virker det som at 

studentene har lært normer for profesjonen. Besvarelsene viser at de kan høre hjemme i 

profesjonsidentiteten som er forbundet med journalisten som «vaktbikkje». Likevel kan 

studentene ha en profesjonsidentitet samtidig som de har en egendefinert journalistrolle. Det 

ser ut som at de enkelte studentene har ulike preferanser i forhold til hva de ønsker å jobbe 

med, og hvordan de ønsker å manøvrere journalistrollen. Det kan tenkes at den enkelte tar 

slike beslutninger ut i fra preferanser, bakgrunn og andre faktorer. Undersøkelsene tyder på at 

studentene gjennom undervisningen har lært metoder, normer, idealer og samtidig tilegnet seg 

profesjonsidentitet. 
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bestanddeler. Karl Øyvind har vært kjempeviktig i den siste perioden med oppgaven. Han 

skjønte fort hvor skoen trykket, og brukte sin kompetanse for å veilede meg gjennom den 

siste, viktige delen av arbeidet. Jeg har hatt stor glede av bistand i forhold til teori og metode, 

lun humor og åpen dør. 

Finn Sjue og Steen Steensen. Jeg er takknemlig for deres entusiasme, tiltro og vennlighet.  

Studentinformantene, som viste engasjement for prosjektet, og brukte av sin dyrebare 

studenttid på mine spørsmål. 

Min søster Gina Herland Landro har bistått med å lese, korrigere språk og som støtte i det 

faglige. Studievenninne Marte Amundsen har vært en viktig støtte gjennom 

masteroppgavearbeidet. Min venninne Cathrine Bolseth har bistått med inspirasjon og støtte. 

Knut Ihlen Tønsberg har blitt en god venn gjennom masterstudiet, jeg vil også rette en takk til 
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1 INNLEDNING 

 

I Norge har alle både muligheter og rettigheter til å utrykke seg og til å formidle informasjon. 

Det prinsipielle grunnlaget for dette er ytringsfrihetsparagrafen i Grunnloven. Denne må sees 

i sammenheng med statens menneskerettslige forpliktelser. Lov om styrking av 

menneskerettighetenes stilling i norsk rett (1999) gir Norge forpliktelser på området 

ytringsfrihet. Retten til ytringsfrihet vektlegges også i Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.  

Samtidig er mulighetene til å ytre seg blitt stadig større. Utviklingen av nye 

kommunikasjonsformer har utvidet kontakten med mottakere av journalistikken (Ottosen 

2004). Muligheten til å bruke Internett tilgjengeliggjør ufattelige informasjonsmengder. Det 

en utbredt oppfatning at journalistene står i en særstilling i forhold til å oppsøke, behandle og 

forvalte informasjon. Følgende sitat fra NOU 2011:12, Ytringsfrihet og ansvar i en ny 

mediehverdag, viser til forestillingen om at journalistene forvalter et særskilt 

samfunnsoppdrag, som er av spesiell betydning for demokratiet: 

 

Mediene er en arena for den offentlige samtalen. Gjennom utviklingen av ny teknologi 

er tilgangen til informasjon blitt enorm. Det samme gjelder den potensielle muligheten 

for å ytre seg til et bredt publikum. Innenfor disse omgivelsene har redigerte medier en 

kjernefunksjon i et demokratisk samfunn. Gjennom undersøkende journalistikk, 

utvelgelse og sortering av informasjon bidrar de redigerte mediene til å sikre og 

videreutvikle kvaliteten på den offentlige samtalen. De redigerte mediene nyter godt 

av en opparbeidet brukermasse med tillit til mediets innhold. Gjennom dette kan 

redigerte medier bidra til at budskap som potensielt kan nå mange, også blir lest, sett 

og oppfattet av en bred krets. De redigerte mediene bringer informasjon frem i lyset, 

setter dagsorden og formidler debatt. Deres funksjon er av grunnleggende betydning 

for å realisere idealene som ligger til grunn for prinsippet om ytringsfrihet – og 

derigjennom for demokratiet. (NOU 2011:12:6.5.1 Ytringsfrihet og ansvar i en ny 

mediehverdag) 

 

I dette sitatet løftes de redigerte mediene frem som en spesielt viktig del av den offentlige 

samtalen. Dette skiller dem fra øvrige aktører på Internett og ellers i mediene. De redigerte 



2 

 

mediene formidler ikke bare informasjon, de setter dagsorden og formidler debatt.  Det er 

derfor avgjørende for demokratiet hvordan disse mediene redigeres.  

En vesentlig faktor her er presseetikken. Det er bare journalistene og redaksjonene som 

pålegger seg selv en presseetisk norm i sin virksomhet i media. Vær Varsom-Plakaten er 

bindende for alle medlemmer i Norsk Presseforbund. Den er derfor bindende for både 

journalister, redaktører og eiere. Det er unikt for Norge at pressen opererer med et slikt etisk 

kodeks som binder alle parter i bransjen (Raaum 2003).  

Vær Varsom-plakaten bygger også på forestillingen om et samfunnsoppdrag for journalister.  

 

Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke 

kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan 

mediene selv fyller sin samfunnsrolle. (Vær Varsom-plakaten punkt 1.4) 

  

Idealet om en kritisk, undersøkende presse er altså tett forbundet både med forestillingen om 

journalistikkens samfunnsoppdrag og pressens egen etiske kodeks. Pressens kritiske funksjon 

er igjen knyttet til en forestilling om at en fri presse er en sentral forutsetning for demokratiet.  

Alt dette dreier seg om idealer. Idealer må virkeliggjøres. Hvilke forutsetninger har norske 

journalister for å virkeliggjøre pressens høye idealer? Et av de stedene der slike forutsetninger 

skapes, er journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Denne utdanningen er  

direkte arvtaker etter Journalistakademiet som ble startet opp i 1951. Jeg har valgt den ut for 

undersøkelser fordi den er en av de sentrale journalistutdanningene i Norge.  

 

1.1 Forskningsspørsmål og formål 

Et overordnet formål med denne oppgaven er å se på hvordan, og på hvilken bakgrunn, en 

journalistutdanning velger å integrere undersøkende journalistikk i utdanningsløpet. Jeg 

ønsker å identifisere bakgrunnen for å vektlegge undersøkende journalistikk og hvordan faget 

blir formalisert i didaktiske kategorier i læreplandokumenter. Videre ønsker jeg å undersøke 
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hvordan det i undervisningspraksisen dannes grunnlag for at studentene skal tilegne seg den 

ønskelige kompetansen.   

«Undersøkende journalistikk» har blitt formalisert gjennom et eget emne i 

journalistutdanningen ved HiOA. Emnet heter Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk og ble innført i 2010. Undersøkende journalistikk var tidligere spredt ut over 

studieløpet. Undervisningen består av forelesningsbasert undervisning og et prosjektarbeid 

som gjennomføres i grupper. En viktig del av oppgaven blir prosjektarbeid som 

undervisningsmetode, med særlig fokus på studentenes refleksjon. 

Innhold- og målbeskrivelsene i journalistutdanningens studieplan plasserer faget i studiet. 

Fagplanen for emnet bygger på studieplanen, og etablerer en ramme for 

undervisningspraksisen. Gjennom læringsmål og innhold legger journalistutdanningen opp til 

å gi de kommende journalistene en kompetanse i undersøkende journalistikk. Prosjektarbeidet 

skal gi en form for praktisk kompetanse og fremme refleksjon. 

Derfor ønsker jeg å foreta en analyse med hvor jeg skal gå inn for å belyse følgende 

forskningsspørsmål: 

 

1. Hva er bakgrunnen for utvikling av emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk? 

2. Hva innebærer kompetanse i faget undersøkende journalistikk? 

3. Hva er refleksjonens rolle i studentens kompetanseutvikling? 

 

4. Hvilke individuelle faktorer kan spille inn på studentenes læring av undersøkende 

journalistikk? 

 

1.2 Bakgrunn for valg av tematikk 

Bakgrunn for valg av problemstillingen har en personlig side, og en mer samfunnsrelevant 

side. Jeg har vært interessert i journalistikk siden jeg gikk medier- og kommunikasjonslinjen 
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på videregående skole. Faget har fascinert meg, og siden den gang har jeg skrevet og publisert 

arbeid som amatør. Jeg drev også en periode et kulturprogram som programleder og journalist 

i RadiOrakel FM 99,3.  

Blant de som praktiserer som journalister på radiokanalen er det både personer med formell 

journalistutdanning og uten journalistutdanning i det hele tatt. Det er noen med tidligere 

praksiserfaring, og andre som er helt nye i journalistikken når de begynner å jobbe. Flere som 

jobbet i radioen over lengre tid, som gjerne tok på seg viktige verv som programleder, 

redaktør eller daglig leder, har senere fått jobber innen NRK. Dette gjelder også de som ikke 

har formell utdanning.  For min del skapte dette en nysgjerrighet omkring hva som er 

journalistutdanningens rolle, og hvordan journalistutdanningen som høyere utdanning 

fungerer.  

Bjørnsen et al. (2007) mener at journalistikken har gått gjennom en sterk 

profesjonaliseringsprosess i årene etter partipressens fall. De mener at journalistikken som fag 

er gjenstand for økt kritikk, og at journalistikkens behov for å legitimere sin posisjon i 

samfunnet synes å være større enn noensinne. Samtidig må journalistene finne sin plass i et 

mediemarked som er preget av økt eierskapskonsentrasjon og markedsmakt. I følge Bjørnsen 

et al. stilles det samtidig stadig større krav til journalistene om at de skal være mer 

selvkritiske og selvrefleksive (Bjørnsen et al. viser til Raaum 1999, Rosenberg 2004). Videre 

har journalistutdanningene fått en stadig viktigere plass i journalistikkens 

profesjonaliseringsprosess (Bjørnsen et al viser til Ottosen 2004 mfl). Selv om det i Norge 

historisk sett har vært mange veier til journalistyrket, er journalistutdanning en stadig 

vanligere inngangsport til en karriere i mediene (Bjørnsen et al. viser til Ottosen 2000, 2004). 

Dette samsvarer med de internasjonale undersøkelsene til Slavko Splichal & Colin Sparks 

(1994). 

 

1.3 Datagrunnlag 

Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus er et naturlig valg, fordi dette er 

journalistutdanningen med lengst historie i Norge. Jeg måtte foreta noen strategiske 

avgrensninger for å starte et prosjekt som til slutt kunne besvare problemstillingene på best 

mulig måte. Valget falt på emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk fordi 
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dette emnet er knyttet til tradisjonen kritisk, undersøkende journalistikk – en form for 

journalistikk som er tett knyttet opp mot ideen om et samfunnsoppdrag for journalister, og 

profesjonsideologiens forestilling om at «avslørende» journalistisk virksomhet er et premiss 

for demokratiet. 

Studieplanen for Bachelorprogrammet 2011-2012 er tilgjengelig på HiOAs nettsider. Videre 

fikk jeg fagplaner for det aktuelle emnet tilsendt på e-post av fagansvarlig førsteamanuensis. 

Jeg ønsket å intervjue lærere, og fikk anledning til å intervjue den fagansvarlige for emnet og 

en som var førstelektor i emnet i årene 2001-2010. Jeg fikk også anledning til å intervjue seks 

av studentene. Disse studentene hadde nettopp fullført emnet. 

Utdanningen ses ut ifra tre perspektiver i denne oppgaven: Gjennom teorien og historien 

omkring journalistenes profesjonsutvikling, gjennom det som lærerne beskriver om 

læreplanen og undervisningen, og gjennom studentenes egne beskrivelser.  

 

1.4 Oppgavens progresjon 

Oppgaven vil bestå av følgende deler: innledning, et kontekstkapittel, teori, metode, 

datafremstilling og en avsluttende diskusjon. 

Kontekstkapittelet «Historie og forskning» går inn på journalistikk generelt og kritisk, 

undersøkende journalistikk spesielt. Det første jeg ønsker å gjøre, er å definere hva begrepet 

innebærer, samt hva som er bakgrunnen for tradisjonen. Jeg viser også til temaet 

undersøkende journalistikk i journalistutdanninger i global sammenheng. Det siste punktet 

som her presenteres som en del av konteksten, er Bjørnsen, Hovden & Ottosens (2007) 

artikkel om journaliststudenter. Det som vektlegges her er norske journaliststudentenes 

bakgrunn og holdninger.  

Teoridelen viser det teoretiske grunnlaget i oppgaven. Her vil jeg starte med å se på teori om 

profesjoner, og vise hvilke deler av profesjonsteori som vektlegges i oppgaven. Målet med 

teori om profesjoner er å fastsette noen holdepunkter for hva som kjennetegner denne typen 

yrker. Det er også et mål å introdusere et begrep for profesjonell kompetanse. Jeg tar deretter 

for meg teori om identitet, som jeg knytter til profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse. 

Videre presenterer jeg et teoretisk rammeverk for læreplaner. Et mål med denne teorien er å 
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legge et grunnlag for oppgavens læreplananalyse, samt gi forståelsesrammer for læreplaner i 

høyere utdanning.  

I oppgavens metodekapittel vil jeg belyse valgene som har blitt tatt i undersøkelsesprosessen. 

Selve intervjuprosessen og de ulike fasene av intervjuundersøkelsene er sentrale i kapittelet. 

Også analyseprosessene er sentrale, både når det gjelder læreplananalyse og 

intervjudataanalyse. Jeg vil også legge frem en vurdering av validitet, reliabilitet og 

generalisering.  

I datafremstillingen foretar jeg først en læreplananalyse av læreplandokumenter for 

journalistutdanningen. Denne delen av fremstillingen bygger hovedsakelig på analyse av mål 

og innhold, men også arbeidsmetode. Her presenterer jeg kompetanse i undersøkende 

journalistikk, basert på læreplandokumentene. I neste del av fremstillingen viser jeg 

beskrivelser fra lærerne som har blitt intervjuet. I all hovedsak dreier intervjuene seg om deres 

synspunkter på læreplanen. Til sist presenterer jeg beskrivelser fra studentene som har blitt 

intervjuet. Her viser jeg studentenes svar som handler om emnet og de ulike delene av 

undervisningen. Det legges også vekt på deres syn på undersøkende journalistikk og 

samfunnsoppdrag. 

I den avsluttende diskusjonen drøfter jeg de fire delproblemstillingene. Her besvares første 

problemstilling basert på teori, intervjuer og historisk kontekst. De tre øvrige 

delproblemstillingene besvares ved å relatere data fra intervjuene og læreplananalysen til 

teoretiske perspektiver. 
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2 HISTORIE OG FORSKNING 

 

2.1 Journalistutdanningen ved HiOA 

Mediehistorikeren Henrik G. Bastiansen (2005) beskriver etableringen av en egen 

journalistutdanning. I 1950 tok Norsk Presseforbund initiativ til å etablere en ettårig 

utdanning. Før dette hadde det ikke eksistert noen utdanning i journalistikk, ut over brevkurs.  

Den 5. september 1951 åpnet Journalistakademiet offisielt med et høytidelig treff på 

Universitetet i Oslo. 

«En merkedag i norsk presses historie», skrev Nationen den 6. september 1951 (Bastiansen 

2005, s. 312-313). Bastiansen beskriver utdanningen ved Journalistakademiet som en 

«merkelig krysning mellom pressebransjens behov for praktisk yrkesutdannelse innrettet mot 

avisene - og universitetets særegne verden av professorer og boklig lærdom. Denne uvanlige 

blandingen fant sitt klareste uttrykk i selve navnet, som kombinerte den praktiske og den 

lærde verden: Journalistakademiet» (s. 312).  

Carl Just (1897–1990) var Norges første, og lenge eneste, lærer i journalistikkfaget. Just fikk 

oppgaven å finne ut hvordan akademiets opplæring i journalistikk skulle foregå i praksis. 

 

I et tilbakeblikk skrevet seks år etter, påpekte Just at man ved opprettelsen av 

Journalistakademiet hadde «ingen andre erfaringer å bygge på» enn de fire tidligere 

pressekursene. «Det fantes få eller ingen øvede lærerkrefter når det gjaldt 

journalistikkundervisningen, og det fantes heller ikke noe utenlandsk forbilde som 

uten videre kunne etterliknes. Det var ingen annen utvei enn å eksperimentere seg 

frem til en undervisningsplan …» (Bastiansen 2005, viser til Just 1957). 

 

Bastiansen konkluderer med at Carl Just var journalistikkopplæringens grunnlegger i Norge. 

Det var ingen før ham som hadde utviklet lærebøker i journalistikk, og hans undervisning fikk 

et slikt omfang at den preget flere av etterkrigstidens første journalistgenerasjoner. «For ham 

var journalistikk et skriftlig fenomen. Han dyrket den kresne ordkunstner og avisenes 

gullpenner og stilte alltid store krav til studentenes språkbeherskelse. Han opererte med 
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begrepet `den fjerde statsmakt´ som et grunnleggende trekk ved pressen, men brukte ikke 

uttrykk som undersøkende eller kritisk journalistikk (2005, s. 325)», skriver Bastiansen om 

Just.  

Utdanningen ved Journalistakademiet eksisterte fra starten i 1951 og frem til 1965. Da 

overtok Norsk Journalistskole (Bastiansen 2005, s. 313). Norsk Journalistskole endret navn til 

Norsk Journalisthøgskole i 1980, og i 1994 ble utdanningen inkorporert i Høgskolen i Oslo, i 

dag Høgskolen i Oslo og Akershus. I 1971 ble en liknende utdanning etablert ved Høgskulen i 

Volda. Videre ble det etablert journalistutdanninger i Stavanger og i Bodø, begge i 1987, og 

de senere årene har flere private aktører startet egne journalistutdanninger (Hovden 2008, s. 

83). I dag er de mest prestisjetunge utdanningene i journalistikk ved HiOA og ved Høgskulen 

i Volda. Antall søkere til HiOA Bachelor Journalistikk er svært høyt, 2148 søkere til 70 

plasser i 2010 (Samordna Opptak, 2011). Dette fører til at poenggrensen holder seg høy.  

Det er lansert flere forklaringer på hvorfor studiet i journalistikk har hatt slik enorm søkning. I 

Norsk Journalistlags kartlegging av kompetanseutvikling i rapporten Kunnskapsløftet (Norsk 

Journalistlag, 2012), begrunnes det store opptakspresset på journalistutdanningen med 

markedets etterspørsel etter kunnskapsrike og profesjonelle journalister. Videre viser NJs 

undersøkelser at redaktører, eller andre som ansetter i media tar hensyn til utdanning, 

samtidig som flere journalister oppfatter det som at det blir stilt høyere krav fra publikum. 

Høgskolen forholder seg til statlige krav gjennom blant annet Nasjonalt Organ for Kvalitet i 

Utdanningen (NOKUT), og tiltak som kommer som oppfølging av Bologna-prosessen (1999): 

Kvalitetsreformen for høyere utdanning (2003), Norsk Kvalifikasjonsrammeverk (NKR), 

samt Universitets- og høgskoleloven.  

 Studiet har etter loven faglig frihet og ansvar gjennom Lov om universiteter og høyskoler § 

1-5:  

Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et 

ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder 

et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, 

pedagogiske og etiske prinsipper.  

Universiteter og høyskoler har ellers rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige 

grunnlag innenfor de rammer som er fastsatt i eller i medhold av lov. 
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Høyskolen har faglig fullmakt til å definere mål og innhold gjennom Lov om universiteter og 

høyskoler § 3-3:  

Institusjoner som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller høyskole, har fullmakt til 

selv å bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget 

for lavere grad eller yrkesutdanning fastsatt med hjemmel i § 3-2 

Styret fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser om 

obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer.  

 

Da journalistutdanningen i 1994 ble en del av HiOA, ble den en del et 

profesjonsutdanningsfellesskap. Høyskoleutdanninger, slik som all norsk høyere utdanning, er 

statlig kontrollert og har bestemte kvalitetskrav. Journalistutdanningen velger selv hvilke fag 

som skal være en del av utdanningen, basert på egne vurderinger av hva som er ønskelig. Det 

er et langt stykke fra en eksperimentell ettårig utdanning Journalistakademiet, til HiOAs 

Bachelorutdanning, slik den blant annet er lovregulert og kvalitetskontrollert. 

 

2.2 Definisjon av journalistikk 

Professor ved Universitetet i Bergen, Martin Eide, har gitt ut en rekke bøker om journalistikk, 

bade som forfatter og som redaktør. Hans definisjon av journalistikken er som følger:  

Journalistikk er en moderne institusjon som innhenter, bearbeider og formidler 

informasjon som gjør krav på å være sann, og som kan være demokratisk relevant. 

(Martin Eide 2011, s. 10) 

Det at journalistikken kan være demokratisk relevant, betyr at informasjonen som 

journalistikken henter frem ikke alltid, og ikke nødvendigvis, er knyttet til demokratisk 

deltakelse, skriver Eide. Likevel mener han at fagets selvforståelse er knyttet til at det har en 

demokratisk nøkkelrolle å spille. Han utdyper videre sine tanker om journalistikkens 

normative grunnlag: 
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Slik jeg ser det, er det knapt mulig å styre klar av forestillinger om hva journalistikken 

bør være når det er snakk om hva journalistikken er. Normative oppfatninger om 

journalistikk brukes da også aktivt av fagets utøvere, når de omtaler seg selv som 

maktkritikere og som samfunnets tjenere. Ideer om fagets normative grunnlag gir også 

kritiske standarder for vurderinger av det journalister gjør. (Martin Eide 2011, s. 11) 

 

Eide (2011) beskriver at blant de mange perspektivene på journalisters virksomhet, er ett 

perspektiv at det innebærer å bringe fram informasjon og kunnskap som er interessant for 

offentligheten. Journalistene jobber for å finne ut hva som er sant, og gjør krav på sannhet i 

det de forteller, skriver han. De formidler det videre, med sikte på at det skal bidra til at 

samfunnsborgere forstår verden og kan opptre myndige personer i demokratiet. Journalistenes 

oppgaver kan knyttes til informasjon, debatt og samfunnskritikk. 

  

2.3 Journalistikkfagets “frigjøring” 

Odd Raaum er tidligere førsteamanuensis ved journalistutdanningen og har forfattet bøker 

som særlig handler om presseetikk. Han retter fokus på journalistyrkes profesjonalisering og 

utvikling av faget i historisk sammenheng. Han kaller en sentral utvikling for «pressens 

faglige frigjøring». Frigjøringen er «de ideologiske og praktiske framstøt som gjøres for å 

skaffe større spillerom for journalistikken som fag, samfunnsinstitusjon og næring» (1999, i 

forord). Profesjonsideologien for journalister har blant annet hatt et mål om å avgrense 

journalistikken mot andre, beslektede faggrupper eller utøvere. Begrunnelsen for 

profesjonaliseringen var en tanke om at det ville være med på å definere og frigjøre faget 

journalistikk. 

 

En stor omveltning for den faglige frigjøringen startet omkring 1972.  Da begynte en debatt 

om en mer demokratisk styring av pressen, både med tanke på partipolitisk eierskap og 

styring internt. Faglig selvråderett ble viktig for journalistene, for å bedre deres materielle og 

sosiale status. Tanken var at det å bli sterkt styrt utenifra hindret denne utviklingen, enten det 

var et politisk parti eller sjefer i bedriftene som styrte.  
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Raaum (1999) mener at demokratiseringsprosessen ikke forandret det faktum at 

journalistikken var en «eksklusiv virksomhet», derfor la journalistene og redaktørene spesielt 

vekt på at de jobbet for publikum. Dette ble formulert som et yrkesideologisk standpunkt i 

Norsk Journalistlags faglige handlingsprogram, utgave 1 av 1979, hvor det står: 

«Journalistene har i første rekke ansvar overfor det publikum som har krav på informasjon om 

det som skjer i vårt eget samfunn og verdenssamfunnet» (s. 31). Dette yrkesideologiske 

standpunktet kan kalles pressens samfunnsoppdrag.  

 

2.4 Samfunnsoppdrag og undersøkende 

journalistikk 

Forestillingen om et samfunnsoppdrag handler om at profesjonsutøvere, i større grad enn hos 

andre yrkesutøvere, kan oppfatte sin virksomhet som nyttig og nødvendig for samfunnet. Det 

forbindes med å ha en spesiell funksjon i samfunnet (Mastekaasa 2008).  

Samfunnsoppdraget omtales som en del av en yrkesideologi. Men hva innebærer det i 

praksis? Begrepet oppdrag i denne sammenheng kan, i følge Svein Brurås (2008, s. 65), 

plasseres innenfor en konsekvensetisk og kommunitaristisk moralforståelse. Han beskriver at 

ansvaret knyttes til samfunnet rundt oss, for individer, fellesskap miljø, og oppgaven er å 

bygge det gode samfunn. Bastiansen (2010) mener at kritisk, undersøkende journalistikk 

anses som et felles ideal for journalistene. Undersøkende journalistikk anses som «en del» av 

samfunnsoppdraget, men at det også ofte er sett på som selve kjernen av samfunnsoppdraget.  

Roppen & Allern (2010) mener det i historisk perspektiv er naturlig å knytte ideen om et 

samfunnsoppdrag for journalister til ideologien om pressen som «den fjerde statsmakt», altså 

en tanke om at pressen er en motmakt til den lovgivende, den utøvende og den dømmende 

makt. En av grunnene til gjennombruddet for tankegangen om pressen som en fjerde 

statsmakt var, i følge Roppen & Allern, at denne tanken samsvarte med nye, liberale ideer om 

journalistikkens betydning for meningsdanningen.  

Bjørnsen mener at ideen om et samfunnsoppdrag står sentralt i journalisters selvforståelse, og 

den har en legitimerende funksjon for journalistikkens makt i samfunnet (Bjørnsen 2008, s. 

152 viser til Allern 1997, s. 25). Magne Lindholm påpeker, i likhet med Bjørnsen, at 
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samfunnsoppdraget er forbundet med å sikre privilegier for yrkesgruppen, samt bygge opp en 

selvforståelse. Journalisters profesjonsideologi er med andre ord et strategisk instrument 

(2004).  

Ikke alle mener at pressen har et samfunnsoppdrag, likevel har dette vært en generell 

forestilling lenge (Bjerke 2010). Men det finnes ulike standpunkt til hvordan man kan 

forholde seg til et samfunnsoppdrag for journalister i dag. Roppen & Allern mener at «i seg 

sjølv bør den mangfaldige og lause bruken av begrepet samfunnsoppdrag vekkje mistanke; 

ordet har ein sterk klang av 17. mai-tale, legitimering og eigenros. Kven har gjeve 

journalistikken og media dette oppdraget? Kven vurderer om oppdraget har blitt utført på ein 

god måte (2010, s. 12)?» Roppen & Allern framholder altså betydningen av å være kritisk til 

idéen om et samfunnsoppdrag.  

Om det er et samfunnsoppdrag, og hva dette innebærer, skal jeg ikke gå inn i på mer 

omfattende vis. At samfunnsoppdraget er forbundet med journalistenes profesjonsideologi og 

yrkesidentitet, kan likevel slås fast. 

 

2.5 Kritisk og undersøkende journalistikk 

«Kritisk» oppfattes i dagligtale gjerne som negativt vurderende.  Ordet kommer av det greske 

ordet kritikk og betyr å kunne skille mellom sant og falskt, gyldig og ugyldig. I vitenskapelig 

sammenheng betyr kritikk en vurderende eller bedømmende gransking, men sier ikke noe om 

på hvilken basis kritikken blir utført (Askeland 2006).  

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) bruker konsekvent uttrykket 

«kritisk, undersøkende journalistikk». I emnenavnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk knyttes samfunnskunnskapen til de undersøkende journalistiske metodene. Det 

er verdt å merke seg at i emnets navn brukes begrepet undersøkende journalistikk uten bruk 

av begrepet «kritisk». Det engelske begrepet er «investigative journalism» (Ettema & Glasser 

1998). Den undersøkende journalistikken har en normativ begrunnelse. Derfor omhandler 

emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk ikke bare samfunnskunnskap og 

journalistiske metoder, men også spørsmål av normativ karakter. I oppgaven velger jeg å 

omtale tradisjonen både som «undersøkende», «kritisk, undersøkende», og som «gravende».  
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Sjue (2011 viser til Allern 1988) hevder at den amerikanske «møkkagravertradisjonen» er en 

av de viktigste inspirerende faktorene for dagens undersøkende journalistikk. President 

Theodore Roosevelt var den som innførte begrepet. Dette gjorde han gjennom et kraftig 

angrep mot journalister som bare var interessert i å eksponere det negative - «muckrakers». 

Betegnelsen ble med tiden en hedersbetegnelse for gravende og kritiske journalister. 

Finn Sjues definisjon på undersøkende journalistikk er slik:  

 

En uavhengig, systematisk og kritisk undersøkelse og analyse som journalisten 

gjennomfører på eget initiativ for å publisere opplysninger og sammenhenger som er 

av samfunnsmessig interesse og som ellers ikke ville ha blitt kjent. (Finn Sjue 2011, s. 

22) 

Morten Møller Warmedal og Guri Hjeltnes (2012) mener at dyktig utført gravejournalistikk 

kan bidra til flere ting. Den kan påvise korrupsjon, kameraderi eller økonomisk urettmessig 

vinning, i både offentlig og privat regi. Den kan også hjelpe de lite privilegerte med å bli sett, 

den kan bidra til å hindre maktmisbruk, overgrep og justismord. Den kan sette søkelys på 

urettferdighet og lovbrudd som rammer enkeltmennesker, og den kan endre politikkens 

innhold og gi publikum innsikt i maktutøvelse og prosesser som ellers ikke hadde vært 

synlige. 

James S. Ettema og Theodore L. Glasser (1998, s. 3), beskriver hva denne journalistiske 

virksomheten innebærer.  

Their stories call attention to the breakdown of social systems and the disorder within 

public institutions that cause injury and injustice; in turn, their stories implicitly 

demand the response of public officials - and the public itself - to that breakdown and 

disorder. Thus the work of these reporters calls us, as a society, to decide what is, and 

what is not, an outrage to our sense of moral order and to consider our expectations for 

our officials, our institutions, and ultimately ourselves. In this way investigative 

journalists are custodians of public conscience. […] They are not the guardians of 

some superior moral knowledge. Rather, these journalists hold the means to report and 

disseminate stories that can engage the public's sense of right and wrong. These 

journalists are, in other words, custodians of exactly what we imagine conscience to 

be: a morally engaged voice. 
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De kritisk, undersøkende journalistene fungerer som samfunnets moralske voktere, i følge 

forfatterne. I Ettema & Glasser bok (1998 er deres første eksempel på et slikt undersøkende 

journalistisk arbeid en sak hvor politiet valgte å ikke registrere voldtektssaker. På den måten 

unngikk man at slike kriminalsaker fikk oppmerksomhet, slik at det ikke ble lagt merke til at 

de ikke prioriterte slike saker. De undersøkende journalistene oppfordrer publikum til å ta 

standpunkt i forhold til hva som er moralsk akseptabelt og ikke. Samtidig er det sterke sperrer 

mot at de selv skal anvise for leserne hvilke normer som gjelder. De opptrer altså ikke som 

forkjempere for spesielle moralske eller politiske verdier. 

 

2.6 Ansvar og plikt 

Vær-Varsom plakaten er Norsk Presseforbunds etiske kodeks. I plakatens første punkt 

behandles temaet pressens samfunnsrolle. Punkt 1.4. sier «Det er pressens rett å informere om 

det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et 

kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle». Videre står det i punkt 1.5. 

«Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller 

forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre» (Norsk 

Presseforbund 2012).  

Journalistene selv, gjennom Vær Varsom-plakaten og Pressens Faglige Utvalg, regulerer 

journalisters virksomhet. Ytterlige regulering av journalistikken har nylig blitt vurdert. 5. juni 

2011 la et utvalg, oppnevnt av regjeringen, ved Kulturdepartementet, frem resultatet fra en 

offentlig utredning av ansvarssystemet på medieområdet, med tittelen Ytringsfrihet og ansvar 

i en ny mediehverdag. Utredningens oppgave var blant annet å vurdere behovet for en 

Medieansvarslov. Flertallet var i mot å lage en egen slik lov. Dette var blant annet grunnet 

tiltro til selvdømmeordningen som journalister og redaktører har. Det er også begrunnet med 

forestillingen om et samfunnsoppdrag: 

I samfunnsoppdraget ligger en forpliktelse til kritisk å overvåke myndigheter og 

maktinstitusjoner, produsere og formidle nyheter på en etterrettelig måte, gi rom for 

offentlig debatt og argumentasjon samt representere og presentere ulike meninger, 

interesser og grupper i befolkningen. (NOU 2011:12:3.2.2). 
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Utdraget fra NOU 2011:12 tar til orde for at det finnes et samfunnsoppdrag, og beskriver her 

at oppdraget innebærer en forpliktelse til å kritisk overvåke myndighetene og 

maktinstitusjoner. Utvalget som var ansvarlig for utredningen, bestod til dels av 

mediepersoner, eksperter. Utvalget har også fått faglig bistand av en rekke eksperter og 

bransjerepresentanter. I kraft av å være en Norsk Offentlig Utredning, er Ytringsfrihet og 

ansvar i en ny mediehverdag med på å bekrefte forestillingen om et samfunnsoppdrag, og 

videre hva samfunnsoppdraget innebærer. 

 

2.7 Undersøkende journalistikk i utdanninger 

internasjonalt 

I 2007 ble det utgitt en rapport fra amerikanske Center for International Media Assistance 

(CIMA). CIMA er et prosjekt knyttet til den amerikanske stiftelsen The National Endowment 

for Democracy. Rapporten er om global undersøkende journalistikk (Kaplan 2007). 

Undersøkelsene ble gjennomført med den hensikt å «determine the size and strength of the 

field and what types of assistance are needed to help the field thrive and expand its work, 

which is critical for democratic and transparent societies» (s. 3). I den sammenheng drøftes 

journalistutdanninger på verdensbasis. Et spørsmål som stilles, er om journalistutdanninger 

rundt om i verden har innhold som innebærer undersøkende journalistikk. Det vises til en stor 

database, the World Journalism Education Census database. Databasen er et prosjekt som i 

følge rapporten har som hensikt blant annet å få oversikt over hvor mange 

journalistutdanninger som inneholder undersøkende journalistikk. Databasen ble utarbeidet 

over de 7 siste årene, og arbeidet er ikke ennå avsluttet.   

Det ser ut til at denne omfattende databasen, med 2332 utdanninger, likevel foreløpig ikke 

sier noe om programmenes innehold. Informasjonen om de ulike utdanningene begrenser seg 

stort sett til navn, geografisk plassering og kontaktinformasjon. På databasens nettside skriver 

Charles Self, en av aktørene bak databasen, at det å kartlegge utdanningene i hele verden, 

viste seg å være langt mer utfordrende enn antatt. Utfordringene som nevnes, er knyttet til 

blant annet hvordan journalistutdanninger skal defineres, og andre, praktiske problemer, som 

riktig kontaktinformasjon til journalistutdanningene rundt om i verden. På sikt kan muligens 
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likevel databasen utarbeides med hensyn til læreplaner, ettersom at den stadig utvikles (World 

Journalism Census 2012).  

I CIMAs rapport (2007) påpekes at enkelte journalistutdanninger utenfor USA, «are steeped 

in theory and bear little resemblance to what is taught in modern journalism departments or 

practiced by professionals in the field» (2007, s.26). Rapporten viser til at amerikanske 

universiteter og non-profit medier (medier basert på veldedighet og frivillighet) har utviklet 

samarbeid med flere individuelle utdanninger. Av landene som nevnes i den tilknytning, er 

Georgia, Kina og flere land i Midtøsten. Arbeidet har gått ut på det som her kalles «å 

modernisere» læreplanene til utdanningen, ved å utvikle læreplaner som inkluderer elementer 

fra undersøkende journalistikk.  

United Nations Educational, Scientific and Cultural organization (UNESCO) har også bidratt 

med et tiltak for å utarbeide læreplaner som inneholder undersøkende journalistikk. Model 

Curricula for Journalism Education er en guide på 150 sider som er rettet mot 

journalistutdanninger, særlig i land som er mindre demokratiske og som er under økonomisk 

utvikling. UNESCO har også gitt ut en case-bok om undersøkende journalistikk (Hunter 

2012), som underbygger en del av organisasjonens målsetning om å støtte tiltak for utdanning 

i undersøkende journalistikk: «UNESCO has consistently supported initiatives to strengthen 

investigative journalism throughout the world, which is crucial for freedom of expression and 

freedom of information» (UNESCO Media Services 2012).  
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3 TEORIGRUNNLAG 

 

Jeg har valgt ut visse temaer som skal være med på å belyse oppgavens empiri. Målet med å 

ta opp teori om profesjoner er å danne noen holdepunkter for hva som kjennetegner denne 

typen yrker. Det er også et mål å introdusere et begrep for profesjonell kompetanse. Denne 

kompetansen ses i sammenheng med teori om evnen til refleksjon, fordi refleksjon betraktes 

som viktig i profesjoner. Dette fordi refleksjonen er nevnt som viktig i profesjonenes 

utvikling av kompetanse. 

I studieplanen omtales hvilken kompetanse det er ønskelig at studentene tilegner seg. Her er 

refleksjon og kritisk refleksjon sentralt. I tilknytning til analysen av undersøkende 

journalistikk som en del av opplæringen, ser jeg at refleksjon trekkes frem av lærere.  

Videre tar jeg for meg profesjonsidentiteten. Dette er igjen knyttet til profesjonsutdanning og 

profesjonsutøvelse. Det er viktig i sammenhengen fordi journalistenes selvforståelse som 

begrep går igjen. Profesjonsidentitet knyttes til individuell identitet. Dette har sammenheng 

med at jeg har intervjuer enkeltstudenter, og i disse kommer det frem nyanser fra person til 

person.  

Med læreplanteorien ønsker jeg å gi rammer for vurdering av læreplan i høyere utdanning.  

 

3.1 Profesjoner 

I dette delkapittelet blir det viktige å tydeliggjøre hva en profesjon er, og hvordan 

journalistyrket står i forhold til profesjonsstatus. Videre trekkes frem begreper fra 

profesjonsteori som brukes i sammenheng med blant annet yrkesutøveres kompetanse og 

kompetanseutvikling. 
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3.1.1 Profesjoner og journalistyrket 

Forskning på profesjoner 

Anders Molander & Lars Inge Terum (2008) ved Senter for Profesjonsstudier ved HiOA 

mener at profesjonsbegrepet er omstridt. De mener at det er ulike oppfatninger av hvordan 

begrepet skal forstås. Det er likevel vanlig å si at profesjoner er en type yrker, og yrker har å 

gjøre med arbeidsoppgaver som innebærer distinkte roller i den samfunnsmessige 

arbeidsdelingen.  

Fauske (2008) skriver om profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. Han skriver at 

profesjonsforskningen har gått gjennom flere ulike faser, men at det har vært en felles 

problemstilling i de ulike fasene: Å finne fram til hva som skiller profesjoner fra andre yrker. 

Fauske trekker linjer helt tilbake til 1700-tallet. Jeg skal ikke gå inn på den tidlige fasen som 

Fauske skriver om, men legge vekt på det nyere. I løpet av profesjonsforskningens siste 10-15 

år har ulike forskningsområder blitt forent i denne forskningen. Denne foreningen skaper en 

mer helhetlig forståelse av profesjoner. I boken Profesjonsstudier (Molander & Terum 2008) 

vises det gjennom forfatternes ulike disipliner: antropologi, filosofi, pedagogikk, psykologi, 

sosiologi, statsvitenskap og økonomi. 

Profesjonsforskere betegner gjerne leger og advokater som eksempler på den idealtypiske 

profesjonen. En rekke yrker blir også betegnet som semiprofesjoner (Fauske 2008). Det å 

beskrive et yrke som «profesjon» innebærer forventninger om profesjonalitet, og en 

yrkesgruppe som vil beskrive seg som profesjon, prøver å overbevise andre om sin betydning 

og berettigelse i samfunnet (Molander & Terum 2008, s. 17). 

 

Beskrivelser av profesjon  

Molander & Terum mener at å studere profesjoner innebærer å studere et sentralt og omstridt 

samfunnsmessig arrangement (s. 13). I introduksjonen for boken Profesjonsstudier gir de 

følgende beskrivelse: 
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Samfunnets institusjoner har blitt avhengige av spesialisert teoretisk kunnskap, og 

profesjonene er satt til å løse praktiske problemer ved hjelp av denne kunnskapen. I 

tillegg til å forvalte kunnskap forvalter profesjonene store samfunnsressurser. De har 

definisjonsmakt, og de tar beslutninger med ofte store konsekvenser for menneskers ve 

og vel. Derfor er profesjonene også omstridte yrker. Det stilles f.eks. spørsmål ved om 

profesjonene har tilstrekkelig blikk for sitt samfunnsmandat, eller om de primært er 

opptatt av å ivareta egne interesser. Det blir også reist spørsmål ved deres evne til å 

holde orden i eget hus, og om det er behov for mer ekstern kontroll med deres 

yrkesutøvelse. Det økte kunnskapsnivået i befolkningen utfordrer de profesjonelles 

autoritet [...] Innad i profesjonene er det debatt om hvordan vitenskapelig kunnskap 

kan (og bør) rettlede profesjonsutøveren [...], og offentlige tilsynsorganer reiser 

spørsmål ved profesjonsutdanningenes innhold og kvalitet. Samtidig som 

profesjonenes stilling problematiseres, er profesjon og profesjonalisme likevel 

begreper som yrkesgrupper stadig oftere bruker for å uttrykke en positiv selvforståelse 

og for å oppnå anerkjennelse av kompetanse.  

 

Teorier om profesjon bruker ulike kriterier for profesjon. Odd Raaum er tidligere 

førsteamanuensis ved Journalisthøgskolen, og skriver om profesjonalisering i journalistfeltet. 

Han står for denne definisjon av tradisjonell profesjon: 

 

En profesjon i tradisjonell forstand er en gruppe fagfolk som har enerett på en type 

stillinger som allment anses å ha stor samfunnsmessig betydning. Det dreier seg om 

arbeid som krever en langvarig, vitenskapelig basert utdanning med en offentlig 

autorisasjon som mål. En slik yrkesgruppe har i våre dager alltid en fagorganisasjon 

med høy eller total tilslutning som bl.a. kontrollerer en selvjustisordning med rett til å 

idømme ulike former for sanksjoner. Medlemmer av en profesjon får i kraft av sine 

viktige stillinger, sin eksklusive yrkeskunnskap og sin yrkesetiske standard stor faglig 

autonomi og høy sosial status. (Raaum 1999, s. 34) 

 

Samfunnsoppdrag 

Samfunnsoppdrag er også noe som gjerne forbindes med profesjoner. Jeg skal kort 

introdusere hva dette innebærer. Harald Grimen (2008) fastslår at klassiske definisjoner av 

profesjonsbegrepet ofte innebar en profesjonsmoralsk kodeks. Grunnlaget for at en 

yrkesgruppe får et bestemt samfunnsoppdrag, kan være verdier og normer i allmennmoralen. 

Profesjonsmoraler sitt politiske grunnlag innebærer at det er «oppdragsgiveren», som er 
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samfunnsborgerne, sitt perspektiv på profesjonsmoralen som er grunnleggende, og ikke den 

profesjonelles eget syn på profesjonsmoralen (s. 148).     

 

Journalistyrket 

 

Raaum fastslår at det er lett å se at journalistyrket ikke kan defineres som en tradisjonell 

profesjon. Teorier om profesjon bruker som sagt ulike kriterier for tradisjonell profesjon, men 

det er likevel en vanlig forståelse at hver enkelt profesjon har en obligatorisk utdanning. Yrket 

krever ikke en langvarig, vitenskapelig utdanning, og det er mulig å bli journalist uten 

utdanning i det hele tatt. Videre er ikke yrkestittelen lovbeskyttet, det finnes ingen 

autorisasjon av journalister. Journalisters yrkeskunnskap fyller heller ikke tradisjonelle 

profesjonskrav ettersom den ikke regnes som eksklusiv kunnskap (Raaum 1999, s. 36). 

Likevel har yrket nærmet seg profesjonene, slik Raaum beskriver i følgende sitat:  

 

På den ene sida har journalist-utdanning flere fellestrekk med eliteutdanningene, ved 

at det er lukkede studier med høye opptakskrav. Journalistyrket tilhører ikke de 

tradisjonelle profesjonsyrkene, men har flere likhetstrekk med disse, jf betegnelser 

som ”uisolerte profesjoner” og halvprofesjon eller kvasiprofesjon. (Raaum 1999, s. 38 

viser til Schudson 1978) 

 

Journalistutdanningen er en profesjonsutdanning, men journalister hører ikke inn under det 

som anses som klassiske profesjonsutøvere. Likevel, på bakgrunn av at det er flere fellestrekk, 

behandles journalistyrket av mange som en profesjon. I denne oppgaven legger jeg til grunn 

at yrket er en halvprofesjon, siden yrket har flere fellestrekk med de tradisjonelle 

profesjonene. Fellestrekkene er flere, og jeg går ikke inn i detaljer. Eksempler på fellestrekk 

med tradisjonelle profesjoner, basert på Raaums definisjon (se avsnitt 3.1.1), er at 

journalistyrket har selvdømmeordning: Pressens Faglige Utvalg.  Journalistyrket har også en 

yrkesetisk standard, samt at et samfunnsoppdrag vises gjennom Vær Varsom-plakaten (se 

avsnitt 2.6).  
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3.1.2 Kompetanse og profesjonsutøvelse 

Den profesjonelle kompetansen er gjerne noe man snakker om når det gjelder profesjoner. I 

denne oppgaven brukes både begrepet ”yrke” og ”profesjon” om journalistikken. Profesjonell 

kompetanse omhandler profesjonenes kompetanse innen sine spesifikke virkeområder.  

Eraut (1994) beskriver to dimensjoner i den profesjonelles kompetanse: the scope dimension 

handler om det som en person er kompetent i, de forskjellige rollene, oppgavene og 

situasjonene som kompetansen deres er etablert for. The quality dimension omhandler det å 

kunne bedømme kvaliteten i et arbeid, i en utvikling fra å være nybegynner til å bli en ekspert 

(s. 167).  

Samfunnet har tillitt til at en profesjon, i kraft av sin kompetanse, vil ivareta oppgaver av 

allmenn interesse, skriver Molander & Terum (2008).  I lys av dette skisserer Molander & 

Terum tre problemområder som gjelder profesjonenes rolle i dagens samfunn (s.15). Her 

vektlegges to av problemområdene Det første er kvalifisering. Utdanningseksplosjonen har 

ført til at yrkesutøvernes kompetanse både har blitt mer teoretisk, og at kvalifisering i økende 

grad har blitt formalisert og adskilt fra yrkesutøvelsen. Samtidig stilles det høyere krav om at 

undervisningen skal være forskningsbasert: dette kan tolkes som både et forsøk på å sikre 

profesjonsutøvelsens kvalitet og på å sikre profesjonsutøverne tilgang til stillinger i 

arbeidslivet. Det andre er kunnskapens status - profesjonenes kunnskapsanvendelse utgjør et 

komplekst forhold mellom teori og praksis, og hva det vil si å være en «god» praktiker har 

vært gjenstand for omfattende diskusjoner innen profesjonsfagene. (Det siste punktet er 

knyttet til profesjonsutøvelsen. Molander & Terum knytter dette problemområdet til at 

profesjonene møter mange ulike krav og forventninger fra borgerne.) 

Schön (1987) peker på at profesjonelle utøvere innen en yrkesgruppe er vidt forskjellige, i 

form av sine spesielle arbeidsområder, sine spesifikke erfaringer og sin individuelle 

arbeidsmåte. Det som de individuelle yrkesutøverne har til felles, er «a common body of 

explicit, more or less systematically organized professional knowledge and […] the set of 

values, preferences, and norms in terms of which they make sense of practice situations, 

formulate goals and directions for action, and determine what constitutes acceptable 

professional conduct” (s. 33).  

Schön (1987) mener at i et teknisk-rasjonelt perspektiv er den profesjonelle kompetansen 

alltid knyttet til løsning av instrumentelle problemer. I dette synet er profesjonell kompetanse 
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det å kunne bruke teorier og teknikker som har kommet frem gjennom vitenskapelig 

forskning, for å løse instrumentelle problemer i praksisen. Dette synet kritiserer Schön fra et 

konstruktivistisk perspektiv. Begrepene han bruker, fjerner fokuset på instrumentell 

problemløsning som kjennetegn på den profesjonelle kompetansen. Han mener at dyktighet i 

profesjonell praksis ikke bare handler om faktuell kunnskap, og at i profesjonsutdanning må 

blant annet refleksjonen være i sentrum.   

 

3.1.3 Refleksjon og utvikling av kompetanse 

 

Refleksjon og kritisk refleksjon 

Refleksjon betyr å kaste tilbake, eller å speile. Det betyr også ettertanke, eller det å kaste 

blikket tilbake (Norsk Ordbok 2014, 2011). Refleksjon er noe som ofte legges vekt på i 

tilknytning til profesjoner. Kontinuerlig refleksjon fremstår som den sentrale læreprosessen på 

alle nivåer av profesjonell erfaring (Rønnestad 2008 viser til Rønnestad & Skovholt 1991, 

2003).  

Bakgrunnen for å vektlegge refleksjon i utviklingen av profesjonskunnskap, er en antakelse 

om at det eksisterer et gap mellom teori og praksis. Det er antatt at det mangler en 

sammenheng mellom de teorier og verdier profesjonelle hevder de legger til grunn for 

arbeidet, og det som de faktisk gjør i praksis. Tanken bak er altså at det gjennom refleksjon 

kan bygges en bro over dette gapet (Askeland 2006). 

I journalistutdanningens studieplan brukes begrepet kritisk refleksjon og refleksjon om 

hverandre. I følge Askeland (2006) har disse to begrepene flere fellestrekk, og målet for 

begge tilnærminger er å generere ny kunnskap gjennom refleksjon for å videreutvikle praksis 

og styrke kompetansen. Begge anerkjenner taus kunnskap og praktisk visdom som 

kunnskapskilder, og understreker betydningen av å bli bevisst sammenhengen mellom de 

teorier og verdier som styrer det vi gjør og de vi hevder er grunnlaget for vårt arbeid. 
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I denne oppgaven legger jeg vekt på refleksjon, og tar utgangspunkt i måten Dewey og Schön 

beskriver refleksjonens rolle. Jeg støtter meg også til Lauvås & Handal (2000) som skriver 

om Schöns syn.  

 

Dewey: Erfaring og refleksjon 

Deweys (2001) sentrale begrep er erfaring. Han mener at ingen erfaring av betydning er mulig 

uten et element av refleksjon. Han kaller også refleksjonen for «tanke»: «Utgangspunktet for 

enhver tankeprosess er noe som foregår, noe som er ufullstendig eller uferdig. Hensikten, 

meningen, ligger bokstavelig talt i det som kommer til å skje, hvordan det vil ende» (2001, s. 

60). Han mener at der hvor det er refleksjon, er det spenning. Tenkningen er med å hjelpe til 

for å finne en konklusjon, og til å projisere en mulig avslutning på situasjonen på det grunnlag 

som allerede er gitt (s. 62). Dale beskriver Deweys forståelse av refleksjonens rolle i 

utdanning:  

Refleksjonen avgjør kvaliteten i erfaringen. Tenkning får en særlig funksjon når ting 

ikke er klare, når en er usikker. Tenkningen blir da å forstå som en prosess med 

undersøkelser, at en ser nærmere på en sak; en søker etter en forståelse som ikke 

allerede er der. Utdannelse (slik Dewey forstår det engelske ordet education) forbindes 

altså fremfor alt med den refleksjonsprosessen som aktiviteten knyttes til (Dale 2001 s. 

234) 

Refleksjon er mer eller mindre eksplisitt i sammenheng med erfaringer (Dewey 2001, s. 59). 

Som jeg beskriver i avsnittets innledning, mente Dewey at en viss grad av refleksjon alltid vil 

være til stede i enhver erfaring av betydning. Han deler erfaringer inn i to ulike typer. 

Inndelingen baseres på hvor mye refleksjon som finner sted: Noen erfaringer er bare en 

prøve-og-feile prosess hvor man ser at en bestemt måte å handle på er forbundet med en 

bestemt konsekvens, men man skjønner ikke hvordan det er forbundet. I andre erfaringer 

analyserer vi for å finne ut hva som ligger imellom. En bevisst dyrkning av tenkefasen 

konstituerer den som en særegen erfaring. Tenkning kan man da forklare som et bevisst 

forsøk på å oppdage forbindelser mellom det vi gjøre og konsekvensene av det, slik at man 

kan se sammenhengen.  
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Schön: Handlingskunnskap og handlingsrefleksjon 

Ifølge Schön (1987) er det et kjennetegn på en profesjonell person at man kan reflektere i 

handling. Schön dannet blant annet begrepene knowing-in-action, reflection-in-action og 

reflection-on-action. Begrepene ble introdusert som analytisk verktøy for å forstå den 

profesjonelle yrkesutøvelsen. Jeg skal særlig gå inn på knowing-in-action og reflection-in-

action. 

 

Knowing-in-action 

Begrepet viser til “the sort of know-how we reveal in our intelligent action – publicly 

observable, physical performances like riding a bicycle […], the knowing is in the action”. 

Man viser hva man kan gjennom utøvelsen, men det å beskrive hva det er man gjør, blir 

derimot vanskelig. Likevel kan det, gjennom observasjon og refleksjon over handlingene, 

være mulig å sette ord på. Når man beskriver prosessen knowing-in-action, konverterer man 

til knowledge-in-action (s. 25-26).  

Lauvås & Handal kaller knowing-in-action for handlingskunnskap. Her omtales 

handlingskunnskapen med tre kjennetegn (Lauvås & Handal 2000, s. 101 viser til Schön 1983 

s 54):  

 Profesjonelle yrkesutøvere vet hvordan de skal utføre handlinger og vurderinger uten 

at de tenker på hvordan de agerer, før eller under arbeidet.  

 De er ikke klar over at de har lært dette, og hvordan de har lært dette. 

 De er ikke i stand til å beskrive den kunnskapen deres handlinger og vurderinger 

avslører at de har.  

 

Reflection-in-action 

Schön (1987) beskriver at den spontane knowing-in-action stort sett er tilstrekkelig i mange 

situasjoner. Innimellom er den likevel ikke tilstrekkelig, og reflection-in action gjør seg 
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gjeldende: «A familiar routine produces an unexpected result; an error stubbornly resists 

correction; or, although the usual actions produce the usual outcomes, we find something odd 

about them […] All such experiences, pleasant or unpleasant, contain an element of surprise”. 

I slike tilfeller kan man reagere med å prøve å ignorere, eller sette til side, den overraskende 

situasjonen. Eller kan man reagere med å reflektere over den nye, overraskende situasjonen. 

Man reflekterer over handlingen, for å finne ut om - og eventuelt hvordan, det som vi har 

gjort kan ha bidratt til dette utfallet. Refleksjonen over handlingen kan komme i handlingen 

uten avbrytelse («reflection in action»). Eller det kan også være slik at man tar en pause i 

handlingen for å reflektere over utfallet («reflection on action») (s. 26). 

I følge Schön (s. 28) har reflection-in-action en kritisk funksjon. Man tenker kritisk over det 

som gjorde at man kom opp i den bestemte situasjonen. I denne prosessen kan man 

omstrukturere handlingsstrategier eller forandre hvordan man oppfatter et fenomen. 

Refleksjon gir mulighet for å planlegge, og for å prøve ut nye handlinger, som er knyttet til 

det nye fenomenet. Schön konkluder med at en «skilled performer» kan integrere reflection-

in-action kontinuerlig inn i en oppgave som han jobber med.  

 

I undervisningen 

Lauvås & Handal (2000, s. 102) kommenterer Schöns teori, og fokuset er på 

yrkeskvalifisering. De skriver at vitenskapelig kunnskap er relevant for praktisk virksomhet, 

men det er ikke tilstrekkelig å tilegne seg vitenskapelig kunnskap i den teoretiske sfæren. 

Utdanningsinstitusjonen må derfor sørge for at studentene faktisk inkorporerer teoretisk 

kunnskap i sitt praktiske repertoar. Dette beskrives med to ulike krav til utdanningen: For det 

første må utdanningen sørge for at studentene lærer seg å reflektere over egne tause teorier om 

fenomener i praksis. Dette skal jeg ikke utdype. Neste poeng er at profesjonsutdanninger må 

utvikle studentenes kompetanse i reflection-in-action (handlingsrefleksjon). Det er gjennom 

mer bevisst utnytting av handlingsrefleksjon at man vil utvikle det meste av egen 

handlingskunnskap i løpet av karrieren, skriver Lauvås & Handal. De mener det er grunn til å 

anta at høy kompetanse i prosessen handlingsrefleksjon, i hvert fall på lengre sikt, er like 

viktig som det substansielle kunnskapsinnholdet man har tilegnet seg gjennom utdanningen. 
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3.2 Identitet 

Meads (1934) forståelse av identitet innebærer at det er noe som blir formet gjennom sosial 

interaksjon i ulike kontekster.  Mead skiller mellom individets ”I” og ”Me”. De to er atskilt, 

men likevel en del av hverandre. Sammen utgjør I og Me personligheten, slik den fremstår i 

sosial samhandling. Me er forståelsen av en selv og egen identitet, gjennom samspill med 

andre. I er den handlende person som er bevisst sitt Me, og I er overordnet Me. I denne 

oppgaven er profesjonsstudenten individet som fokuseres på, og jeg skal gå nærmere inn på 

hva det innebærer å være profesjonsstudent, dette knyttet til profesjonell identitet. 

 

3.2.1 Studentenes bakgrunn og holdninger 

Forskningsartikkelen ved navn Fra valp til vaktbikkje - En longitudinell studie av norske 

journaliststudenter (Gunn Bjørnsen, Rune Ottosen og Jan Fredrik Hovden 2007) tar for seg 

rekruttering til journalistutdanningene. Artikkelen er basert på StudData-undersøkelsene og 

forskernes egeninnsamlede data. StudData er administrert av Senter for profesjonsstudier, 

HiOA, og omfatter 20 forskjellige profesjonsstudier. Fokuset for forskningsprosjektet ligger 

på rekruttering til og kvalifisering i profesjonsstudiene.   

Dataene som ble innsamlet fra journaliststudentene, kommer fra en serie med spørreskjemaer 

ved høgskolene i Oslo og Volda i perioden 2001-2004. Tre kohorter journaliststudenter (1999, 

2000 og 2001) ble undersøkt i tre ulike faser av deres studentkarriere: ved starten på 

utdanningen, ved avslutningen av utdanningen og tre år avsluttet utdanning. Hele datasettet 

består av 337 studenter (85% av populasjonen) som deltok i en eller flere av fasene. Forskerne 

bak artikkelen betegner prosjektet sitt som en kartlegging av noen egenskaper ved den 

kommende generasjon av norske journalister. Her siteres noen av konklusjonene (s. 66):  

 

 Den typiske norske journaliststudent er en etnisk norsk kvinne med middelklassebakgrunn. 

Sammenlignet med befolkningen generelt ligger de til venstre politisk og har høy kulturell 

kapital. De har også en klar overrepresentativitet av journalistforeldre. 

 

 Journaliststudentene forsvarer de klassiske vaktbikkje-idealene i journalistikken, men er 

samtidig opptatt av selvrealisering og gir uttrykk for at en variert og levende jobb, skriveglede 

og annen kreativiteter viktige motivasjonsfaktorer for å søke seg til bransjen. Ikke uventet 
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identifiserer de seg mer med journalistyrket og bransjens normer etter å ha jobbet en stund, 

mer uventet er kanskje at denne tendensen også finner sted i løpet av utdanningen.  

 

 

 Vi har dokumentert noen nyanser i synet på utviklingen i synet på yrket og 

profesjonsutøvelsen, men totalt sett er stabiliteten i holdninger og synspunkter tydeligere enn 

endringene. En delforklaring kan være at journalistutdanningene til en viss grad ”lærer fisk å 

svømme”, ved at mange har erfaring fra bransjen og slik en viss yrkessosialisering før de 

kommer til studiet. En annen delforklaring er å se dette som et tegn på at studentenes 

grunnleggende journalistiske preferanser og idealer henger sammen med dyptforankrede – og 

derfor trege – disposisjoner i studentenes habitus (jfr. Hovden 2001), som utdanningen i liten 

grad makter å påvirke.  

 

Det fremgår at samtidig som at studentene tenker at de har en personlig glede av 

journalistikken, er de også innstilt på at journalistikken har et samfunnsoppdrag.  

Mens studentene er under utdanning er de idealistiske trekkene ved journalistikken mer 

fremtredende hos studentene. Mens når de kommer ut i yrkeslivet blir de mer opptatt av de 

håndverksmessige og praktiske sidene ved jobben.  

 

 

3.2.2 Profesjonsstudenter 

I Hoëms (2010) sosialiseringsteori skiller han mellom blant annet samfunnsnivå og 

individnivå, og mellom formell og uformell sosialisering. Individnivået forbindes til begrepet 

mikrososialisering, og formell sosialisering på mikronivå knyttes til undervisningssystemet (s. 

112).  Hoëm skiller mellom formell og uformell sosialisering, dette ses i sammenheng med 

skiller Berger & Luckmanns (2000) begreper primær og sekundær sosialisering. De høyere 

utdanningene er arena for den formen for sosialisering som forbindes med formell 

sosialisering og sekundærsosialisering. 

I følge Hoëm (2010, s. 163) består utdanningsinstitusjonene av fire enheter av spesiell 

interesse: fagene, lærere, studentene og medstudenter. Studentenes felles referanseramme er 

hjemmemiljø og lærestedet, og disse to kan ha sammenfallende verdier og interesser. I slike 

tilfeller er samhandlingsforutsetningene ideelle. Videre mener Hoëm at om hensikten med 

studiene skal bli som planlagt, for både vitenskapelig personale og for studentene, må 

samhandlingsforutsetningene være verdier eller interesser -eventuelt begge deler. Dette for å 

gi et godt utgangspunkt for samarbeid mellom det vitenskapelige personalet og studenter.  
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3.2.3 Profesjonsidentitet 

For å forstå hva det innebærer å være profesjonsstudent, er det nødvendig å undersøke hva 

profesjonell identitet er. I den tilknytning støtter jeg meg til Kåre Heggen (2008). Han mener 

at kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse riktig nok handler om læring av visse 

kunnskaper og ferdigheter gjennom utdanning og yrkespraksis, men at det også handler om 

følgende to ting: At studenten identifiserer seg med yrkesfeltet, og at studenten identifiserer 

seg selv som en utøver i dette feltet. Det er altså snakk om utvikling av en profesjonell 

identitet. 

En viktig dimensjon i profesjonsidentitet og profesjonskvalifisering, er i følge Heggen (2008) 

identitetsdannelsen forstått som læringsprosess. Et av Heggens argumenter for at man må se 

profesjonskvalifisering i et identitetsperspektiv, er at profesjonskvalifiseringen ofte faller 

sammen med livsfasen ungdom eller ung voksen. Denne livsfasen betraktes som svært viktig 

for identitetsdanningen. Identitet i rollen som profesjonsstudent kan, som beskrevet over, 

omfatte en gjenkjenning av seg selv som fremtidig yrkesutøver. Det kan også omfatte 

identifisering av verdier og kunnskaper som denne rollen kan gi uttrykk for.  

 

Heggen mener at når studenten er medlem av profesjonen, kan en forvente at vedkommende 

slutter opp om profesjonens formål og arbeidsmåter. Studentene begynner profesjonsstudiet 

når de er unge voksne, og de har med seg inn i studiet sine egne erfaringer, gjerne i forhold til 

yrke og profesjon, og sine egne forestillinger om samfunnet og verden. Den profesjonelle 

identiteten kan være en videreutvikling av identitetskonstruksjonen. I følge Heggen er det er i 

denne sammenheng snakk om en gruppeidentitet. Det som kjennetegner denne formen for 

identitet, er felles symboler fremfor felles handling. Den felles symbolikken er med andre ord 

noe som skaper felles forestillinger om hvordan ting burde være, mer enn hvordan det faktisk 

er (2008, s. 321). 

 

Heggen slår fast at profesjonell identitet ikke alene kan forklares ved å analysere de 

kunnskapene som studenten møter i studiet, og måten studiet er organisert på. Ny kunnskap 

blir knyttet til, eller lagt oppå, tidligere forståelse. Eller blir den eventuelt avvist som ugyldig, 

dersom den kommet i motsetning til allerede etablerte oppfattelser. Personliggjøringen av 

kunnskap er avgjørende for hvordan læreprosessen eventuelt skaper kvalifikasjoner som kan 

få bruksverdi i den profesjonelle yrkesutøvelsen, i følge Heggen.  
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Argumentet for at et identitetsperspektiv er relevant for profesjonskvalifiseringen, griper inn i 

diskusjon om læringsbegrepet. Det er fordi det noen ganger blir satt et skille mellom læring 

og sosialisering. Læring blir omtalt som en individuell, kognitiv prosess og sosialisering 

omtales gjerne som en normativ påvirkning fra omverden (Rasmussen 1999, s. 173 her fra 

Heggen 2008, s. 322).  

 

3.2.4 Journalistroller og yrkesidentitet 

Ottosen (2004) mener at når man leter etter sentrale utviklingstrekk for journalistyrket, finnes 

det ikke tilfredsstillende modeller og teorier i den tradisjonelle profesjonsteorien, for å forstå 

utviklingen. Et element som likevel er definerbart, og som fremstår som sentralt, er utvikling 

av en yrkesidentitet. Ottosen mener at journalistikkyrket er noe mer enn et yrke: det er en 

rolle og en identitet som har noe udefinert over seg, men som kan kalles for et «engasjement» 

(s. 53). Ottosen beskriver at dette engasjementet kan knyttes til faglig eller politisk interesse, 

eller et ønske om å være en del av journalistmiljøet.  

 

I følge Ottosen kan man ikke snakke om én journalistolle, ettersom et av kjennetegnene ved 

journalistikken er individualismen: hver enkelt har sin individuelle begrunnelse for sitt 

yrkesvalg (s. 55). Samtidig, mener Ottosen, er det noen fellestrekk ved yrkesrollen som 

danner et kollektivt mønster: «kritisk vaktbikkje»-rollen har vært med på å forme identiteten 

til flere generasjoner med yrkesutøvere, konkluderer han.  

 

Det er likevel mange ulike varianter av yrkesrollen til journalister. Sjue (2011, s.12-16) 

nevner mange ulike journalistroller som han har dratt kjensel på gjennom et langt yrkesliv 

som journalist. Han gir en lang presentasjon med ulike særtrekk, interesser, arbeidsmåter og 

væremåter som beskriver de ulike typene. Sjue vektlegger at det er viktig å ha bevissthet 

omkring det å definere sin egen rolle som journalist, fremfor å falle inn i en «forhåndsdefinert 

rolle» som kanskje kan være knyttet til et usunt forventningspress. 
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3.3 Læreplan 

Mens vi i Norge bruker begrepet læreplan, bruker den engelsktalende delen av verden 

begrepet curriculum. De to begrepene har mye til felles, blant annet fokuset på 

utdanningsprogrammers innhold og organisering (Karseth & Sivesind 2009). Men det er 

forskjeller mellom ulike lands tradisjoner. Et eksempel er didaktikk, som er et viktig begrep i 

tysk og nordisk læreplanforskning, men er et ganske ukjent begrep i amerikansk 

curriculumforskning, skriver Karseth & Sivesind. Når man arbeider med læreplan i praksis, 

for eksempel lærere og deres undervisningsplanlegging, kalles dette læreplanpraksis. 

Læreplanstudier er studier av dette arbeidet med utgangspunkt i de forskjellige aspektene det 

innebærer (Goodlad 1979).  

 

3.3.1 Goodlads læreplannivåer og påvirkningsfaktorer for 

læreplanen 

Goodlad (1979) mener at de ulike lagene innenfor læreplanpraksis og læreplanarbeid utgjør 

en komplisert sammensetning av faktorer. Goodlads beskrivelse lyder: «The making of 

curricula is the making of decisions. Normative decisions involving choices among values or 

interests, empirical decisions calling for data, personal ambitions, group loyalties, 

characteristic and entrenched ways of behaving, chooses between what is preferred and what 

can be afforded, all of these and more are inextricably interwoven” (1979, s. 33). Sitatet 

illustrerer at læreplan handler om å ta beslutninger, herunder normative beslutninger. 

Påvirkningsfaktorene er ikke nødvendigvis lette å skille fra hverandre. Goodlad har videre 

definert kategorier for å forstå læreplan. 

 

Påvirkningsfaktorer for læreplanen 

Goodlad skisserer tre ulike påvirkningsfaktorer for læreplanen. Disse tre faktorene kan 

studeres separat når man har en hensikt med det, men i praksis kan de ikke skilles fra 

hverandre, i følge ham. Undersøkelsene i denne oppgaven omhandler den første faktoren, 

substansielle. Det er likevel også trekk fra de to andre som kommer i betraktning. 
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Den første er substantive: Fokus på mål innhold, organisering, evaluering og så videre. 

Political-social: «politisk» refererer til prosessen av forskjellige syn i læreplanutviklingen. 

Stat og lokale myndigheter kan ha sine preferanser, skoleadministrasjon og lærere kan ha sine 

preferanser. Grupper med lærere i samarbeid med foreldre eller andre samfunnsrepresentanter 

kan også involvere seg med syn på utviklingen av læreplan.  

Til sist technical-professional: Stat og myndigheter ansetter profesjonell-teknisk stab for å 

samle data fra utdanningsprogrammene om blant annet økonomi, resultater, relevans og for å 

implementere politikk (1979, s. 28-32).  

 

Fem læreplannivåer 

Goodlad definerer fem læreplannivåer. Selv om nivåene fremstår som en hierarkisk 

oppbygging, er det verdt å merke seg at det ikke snakk om et lineært forhold mellom nivåene. 

Det er flytende rammer og flere forhold som samtidig bestemmer. 

Ideenes læreplan er første nivå. Den står for ideologiske perspektiver, eller synspunkter. 

Goodlad betegner synspunktene som både «funded knowledge» og «conventional wisdom», 

eller forskningsbasert viten og sunn fornuft (1979, s.60). Nivået berører de ideene som blir 

fremmet blant annet i debatt om utdanning og undervisning. Disse ideene kan ha bakgrunn i 

filosofiske og ideologiske idestrømninger, eller være fremmet av forhold knyttet til 

arbeidsmarked og næringsliv, sier Britt Ulstrup Engelsen (2012, s. 28).  

Den formelle læreplanen er den læreplanen som skal oppnå offisiell godkjenning. I analysen 

av denne, som alltid er i form av et skriftlig dokument av et eller annet slag, finner man de 

oppfatninger, verdier, holdninger og liknende som det er ønskelig at studentene skal lære 

(Goodlad 1979, s. 61).  

Den oppfattede læreplanen er det som ulike personer oppfatter at er læreplanen, dette danner 

blant annet grunnlaget for lærerens planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering 

av undervisningen (Engelsen 2009, s. 73). 

Den operasjonaliserte læreplan reflekterer den faktiske undervisningen som finner sted med 

utgangspunkt i læreplanen etter lærerens oppfatning. Det som læreren mener er realisering av 

læreplanen i klasserommet, kan i virkeligheten være noe helt annet.  
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Den erfarte læreplan omfatter studentenes erfaringer og opplevelser med undervisningen 

(Goodlad 1979, s. 63), det som kan kalles studentenes læring og sosialisering, i følge 

Engelsen (2012). 

 

 

Formell læreplan 

Jeg går særlig inn på formell læreplan i denne oppgaven, gjennom analyse av 

læreplandokumenter. I følge Karseth & Sivesind (2009) er den formelle læreplanen et 

forvaltningsdokument som skal sette rammer for utdanningsvirksomheten, ved at den 

definerer, gjennom beskrivelser av mål, innhold, metoder og vurdering hva som skal 

undervises og hva som skal læres. Slike læreplaner legitimerer, beskriver og normerer hva 

utdanning handler om. Det er i følge forfatterne likevel ikke gitt at en formell læreplan alene 

styrer et utdanningstilbud. Det er derimot slik at det er mange ulike forhold som bestemmer 

utdanningens innretning og organisering.  

 

Arbeidet med læreplan er et saksfelt som reflekterer hvordan læreplaner legitimeres og gis et 

innhold (Karseth og Sivesind 2009 viser til Gundem 2008, Karseth 1994). Å studere 

læreplanarbeid gir derfor kunnskap om hvordan ulike parter virker som beslutningstakere i 

vårt utdanningssystem. De formelle læreplandokumentenes formuleringer, avhengig av 

tolkning og hvordan de tas i bruk i praksis, vil gi føringer for utdanningens virksomhet med 

tanke på mål, angivelse av fag, temaer og lærestoff, samt prinsipper for organisering og 

vurdering (s. 25).  

 

3.3.2 Læreplaner i høyere utdanning 

I høyere utdanning brukes to typer overordnede læreplandokumenter: rammeplan og 

studieplan. Rammeplanene er godkjent av departementet og gir rammer for innhold, mål og 

organisering av studiene.  Hver høyskole utarbeider egne fagplaner ut fra de føringene som 

rammeplanene gir, bortsett fra ved utdanninger som ikke er regulert av rammeplaner. I slike 

tilfeller utarbeider den enkelte utdanningen studieplaner, og utdanningsinstitusjonen selv 

godkjenner og vedtar planen, skriver Roar C. Pettersen (2005). Det sistnevnte er tilfelle for 

journalistutdanningen ved HiOA. 
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Som dokument har læreplanen som funksjon både å være et arbeids- og styringsredskap, 

samtidig som den skal fortelle studenter og samfunnet om studiets egenart. Hvor konkret og 

veiledende dokumentet er, varierer fra studium til studium, og en hovedregel er at det alltid 

kreves tolkinger og presiseringer før dokumentets intensjoner ender opp som praktisk 

undervisning. Altså er det faglærer som, ut ifra studieplanens føringer, tolker dette grunnlaget, 

og bestemmer hvordan faget praktisk skal tilrettelegges, skriver Pettersen (2005). 

For å se nærmere på hva læreplan i høyere utdanning kan innebære, skal jeg kort introdusere 

Joan S. Stark & Lisa R. Lattuca (2009) sitt konsept «academic plan». De skriver om læreplan 

spesifikt for høyere utdanning. Jeg skal også gå inn på den didaktiske relasjonsmodellen 

(Engelsen 2012), ettersom at det i akademisk plan brukes begreper som ligger nær begreper 

fra den didaktiske relasjonsmodellen.  

 

Akademisk plan 

Målet med å danne et konsept for læreplanen som en akademisk plan er, i følge Stark & 

Lattuca, å identifisere de kritiske punktene hvor det har blitt tatt avgjørelser.  

The academic plan definition implies a deliberate planning process that focuses 

attention on important educational considerations, which will vary by field of study, 

instructors, students, institutional goals, and so on. Despite such variations, the notion 

of a plan provides a heuristic that encourages a careful process of decision making. 

Every curriculum addresses each element of the plan [...] whether conscious attention 

has been given to it or not, whether a deliberate decision has been made, or whether 

some default has been accepted. Thinking of curriculum as a plan encourages 

consideration of all of the major elements, rather than attention to singular aspects 

such as specific content or particular instructional strategies. (Stark & Lattuca 2009, s. 

4) 

 

 

De følgende punktene betegner Stark & Lattuca som avgjørende for studentenes akademiske 

erfaringer og opplevelser - etter deres mening bør en akademisk plan involvere avgjørelser 

omkring de følgende elementer: 

 Hensikter (purposes), som består av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som 

læringsmål. 
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 Innhold, som er fagstoff som er utvalgt for å lede opp mot de spesifikke kunnskapene, 

ferdighetene og holdningene.  

 Sekvens, som er arrangering av fagstoffet og erfaringene som skal lede til spesifikke 

læringsutbytter for studentene.  

 De lærende, som omhandler hvordan planens skal rettes mot en spesifikk gruppe med 

studenter eller andre i en læringssituasjon.  

 Instruksjonsprosess, de aktivitetene som er lagt til rette for at læring skal kunne 

oppnås.  

 Instruksjonsressurser, som handler om materiale og omgivelser som vil bli brukt i 

læringsprosessen.  

 Evaluering, som kalles strategier som brukes for å klargjøre om valgene omkring 

elementene i planen er optimale.  

 Justering, som omhandler forandringer i planen som er basert på erfaringer med 

planen og evaluering av den.  

 

 

Figur 1: Hentet fra Stark & Lattuca (2009, s. 5) 
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Den didaktiske relasjonsmodellen 

 

Den didaktiske relasjonsmodellen er blitt en del av det som Engelsen (2012) kaller for det 

norske «didaktiske fellesgodset». Modellen er anbefalt innen ulike deler av 

utdanningssystemet, og i opplæring utenfor utdanningssystemet. Didaktisk relasjonstenkning 

vektlegger tydeliggjøring av samspillet mellom de ulike sentrale faktorer som har innvirkning 

på en undervisningssituasjon. På grunnlag av denne modellen kan lærere starte 

planleggingsarbeid, med utgangspunkt i den kategorien de selv ønsker. Det oppfordres likevel 

til en helhetstenkning, påpeker Engelsen. Alle de ulike kategoriene påvirker hverandre, derfor 

vil et valg i en kategori også vurderes opp mot de andre kategoriene.  

 

 

Figur 2: Didaktisk relasjonstenkning, hentet fra Engelsen (2012, s. 47) 

 

Modellen i akademisk plan og den didaktiske relasjonsmodellen fremstår som ulike. I 

akademisk plan er kategorien innhold fremstilles som todelt: Fagstoff og sekvens - som 

innebærer rekkefølgen av innholdet. Justering og evaluering av læreplanen, er noe som Stark 

& Lattuca tar med i selve modellen, og slike faktorer tas ikke med i den didaktiske 



36 

 

relasjonsmodellen. I den didaktiske relasjonsmodellen er en kategori rammefaktorer, mens i 

akademisk plan viser modellen til en sosiokulturell kontekst (se figur 1), som ikke er en av 

kategoriene som blir beskrevet i modellen.  

 

 

3.3.3 Kunnskap og læring i profesjonsutdanninger 

 

Akademisk - og yrkesrettet utdanning 

Karseth (2012) mener at deler av lovteksten fra Lov om universiteter og høyskoler (sitert i 

avsnitt 2.3), viser at profesjonsutdanningene skrives inn i en akademisk diskurs. Opprinnelig 

er profesjonsutdanningene først og fremst legitimert gjennom sin funksjon, som er det å 

utdanne kandidater til bestemte oppgaver i samfunnet, altså en funksjon- og yrkesorientering 

(Karseth 2012, s. 81 viser til Smeby 2003).  

Blom (2007) framholder at både høgskolereformen og ny Lov om universiteter og høgskoler 

gir støtte til akademiske ambisjoner i høgskolesystemet. Hun mener også at «karriereveier og 

opprykkssystemer i utdanningene premierer tradisjonell akademisk virksomhet mer enn god 

og praksisnær undervisning og veiledning etter gammelt mønster i profesjonsutdanningene» 

(2007, s. 21). 

I følge Karseth befinner likevel utdanningstilbud innen profesjonsfagene seg et sted mellom 

en akademisk og en yrkesrettet orientering. Profesjonsstudiene utvikles i et spenn mellom det 

hun kaller akademiske kunnskapskulturer, arbeidslivets kunnskapsbehov, og statens behov for 

styring og samordning (s. 89). Karseth mener at profesjonsutdanningenes utvikling både 

speiler samordnings- og standardiseringsprosesser i høyere utdanning generelt, og samtidig 

speiler de særegne utviklingstrekkene som er knyttet til selve profesjonsfeltet. Hun viser her 

til høgskolereformen av 1994, og påpeker at en sentral målsetning med denne var å bidra til 

en sterkere felles utdanningskultur. Likevel er fremdeles heterogeniteten mellom 

profesjonsutdanningene et viktig kjennetegn. De individuelle utdanningene vil ta sine valg ut 

fra egne oppfatninger av gyldig kunnskap og syn på læring og undervisningsmetoder.  
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Karseth påpeker at forskjeller i kunnskapsgrunnlag og fagkulturer får implikasjoner for 

hvordan undervisnings- og læringsprosessene organiseres. Videre sier hun at selve basisen for 

profesjonelt arbeid er kunnskap som er definert som gyldig av profesjonen, og som også har 

et felles normgrunnlag (s. 90). Det som i journalistutdanningen anses som journalistikkens 

kunnskapsgrunnlag og fag, får i dette perspektivet betydning for hvordan undervisning- og 

læringsprosesser organiseres. En bestemt oppfattelse av kunnskap og en oppfattelse av hva 

som er profesjonens normer, kommer til utrykk i utdanningen. 

 

Formalisering og modeller for opplæring  

Lauvås & Handal (2000) skriver at kvalifisering til yrkesvirksomhet tidligere foregikk på 

arbeidsplassene, eller på andre måter i selve praksisfeltet. De mener at det i dagens 

yrkesforberedelse er slik at det legges stor vekt på den teoretiske opplæringen. De påpeker at 

det er stadig mindre av kvalifiseringsperioden som tilbringes der yrkesvirksomheten foregår 

(s. 27). Opplæringen blir tilnærmet på en lik måte, innen de ulike utdanningene. 

Karen Jensen (1999) mener at tiltagende formalisering og ensretting av alle former for 

opplæring er noe som kjennetegner norsk utdanningshistorie. Fremfor å kultivere mangfoldet 

av opplæringsmodeller som har eksistert, har det blitt satset på å samle de ulike tilbudene i et 

felles utdanningssystem. Det er flere motiv bak denne prosessen, hvor et prinsipp om 

demokrati og likhet er ett av dem. Det er lagt store mengder arbeid i å utvikle 

sammenliknbare læreplaner, slik at det gjøres lettere å måle, sammenlikne og administrere 

(Jensen 1999 viser til Jensen 1996). For å forstå den formaliseringen som kjennetegner det 

norske utdanningssystemet i dag, må man i følge Jensen flytte blikket ut over det lokale nivået 

og fokusere på det rådende kunnskapssynet i Norge. Slik som i den vestlige verden ellers, 

hører norsk utdanningspolitikk til i en kunnskapstradisjon som har sterk tro på den abstrakte, 

kontekstfrie kunnskapen og dens overlegenhet i praktisk problemløsning (s. 6).  

Det har likevel skjedd et skifte i holdningene til kunnskap og læring.  Endringer i 

kunnskapssynet skapte blant annet fornyet interesse for opplæring og alternative måter å 

kultivere kunnskaper gjennom praktisk arbeid. Et eksempel Jensen bruker, er et reformarbeid 

ved UiOs medisinske fakultet, hvor det ble utviklet en studiemodell med utgangspunkt i 



38 

 

problembasert læring (s. 9). Orienteringen i journalistutdanningen ved HiOA er også basert på 

en modell med noe problembasert læring.  

Karseth & Sivesind (s. 43) skriver at uansett tilnærming til kunnskapskonstruksjon og 

kunnskapens gyldighet, formulerer læreplaner begreper omkring det som gjelder læring og 

undervisning, og hva opplæringen omhandler. Videre sier de at kunnskapsgrunnlaget ikke er 

endelig gitt, og at det uansett forutsetter formalisering, samt faglig og praktisk legitimitet. 

Læreplanens innhold blir ofte diskutert og drøftet, både før den vedtas og etter, dette enten 

sentralt, på den enkelte utdanningssituasjon eller i faglige sirkler. Karseth & Sivesind mener 

at uansett forutsetter læreplaner at det gjøres valg. På grunn av dette kan læreplaner kritiseres 

for valg som er gjort med tanke på innhold og mål. 

  

3.3.4 Taus kunnskap i journalistikkfaget 

Det er ulike oppfatninger av hvordan journalisters kunnskap skal defineres, og hvilken 

kompetanse det praktiske arbeidet krever av yrkesutøveren. Lenge var læring i journalistfaget 

forbeholdt opplæring i praksisfeltet, for eksempel lærlinger i redaksjoner. 

Gunn Bjørnsen skriver i essayet Fra valp til vaktbikkje – Om konstruksjon av journalistisk 

kunnskap (2004), at journalistprofesjonens kunnskapsgrunnlag er en sentral bestanddel i 

yrkesutøvernes profesjonsidentitet og selvforståelse. Videre mener hun at 

kunnskapsoppfatningene i journalistikken er knyttet til synet på journalistikkens rolle og 

funksjon i samfunnet.  

Raaum mener at mange journalister har hatt en oppfatning av seg selv som kunstnere. Dette 

kan ha sammenheng med den tiden hvor det ikke var mange som hadde formell utdanning 

som journalister. Journalistene «hadde det i ryggraden» (2004, s. 28). Raaum mener at en 

vanlig holdning har vært at det er med journalistikk, slik som det er med kunst: noe man enten 

har talent for eller ikke. Likevel har denne oppfatningen forandret seg med tiden, og han 

understreker at det nå er større anerkjennelse av at journalistikk er noe som kan læres.  

Eide skriver om en skjult kunnskap hos journalister, og kommer, i likhet med Raaum, inn på 

det kreative som et element i alle faser av det journalistiske arbeidet: 
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Den journalistiske måten å gjøre ting på omtales gjerne som noe som sitter i veggene i 

en redaksjon. Det har vært en slags skjult kunnskap, som det bare unntaksvis settes ord 

på. Journalistikk er en form for kreativitet i en industrilignende setting. Den kreative 

impuls kan komme til utrykk i alle faser av journalistisk arbeid. Det handler om den 

uventede kopling, det overraskende blikk, den originale vri. Og for at disse 

foreteelsene skal vise seg, trengs kunnskap og ferdigheter (Eide 2011, s. 21). 

 

Det som Eide i sitatet kaller for skjult kunnskap, kan forstås som det som ofte kalles taus 

kunnskap. Denne betegnelsen kan knyttes til et syn på kunnskap, og en forståelse av hva 

kunnskap er. Kvale (1999) skiller mellom det han kaller for de formelle, byråkratiske 

oppfatningene av kunnskap, og de ofte tause formene for kunnskap som ikke er regelbundet. 

Førstnevnte oppfatning baserer seg på regler som hører hjemme innenfor et teknisk-rasjonelt, 

moderne kunnskapssyn. På den andre siden er en oppfatning som han mener ligger tett opp 

mot postmoderne oppfatninger av situert kunnskap.  

Wackerhausen (1996, her referert fra Kvale 1999) argumenterer mot at faglig kunnskap 

bygger på lovmessig kunnskap og regler. Han mener et eksempel på kunnskapsformer som 

ikke kan overføres til regelbasert kunnskap, er «knowhow» som viser seg i praktiske 

oppgaver. Schön (1987) går nøye inn på knowhow i praktiske oppgaver for profesjonsutøvere. 

Han tar i bruk begrepene knowing-in-action og reflection-in-action for å fange opp 

kompetanse som viser seg i de profesjonelles praksis (se avsnitt 3.1.4).  

Jeg har allerede gått inn på begrepet kompetanse (i avsnitt 3.1). Lauvås & Handal skriver om 

taus kunnskap i sin bok om praktisk yrkesteori: De mener at man heller bør betegne taus 

kunnskap som taus kompetanse. Dette på grunn av at begrepet ikke refererer til kunnskap i 

tradisjonell forstand, men til forestillinger om virkeligheten, verdier, holdninger, følelser og 

ferdigheter (Lauvås & Handal 2000, s. 90 viser til Rolf 1989). Det kan være riktig å først og 

fremt bruke kompetanse som begrep i sammenheng med journalistikkfaget. 
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3.3.5 Didaktiske kategorier i læreplaner 

I denne oppgaven ligger fokuset på innhold- og målformuleringer i læreplandokumentet, samt 

noe på en av arbeidsmåtene i undervisningen.  

Ulike læreplaner er bygget opp rundt de samme grunnleggende kategoriene. Det er snakk om 

opplæringens mål, både overordnede mål og spesifikke delmål. Videre innebærer læreplaner 

retningslinjer for innholdet i opplæringen, og hvordan innholdet skal bli valgt ut og 

organisert. Metoder omhandler hvilke undervisnings – og arbeidsmåter som er best å bruke 

(Engelsen 2012).  

Studentene gjennomfører i emnet Samfunnskunnskap og Undersøkende Journalistikk et stort 

prosjektarbeid. I forhold til denne arbeidsmetoden, trekker jeg frem Deweys erfaringsmodell 

som teoretisk ramme.  

 

Læringsmål 

Når det gjelder mål for opplæringen, kan man snakke om at opplæring tar utgangspunkt i 

bestemte intensjoner. Den har retning, og skal lede frem mot ulike mål (Engelsen 2012, s. 

103). Men det hersker uenighet omkring hva det egentlig betyr at opplæring skal være 

målrettet, om målene skal «styre» praksis, eller om det bare skal være grunnlag for 

virksomheten i skolen. 

Engelsen påpeker at det siden 80-tallet har blitt lagt vekt på et prinsipp om målstyring innen 

utdanning, som blant annet innebærer en forutsetning om klare målformuleringer. Målstyring 

er et ledelsesprinsipp som har blitt hentet fra næringslivet. Men å understreke at klare mål er 

en nødvendig forutsetning for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av 

undervisning er, i følge Engelsen, ikke noe nytt i didaktikk og læreplanteori. Her vises det til 

mål-middel pedagogikk, som gjerne forbindes med Ralph W. Tyler.  

I følge Lawrence Stenhouse var denne mål-middel pedagogikken feilslått (Engelsen 2012). 

Han mente at et krav om målpresiseringer ikke egner seg for mål som dreier seg om forståelse 

og innsikt. En opplæring for å oppnå slike mål, må rettes mot det individuelle og kreative, og 

må frigjøre elevens skapende evner, mente Stenhouse. At kulturarvens tankesystemer og 

kunnskap skal være råmateriale for egen tenkning hos eleven, var et av Stenhouse sine 
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sentrale poeng. I et slikt kunnskapssyn er det ikke rom for i et system som legger vekt på 

målpresisering, mener Engelsen. 

Dagens retningslinjer for målstyring likner veldig på de retningslinjene som kom frem via 

representanter for mål-middel pedagogikk, mener Engelsen. Hun påpeker videre at når det 

gjelder klassifisering av mål (kunnskapsmål, holdningsmål og ferdighetsmål), er dette en 

nedbrytning av mål. Det innebærer riktig nok målpresisering, men den kan være en hjelp i 

forhold til å vektlegge flere deler av opplæringen på en gang. Engelsen konkluderer med at 

man må se på målene mer som grunnlag for virksomheten, enn som et styringsdokument for 

opplæringen.  

 

Innhold 

I følge Engelsen (2012) har innhold i læreplaner både et emneaspekt og et aktivitetsaspekt.  

Det vil si at «innhold» innebærer både lærestoffet og fremgangsmåtene som er ansett som 

nødvendige for å oppnå opplæringens mål. Stark & Lattuca (2009) mener innhold er fagstoff 

som er utvalgt for å lede opp mot de spesifikke kunnskapene, ferdighetene og holdningene.  

De mener også at det er gunstig å ha et tydelig skille mellom mål og innhold i studieplanen, 

særlig for å danne grunnlag for diskusjoner omkring studieplanen. Den akademiske planens 

oppbygging omhandler at valgene omkring innholdet viser læreres syn på hvordan kunnskap 

blir formidlet og hvordan læring skjer. Stark & Lattuca standpunkt er at aktiviteter i 

undervisningen - arbeidsmetoder, er en avgjørende del av læreplanutvikling. De mener at 

dette er viktig å diskutere som en del av læreplanen, og de vektlegger at fakultetsmedlemmer 

kan utvide repertoaret sitt når det gjelder metoder, ut over forelesningsbasert undervisning. 

Det fremkommer at metodene man velger i undervisningen, har mye å si for studentenes 

læring, også i høyere utdanning (s. 9-10).  

 

 

Arbeidsmetode: Prosjektarbeid 

En av aktivitetene som er viktig i emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk, er 

et stort prosjektarbeid. Dette er en kjent metode for å jobbe med teoretisk kunnskap i en 

praktisk setting, og metoden brukes mye innen høgskole- og universitetspedagogikk.  
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Prosjektarbeid blir omtalt som en arbeidsform hvor det er veldig gode muligheter for å 

integrere stoff og få trening i ulike arbeidsmåter. En slik arbeidsmåte kan forene fag og 

fagområder, og i tillegg stimulere til kreativitet og bruk av kritisk sans, i følge Engelsen 

(2012, s. 235).  

Nøkkelbegrepet til Dewey er erfaring. Han mente at et kriterium for kvalitet i utdanning, er at 

den innebærer vedvarende rekonstruksjon av erfaring (avsnitt 3.1.3). Han laget en 

erfaringsmodell for utdannelse som består av fem deler (Dale 2001, s. 233). Pettersen (2005) 

kaller den samme modellen for Deweys undersøkelsesmetode. Han beskriver 

undersøkelsesmetoden som en skjematisk fremstilling av grunnleggende lærings- tanke- og 

handlingsprosesser. Prosjektarbeidet i emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk ser jeg i sammenheng med denne modellen. 

Ut fra begrepene som Dale bruker for Deweys erfaringsmodell, skal jeg kort vise til 

oppbygningen i modellen: Startpunktet er en interessant aktivitetssituasjon for eleven. Det 

andre punktet er knyttet til at det oppstår et problem i situasjonen, noe som stimulerer til 

elevens tenkning. Det tredje punktet innebærer tenkningen omkring problemet, og det å hente 

inn informasjon for å bearbeide problemet. Punkt fire er elevens egne forslag til løsninger, 

som eleven har utviklet på egen hånd og på eget ansvar. Det siste, femte punkt, er at eleven 

har anledning til å prøve ut ideene gjennom å prøve det selv gjennom anvendelse.  
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4 METODISKE BETRAKTNINGER 

 

I dette kapittelet tar jeg for meg forarbeidet jeg har gjort, hvordan jeg kom frem til 

problemstilling og hvilke vurderinger som ble gjort i tilknytning til oppgavearbeidets første 

fase. Videre gjør jeg gjør rede for metodene jeg har brukt, og viser prosessene med 

datainnsamling og analyse av de innsamlede dataene. I og med at jeg har jobbet med en 

analyse av læreplandokumenter, skal jeg også tydeliggjøre hva denne prosessen har innebåret. 

Intervjudataene mine er i forhold til to ulike grupper, og er gjennomført med to ulike 

intervjumetoder, dette gjøres rede for.   

 

I denne undersøkelsen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Kvalitativ forskningsmetode 

brukes innenfor mange disipliner. Kvalitative metoders popularitet kan ses i sammenheng 

med en orientering om at prosesser og fenomener må beskrives før det utvikles teorier om 

dem. Fenomener må forstås før de kan forklares. «Den kvalitative orientering innebærer at 

oppmerksomheten rettes mot de kulturelle, dagligdagse og situerte aspektene ved 

menneskelig tenkning, læring, viten, handling og vår måte å forstå oss selv som personer på», 

fastslår Kvale & Brinkmann (2010, s. 31). 

 

4.1 Valg av metode 

Før problemstillingen var utformet, vurderte jeg sammen med veileder hvordan jeg kunne 

samle inn data til oppgaven. På et tidlig tidspunkt i prosessen med oppgaven var 

nysgjerrigheten min sentrert omkring journalistutdanning generelt. Ganske snart fant jeg ut, i 

samråd med veileder, at jeg skulle gjøre en studie med Journalistutdanningen ved HiOA som 

en case. Etter hvert ble problemstillingen tydeligere: Jeg ønsket å analysere undersøkende 

journalistikk som del av journalistutdanningen på HiOA.  

Noe som var veldig viktig i tilknytning til en slik studie, mente jeg, var å ta rede på hva som 

var formalisert av innhold og mål knyttet til studiet. Den mest tilgjengelige informasjonen var 

studieplanen. For å tilnærme meg en forståelse av undersøkende journalistikk i utdanningen, 

ut over det som lå i studieplanen, trengte jeg mer data. Det mest nærliggende var å ta for meg 
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emnet som åpenbart hadde innhold som var relevant for undersøkelsen: Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk. I tilknytning til dette emnet, foreligger en fagplan. I tillegg til 

studieplan analyseres derfor fagplanen for emnet.  

Det tok litt tid å bestemme meg for hvordan jeg skulle samle inn mer empiri om utdanningen. 

Læreplaner kan gi en innfallsvinkel til å belyse undersøkende journalistikk i 

journalistutdanningen, men jeg ønsket også å få inntrykk av hvilke tanker som lå bak 

studieplan og fagplan, hva studentenes synspunkter var på undervisningen, og ikke minst 

hvilken betydning undersøkende journalistikk har for dem.  

Jeg kom etter hvert frem til at jeg ville bruke en case-studie tilnærming, basert på intervjuer 

av aktører innenfor utdanningen og analyse av læreplandokumenter for utdanningen. Jeg går 

mer inn på denne tilnærmingen i avsnitt 4.2. 

 

4.1.1 Innsamling av intervjudata 

Det var et stadium i begynnelsen av oppgavearbeidet som innebar mye undring omkring 

metodologi. Det krevde at jeg satt meg mer inn i metodelitteratur. Etter hvert fikk jeg ulike 

ideer til metoder. Jeg vurderte datainnsamlingsmetodene deltakende observasjon og 

gruppeintervjuer. Etter at jeg fikk være med på en forelesning i emnet Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk, kom jeg til at det ikke var en aktuell tilnærming å observere 

undervisningen. Det virket ikke som en tilnærming som var riktig for denne 

problemstillingen. Gruppeintervjuer med studentene vurderte jeg, fordi jeg så for meg at jeg 

kunne samle en gruppe studenter for å drøfte temaer knyttet til problemstillingen. Heller ikke 

denne metoden ble brukt.  Dette hadde med tid å gjøre. Jeg vurderte det slik at gruppeintervju 

med litt størrelse ville kreve mye transkribering av båndopptak, organisering og analyse. 

Samtidig så jeg for meg at det var en ulempe at dersom gruppeintervjuet ikke skulle gå som 

planlagt av en eller annen grunn, måtte jeg ha gjort hele intervjuet på nytt.  

Jeg hadde løpende kontakt med Steen Steensen, emneansvarlig i Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk, over flere måneder. Han ga meg anledning til å gjøre de 

undersøkelsene jeg måtte ønske, med de metodene som jeg selv synes var best. Til slutt valgte 

jeg å spørre om intervju med Steensen selv. Han kjenner til emnet godt, både i forhold til det 

formelle læreplandokumentet, men også opplæringen i praksis.  
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Etter intervjuet med Steensen ble det tydelig at studentene kunne være en viktig kilde for å få 

innblikk i temaet, som på dette tidspunktet var kompetanse i undersøkende journalistikk som 

en del av journalistutdanningen. Jeg kontaktet en representant for studentene med en 

forespørsel på e-post. Hun videreformidlet kontaktinformasjonen til studentene til meg. Jeg 

hadde som mål å få mellom fire og seks informanter.  

Utvalget er basert på tilgjengelighet, altså at studentene har hatt lyst og tid til å svare på 

spørsmålene. De som ønsket å svare på spørsmålene mine, sendte meg en e-post i retur med 

bekreftelse på dette. Studentinformantene består av seks personer som var på utdanningens 

andre år. De hadde nettopp vært igjennom det fjerde semesteret, som innebærer 

Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk.  

Jeg hadde bestemt meg før jeg gjennomførte studentintervjuene, at jeg ønsket mer data fra 

lærere. Min veileder fra HiOA kjenner godt til det viteskaplige miljøet innenfor journalistikk 

ved HiOA. Han anbefalte meg å snakke med Finn Sjue, ettersom han kjenner tradisjonen 

undersøkende journalistikk veldig godt, gjennom arbeid som journalist, gjennom yrket som 

høyskolelektor ved journalistutdanningen, og gjennom å ha skrevet flere bøker knyttet til 

undersøkende journalistikk. Jeg oppsøkte e-postadressen hans gjennom HiOA, og skrev en e-

post hvor jeg introduserte meg og hva jeg holdt på å undersøke. Han ville stille opp til 

intervju. Jeg skriver mer inngående om gjennomføring av intervjuene i avsnitt 4.3.3. 

 

4.1.2 Analyse av læreplandokumenter 

Læreplandokumentene utgjør kvalitative data for denne oppgaven. Dokumentanalyse er 

fremgangsmåten i forhold til analysen av studieplan og fagplan.  

Forskningsfeltet Læreplanstudier reflekterer mange ulike vitenskapsteoretiske og metodiske 

tilnærminger. Feltet forandres i lys av endringer i utdanningspolitikk og andre 

samfunnsforandringer (Dale 2009). Læreplanen som formalisert og autorativt dokument er et 

av Karseth & Sivesind (2009) sine forskningstema innenfor læreplanstudier. De viser til at 

arbeidet med å utforme læreplaner reflekterer hvordan planene legitimeres og gis et innhold 

(Karseth & Sivesind viser til Gundem 2008), og at det å studere et læreplanarbeid i dette 

perspektivet dermed kan gi kunnskap om beslutninger som blir fattet for utdanningssystemet. 
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På dette grunnlaget mener jeg at det er en hensiktsmessig metode å gjennomføre en analyse 

av formelle læreplandokumenter i form av studieplan og fagplan. 

Læreplananalysen kan bare gi ett av grunnlagene for å svare på problemstillingen. Det som 

står i læreplandokumentene, kan ikke si noe om det som faktisk skjer i utdanningen. Ved en 

læreplananalyse kan jeg heller ikke belyse hvordan opplegget blir realisert i utdanningen. 

(Goodlad 1979, s. 63). Likevel mener jeg at en læreplananalyse vil gi informasjonen i forhold 

til hva som er utdanningens formål, og den sier også noe om ideologisk grunnlag i 

utdanningen. Utdanningsinstitusjonen HiOA selv står for å utvikle og godkjenne 

læreplandokumentet, med andre ord er avgjørelser som blir gjort på lokalt nivå, avgjørende 

for hva utdanningen tilbyr. Journalistutdanningens innhold har vært påvirket av lærere, 

ettersom at de kan komme med forslag til forandringer ut i fra eget syn om kvalitet og ut i fra 

sine sjangerpreferanser eller forhold til journalistiske tradisjoner (se avsnitt 5.7.1).  

Dokumentanalysen i denne oppgaven er deskriptiv, dette fordi den handler om å beskrive, ut 

fra visse inndelinger, innholdet i journalistutdanningens formelle læreplan. Begreper som er 

brukt i sammenheng med innhold- og målformuleringene i studieplanen er sentrale i min 

analyse. Angående innhold, forsøker jeg på å få et overblikk over hele utdanningens innhold, 

men går i dybden på innhold i emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk. 

Beskrivelsene av målene deler jeg opp i generelle mål, som omhandler utdanningen som 

helhet, og de som gjelder for emnet. 

Først og fremst analyseres studieplan for Bachelorstudium i journalistikk for studieåret 2011-

2012, men dels også den nyreviderte utgaven for 2012-2013. HiOAs journalistutdanning har 

læreplanen som styringsdokument, og den ble godkjent i avdelingsstyret 17. desember 2008 

og i studieutvalget 27. april 2009 (Revidert 24. juni 2010 og 8. juni 2011). Pensumendringer 

ble godkjent 21. desember 2011.  

Fagplan for emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk er utarbeidet av emnets 

hovedansvarlige, Steen Steensen. Den er basert på studieplanen. 
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4.2 Case-studier 

Ordet case stammer fra det latinske casus, som er et tilfelle. En case kan være et studieobjekt 

eller et forskningsdesign (Johannessen, Tufte & Christoffersen 2011, s. 85). Ett eller få 

tilfeller blir gjenstand for inngående studier. Idealet er ofte å gå i dybden av casen og 

presentere en helhetlig analyse som kan stå på egne bein (Andersen 1997, s. 9). I 

samfunnsforskningen er det to tydelige kjennetegn ved en case: Oppmerksomheten avgrenses 

til casen, og casen får en mest mulig inngående beskrivelse. Det er ønskelig å samle inn mest 

mulig informasjon om et fenomen (Johannsessen et al. 2011). 

Casestudier kan, i følge Johannessen et al., være mer eller mindre utforskende. Ofte vet ikke 

forskeren på forhånd hva det er han kommer til å finne. Underveis i forskningen kan han 

komme over temaer eller problemer av betydning, som ikke i utgangspunktet var tematisert 

og fokusert på (2011, s. 199). I denne oppgaven har tilnærmingen vært til en viss grad 

utforskende. I all hovedsak har tema og kontekst (kapittel 2) ledet vei i undersøkelsene. Disse 

har vært avgjørende for undersøkelsens fokus. Jeg mener at undersøkelsen i denne oppgaven 

blir vist gjennom Robert K. Yins (her i Johannessen 2011, s. 200-207) fem faser i en case-

studie: 

 

1. Problemstilling. Case-design egner seg best til spørsmål knyttet til hvordan og 

hvorfor. Som jeg går inn på innledningsvis (i avsnitt 1.1), er et overordnet formål med 

denne oppgaven å se på hvordan og på hvilket grunnlag journalistutdanningen velger å 

gå frem på for å integrere undersøkende journalistikk i utdanningsløpet. 

2. Teoretiske antakelser. Forskeren har ofte noen antakelser, som kommer etter å ha stilt 

noen grunnleggende spørsmål. Det kan for eksempel være bygget på andre studier 

knyttet til fenomenet som skal undersøkes. 

3. Analyseenheter. Dette kan være individer eller sosiale settinger. Måten man definerer 

enhetene på, har sammenheng med de opprinnelige problemstillingene. Man kan velge 

en enkelt case eller flere caser i designet. Enkeltcasedesign kan ha flere 

analyseenheter, for eksempel intervjuer av flere aktører. 
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4. Den logiske sammenhengen mellom data og antakelsene. Yin bruker to ulike 

analysestrategier. Den første er analyse basert på teoretiske antakelser, og den andre 

beskrivende case-studium. Yin anbefaler at man bruker beskrivende case-studium bare 

dersom man ikke har en teoretisk antakelse på forhånd. 

5. Kriterier for å tolke funnene. Kriteriene handler om å tolke funnene opp mot teori som 

allerede finnes.  

 

Når det gjelder analysen i denne oppgaven, vil denne være basert på dataene som er innsamlet 

i sin helhet. Datafremstillingen innebærer en analyse av læreplandokumenter og intervjudata. 

Bakgrunnen for analysen er konteksten, slik jeg fremstiller den i kapittel 2. Det vil si at det er 

snakk om enkelte teoretiske antakelser i forkant av case-studiet, slik som beskrives i Yins fase 

2. 

 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Intervjuer ansikt til ansikt og datastøttede intervjuer 

I datainnsamlingen har jeg tatt i bruk både ansikt-til-ansikt intervjumetode og intervjumetode 

basert på e-post. Ansikt-til-ansikt intervjuene var intervjuer som gikk over lengre tid, og 

hadde semistrukturert form. Intervjuene på e-post var åpne spørreskjemaintervjuer, hvor 

informantene var fristilt til å bruke så mye tid som de selv ønsket. I denne gjennomgangen 

skal jeg gjøre rede for de beslutninger tatt i sammenheng med datainnsamling. 

I forarbeidet til de empiriske undersøkelsene vurderte jeg ulike muligheter for 

datainnsamlingsmetode. Jeg innså at tid var en uunngåelig faktor. Da jeg begynte å samle inn 

data gjennom det første ansikt-til-ansikt intervjuet, tok dette meg veldig lang tid. Først måtte 

jeg ta kontakt med den aktuelle informanten og avtale intervjutid. Videre måtte jeg planlegge 

spørsmål og sette sammen intervjuguide. Deretter satte jeg av tid til å gjennomføre intervjuet 

av informanten. Jeg transkriberte intervjuet, fra båndopptak til tekst, som ble på over seks 

sider. Deretter begynte jeg å analysere materialet. Jeg begynte på dette tidspunktet å se at den 

samme prosessen innen rimelig tidsbruk ikke kunne gjennomføres på en forsvarlig måte med 
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gruppen med studenter som jeg skulle intervjue. Vurderingen om å bruke e-post intervju kom 

dermed inn i bildet. 

Egen skepsis og usikkerhet i forhold til å bruke e-post intervjuer, var en god grunn til å 

oppsøke litteratur på området. I kurs i anvendt metode på fakultetet ble jeg forsikret av 

foreleser i intervjumetode om at e-post basert intervju har blitt mer og mer anerkjent i 

samfunnsforskningen. Han mente det var ingen grunn til bekymring for bruk av denne 

metoden, så fremt det var gjort på en gjennomtenkt og forsvarlig måte. Videre fikk jeg oppgitt 

gode og inspirerende kilder om online forskningsmetoder av foreleser, som jeg bruker her for 

å beskrive e-post intervjuets natur. 

Online forskningsmetoder har i følge O`Connor, Madge, Shaw & Wellens (2008, s 271) et 

stort metodologisk potensiale for forskning innen alle former for samfunnsvitenskap. 

Forskerne mener at metodene holder på å bli etablert som en legitim form for datainnsamling. 

De online-baserte metodene inkluderer blant annet spørreundersøkelser, synkrone intervjuer 

og asynkrone intervjuer. Det asynkrone kvalitative intervjuet er i følge O`Connor et al. brukt i 

økende grad som datainnsamlingsmetode, og er mest gjennomført via e-post.  

E-postintervjuer er den metoden innen de internettmedierte metodologiene som til nå har vært 

mest brukt. Slike intervjuer baseres på at forskeren skaffer informantenes e-postadresser, får 

deres godkjenning for deltakelse, og sender ut en e-post med intervjuspørsmålene enten i 

selve e-postens innhold, eller som vedlegg. Informantene bes om å returnere besvarelsene til 

forskeren i en e-post. Forskeren må selv gjøre vurderinger omkring designet for 

intervjuguiden, og om alle spørsmålene skal sendes i en omgang, eller noen spørsmål av 

gangen. 

En tydelig fordel ved å bruke denne formen for intervjumetode er at informanten kan svare på 

spørsmålene akkurat når det passer for dem, siden det ikke innebærer noen tidsbegrensninger. 

Da besvarelsen ikke er tidsbegrenset, kan informanten og intervjueren bruke tid på å vurdere 

spørsmål og besvarelse. I tillegg kan informanten skrive, omskrive og redigere besvarelsene 

sine. Ved denne formen for intervju er det i seg selv en fordel at den ikke innebærer et behov 

for rask respons (O`Connor et al. viser til James & Busher 2006).  

Det er en fordel at teknologien tillater enkel administrering av undersøkelsen. Likevel kan 

teknologien også være en ulempe. Informantene kan lett slette eposten, eller ignorere den, om 
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de for eksempel skulle miste interessen. Andre ulemper handler om at spontaniteten i 

besvarelsene kan gå tapt (O`Connor et al. viser til Sanders, 2005) og at forskeren ikke kan 

spille en aktiv rolle, for eksempel i forhold til å unngå misforståelser av spørsmålene. Verdien 

i denne typen intervjuundersøkelser ligger i potensialet for å generere levende diskusjoner 

mellom respondentene (O`Connor et al 2008).  

Når det gjelder generelle kvalitative intervjuer, mener Kvale & Brinkmann (2010) at denne 

type intervjuer bygger på dagliglivets form for samtaler. Det kan kalles en profesjonell 

samtale. I intervjuet konstrueres kunnskap i samspill mellom intervjuer og den som blir 

intervjuet. Intervjuet har en viss struktur og hensikt, og går dypere enn de spontane samtalene 

i hverdagen. Men forskningsintervjuet er ikke heller en samtale med likeverdige deltakere, 

ettersom forskeren kontrollerer og definerer samtalen gjennom tema og spørsmål. 

I følge Kvale & Brinkmann (2010) er det få standardprosedyrer som er allment godkjente i 

sammenheng med kvalitative intervjuer. Det kvalitative intervjuet blir noen ganger kalt 

ustrukturert eller ustandardisert, ettersom mange metodologiske beslutninger tas på stedet, det 

vil si under intervjuet. Intervjueren må i følge Kvale & Brinkmann ha høyt ferdighetsnivå. 

Dette fordi intervjueren må kunne mye om intervjutemaet, i tillegg vite hvilke metodologiske 

muligheter som finnes, samt kjenne til den begrepsmessige siden ved å innhente kunnskap 

gjennom samtaler. 

 

4.3.2 Gjennomføring av studentintervjuer 

Først gjennomførte jeg en utprøving med en av studentene for å se om jeg kunne få 

interessant og relevant informasjon med e-postintervju. Da dette var vellykket, vurderte jeg 

det slik at det passet godt å bruke åpent spørreskjema som ble sendt på e-post. 

Journaliststudentene er, etter hva jeg mener, en spesiell gruppe informanter. De har blant 

annet svært mye erfaring med å skrive.  

Jeg var ute etter beskrivelser av personlige erfaringer med studiet, men samtidig også 

studentenes egne vurderinger og refleksjoner omkring fag og studium. Jeg satte sammen en 

intervjuguide basert på tre kategorier med spørsmål: Generelle spørsmål om utdanningen, 
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spørsmål knyttet til emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk og spørsmål 

omkring veien videre etter studiene.  

Da jeg mottok besvarelsene på e-post, lagret jeg hver enkelt besvarelse i en fil.  Det var 

mulighet for å sende oppfølgingsspørsmål til informantene, og jeg hadde også annen 

kontaktinformasjon som jeg kunne bruke dersom jeg trengte utdypning av besvarelser. 

 

4.3.3 Gjennomføring av lærerintervjuer 

Når det gjelder valg av informanter, ønsket jeg å intervjue nettopp disse to på grunn av tips fra 

veileder (se avsnitt 4.1.1). Jeg hadde forkunnskap om at Steen Steensen er ansvarlig for emnet 

Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk. Jeg visste at Finn Sjue er en tidligere 

ansatt høgskolelektor som hadde jobbet mange år på journalistutdanningen. I forkant visste 

jeg også at han hadde mye arbeidserfaring med journalistikk, samt et forfatterskap hvor han 

skriver om undersøkende journalistikk.  

I tillegg til å være ute etter å forstå noen mekanismer knyttet til journalistutdanningen, hadde 

jeg også i tankene at jeg gjennom disse intervjuene kunne forstå mer av den undersøkende 

journalistikken som fag. Dette er en praktisk side, som ikke handler om innsamling av data 

som skulle brukes direkte i undersøkelsene. Det handler om en egen utvikling av forståelse 

for undersøkende journalistikk. Jeg var også på en forelesning med Finn Sjue i emnet 

Samfunnskunnskap og undersøkende Journalistikk, for å få mer innsikt i faget. 

Hensikten med intervjuene er å kaste lys over prosessen bak utviklingen av undersøkende 

journalistikk som fag i utdanningen og å få innblikk i undervisningspraksisen. Når det gjelder 

tema i intervjuguidene, går spørsmålene inn på undervisning, og på mål og innhold i planene. 

Intervjuguidene var ulike for de to lærerne, siden spørsmålene var tilpasset det jeg visste om 

informantene fra før. Tillatelse til å bruke navn i oppgaven er innhentet. 

Jeg benyttet semistrukturerte intervjuer. Jeg brukte forhåndsskrevne spørsmål, i tillegg til at 

jeg hadde muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. Jeg hadde i bakhodet at det var mulig at 

spørsmålene mine, som var laget på forhånd, ikke viste seg ikke å være treffende for 

intervjuobjektet.  Lærerne fikk spørsmål som jeg vurderte var knyttet til deres rolle, i og med 

at lærerne har forskjellig tilknytning til studiet. Intervjuene bærer preg av faktuelle intervjuer, 



52 

 

ettersom jeg ikke bare er ute etter å få innsikt i intervjupersonens egne perspektiver og 

meninger, men også innhente gyldig, faktisk informasjon om et fenomen (Kvale og 

Brinkmann 2010, s. 162). Men de er heller ikke rene faktuelle intervjuer, de bærer også preg 

av spørsmål omring intervjuobjektets synspunkter og opplevelser av undersøkende 

journalistikk i utdanningen.   

Til Steensen laget jeg en intervjuguide (vedlagt) med 3 forskjellige tema. Intervjuet gikk over 

en time, og fikk form som en dialog. Utgangspunktet var kategoriene «studieplan og 

kursplan», «studentene» og «undervisningen». Gjennom intervjuet ønsket jeg å få belyst 

bakgrunn for studiets mål, innhold og oppbygging. Angående spørsmål omkring studentene, 

ønsket jeg å høre refleksjoner omkring lærerens oppfatninger av studentenes opplevelser. I 

forhold til tema «metoder», ønsket jeg å få belyst en av arbeidsmetodene, prosjektarbeidet. 

Intervjuet ble gjennomført 20. mars 2012 på Steensens kontor på Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Det ble brukt opptaker, og hele intervjuet ble transkribert. Tanken bak å 

transkribere alt, selv om dette er en meget tidkrevende jobb, var at jeg ikke var særlig erfaren 

med denne formen for intervju.  

For intervjuet med Sjue planlagte jeg spørsmål omkring studiets organisering og innhold, og 

om undersøkende journalistikk (intervjuspørsmål vedlagt). Intervjuet gikk over omtrent 1,5 

time og fant sted 12. juni 2012 på hovedbiblioteket på Blindern ved Universitetet i Oslo. Det 

ble brukt opptaker og intervjuet ble transkribert i sin helhet. Å transkribere intervjuet ga god 

oversikt over materialet. En annen, praktisk side hadde transkriberingen også. Jeg hadde gått 

til innkjøp av en opptaker i forkant av intervjuene, og skjønte etter det første intervjuet at 

dette var en type opptaker som ikke tillot overføring til datamaskin. Det kunne bare spilles av 

fra enheten. Dermed var den sikreste måten å unngå risikoen å miste datamaterialet på, 

nettopp å transkribere alt. 

 

4.3.4 Analyse av intervjudata 

Når det gjelder analysemetode for kvalitative intervjuer, mener Kvale og Brinkmann (2010) at 

man må finne ut hvordan man skal analysere intervjuet etter man har klargjort hva som skal 

undersøkes og hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. «Begrepet metode betyr opprinnelig 
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veien til målet. Når det ikke er angitt noe mål, er det vanskelig å finne veien dit», skriver 

forfatterne (s. 199). Et mål med denne oppgaven er å belyse noen mekanismer i 

journalistutdanningen, som jeg har spesifisert i oppgavens innledningsdel.  

 

Organisering og kategorisering 

Datastøttede tilnærminger til organisering er vanlig når man har mange ulike informanter og 

mye datamateriale. I denne oppgaven har jeg organisert materialet uten dataprogrammer, og 

gjennomført inndelingen basert på en subjektiv vurdering av hvordan stoffet kunne 

organiseres på en hensiktsmessig måte. Utover denne inndelingen, har jeg sortert temaer i 

kategorier som er knyttet til bakgrunnen for analysen og delproblemstillingene.  

 

Ofte transkriberes intervjumateriale i sammenheng med forskning. Ettersom at e-post 

intervjuer transkriberes i prosessen, var det ikke behov for å gjøre dette etter 

datainnsamlingen. Jeg leste gjennom alt materialet, og jeg så etter beskrivelser som var 

interessante, og besvarelser som kunne ses i sammenheng, eller som kontraster, på tvers av 

respondentene. I og med at jeg hadde formulert spørsmål ut i fra tre kategorier, var deler av 

materialet allerede sortert inn i temaer.  

Når det gjelder intervjudataene, er det et ønske at studentene og lærernes beskrivelser skal 

inngå i analysegrunnlaget. Svarene er dels knyttet til informantenes personlige opplevelser og 

meninger, og del knyttet til mer faktuelle beskrivelser av blant annet undervisningspraksis. I 

avsnitt 4.2.1 gikk jeg inn på at intervjuene bærer preg av å være faktuelle, men de bærer også 

preg av fortelling - intervjuobjektenes synspunkter og opplevelser. Det sistnevnte kaller Kvale 

& Brinkmann (2010) narrative intervjuer.  

 

Carol Gbrich (2010, s. 468) beskriver at i analysefasen starter forskeren en aktiv prosess hvor 

han beveger seg gjennom intervjudataene mens han setter bestemte aspekter fra materialet inn 

i grupper. Dette er en organisering som er med på å gjøre intervjumaterialet oversiktlig. Det 

kan handle om å gruppere ulike informanters besvarelser på det samme spørsmålet, eller 

grupper basert på informantenes fortellinger, eller for eksempel tema som gjentar seg i 

materialet.  

 

Analysearbeidet bestod av organiseringen av materialet inn i videre kategorier. Samt 

vurdering av de ulike svarenes relevans for oppgavens problemstillinger. De begrepene som 
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har blitt viktige i oppgaven, er basert på både det som har kommet frem gjennom intervjuer, 

men også gjennom teori, forskning og historie knyttet til journalistikk og læring.  

 

Analysen 

Etter organisering og kategorisering, kommer selve analysen av intervjudataene. Likevel er 

analyseprosessen startet allerede ved den første bearbeidingen. Kvale & Brinkmann betegner 

kategorisering, også omtalt som koding, som meningskoding (2010, s. 208). «Begrepsstyrt 

koding bruker koder som forskeren har utviklet i forveien, enten ved å se på noe av materialet 

eller ved å rådføre seg med eksisterende litteratur på området, mens datastyrt koding 

innebærer at forskeren begynner uten koder og utviklet dem ved å lese materialet», skriver 

Kvale & Brinkmann (2010, s. 209).  I den videre analysen gikk jeg ut i fra de kategoriene jeg 

satte opp i systematiseringen av spørsmålene. Analysen gikk ut på å se etter beskrivelser som 

var knyttet til de sentrale begrepene som brukes i oppgaven. Analysene gikk ut på å lese 

gjennom alt og identifisere beskrivelser som hadde å gjøre med de utvalgte kategoriene, slik 

jeg beskriver angående oppgavens øvrige intervjuundersøkelser. Deretter skrev jeg de sentrale 

poengene inn i et dokument, med tilhørende analyse. Etterhvert ble denne teksten en del av et 

kapittel. 

 

I analysen av intervjudataene ble skillet mellom det som er faktuelle utsagn og narrative 

utsagn et utgangspunkt for kategorisering. Det er ikke dermed sagt at skillet er tydelig, noen 

steder vil de to kategoriene flyte over i hverandre. Eksempelvis i intervjudata om læreplanen. 

Her kan deres besvarelser omkring undervisningen både vise deres egne oppfatninger, 

samtidig som de kan være med på å belyse hvordan undervisningen faktisk er. Likevel er det 

enkelte besvarelser som befinner seg helt innenfor det som kan betraktes som 

faktaopplysninger, eksempelvis opplysninger om hvem som har godkjent 

læreplandokumentet.     

Analyse av intervjudataene innebærer i noen sammenhenger fortolkning. Det vil si at man går 

ut over det som blir direkte sagt i intervjuet, og finner frem til meningsstrukturer som ikke 

fremtrer umiddelbart. En vanlig kritikk angående fortolkning av intervjumateriale, er at ulike 

fortolkere finner ulike meninger i det samme intervjuet (Kvale & Brinkmann 2010). 

Subjektive valg preger hele intervjuundersøkelsen fra start til slutt. Når man velger ut 

respondenter, tema og spørsmål, gjør man det ut fra egen, subjektive vurdering. Selv om jeg 

har tatt i bruk veiledende litteratur, vil avgjørelsene være min egne. Videre er valgene som 
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blir tatt i forhold til kategorisering og analyse av materialet gjort av meg selv, og derfor også 

basert på min forståelse av metodiske valg som er mest hensiktsmessige. At undersøkelsen 

også innebærer tolkning, er en del av dette bildet. 

 

4.3.5 Framstilling av intervjudata  

I fremstillingen av datamaterialet legger jeg frem deler av intervjumaterialet. Det som er valgt 

ut, er basert på kategorier som jeg mener er mest relevant for problemstillingen. Enkelte av 

spørsmålene som jeg stilte i selve intervjuet, har i ettertid vist seg å ikke være relevante nok. 

Jeg stilte eksempelvis et spørsmål til studentene om praksistiden i redaksjon, som jeg valgt å 

ikke ta med på grunn av valget jeg gjorde for oppgavens endelige avgrensning, altså relevans. 

Jeg stilte også enkelte oppfølgingsspørsmål som jeg i ettertid ikke ser at blir en del av 

fremstillingen, av økonomiske grunner. Dette gjelder for eksempel intervjuene med lærerne, 

som innebar noen beskrivelser av det som gjelder undersøkende journalistikk som fag. Noe av 

det viser jeg til, mens deler av det blir utelatt. 

Intervjuene med lærerne ga store mengder materiale, 16 sider totalt med transkribert tekst. 

Det er noe av de narrative svarene som har blitt veldig forkortet. Det er også deler av 

materialet som ikke ble med i fremstillingen på grunn av graden av relevans. I de valgene som 

jeg har gjort, har jeg gått inn for å bevare så mye som mulig konteksten for besvarelsen, ved å 

for eksempel føre inn kommentarer som kan bidra til å forstå en helhet. 

Når det gjelder presentasjonen av sitater, har jeg utelatt enkelte ord fra transkripsjonen. Mest 

bindeord (så, at, altså), som jeg mener at har liten betydning for sammenhengen. Jeg mener at 

ved å gjøre dette blir det lettere for leseren å få med seg det viktigste i innholdet. Noen steder 

har det også enkelte setninger blitt korrigert fra en muntlig setningsoppbygging til en mer 

lesbar, etter min forståelse, måte å si noe på. Kvale & Brinkmann (2010) skriver om 

overføring fra muntlig språk for skriftlig språk i intervjuprosessen. De mener at det ikke 

finnes noen korrekte svar om hvilke, og hvor mange, detaljer man skal ta med fra et intervju. 

Eksempelvis sukking, pauser, aller «eh»-er og liknende. De mener at når det gjelder denne 

vurderingen, man må ta hensyn til hva intervjuet skal brukes til. Er det for eksempel snakk om 

en språklig analyse eller en lettlest gjengivelse av fortelling? Ansikt-til-ansikt intervjuene i 

undersøkelsen var dels faktuelle og dels narrative, og en analyse av selve språket var uviktig. 

Jeg vurderte det slik at det var en fordel, fremfor en ulempe, å utelate bindeordene.    
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4.4 Reliabilitet, validitet, og generaliserbarhet 

 

Reliabilitet - nøyaktighet 

Reliabilitet har å gjøre med undersøkelsens data - både om hvilke data som tas i bruk, 

hvordan dataene har blitt samlet inn og hvordan de bearbeides for undersøkelsen. Det er 

forbundet med om forskningsresultatene har konsistens og troverdighet, og behandles gjerne i 

sammenheng med spørsmålet om forskningsresultatene kan reproduseres av andre forskere 

(Kvale & Brinkmann 2010). Johannessen et al. (2011) mener at forskeren som står bak 

undersøkelsen, kan styrke reliabiliteten ved å gi en inngående beskrivelse av 

forskningsprosessen, hvor detaljer omkring hver enkelt del av prosessen kommer frem. Det er 

også en fordel for reliabiliteten dersom det er stor grad av gjennomsiktighet i forhold til 

dokumentasjon av data, metoder og avgjørelser i den tilknytning.  

I avsnitt 4.3.3. gikk jeg inn på intervjudata og reliabilitet, ved blant annet å vise til hvilke av 

dataene som ble tatt i bruk og hvordan de ble bearbeidet i undersøkelsen. I metodekapittelet 

som helhet er det et mål å vise store deler av de prosessene som har foregått underveis i 

prosjektet. Vurderinger jeg har gjort i løpet av de ulike stadiene av datainnsamlingen har blitt 

gjort rede for særlig i avsnittet om valg av metode (avsnitt 4.1).  

 

 

Validitet - gyldighet 

 

Validiteten går ut på spørsmålet om en metode undersøker det som forskeren har til hensikt å 

undersøke. «Validitet i kvalitative undersøkelser dreier seg om i hvilken grad forskerens 

fremgangsmåter og funn på en riktig måte reflekterer formålet med studien og representerer 

virkeligheten», skriver Johannessen et al. (2011, s. 230). Kvale & Brinkmann (2010) mener at 

validitet i samfunnsvitenskapene handler om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det 

som den er ment for å undersøke validering. Det er, i et større bilde, snakk om hvorvidt de 

observasjonene man gjør faktisk reflekterer de fenomenene som vi ønsker å vite noe om. 

Validering bør prege alle fasene av forskerens undersøkelser, fra tematisering til avsluttende 

fase, i følge Kvale & Brinkmann (2010).  
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I denne oppgaven er datagrunnlaget kvalitative intervjuer og læreplandokumenter. Jeg 

beskriver i avsnitt 4.1.1 hvordan forarbeidet leder opp mot et utvalg informanter til 

intervjuene. Begrunnelsen for valg av informanter var en oppfatning av at jeg ved hjelp av 

akkurat disse informantene kunne samle inn relevante data om den aktuelle delen av 

journalistutdanningen. De to lærerne har god innsikt i faget, og har vært lærere på studiet i 

mange år. Studentene kunne være en viktig kilde for å få innblikk i temaet, særlig siden 

gruppen med informanter like før datainnsamlingen hadde avsluttet emnet Samfunnskunnskap 

og undersøkende journalistikk. Analysen av læreplandokumentene bygger hovedsakelig på 

beskrivelser, det vil si en deskriptiv analyse. En side ved analysen er likevel at den som 

analyserer, tar beslutninger. Jeg har blant annet valgt ut visse aspekter som jeg fokuserer på. 

Derfor er det også en side ved analysen som er tolkende, og dermed preges analysen av mine 

egne oppfatninger av hvilke fenomener som bør vektlegges.  

 

 

Generaliserbarhet 

Kvale & Brinkmann påpeker at det er en vanlig innvending mot kvalitativ intervjumetode at 

resultatene ikke kan generaliseres, ettersom at utvalget er lite. Men det er ikke slik at all 

kunnskap nødvendigvis trenger å være generaliserbar og gyldig til alle steder på alle 

tidspunkter og for alle mennesker, mener Kvale & Brinkmann, og påpeker at i pragmatiske, 

konstruktivistiske og diskursive tilnærminger i samfunnsforskningen ses kunnskap som 

sosialt og historisk kontekstualisert (2009). Derfor er det ikke alltid et mål å generalisere.  

Når det gjelder case-studier er, i følge Andersen (1997), den mest utbredte holdningen at det 

er en form for alternativ forskningstilnærming, og at den innebærer få eller ingen muligheter 

til generalisering. Dette er gjerne fordi case-studier assosieres med datainnsamling som ofte 

defineres som motsatsen til kvantitativ vitenskap. Case-studier fokuserer på en eller få 

enheter, samt mange variabler, og «nøstes opp i sin sosiale og historiske kompleksitet».  

Målet med induktive case-studier kan være det å trekke essensen ut av komplekse 

sammenhenger, uten krav om at det skal være gyldig for andre beslektede caser, i følge 

Andresen (1997, s. 22). Men han legger vekt på at generalisering likevel er mulig, og skriver 

at «Det handler om begrepsgjøring, og klargjøring av sammenhenger som er gyldige for 

bestemte klasser av fenomener og under bestemte betingelser» (1997, s. 16).  
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Kvale & Brinkmann (2010, s. 265) viser til Stake (2005) som skiller mellom tre typer case-

studier: Det egentlige case-studium, som skal gi en bedre forståelse av den bestemte casen. 

Det instrumentelle case-studium, som går ut på å forstå mer generelle spørsmål. Og det 

multiple case-studium, som er et instrumentelt studium med mange caser. I denne oppgaven 

mener jeg at det er snakk om det som kalles «det egentlige» case-studium, hvilket innebærer 

at generaliseringen ikke er et viktig mål. Målet er å bedre forståelsen for den bestemte casen. 

Hvis man likevel ser på muligheten for generalisering av denne oppgavens resultater, er det 

viktig å se på blant annet innsamling av empiriske data. Utvalget for studentintervjuene er 

basert på selvrekruttering. Altså er ikke utvalget basert på systematisk utvelgelse med kriterier 

som for eksempel kunne gjort dem representative for journaliststudenter generelt. Dette kan 

være med på å begrense muligheten for generalisering.    
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5 DATAFREMSTILLING 

 

Tre elementer hører inn under denne fremstillingen. Det er deskriptiv analyse av studieplanen 

2011-2012 BA journalistikk ved HiOA, samt fagplan for emnet Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk. Videre følger intervjudata med to lærere som har hatt innflytelse 

på emnet. Til slutt fremlegges intervjudata som jeg har samlet inn fra studenter i utdanningen. 
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LÆREPLANDOKUMENTER  

 

HiOA har fullmakt til selv å definere mål og innhold. I lov om universiteter og høyskoler 

(avsnitt 2.6) står det at styret skal fastsette studieplan for det faglige innholdet i studiene, også 

bestemmelser om obligatoriske kurs, praksis og liknende. Studieutvalget ved Fakultet for 

samfunnsfag ved HiOA er organet som godkjenner studieplanen ved journalistutdanningen. 

 

5.1 Læringsmål 

Læringsmålene har blitt analysert i tre ulike kategorier: hovedmål for studiet, generelle 

læringsmål og målbeskrivelser i fagplanen. 

 

Hovedmål og generelle mål 

Studiets hovedmål lyder som følger: Studiets hovedmål er at studentene lærer å finne 

informasjon, bedømme den kritisk og formidle den. Hovedmålet kan ses i forbindelse med 

metodekompetanse, kildekritisk kompetanse og evne til kritisk refleksjon.  

Det utdypes i forbindelse med beskrivelse av hovedmålet, at studentene skal tilegne seg 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger, slik at de kan fungere som journalister. Videre 

uttrykkes en rekke delmål som er en utdypning av hovedmålet. Fagplanen skal bygge på 

emnebeskrivelsene i studieplanen. Men når det gjelder beskrivelsene for Samfunnskunnskap 

og undersøkende journalistikk studieplanen, gis det lite informasjon. Derfor er det nødvendig 

å se på de generelle målene i studieplanen.  

I denne fremstillingen legger jeg vekt på de delmålene som har å gjøre med undersøkende 

journalistikk, derfor er rekkefølgen annerledes enn i læreplandokumentet: 

 […] Studentene skal opparbeide seg evne til etisk refleksjon og tilegne seg holdninger 

slik at de kan: reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse og over medienes og 

journalistikkens rolle i samfunnet, ta ansvar for sin yrkesutøvelse. 
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Det at studentene skal opparbeide seg evne til etisk refleksjon, betrakter jeg som et utrykk for 

et verdigrunnlag studenten skal opparbeide seg. Det handler om å se viktigheten av å 

reflektere over etiske problemstillinger. Selv om fokuset er på etikk, er her den kritiske 

refleksjonen også gjeldende i den forbindelse. Det at studenten skal lære å reflektere kritisk 

over egen yrkesutøvelse, samt journalistikkens rolle i samfunnet, er forbundet med blant annet 

refleksjoner omkring samfunnsoppdraget.  

 […] Studentene skal opparbeide seg kunnskaper og analyseferdigheter slik at de kan: 

fungere kritisk i forhold til kilder og maktstrukturer, orientere seg i sin samtid, 

arbeide som journalist i et internasjonalisert og flerkulturelt samfunn, vise innsikt i 

pressehistorien. 

Kildekritikken kommer her frem som en viktig faktor. Det at studentene skal lære kildekritikk 

og kritikk mot maktstrukturer er aller mest interessant sett i forhold til kritisk, undersøkende 

journalistikk. 

Det siste delmålet, som opprinnelig nevnes først i studieplanen, lyder som følger: 

 Studentene skal opparbeide seg sjanger- og formidlingsferdigheter slik at de kan: 

formidle informasjon som er tilpasset innhold, medium og målgrupper, presentere sitt 

stoff på ulike medieplattformer, utvikle sjangerforståelse, tilegne seg innsikt og 

ferdigheter i redaksjonelt arbeid, formidle informasjon i et korrekt, presist og levende 

språk. 

Det presiseres til sist at studentene skal tilegne seg kunnskaper som gjør dem i stand til å 

jobbe med forskjellige journalistiske temaer, men da med særlig vekt på ytringsfrihet, 

likestilling og minoriteter. 

Læringsmål i emnebeskrivelsen for Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk lyder 

som følger:  

 Studentene skal i dette emnet videreutvikle kompetansen sin innen 

gravejournalistikk/undersøkende metoder. De skal også få kjennskap til ulike måter å 

forstå samfunnet på, gjennom tverrvitenskapelige perspektiver på samfunnsmodellen. 
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Læringsmål i fagplanen 

I fagplanen for emnet Samfunnskunnskap og Undersøkende journalistikk, introduseres planen 

med følgende målbeskrivelse, som også innefatter innholdet: 

[…] dere får en unik anledning til å jobbe langsiktig med et journalistisk graveprosjekt. Målet 

med dette kurset er å gi dere en innføring i metoder i den undersøkende journalistikken, 

kunnskap om det norske samfunnet, samt rollen den undersøkende journalistikken har spilt og 

spiller i Norge. I løpet av kurset skal dere jobbe i “graveteam”, som sammen skal produsere 

en undersøkende dokumentarreportasje. 

I fagplanen blir målet om å innføre studentene i undersøkende metoder vektlagt, og i tillegg 

kunnskap om det norske samfunnet. 

Gjennom denne analysen har jeg identifisert flere ulike delkompetanser som vektlegges i 

læreplandokumentene. Jeg mener at følgende fremstår som viktige kompetansemål for 

undersøkende journalistikk: Metodekompetanse, kunnskap om samfunnet, evne til kritisk 

refleksjon og kildekritisk kompetanse. 

Refleksjon rundt etiske problemstillinger, «etisk refleksjon», er også en viktig side av 

kompetansen. Jeg mener at noe av denne måten å reflektere på, kan betraktes som en del av 

kompetanse i kritisk refleksjon. Presseetikken et komplekst tema i journalistikken, som jeg 

ikke skal gå særlig mer inn på, men den kan likevel nevnes igjen i løpet av fremstillingen. 

 

5.2 Utdanningens innhold 

Utforming av innhold i Bachelorstudiet kan gi en pekepinn på hva journalistutdanningens 

læreplanutviklere selv anser som gyldig og relevant kunnskap og kompetanse i journalistikk.  

Det første året av studiet, 60 studiepoeng til sammen, består av et stort emne som heter 

Journalistisk teori og metode: Nyhetsjournalistikk og medieinnføring. Første semester 

fokuseres det på lokalsamfunnet, og andre semesteret på storsamfunnet. Det tredje semesteret 

inneholder også journalistisk teori og metode, denne gangen med fokus på 

Featurejournalistikk og medieinnføring. I det samme semesteret ligger en praksisperiode som 

teller 15 studiepoeng. Fjerde semester er emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 
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journalistikk på planen, sammen med en stor oppgave som kalles Tverrfaglig 

fordypningsoppgave og teller 15 poeng. Femte semester kan studenten velge å dra på 

utveksling, eller bli på høyskolen og ta ulike fordypningsemner som tilbys. I det sjette 

semesteret ligger ulike emner på totalt 30 studiepoeng under tittelen Globalisering og 

internasjonale emner for journalister. 

 

5.3 Innhold i emnet Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk 

 
Jeg går nå nærmere inn på det fjerde semesteret og emnet Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk. I studieplanen beskrives innholdet i emnet. Innholdet deles inn i 

tre: Den norske samfunnsmodellen, og herunder historie, samfunnsstrukturer og økonomi. 

Videre følger undersøkende metoder, og til slutt kildebruk og kildekritikk.  

Jeg fikk tilgang på undervisningsplanen og fagplanen, og fikk på den måten innsyn i flere 

detaljer om innholdet. Undervisningen i emnet består av tre elementer: Forelesningsbasert 

undervisning (samt noe workshop) i undersøkende metoder, prosjektarbeid i undersøkende 

journalistikk og forelesningsbasert undervisning i samfunnskunnskap.  

I undervisningsplanen fremgår titler og tema for forelesninger, samt forelesernes navn. Jeg 

går ikke inn i detaljer, men gjennom denne planen blir det tydelig at det er få forelesninger 

knyttet til samfunnskunnskap. Tema for disse er samfunnsøkonomi, politisk økonomi, 

barnevernet, velferdsstaten Norge og trygd, samt temaet dugnad og frivillighetens rolle i 

dagens samfunn.  

Resten av forelesningene, altså mesteparten av undervisningsplanen, er forbeholdt den 

undersøkende journalistikken. Disse er forelesninger som er rent praktisk rettet mot 

gravejournalistikk, hvorav enkelte omtales som kurs eller workshop. Det er snakk om 

fremgangsmåter, metoder og teknikker. I tillegg er det forelesninger som beskrives som 

«innføring» i blant annet regnskap, statistikk, nettsøking og digitalt kildevern.  

Det er en del av forelesningene som fremstår som formidling av erfaring fra SKUP-vinnere, 

og forelesninger av andre journalistpersonligheter som er av betydning innen undersøkende 
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journalistikk. Tommy Gulliksen (gravejournalist fra Dokument2), Finn Sjue, Magne 

Lindholm og Henrik G. Bastiansen er blant disse.     

På pensum er disse fire titlene: Undersøkende journalistikk. Metode, prosess og etikk av Guri 

Hjeltnes og Morten Møller Warmedal (red. 2011), Undersøkende journalistikk. En innføring 

av Finn Sjue (2011), Vaktbikkjefjernsynet - Kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar 

i norsk TV av Henrik G. Bastiansen (2011) og Det norske samfunn av Ivar Frønes og Lise 

Kjølsrød (red) (2010).  

Selv om samfunnskunnskapen blir prioritert i emnets tittel, får journalistikken mest plass på 

pensum. Frønes og Kjølsrøds bok Det norske samfunn skal dekke det studentene trenger å vite 

av samfunnskunnskap. Både Sjue og Bastiansen har bidrag i pensumlitteraturen og foreleser 

også på emnet. Morten Møller Warmedal er tidligere redaktør i NRKs undersøkende 

redaksjon Brennpunkt. Guri Hjeltnes var leder for SKUP-pris juryen i flere år, er også 

journalist og professor i Journalistikk ved BI. 

 

5.4 Arbeidsmetoder - Prosjektarbeid 

I emnets fagplan presenteres tre oppgaver som studentene skal gjennom. Den første er 

gruppevis innlevering av prosjektbeskrivelse knyttet til prosjektarbeidet. Den andre oppgaven 

er en individuell, teoretisk oppgave knyttet til samfunnskunnskap. Denne oppgaven skal være 

knyttet til temaene som studentene selv har presentert gjennom prosjektbeskrivelsene. Den 

skal i følge fagplanen oppleves som relevant for arbeidet med den undersøkende 

dokumentarreportasjen, men den skal også være drøftende og basert på pensum og 

forelesninger i samfunnskunnskap. Siste oppgave er en muntlig oppgave i grupper, som er en 

presentasjon av prosjektarbeidet. 

I fagplanen beskrives den arbeidsprosessen som danner grunnlag for prosjektarbeidet. 

Studentene blir delt inn i grupper på 3-4 personer. Hver gruppe skal jobbe sammen for å 

gjennomføre et graveprosjekt, som betyr å lage en undersøkende dokumentarreportasje om et 

valgfritt emne. Prosjektet skal være basert på omfattende research, mange kilder og solid 

kunnskap om det aktuelle feltet. I fagplanen vises det til Finn Sjues (2011) definisjon av 

undersøkende journalistikk. Prosjektarbeidet skal være i tråd med dette (se punkt 2.1). 
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Prosjektet starter med at studentene selv, gruppevis, leverer en prosjektbeskrivelse som 

innebærer refleksjon omkring prosjektet. I prosjektarbeidet skal de gjøre rede for hva som er 

det sentrale temaet, hvilken problemstilling eller hypotese som kan undersøkes, hva som gjør 

akkurat den utvalgte saken interessant å undersøke, samt hva som eventuelt har blitt gjort av 

andre journalister tidligere. 

Videre i studentenes planleggingsfase skal den planlagte undersøkelsen beskrives. Studentene 

skal vise i prosjektbeskrivelsen at de har tenkt på hva de forventer å finne ut. De må definere 

minimumsmål og maksimumsmål. Videre skal de vurdere hvilke utfordringer de kan komme 

over, og hvordan de kan løse dem. Til sist skal rent praktiske deler av prosjektarbeidet 

reflekteres. Dette innebærer arbeidsfordeling i gruppen, plan for fremdrift og til slutt hvordan 

de ser for seg presentasjonen av dokumentarreportasjen. 

I emnets siste oppgave, den muntlige presentasjonen, er fokuset på resultatet av 

graveprosjektet deres. «Ideen, problemstilling, hypoteser, minimumsmål, maksimumsmål, 

undersøkelser og analyser skal presenteres. Hva har dere funnet ut? Hvilke problemer og 

utfordringer støtte dere på? Hvordan fordelte dere arbeidet? Hvordan skal prosjektet endelig 

fortelles og presenteres?», står det i fagplanen om den muntlige presentasjonen.  

 

5.5 Nye endringer i studieplanen 

Det er blitt gjort noen forandringer i studieplanen for journaliststudiet. I starten av prosjektet 

gjorde jeg en tekstanalyse av studieplan for BA Journalistikk 2011-2012, og gjennom en 

enkel undersøkelse kan man se at den helt nyeste versjonen av utdanningens studieplan er ulik 

på visse punkter. I den første analysen fokuserte jeg på beskrivelsene og definisjonene av mål 

for studiet og emnet som jeg har i fokus. Læringsmål i emnet virket omtrent som et 

obligatorisk punkt i en studieplan som måtte fylles noe inn i, uten at det var særlig konkret 

forklart eller grundig beskrevet.  

Da jeg undersøkte studieplanen for 2012-2013, var studieplanen omgjort hva angår 

definisjonene rundt studiets mål. Disse forandringene i studieplanen kommer på grunn av 

statlig krav om å implementere Norsk kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Læringsmål er etter 
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NKR blitt forandret fra «kunnskaper, ferdigheter og holdninger» til «kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse».   

For emnet Samfunnskunnskap og Undersøkende Journalistikk har emnebeskrivelsen for 

eksempel blitt forandret bort fra den korte målbeskrivelsen «Studentene skal i dette emnet 

videreutvikle kompetansen sin innen gravejournalistikk / undersøkende metoder. De skal også 

få kjennskap til ulike måter å forstå samfunnet på, gjennom tverrvitenskapelige perspektiver 

på den norske samfunnsmodellen». I ny plan er det ikke lenger noen målbeskrivelse, men en 

beskrivelse av «læringsutbytte» delt inn i de tre kategoriene kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse.   

Når det gjelder kunnskap, står det at «Studenten har kunnskap om det norske samfunnet: 

struktur og økonomiske forhold, kunnskap om bruk av ulike typer kilder, kildekritikk, 

kunnskap om undersøkende metoder / gravejournalistikk». Ferdigheter betegnes slik: 

«Studenten kan forholde seg til ulike kilder (ekspertkilder/profesjonelle kilder), kan utvikle og 

analysere et større, undersøkende journalistisk prosjekt, forstår strukturer i samfunnet, kan 

presentere funn og sette dem inn i en samfunnsmessig sammenheng». Hva angår generell 

kompetanse, er beskrivelsen at studenten kan reflektere etisk over eget arbeid, analysere eget 

og andres arbeid ut fra en samfunnsmessig kontekst, arbeide sammen med andre om å utvikle 

et journalistisk krevende produkt.  

NKR påvirker altså emnebeskrivelse og studieplan på den måten at definisjonene på 

læringsmål blir annerledes: Blant annet blir «mål» til «læringsutbytte». Planen fra 2011-2012 

formulerte mål som var helt generelle, og uten detaljerte beskrivelser på den ønskelige 

kompetansen studenten skal tilegne seg gjennom faget. I emnebeskrivelsen for studieplanen 

2012-2013 formuleres mer konkret angående kunnskaper og ferdigheter, og i forhold til 

hvilken kompetanse som skal tilstrebes. I studieplanens generelle mål er ikke lenger 

holdninger tatt med. 
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5.6 Overblikk - Undersøkende journalistikk i 

læreplandokumenter 

I avsnitt 5.1 trekker jeg frem fire delkompetanser i undersøkende journalistikk. Valget av 

disse fire kompetansene er underbygget av litteratur, intervjuer og analyse av 

læreplandokumentene. Likevel er det å velge ut hva som mest kan knyttes til kompetanse i 

undersøkende journalistikk, gjort ut i fra egen, subjektiv vurdering. Det er fire 

delkompetanser som fremstår som viktige i journalistutdanningen generelt, og som fremstår 

som særlig viktige i en analyse av den undersøkende journalistikken i studiet. Her blir 

delkompetansene trukket frem, sammen med kommentarer: 

Kompetanse i undersøkende metoder 

Metoder i journalistikk er ikke fjernt fra metoder i undersøkende journalistikk. Men de 

undersøkende metodene kan betraktes som avanserte metoder. I emnebeskrivelsen fra 

studieplanen defineres som nevnt målet med emnet slik: «Studentene skal i dette emnet 

videreutvikle kompetansen sin innen gravejournalistikk/undersøkende metoder. De skal også 

få kjennskap til ulike måter å forstå samfunnet på». I en slik formulering fremstår det som det 

viktigste målet å utvikle metodekompetanse, eller å videreutvikle den. 

Metodekunnskap er de rent tekniske ferdighetene, som handler om evnen til å utføre 

yrkesspesifikke prosedyrer, metoder og tiltak (Pettersen 2005). Journalistiske metoder 

undervises i hele studiet, særlig gjennom det første 1,5 året. I emnet legges det stor vekt på 

opplæring i metoder for undersøkende journalistikk. Det fremgår i fagplanen at de 

undersøkende metodene avhenger av digital kompetanse og utstyr. Fagplanen i emnet viser at 

kurset organiseres omkring en del programmer og tekniske verktøy:  

 Studentene skal skaffe seg to ulike nettlesere: Google Chrome og Firefox 

 En google-konto, en twitter-konto, en facebook-konto, en dropbox-konto  

 Et skjermdumpprogram, et regnearkprogram, et tekstbehandlingsprogram 

 Tilgang til søkemotoren Silobreaker, laste ned søkeprogram Copernic eller liknende. 

 Microsoft Outlook eller liknende program  

 Konto hos Statistisk Sentralbyrå 

 Konto på webovervåkingsprogrammet Versionista og et RSS-program.  
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Det fremgår ikke spesifikt, verken av emnebeskrivelsen eller fagplanen, akkurat hva 

studentene skal dyktiggjøres i innen undersøkende journalistikk, men det heter at det skal 

utvikles en metodekompetanse. Ut ifra kursplanen ser man at dette innebærer en del digital 

kompetanse. Det å lære de undersøkende metodene er tydelig knyttet til det å ha nødvendige 

instrumenter tilgjengelige, og å lære å bruke disse for å utøve metodene.  

Den digitale kompetansen skal, ut fra det som står i fagplanen, brukes til «omfattende 

research, innhenting av mange kilder og til å skaffe solid kunnskap om det aktuelle feltet». 

Dette viser at et mål med emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk er å lære 

metodene for å gjøre grundige journalistiske undersøkelser som skal gi journalisten anledning 

til å få opplysninger om noe som er skjult.  

Samfunnskunnskap 

Undervisningen i samfunnskunnskap består av forelesninger over tema innenfor historie, 

samfunnsstrukturer og økonomi (se avsnitt 5.3). Det er snakk om innhold som skal kunne 

knyttes til den undersøkende journalistikkens formål. Sjues betegnelse på undersøkende 

journalistikk er at det er «en uavhengig, systematisk og kritisk undersøkelse og analyse som 

journalisten gjennomfører på eget initiativ for å publisere opplysninger og sammenhenger 

som er av samfunnsmessig interesse og som ellers ikke ville ha blitt kjent» (se avsnitt 2.1). 

Opplysningene som skal publiseres, er knyttet til samfunnsmessige forhold. Målet, i følge 

emnebeskrivelsen, er at studenten skal få kjennskap til ulike måter å forstå samfunnet på, 

gjennom tverrvitenskapelige perspektiver på den norske samfunnsmodellen. 

Evne til kritisk refleksjon 

Det konkrete uttrykket for kritisk refleksjon som et eget delmål, kommer frem i det generelle 

læremålet for studiet. Det står at studentene skal opparbeide seg evne til etisk refleksjon. Og 

de skal tilegne seg holdninger slik at de kan reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse og over 

medienes og journalistikkens rolle i samfunnet, samt ta ansvar for sin yrkesutøvelse. 

Refleksjonen har flere roller i forbindelse med undervisning i faget og kvalifisering til yrket. 

Dette kommer jeg tilbake til i intervjudataene og i den avsluttende diskusjonen. 

Kildekritisk kompetanse  
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I det generelle læringsmålet for utdanningen står det at studentene skal fungere kritisk i 

forhold til kilder og maktstrukturer (se avsnitt 5.1). I følge studieplanen er studiets hovedmål 

at studentene lærer å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den. Noe som er 

viktig for å beskrive den kildekritiske kompetansen, men som ikke blir definert i studieplanen, 

er at kilder kan være digitale kilder i form av skriftlige kilder, visuelle kilder, auditive kilder. 

Det kan også være muntlige, ikke-verbale, levninger, beretninger, anonyme, åpne kilder, 

elitekilder, offisiell kilder, uoffisielle kilder og «offerkilder» (Sjue 2011, s. 26). Dette sier noe 

om hvor komplekst det kan bli å forholde seg til kilder. I sammenheng med undersøkende 

journalistikk er det også ofte mange kilder å forholde seg til, med tanke på at det gjerne er 

saker man jobber med over lengre tid, og knyttet til undersøkelser i et stort materiale. 
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VITENSKAPLIG ANSATTE 

 

I all hovedsak dreier intervjuene med lærerne seg om deres synspunkter på læreplanen. 

Perspektivene gjelder oppbygging av studieplanen samt mål og innhold. Gjennom intervjuene 

prøver jeg å få innsikt i hvilke forandringer som har blitt gjort i studieplanen med tanke på 

innføring av undersøkende journalistikk som fag. Det var et viktig utgangspunkt for meg å få 

innblikk i de dynamikkene som ligger bak studieplanens innhold og mål. Det var også sentralt 

å få frem lærernes syn på hva kvalifisering til yrket innebærer, og tanker omkring idealer i 

utdanningen. Først vil jeg introdusere informantene kort: 

Finn Sjue er opprinnelig utdannet psykolog, og har jobbet som journalist og som redaktør. 

Han er forfatter av blant annet bøkene «Undersøkende journalistikk – En innføring» (2011), 

«Det finnes mørke rom i alle hus - Hemmelighold og innsyn i den norske stat» (2003), 

«Innsyn - Slik kikker du byråkrater og politikere i kortene» (2008), som alle er knyttet til 

undersøkende journalistikk. I omtrent 10 år, fra 2001 til 2010 var han førstelektor ved 

journalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus.  

Steen Steensen disputerte som PhD med doktorgradsarbeidet “Back to the feature. Online 

journalism as innovation, transformation and practice» i 2010 ved Humanistisk Fakultet, 

Universitetet i Oslo. Han er journalist og førsteamanuensis ved journalistutdanningen ved 

Høyskolen i Oslo og Akershus og ansvarlig for å utvikle fagplan for faget Samfunnskunnskap 

og undersøkende journalistikk. Steensen er nåværende koordinator for 2. året på utdanningen.  

 

5.7 Innføring av undersøkende journalistikk i 

utdanningen 

Gjennom intervjuene blir det ikke belyst hvordan læreplandokumentet så ut før 

introduksjonen av undersøkende journalistikk som et formelt og organisert fag i utdanningen. 

Men jeg fikk derimot belyst noen av avgjørelsene som ble tatt omkring dette. Spørsmålene 

går også inn på hvilke tanker som lå til grunn ved planleggingen av undervisning i 

undersøkende journalistikk. 

http://home.hio.no/~steen/Back_to_the_feature.pdf
http://home.hio.no/~steen/Back_to_the_feature.pdf
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5.7.1 Innføring i formell læreplan 

Sjue beskriver at da han begynte å undervise på utdanningen for 12 år siden, syntes han at 

studiet var veldig rotete, i form av det han kaller for dårlig organisering. Videre mener han at 

dette rotet gikk ut over studentene og førte til ineffektivitet. I følge ham, var han med på å 

legge press på å innføre «gravekurs» i utdanningen. Han mener å huske at kritisk, 

undersøkende journalistikk allerede var tilstede i utdanningen på den tiden han begynte, men 

at det ikke var organisert inn i studieplanen. Han oppfattet fra kollegaene at viljen og idealene 

var tilstede, men at dette ikke ble reflektert i studieplanen:  

[…] av en eller annen grunn ble det egentlig ikke nedfelt i en skikkelig måte i planene. For 

legger du ikke det inn i en årsplan, kan du gjerne snakke vakkert om hvor viktig graving er for 

å skape gjennomsiktighet, innsyn. Innsyn som et fullstendig vilkår for å kunne handle i et 

demokrati. Jeg synes det var svakt representert i utdanningen.  

Han forteller at han etter hvert bidro til, sammen med andre lærere, å få satt inn noe håndfast i 

studieopplegget som var knyttet til undersøkende journalistikk.  For eksempel temaet «å 

skaffe seg innsyn». Han bidro selv med en del erfaringer, og han holdt en del forelesninger 

om avsløringssaker fra 90-tallet, særlig overvåking. Videre forteller han at de la inn en del 

metoder som «kunne likne på noe som kunne bli et gravekurs en eller annen gang». Han 

påpeker at studiet var sammensatt av mange forskjellige orienteringer fra journalistikken. 

Orienteringene var forskjellige tradisjoner, ulike ønsker, aversjon og liknende. I følge ham var 

den tradisjonelle nyhetsjournalistikken og feature sterkt til stede i innholdet, samt 

grunninnføring i journalistiske metoder og presseetikk.  

Med tiden kom det inn en tydelig tendens til fokus på globalisering og krig- og freds- 

journalistikk. Sjue ble, før han ble pensjonert, bedt om å levere et notat om hvordan et 

gravekurs kunne bli satt sammen. Dette forslaget, eller notatet, som han leverte i 2010, er det 

som dagens kurs i undersøkende journalistikk bygger på når det gjelder faglig oppbygging og 

innhold i kurset. Dette notatet har jeg fått tilgang på og lest. 

 

5.7.2 Planlegging av emnets innhold og oppbygging 

Sjue beskriver en prosess hvor det ble enighet internt i studiet om et bestemt læringsopplegg 

for undersøkende journalistikk. Dette går inn på den innholdsmessige oppbyggingen av 
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studiet som helhet. Han beskriver at det ble bestemt at studentene måtte gjennom en 

grunnopplæring i journalistikk først. Begynnelsen av utdanningen inneholder 1,5 år med det 

som heter Journalistisk teori og metode. Etter innføringen i grunnleggende kunnskaper, ligger 

det en praksisperiode i redaksjoner. De la emnet som inneholder undersøkende journalistikk 

etter disse elementene. Oppbyggingen forklarer Steensen med at de første 1,5 året av 

utdanningen går med på å bygge opp sjangerkompetanse og nyhetsteft, etisk grunnforståelse 

og en forståelse for hvordan man forholder seg til kilder. I tillegg lærer studentene å intervjue, 

vinkle saker, finne nyheter, samt skrive nyheter og featuresaker. Dette er elementer som han 

beskriver som grunnleggende.  

Steensen mener at emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk forutsetter høy 

journalistisk kompetanse, og at de ulike grunnelementene derfor må være på plass først i 

utdanningen. Praksistiden i redaksjon som varer i 10 uker, er lagt før Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk. Steensen forklarer at praksisperioden handler om at studentene 

skal erfare i praksis det som de har lært teoretisk i løpet av det første 1,5 året av utdanningen. 

Han bemerker at praksisperioden, for de aller fleste studentene, betyr arbeid med 

hverdagsjournalistikk, altså ikke undersøkende journalistikk. Når studentene kommer tilbake 

fra praksis, og har erfaring med det som stort sett er hverdagsjournalistikk i en ekte redaksjon, 

kommer de rett inn i et nytt og annerledes kurs. Steensen forklarer oppbyggingen med et 

ønske at innholdet i undervisningen løftes opp et nivå etter praksisperioden:  

 [...]det er et forsøk på å løfte journalistikken enda litt mer [...]og i enda større grad utforske 

det potensialet som ligger i journalistikken,[...] det er en idé at jo lenger ut i studiet man 

kommer, jo mer kunnskapsbasert blir det. Den samfunnskunnskapsbiten handler også om det. 

Vi mener det er et behov for å øke nivået på samfunnskunnskapen hos studentene for at de 

skal kunne bli gode journalister. 

Når det gjelder oppbygging av innholdet i selve emnet, går dette inn på hva man anså som en 

hensiktsmessig oppbygging for å lære undersøkende journalistikk. De avgjorde at det måtte 

være en forelesningsrekke i samfunnsfag før prosjektarbeidet: en forelesningsrekke som 

skulle være et par uker skikkelig «innføring på alt», beskriver Sjue. Det avsluttende og 

sentrale ble prosjektarbeidet: «[...] en lang periode med oppgaveløsning. Ikke bare lek, 

skikkelige oppgaver, ut og grave, ut og finne ut», forklarer Sjue. Dette er en grov beskrivelse 

av oppbygningen av innholdet slik det også er i dag.   
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Steensen forklarer sitt syn på hvorfor emnet er satt sammen av en kombinasjon av 

forelesningsbasert undervisning og prosjektbasert undervisning. Han ser det slik at emnet 

består av to elementer: samfunnskunnskap, som er en ren teoridel, og en del som handler om 

teoretisk og praktisk undersøkende journalistikk. Han vektlegger også at det mest omfattende 

i er det praktiske «graveprosjektet». Samfunnskunnskapen skal, i følge Steensen, integreres i 

den undersøkende journalistikken fordi det ligger en tanke til grunn om at man ikke kan 

bedrive undersøkende journalistikk uten et minimum av samfunnskunnskaper. 

 

5.8 Synspunkter på undersøkende journalistikk 

som en del av kvalifiseringen 

 

5.8.1 «Graveprosjektet» og forelesninger i undersøkende 

journalistikk 

Prosjektarbeidet utgjør er en stor del av opplæringen i undersøkende journalistikk. Dette 

prosjektet kalles for «graveprosjekt» av lærerne og studenter. På spørsmål om hva læreren 

oppfatter at studentene er interessert i når det gjelder kritisk, undersøkende journalistikk, 

svarer Steensen at studentene motiveres av at de får jobbe lenge og i dybden med ett 

journalistisk prosjekt, og at det er nærmest unik mulighet til å jobbe på denne måten, i og med 

at virkeligheten ute i arbeidslivet er en helt annen.  

Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper. Dette er praktisk ressursmessig, men det handler 

også om at mye undersøkende journalistikk drives i team, i følge Steensen. Forklaringen er at 

man kan jobbe med større prosjekter og dele arbeidsoppgavene mellom seg. Han beskriver at 

«det ligger mye læring, både på faglig plan – mye læring i det å måtte diskutere prosjektet 

hele tiden med andre og at de må tvinges til refleksjon gjennom å forholde seg til andre».  

Underveis i prosjektarbeidet holdes redaksjonsmøter. Hver gravegruppe består av tre 

studenter, og redaksjonsmøtene foregår med to grupper sammen. De får veiledning av en 

lærer, og studentene får innspill fra andre i redaksjonsgruppen og fra veileder. Hensikten med 

dette er å få i gang en refleksjon, og få studenter til å være med å drøfte hverandres prosjekter. 



74 

 

I intervjuet fikk Steensen spørsmål omkring hvordan studentene jobbet med teori og praksis 

samtidig. Spørsmålet mitt var om han hadde inntrykk av at studentene benyttet teorien til det 

praktiske prosjektarbeidet. Steensen mener studentene bruker mye teori, mer eller mindre 

bevisst, når de jobber med prosjektarbeidet, spesielt pensumet som omhandler metoder i 

undersøkende journalistikk. Han tror studentene opplever pensumet i samfunnskunnskap som 

mindre relevant, og at det ligger en utfordring i å bygge bro mellom samfunnskunnskapsdelen 

og prosjektarbeidet i undersøkende journalistikk. Hans inntrykk er at pensumet som handler 

om metoder i undersøkende journalistikk, er noe som viser seg at studentene har direkte nytte 

av. 

Steensen fikk også spørsmål angående fordelingen av teori og praksisbasert undervisning i 

emnet. Han viser til at en samfunnskunnskapsdel integreres i undervisningen for 

undersøkende journalistikk, fordi det ligger en tanke til grunn om at man ikke kan bedrive 

undersøkende journalistikk uten et minimum av samfunnskunnskaper.  

 

5.8.2 Refleksjonens rolle i emnet  

I dette avsnittet vektlegges kritisk refleksjon. Å kunne kritisk reflektere er en del av 

kompetansemålet i studieplanen.  

I følge Steensen handler den kritiske refleksjonen mye om refleksjon over eget arbeid, over 

etiske problemstillinger, og over journalistikk generelt. Et intervjuspørsmål til Steensen, 

gjaldt veien til yrket. Det handlet om det å bli journalist gjennom praksis i redaksjon 

fremdeles var mulig, slik som det var før utdanningene ble etablerte. Han mener at studenter 

kan gjennom journalistutdanningen opparbeide seg en evne til å reflektere over praksisen, og 

at dette er viktig for å bli en god journalist: 

Jeg tror ikke det er mulig å bli en god journalist uten å ha et relativt høyt refleksjonsnivå 

rundt praksisen, rundt sin egen praksis. [...] hvis du skal bli en virkelig god journalist, mener 

jeg det er viktig med den evnen til selvrefleksjon rundt yrket, og stille spørsmål ved både 

metode og hva journalistikk er og hvordan an utøver yrket. Man må ikke gå på skole for å 

tilegne seg den refleksjonsevnen, men det er noe vi legger vekt på her.  

Jeg stilte spørsmål om hvordan refleksjon som kompetansemål vektlegges i undervisningen.  

Steensen sier at det i flere av forelesningene legges det opp til refleksjon omkring 
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undersøkende journalistikk, særlig med tanke på hva denne journalistikken er og hva den 

representerer. Det er også et krav om selvrefleksjon knyttet til prosjektarbeidet, og i 

tilknytning til eksamen og vurdering er det også krav om innlevering av refleksjonsnotat. Her 

skal studentene vise at de kan være drøftende omkring problemstillingene de har kommet opp 

i. Refleksjonen foregår også underveis i prosessen med prosjektarbeidet. Underveis i 

prosjektet foregår det ukentlige redaksjonsmøter, hvor man diskuterer arbeidet i prosjektet, 

her er det også rom for refleksjon, forteller Steensen.  

Ved spørsmål til Sjue om hvordan dette kompetansemålet knyttet til kritisk refleksjon er tenkt 

oppnådd, mener han at spesielt forelesninger knyttet til undersøkende journalistikk kan sette i 

gang slike prosesser hos studentene. Forelesningene kan i følge ham skape nye perspektiver, 

hjelpe dem til å se nye sammenhenger og gi inspirasjon til å gjøre undersøkelser. 

  

5.8.3 Syn på kvalifisering til yrket 

Steensen påpeker at målet med undervisningen i emnet ikke nødvendigvis er å rekruttere 

journalister til arbeidslivet på grunnlag av kompetanse i undersøkende journalistikk. Det 

handler også om utdanningen skal være med på å ivareta de profesjonsideologiske 

standpunktene for yrket. Opplæringen i undersøkende journalistikk, trenger altså ikke å være 

direkte samsvarende med det som arbeidsmarkedet trenger. Steensen mener likevel at 

opplæringen kan ha en direkte nytteverdi, i sammenheng med produksjon av saker 

(journalisters arbeid kalles ofte saker), når studenten kommer ut i arbeidslivet. 

Steensen beskriver to motpoler i det idémessige grunnlaget for utdanningen. Disse to skildrer 

han som utdanningen som en serviceinstitusjon for bransjen og utdanningen som en 

profesjonsideologisk fanebærer. Selv mener han at journalistutdanningen må rettes mot en 

blanding av disse potensielt motstridende orienteringene, og er tilbøyelig til å mene at 

journalistutdanningen skal være den profesjonsideologiske fanebæreren, men uten at 

utdanningen mister grepet om hva som skjer i arbeidslivet. Han påpeker at denne 

problematikken blir synliggjort i emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk:  

Det blir kanskje veldig synliggjort i et kurs som dette, fordi dette er kanskje noe av det de gjør 

som er lengst unna den hverdagene møter når de kommer ut i redaksjoner.[...] Fordi i 90% av 

alle redaksjonene i Norge handler det om å produsere minst én sak til dagen etter. Men jeg 
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mener at ved at man gjør et sånt prosjekt som dette, blir man også bedre til å lage «en sak til i 

morgen» [...]  

I intervjuet med Steensen spør jeg om forholdet mellom studiet og arbeidslivet. Han svarer at 

emnet i noe grad kan være med på å skape urealistiske forventninger til hva studentene skal ut 

og jobbe med når de er ferdig utdannede, men at kurset har den funksjonen at det gjør dem 

bedre på «dag-til-dag produksjonen». Han forklarer at det journalistene jobber med i kurset 

for undersøkende journalistikk, kanskje er noe av det som er aller mest fjernt fra hverdagen i 

de fleste av landets redaksjoner. Han oppfatter det slik at norsk journalistikk i hovedsak 

handler om vanlig nyhetsjournalistikk, hvor man leverer inn minst én sak til morgendagen. 

Selv om ikke de fleste studentene kan forvente seg en karriere som gravende journalist, mener 

Steensen at et det kan ha en annen viktig funksjon: at de også blir bedre på generell 

nyhetsproduksjon. 

Når det gjelder forholdet mellom studie til arbeidsliv, er det naturlig å undre seg over hvor 

mange av studentene det er som jobber med undersøkende journalistikk etter studiet. Her er 

det ingen undersøkelse som omhandler dette, men Sjue er svært erfaren som førstelektor ved 

journalistutdanningen, og har lang erfaring som undersøkende journalist. Derfor mener jeg 

han kan være en kilde til å se på denne mekanismen.  

Sjue mener det prosentvis ikke veldig mange som jobber med undersøkende journalistikk 

etter utdanningen. Hans erfaring er at et stort antall journalister gjerne vil prøve seg på 

undersøkende journalistikk, men at det krever et pågangsmot for å få det til. Mange som 

driver med gravejournalistikk, må drive avansert logistikk, hvor store undersøkende 

prosjekter realiseres parallelt med innlevering av vanlige nyhetssaker. Hvis man som 

journalist ønsker å jobbe på denne måten, er neppe lønnsslippen en god nok motivasjon. Man 

må drive frem prosjekter på egen hånd, finne nysgjerrighet, motivasjon og gode ideer. De 

økonomiske premissene er dårlige, og den undersøkende journalistikken avhenger dermed av 

at journalisten gjerne må være pådriver og motivere seg selv gjennom ofte store og lange 

journalistiske undersøkelser. Det må ligge en motivasjon til grunn. Undersøkende 

journalistikk krever selvstendighet, eget initiativ og en viss grad av idealisme - eller i det 

minste normal nysgjerrighet, i følge ham. 

Jeg vil påstå at minst halvparten av et sånt kull hadde kunnet tenke seg å grave hvis de fikk 

sjansen. […] Men så kommer da verdens trivialitetsfelt; 9-16, penger, studielån, unger, mann, 

husdyr, kjærlighetssorg, og særlig en redaksjons prioritering. Det slår negativt ut. For det er 
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ikke forferdelig mange redaksjoner i Norge som åpner for å prioritere graving i team eller 

som ensom ulv. Særlig ikke for unge journalister, er det den mest begrensende faktoren.  

I likhet med Steensen, påpeker Sjue også at mye mediedrift består i å produsere de enkle, 

dagligdagse sakene, og han mener at de unge ofte blir satt til det. Han gjetter at kanskje 20 % 

av de om lag 800 studentene han har undervist de 10 årene han jobbet på HiOA, driver med 

aktiv gravejournalistikk. Han nevner at i blant annet TV2, NRK, Aftenposten og noen ganger 

i VG, ser han ofte at det er gamle studenter sine saker. Det er ofte snakk om saker som ikke 

nødvendigvis er klassisk «store gravesaker», mener som er saker som likevel avdekker noe 

viktig.  

 

5.8.4 Det er dette journalistikk handler om 

I dette avsnittet vil jeg vise hva lærerne tenker om idealer som fremmes gjennom 

undervisningen i undersøkende journalistikk. Steensen vektlegger at det er et ideal at 

journalistene jobber med selvstendige undersøkelser, noe som han mener forbindes med god 

journalistikk. Han påpeker også at den normative føringen i emnet er knyttet til 

samfunnsoppdraget.  

Steensen sier at det er et krav i dette kurset at man skal gjøre en selvstendig undersøkelse som 

står for journalistens egen regning. De ønsker å bevisstgjøre studentene på at det går an å 

gjøre egne, selvstendige undersøkelser: 

[…] det er også viktig for å legitimere pressens rolle i samfunnet og så videre, altså det er 

sterkt knyttet opp til samfunnsoppdrag og hele [..] journalistikkens funksjon. Det ligger en 

klar normativ føring i det kurset og et syn på hva god journalistikk er, som dermed vi som 

institusjon blir en målbærer av. 

Videre mener han studentene får en opplevelse av at det er denne måten å jobbe på, som 

journalistikk egentlig handler om. […]Altså at det er det egentlig alle journalister drømmer 

om, er å ha god tid og jobbe grundig med et prosjekt over lang tid for å belyse noe som er 

viktig. Og det er den idealistiske motivasjonen til mange journalister. 

Det er gjerne komplekse, og ikke nødvendigvis opplagte, problemstillinger som studentene 

skal jobbe med. Det krever mye arbeid. Steensen mener at gjennom å jobbe lenge og grundig 

med en enkelt sak, oppstår det til stadighet nye problemstillinger som studentene må bryne 
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seg på. Han forteller at studenter kommer til ham med frustrasjoner knyttet til at 

problemstillingene er flerfoldige og vanskelige. Jo mer studentene jobber med saken, jo mer 

kompleks blir saken, og dermed også vanskeligere å formidle. 

Jeg spurte Sjue, om det å jobbe med undersøkende journalistikk, er det samme som å jobbe 

med samfunnsoppdraget.  

Klipp og lim, det kan alle. Det er en stor del av norsk journalistikks aktivitet og virkeflate. Jeg 

sier ikke at det er noe gærent, i form av at det er notiser og enkel referatjournalistikk. Det er 

ofte bedre dét enn stort oppslåtte saker som er falske. Men når det er sagt, så skal en passe 

seg litt for dette samfunnsoppdraget også. I hvert fall i undervisning, mener jeg. Ikke ut fra at 

det eksisterer et sånt oppdrag, men at det blir et mantra, og i bunnen av et mantra ligger det 

ofte en slags «hellig plikt». Og i vår moderne tid så vil en sannsynligvis ikke bare følge 

pliktetikken, men også ha noen større perspektiver. For eksempel gleden over å ha gjort noe 

bra[…]  

Sjue mener at det skal være et samfunnsoppdrag for yrket, men at det ikke må forbindes med 

en følelse av plikt. Han mener også at samfunnsoppdraget bør forbindes med noe ganske 

annet enn det som fremstilles som idealer gjennom ulike instanser innen journalistikken. Det 

kan forbindes med selve livsnerven i faget, i følge ham. 

Hvis studentene føler at dette med samfunnsoppdraget er noe ganske annet enn glansbildet 

som legges fram ved prisutdelinger, redaktører, årsmøter, men faktisk er livsnerva i hele 

profesjonen, faget, da er det mening. Da er jeg med. Men dette skal ikke være en pliktøvelse, 

dette skal springe ut ifra kunnskap, forståelse, innsikt. 

 

5.8.5 Erfaringer fra prosjektarbeid  

Sjue ble spurt om han trodde det var avgjørende for studentene å få en positiv erfaring 

gjennom prosjektarbeidet. Han mener at i undervisning bør man ikke være redd for at 

studentene «punkterer»: da skal lærerne være der og støtte studenten, og motivere til å stå på 

videre. Han sier blant annet at «negativ erfaring er fantastisk, for det kommer du til å ha mye 

av i et så vanskelig yrke». 

Steensen kunne fortelle om en positiv erfaring en gruppe studenter gjorde da de jobbet med 

prosjektarbeidet. Det var en gruppe som hadde jobbet med en sak om fengsler hvor tema 

handlet om narkotikabruk i fengsel. De hadde bestemt å forsøke å få gjort undersøkelser blant 
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innsatte. De ville vite hvor stort problemet var, hvordan narkotikaen kom inn i fengslene, og 

hvorfor det ikke er noe bedre kontroll med narkotikabruk i fengsel. Det blir betegnet av 

Steensen som et ganske komplisert prosjekt.  

Det var vanskelig for studentene å få tak i kilder fordi de måtte gå via kriminalomsorgen for å 

få tillatelse til å både komme inn i fengslene. Det var mye byråkrati, det tok lang tid. I 

begynnelsen kom studentene ingen vei med saken. Etter hvert begynte de i stedet å ringe 

fengsler direkte, og noen fikk de lov til å komme til, mens andre sa at de måtte ha avtale med 

kriminalomsorgen. Til slutt fikk de tilgang og fikk komme inn i fire fengsler hvor de fikk 

gjort alt de ønsket å gjøre av undersøkelser. Studentene gjennomførte kvalitative intervjuer 

med femten innsatte og spørreundersøkelse blant åtti innsatte, samt observasjon.  

De opplevde det som en enorm lettelse og glede å lyktes med prosjektet sitt, etter å ha stanget 

hodet i veggen i lang tid.[…] Det synes jeg var en veldig positiv opplevelse som jo sier noe 

om hva som er forskjellen på undersøkende journalistikk og [..] hverdagsjournalistikken. Det 

å kunne ikke gi seg, og forsøke på noe som i utgangspunktet virker litt umulig, hvor man ville 

gitt opp veldig fort i en vanlig redaksjonssammenheng. Men hvor de, ved at de ikke ga seg, 

fikk den tilgangen som de ønsket å ha.  
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DATA FRA STUDENTINTERVJUER 

 

Dette kapittelet vil vise hva de seks studentinformantene svarte på en del av de spørsmålene 

som de fikk i intervjuene (se metode avsnitt 4.3.5). Jeg vil først redegjøre for kategorien 

identitet. Dette innebærer bakgrunnsinformasjon som knyttes til studentens grunner til valg av 

utdanning, og deres syn på samfunnsoppdraget. Deretter legger jeg frem svar knyttet til 

idealer. Dette innebærer syn på undersøkende journalistikk som ideal. Til sist er det jeg kaller 

kategorien erfaring. Her viser jeg til studentenes svar som handler om emnet og de ulike 

delene av undervisningen. 

Når jeg bruker begrepet identitet i tilknytning til studentintervjuene, er ikke dette basert på en 

oppfatning om at jeg kartlegger studentenes identitet omfattende og helhetlig. Jeg går ikke ut 

fra at dataene mine er med på å belyse hver enkelt students bakgrunn, ei heller om hver enkelt 

identifiserer seg med profesjonens normer og verdier. Likevel mener jeg at intervjudataene 

kan inngå i et større bilde, hvor det som er i fokus, er studentenes identitet. Enkelte av 

besvarelsene mener jeg kan anses som en indikator på en profesjonsidentitet.  

Idealene er noe som jeg mener ikke skal skilles klart fra identitet, fordi at det som jeg er ute 

etter å undersøke, er knyttet til profesjonsidentitet, og til det å identifisere seg med 

profesjonens normer og idealer. Når det gjelder profesjonsidentiteten, støtter jeg meg til 

Heggen, som mener at en slik identitet kjennetegnes av felles symboler, fremfor felles 

handling. I følge ham er den felles symbolikken noe som skaper felles forestillinger om 

hvordan ting burde være, mer enn hvordan det faktisk er - det er altså snakk om felles idealer 

(se avsnitt 3.2.3). Jeg har slått fast at det som fremstår som journalistenes felles idealer, blant 

annet er «vaktbikkjeidealet». Sånn sett er det mest åpenbare å spørre omkring deres syn på 

undersøkende journalistikk, og deres syn på samfunnsoppdraget. 
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5.9 IDENTITET 

5.9.1 Bakgrunn for valg av utdanning 

Jeg startet med to spørsmål knyttet til grunner for valg av utdanning. Det første var generelt, 

og knyttet til journalistutdanning. Det andre var med spesifikt knyttet til hvorfor studentene 

ønsket seg til BA Journalistikk ved HiOA. Jeg hadde en viss forventing om at jeg allerede i 

disse besvarelsene kom til å få svar som var preget av idealisme. Dette er antakeligvis fordi 

jeg hadde lest forskningsartikkelen «Fra valp til vaktbikkje (2007)» (avsnitt 3.2.1). Men det 

var ingen som umiddelbart beskrev idealer som er knyttet til undersøkende journalistikk som 

en motivasjon for å søke seg til utdanningen og yrket. 

Faktorene som i dataene mine nevnes som motiverende for å søke seg til journalistutdanning, 

er at yrket virker dynamisk, spennende, og utfordrende. Flere nevnte også at de fra før studiet 

jobbet med journalistikk, og at dette i seg selv hadde skapt en interesse og en motivasjon for å 

søke utdanning innen journalistikk. Noen av studentene hadde ikke jobbet med journalistfaget 

før utdanningen. 

En faktor som studentinformantene nevner som grunn til at de har valgt journaliststudiet på 

HiOA, er at studiet har godt rykte.  Flere av de spurte hadde hørt at journalistutdanningen på 

HiOA har høy kvalitet, og ville derfor søke seg dit. I tillegg var det flere som også hadde rent 

praktiske grunner til å søke HiOA. Det var av ulike årsaker viktig å bo i Oslo. Det blir nevnt 

at det er mulig å få relevante jobber ved siden av studiet i hovedstaden.  

«Merete» hadde utdanning og jobb som økonom før journalistutdanningen. Hennes 

motivasjon for å starte utdanningen var blant annet at journalistikkyrket virket mer dynamisk 

enn jobben hun hadde fra før. Hun viser til at hun hadde fulltidsstilling som økonom, men at 

hun alltid har hatt en drøm om å drive med journalistikk. Det som var viktig for henne, var å 

lære seg journalistfaget før hun søkte jobber som journalist.  

«Line» hadde journalistikkerfaring før, og var motivert blant annet på bakgrunn av denne 

erfaringen: 

Dette er yrket for meg! Før jeg begynte på journalistikk ved HiOA, hadde jeg jobbet 3,5 år i 

Radio Nova, studentradioen i Oslo. Jeg hadde også jobbet tre somre i NRK Telemark. Det er 

et kreativt yrke, og du får møte mange forskjellige folk gjennom jobben. Det er hektisk og 
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variert, akkurat slik jeg liker det. Du lærer mye gjennom jobben, og holder deg oppdatert på 

hva som skjer i samfunnet. Det er en selvrealiserende jobb. Man får et bredt kontaktnettverk. 

 

5.9.2 Profesjonsidentitet: Anerkjennelse av et 

samfunnsoppdrag? 

Jeg spurte studentene om hva de mener at samfunnsoppdraget for journalister er. Ved å spørre 

på den måten håpet jeg å kunne få greie på om de også var av den oppfatning at det faktisk er 

et samfunnsoppdrag. Informantene mente i all hovedsak at det er et samfunnsoppdrag for 

journalister. Studentene svarte stort sett at dette samfunnsoppdraget er knyttet til kritisk, 

undersøkende journalistikk.   

Av beskrivelser av det de oppfatter som samfunnsoppdraget, er blant annet «sørge for at 

stemmene til de som ikke roper høyest blir hørt, løfte fram relevante spørsmål, problemer og 

historier for publikum, og passe på at folk med ansvar gjør jobben sin», «å avdekke 

kritikkverdige forhold i samfunnet. […] Få frem folkets mening. Presentere hva som skjer for 

publikum», «være en ”vaktbikkje” overfor myndighetene» og «å informere folk flest om hva 

som skjer i landet, både på politisk-, kulturelt- eller forbrukerplan, og kritisk vurdere disse 

tingene».   

Det er likevel noen nyanser i forhold til forståelsen av hva journalistene skal drive med. «Ole» 

synes ikke at pressen til enhver tid skal jobbe med ”avsløringer”. Han mener mesteparten av 

jobben som journalister gjør, er kommersiell, og er der for å underholde og vekke interesse 

hos leserne. Videre sier han at det er tilfeller hvor pressen påpeker kritikkverdige forhold. I 

slike tilfeller mener han at pressen oppfyller et samfunnsoppdrag overfor innbyggerne:  

[…]mye av flosklene om at vi er «statens vaktbikkje» eller «den fjerde statsmakt» best passer 

til festtaler og lærebøker. Jeg synes det er viktigere at pressen er med å skape debatt, vise 

frem nye stemmer i offentligheten og få frem synspunkter på hvordan samfunnet bør utvikle 

seg videre. Å skape en offentlig arena hvor folk kan ytre seg fritt er vel så viktig som at 

pressen selv skal på død og liv avsløre i hytt og pine om politikeres hytter og gaver fra 

næringslivet. 
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5.10 IDEALER 

 

Knyttet til kategorien som jeg her kaller idealer, stilte jeg spørsmål omkring undersøkende 

journalistikk. Spørsmålene gikk inn på hvor viktig man mener denne formen for journalistikk 

er i Norge i dag, og om undersøkende journalistikk er ensbetydende med god journalistikk. 

Spørsmålene gikk videre ut på om undervisningen er relevant for dem som 

journaliststudenter, om de vil jobbe med undersøkende journalistikk i karrieren. I tillegg 

spurte jeg om undervisningen likevel kan komme til nytte, dersom de ikke ser for seg å jobbe 

med undersøkende journalistikk i karrieren.  

I besvarelsene kom det frem et tydelig skille mellom hva studentene mener er viktig i 

yrkesutøvelsen generelt, og hvilken yrkesutøvelse de selv ønsker å ha. Dette skillet går ut på 

at studentene mener at undersøkende journalistikk er av stor samfunnsmessig betydning. 

Likevel er det bare én av studentene som har en ambisjon om å jobbe med kritisk, 

undersøkende journalistikk i karrieren. Men undersøkelsen kan tyde på at studentene likevel 

mener at undervisningen har vært nyttig for den praktiske jobben de skal gjøre som 

journalister. Det som særlig vektlegges, er de undersøkende metodene som de har lært. 

 

5.10.1 Samfunnsmessig betydning 

Alle informantene i denne undersøkelsen mener at den undersøkende journalistikken er av 

stor samfunnsmessig betydning. De følgende besvarelsene viser enigheten blant studentene:  

«Petter» mener at undersøkende journalistikk har fått vanskeligere økonomiske kår, men at 

den «fortsatt er like viktig som den alltid har vært». Han mener at denne typen journalistikk er 

den som avslører virkelig kritikkverdige forhold i samfunnet som påvirker innbyggerne, og at 

innbyggerne er avhengige av å bli gjort oppmerksomme på slike forhold hvis demokratiet skal 

fungere.  

Også «Line» synes at undersøkende journalistikk er av stor betydning for samfunnet. Hun sier 

at «Den er svært viktig! Den blir også prioritert av mange medier. Men det er dyrt å drive 

undersøkende journalistikk, og ”lett” stoff preger også mediene. Men publikum viser at de 
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setter pris på undersøkende, kritisk journalistikk, og de fleste journalister anser det også som 

viktig. Jeg tror at undersøkende journalistikk også i fremtiden vil spille en stor rolle i 

mediebildet».  

 

5.10.2 Betydning for den enkeltes fremtidige yrkesutøvelse 

I dette avsnittet presenteres studentens egne vurderinger av om de vil jobbe direkte med 

undersøkende journalistikk i karrieren. Hvis man kan si noe generelt for svarene, er det at 

flesteparten mener de kommer til å få bruk for det som de har lært. Særlig metodene som 

studentene har lært gjennom undervisningen, vektlegges i besvarelsene. Enkelte av studentene 

uttrykker at de interesserer seg for andre arbeidsmåter og sjangre enn undersøkende 

journalistikk. Det er også en av studentene som har en ambisjon om å bli «gravejournalist». 

 

«Petter» mener han ikke skal jobbe som gravejournalist, men gjør det tydelig at metodene vil 

komme til nytte: «jeg vil nok absolutt benytte meg av slike journalistiske metoder i løpet av 

karrieren». «Merete» tror at hun i karrieren kommer til å jobbe med enkeltsaker der det er 

behov for gravemetodene, men at hun ikke kommer ønsker å jobbe i en graveredaksjon: Jeg 

tror ikke at jeg kommer til å jobbe i en ren graveredaksjon, men at jeg kommer til å treffe på 

saker der jeg blir nødt til å grave i større eller mindre grad. Jeg har ikke en ambisjon om å 

bli gravende journalist. 

 

«Merete» vektlegger også gravemetodene. Dette fordi hun mener at hun kan bruke metodene i 

andre nyhetssaker også. Men totalt sett mener Merete at hun ikke fikk mye utbytte av 

læringsopplegget i undersøkende journalistikk, og at dette har med manglende interesse å 

gjøre: «Det er ikke denne typen journalistikk jeg først og fremst ønsker å jobbe med, så for 

meg var det et litt for smalt kurs. Allikevel er det visse aspekter ved kurset som jeg ser er 

nyttig i journalistisk arbeid. Vi har fått en innføring i gravemetode som kan være nyttig når 

man jobber med nyhetssaker også». 

Men det er også én av studentene i undersøkelsen, «Line», som har en helt tydelig ambisjon 

om å jobbe med kritisk, undersøkende journalistikk i fremtiden: Det er absolutt et klart mål! 

Jeg søker jevnlig i postlister for å søke etter stoff. Men undersøkende journalistikk er 
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tidskrevende, og jeg er også innstilt på at jeg også må belage meg på å lage en del stoff av 

”lettere” karakter. 

Avslutningsvis vil jeg trekke frem et til sitat fra «Ole». Han mener at undervisningen i 

undersøkende journalistikk var relevant for ham: 

Ja! Tankegangen om at man skal finne saker på egenhånd, ikke gi seg ved første hindring, 

selv ta stilling til om den informasjonen du sitter på stemmer overens med virkeligheten, eller 

ikke. Det å trenge dypt ned i et materiale, i en sak, for å kunne vise frem og peke på hva som 

er galt, er relevant for meg som journalist! Selv om man til hverdags ikke alltid greier å gjøre 

dette i de vanlige sakene jeg lager, vil denne «gravende verktøykassen" ligge i bakhodet. Man 

kan ta frem de gravejournalistiske verktøyene hvis man får tid eller begynner å stusse over et 

sakskompleks.  

Avslutningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på et forhold som kan være av betydning. Det er 

ikke noe som jeg har vektlagt i intervjuene, fordi det er en faktor som jeg har blitt 

oppmerksom på underveis, og gjennom analyser av intervjuundersøkelsene. Jeg mener at det 

kan være av betydning at journaliststudentene kjenner til hvordan arbeidsmarkedet er. Det er 

sjanse for at studentene er innforståtte med at undersøkende journalistikk innebærer idealer, 

og ikke nødvendigvis er noe som de får anledning til å praktisere særlig mye i yrkeslivet. 

Dette kan muligens gi utslag i svarene på hva studentene mener om emnet og hva de 

forestiller seg om egen karriere. For eksempel kan det tenkes at en student som sier at hun 

ikke vil jobbe med undersøkende journalistikk i karrieren, mener dette på grunn av et hensyn 

til arbeidsmarkedet, mer enn at det handler om interesse og preferanse. 

 

5.11  ERFARING MED UNDERVISNINGEN 

 

Jeg spurte studentene hva de synes om emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk, og hvilke erfaringer de har gjort seg gjennom undervisningsopplegget. 

Spørsmålene gikk inn på forelesningene, relevans, erfaringer fra emnet, hvilket utbytte de 

mener de har fått gjennom undervisningen.  
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5.11.1 Prosjektbasert undervisning 

Jeg spurte om studentene hadde fått positive erfaringer med undersøkende journalistikk, samt 

om studentene kunne si noe om hva de mener de har lært gjennom prosjektarbeidet. Alle 

studentene hadde noe å fortelle i tilknytning til positive erfaringer med prosjektarbeid i 

undersøkende journalistikk. Skildringene er personlige og ulike, men går inn på 

arbeidsprosessen, selvstendig research, problemer og utfordringer underveis i prosessen, og 

erfaringer med det å jobbe som gruppe. Beskrivelsene til studentene var fyldige og 

interessante: 

«Line» beskriver sin opplevelse: Det mest positive var erfaringene jeg fikk gjennom å jobbe i 

en gruppe med graveprosjektet. Det var utfordrende. Ting tok mye tid, fordi det var mye som 

skulle diskuteres. Men fordi saken ble nøye gjennomarbeidet og diskutert, tror jeg saken ble 

desto bedre. Jeg lærte mye om meg selv [...] gjennom arbeidet med graveprosjektet  

 

«Merete» beskriver også graveprosjektet i seg selv, som en positiv erfaring. Hun beskriver at 

hun lærte mye. Det var positivt […] å finne ut hvor mye man kan få utrettet ved å dra til et 

sted uten så mange avtaler, og være i det miljøet der problemstillingen finnes. Vi opplevde at 

det var mye lettere å finne intervjuobjekter og informasjon da vi reiste til en aktuell bygd, enn 

det vi fikk til da vi var i Oslo. Det var mye lettere å bygge et tillitsforhold og få hentet ut 

informasjon.  

 

 «Ole» beskriver at han opplevde prosjektarbeidet som en svært positiv erfaring. Han og 

gruppen hans dro til Lærdal for å finne kilder til radioreportasje: Vi lærte hvor viktig det bare 

er å dra ut til stedet, snakke med folk for å få informasjon. At vi hadde gjort mye selvstendig 

research på forhånd, var viktig, og det dro vi nytte av når vi var ute i felten. Jeg tror også at 

selve gruppearbeidet fungerte veldig bra på den turen, og jeg skjønte hvor viktig det er å ha 

litt flere som drar lasset når man jobber med et stort og tungt prosjekt.  

Petter påpeker en overraskende vending i prosjektet. Han forteller at de hadde en 

bakgrunnskilde i saken som de jobbet med. Gruppen hadde tenkt å bruke kilden som en hjelp 

underveis, men plutselig oppdaget de at kilden viste seg å være den som egentlig burde få 

kritikk for sin rolle. Petter mener at han lærte noe om at […] de du i utgangspunktet tror er 

«good guys» ikke nødvendigvis er bare det. Derfor må man alltid ha en kritisk innstilling 

overfor kildene sine, selv om man egentlig har tenkt til å bruke dem som hjelpere. 
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5.11.2 Samfunnskunnskap 

Samfunnskunnskapsundervisningen er forelesningsbasert. Den avsluttes med en individuell 

analyseoppgave knyttet til undervisning og pensum i samfunnskunnskap. Jeg spurte om hva 

studentene synes om innholdet i emnet. Et spørsmål var formulert slik: Har du gjennom 

forelesningene i Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk lært noe nytt om det 

norske samfunnet? 

Intervjudataene viser at det er noe misnøye med innholdet i denne delen av emnet. Studentene 

beskriver hva de er misfornøyd med på ulike måter: Nivået på teoriundervisningen var for 

lavt, oppgavearbeid knyttet til samfunnskunnskapen var lite relevant for det undersøkende 

prosjektet, og den teoretiske oppgaven som dreide seg om samfunnskunnskap, var lite 

relevant, samt at det var vanskelig å relatere samfunnsteori til sitt eget prosjektarbeid. Som en 

del av disse besvarelsene påpekte flere av studentene at de hadde en del samfunnskunnskap 

fra tidligere utdanning. Av de tidligere fullførte utdanningene som studentene viser til, er 

blant annet bachelor i statsvitenskap, en samfunnsvitenskapelig bachelor og 

økonomiutdanning. 

«Line» mener at samfunnskunnskapsdelen var den svakeste delen i emnet: Jeg hadde en 

bachelor i statsvitenskap fra før av, og er godt satt inn i hvordan samfunnet fungerer. Derfor 

ble stoffet for generelt og enkelt for min del. Jeg synes nivået på samfunnsdelen burde ha blitt 

høynet. [...] Pensumet og forelesningene vi fikk gjennom dette kurset, holdt videregåendenivå 

[…] Det var svært nyttig at vi fikk lage vår egen undersøkende reportasje over to måneder. 

Teoridelen i undersøkende journalistikk-kurset var bra. Det var den ikke i samfunnsdelen.  
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6 AVSLUTTENDE DISKUSJON  

 

I den avsluttende diskusjonen relateres data fra intervjuene til teoretiske perspektiver. 

Hensikten er å besvare problemstillingene som jeg formulerte i første kapittel. Når det gjelder 

de to første delproblemstillingene, er disse knyttet til grunnlaget for opplæringen: Hva som er 

grunnlaget for utvikling av emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk, og hva 

kompetanse innebærer i faget undersøkende journalistikk. 

I utdanningsprogrammer blir det tatt standpunkt til hvilken kompetanse som er nødvendig for 

yrkespraksis. Dette kommer ofte til utrykk gjennom utarbeiding av ulike mål og gjennom valg 

av et bestemt innhold.  

I den tredje problemstillingen ser jeg på refleksjonens rolle, særlig knyttet til arbeidsmetoden 

prosjektarbeid. Diskusjonen om refleksjon går inn på studentinformantenes erfaringer med 

prosjektet, og fremstår for meg som et kikkhull for å se på denne delen av opplæringen.  

Til sist ser jeg på den fjerde problemstillingen: ved hjelp av data fra studentene prøver jeg å 

vise hvilke ulike faktorer som kan være med på å påvirke studentenes læring i faget.  

 

6.1 Delproblemstilling 1: Hva er bakgrunnen for 

utvikling av emnet Samfunnskunnskap og 

undersøkende journalistikk? 

Utvikling av kompetanse i undersøkende journalistikk er blitt en formell del av utdanningen. 

Gjennom mål- og innholdsbeskrivelser formuleres et ønske om at undersøkende journalistikk 

skal være en del av de kommende journalistenes kompetansegrunnlag. 

Utvikling av læreplanen i journalistutdanning er en prosess som startet allerede i 1951, i 

sammenheng med oppstart av Journalistakademiet (se avsnitt 2.1). Just beskriver en 

eksperimentering som skulle lede frem til en undervisningsplan. Dette skisserer starten på 

læreplanutviklingen. Det er flere faktorer som kan være med på å belyse utviklingen frem mot 

at undersøkende journalistikk har blitt en formell del av journalistutdanningen. En faktor som 



89 

 

blir tydelig i løpet av dette oppgavearbeidet, kan ses i sammenheng med det som kan kalles 

yrkets «faglige frigjøringsprosess».  

«Frigjøringen» handler om et historisk perspektiv, og den undersøkende journalistikken 

knyttes til profesjonaliseringen av yrket. Det gjelder tiden da pressen gjennomgikk brudd med 

partiene (se avsnitt 2.3). I denne prosessen ble det lagt vekt på et samfunnsoppdrag, og 

undersøkende journalistikk blir gjerne sett på som selve essensen i samfunnsoppdraget (se 

Bastiansen, avsnitt 2.4).  

Forestillingen om samfunnsoppdraget vises i studieplanens overordnede mål. 

Læreplandokumentene inneholder flere uttrykk for «vaktbikkje-idealet», samt er 

læringsmålene forbundet med innholdet i Vær Varsom-plakaten. Forestillingen om et 

samfunnsoppdrag for journalister kommer frem i form av det eksplisitte målet om at 

journaliststudentene skal lære å ”fungere kritisk i forhold til kilder og maktstrukturer” (avsnitt 

5.1). 

6.1.1 Interne aktører og læreplanarbeid 

I dette avsnittet trekker jeg frem data fra intervjuene med lærerne. Steensen har satt sammen 

fagplanen, og ut fra intervjuet fremgikk det at han også medvirket til å utarbeide 

emnebeskrivelsen i studieplanen. Sjue har vært med på å sette preg på læreplandokumentene, 

ved å utarbeide et forslag til emnets mål og innhold. På grunn av rollen lærerne har hatt, er 

lærerne i intervjuene altså med på å belyse ideenes læreplan, som innebærer ideologiske 

perspektiver og synspunkter.  

I følge Engelsen (avsnitt 3.3.1) kan ideene som skaper grunnlag for ideenes læreplan, ha 

bakgrunn i filosofiske og ideologiske idestrømninger. Ideene kan også ha fremkommet som 

følge av forhold som har med arbeidsmarked og næringsliv å gjøre. Det viser seg at 

grunnlaget for å legge inn et emne i undersøkende journalistikk i utdanningen, kan være 

forbundet med både et ideologisk grunnlag for profesjonen og med en tanke på arbeidslivet.  

Utdanningsinstitusjonen hadde ulike interne aktører som vektla et ønske om å innføre 

undersøkende journalistikk i studieplanen. I datafremstillingen la jeg frem intervjudata som er 

knyttet til innføring av undersøkende journalistikk i utdanningens læreplan (avsnitt 5.7). 

Gjennom intervjuene med lærerne kom det frem at et eget emne, som tar for seg 
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undersøkende journalistikk, ble nedfelt i studieplanen først i 2010. Tidligere hadde innhold 

knyttet til kritisk, undersøkende journalistikk vært spredt utover hele studieløpet. Det 

fremkommer ikke nærmere detaljer omring dette, men lærerne mener at det fra før av 

eksisterte innholdsmessige elementer som var knyttet til gravejournalistikk. Likevel var det 

interne krefter, blant annet ulike lærere, som vektla at det var viktig å føre faget inn i 

læreplanen.  

Emnets innhold ble basert på Finn Sjues forslag til oppbygning. I Sjues notat fremmes ikke 

forlag til mål for emnet, dette er formulert av noen andre, muligens flere aktører. Steensen 

påpeker at emnebeskrivelsen i studieplanen er noe som flere aktører var med på å utarbeide, 

mens han selv utarbeidet fagplanen på grunnlag av denne.   

I læreplandokumentene for 2011-2012 er ikke de normative målbeskrivelsene og uttrykkene 

for kompetanse i undersøkende journalistikk, forbeholdt emnet som jeg undersøkte. Normene 

og idealene er generelle for journaliststudiet, og presenteres gjennom kompetansemål for hele 

studiet. Dette viser at det i journalistutdanningen er viktig med «vaktbikkjeidealet». På et 

idéplan kan man si at opplæringen støtter en viktig del av journalistenes profesjonsidentitet 

eller selvforståelse.  

 

6.1.2 Normative begrunnelser 

Beskrivelser av undersøkende journalistikk som ideal i utdanningen kommer frem i 

intervjuene med lærerne, hvor jeg spør om undersøkende journalistikk som en formell del av 

utdanningen. Steensen påpeker viktigheten av undersøkende journalistikk: det går ut på å 

legitimere pressens rolle i samfunnet. Den undersøkende journalistikken er sterkt knyttet opp 

til samfunnsoppdrag og hele [...] journalistikkens funksjon. Han mener at det i dette emnet 

ligger en klar normativ føring for hva god journalistikk er. På den måten blir også 

utdanningsinstitusjonen målbærer av disse normene, i følge Steensen (avsnitt 5.8.4). 

Altså er innføring av emnet forbundet med nettopp normer og idealer. Likevel er 

undersøkende journalistikk et ideal på grunn av en annen faktor også: Steensen mener at det 

at en journalist jobber med en selvstendig undersøkelse, er et ideal i seg selv. Dette ønsker 

også utdanningsinstitusjonen å fremme, ved å legge til rette for et prosjektarbeid.  
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Formaliseringen av undersøkende journalistikk i utdanningen kan også være viktig for å 

understreke et standpunkt om at undersøkende journalistikk er et premiss for demokrati. Dette 

standpunktet snakker Sjue om i intervjuet. Han mener at om man ikke legger undersøkende 

journalistikk inn i utdanningens årsplan «kan du gjerne snakke vakkert om hvor viktig 

graving er for å skape gjennomsiktighet, innsyn, innsyn som et fullstendig vilkår for å kunne 

handle i et demokrati» (se punkt 5.7.1), uten at man egentlig kommer noen vei med det. Jeg 

tolker ham slik at det må representeres formelt i utdanningen, hvis ikke blir det bare idealer 

uten handling. 

 

6.1.3 Oppsummering og kommentar 

I intervjuene utrykker lærerne at undersøkende journalistikk var tilstede i utdanningsløpet før 

emnet ble innført i 2010, men at det var spredt ut over studiet. Ved å etablere et eget fag 

tydeliggjøres idealene: samfunnsoppdraget er sterkt forbundet til undersøkende journalistikk.  

Idealene er med på å danne grunnlag for profesjonsidentiteten. Utviklingen av emnet utrykker 

et ønske om å underbygge profesjonsideologien til yrket. I emnet illustreres også et ideal om 

hva som er god journalistikk. Disse to er forbundet med hverandre. Steensen påpeker at det 

handler om å legitimere pressens rolle i samfunnet, og at undersøkende journalistikk er sterkt 

knyttet opp til samfunnsoppdrag og hele journalistikkens funksjon. 

 

6.2 Delproblemstilling 2: Hva innebærer 

kompetanse i faget undersøkende journalistikk? 

Overflatisk sett kan journalisters formelle kompetanse blant annet kan være den kompetansen 

studentene kan få gjennom journalistutdanningen. Det er også mulig å ha en annen utdanning, 

eller ingen utdanning i det hele tatt, og likevel kalle seg journalist. I journalistutdanningen kan 

man anta at det legges til rette for at studentene kan tilegne seg den spesifikke kompetansen 

som fagområdet selv oppfatter som nødvendig for profesjonell praksis.  
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6.2.1 Kompetanse forstått ut fra mål- og innholdsbeskrivelser 

Kategoriene mål og innhold i studieplanen sier oss noe om formålet med undersøkende 

journalistikk i utdanningen. Det sier oss også noe om hvilket faglig innhold som er valgt ut, 

og som skal være med på å legge til rette for å nå de respektive læringsmålene. Men 

beskrivelsene under emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk i studieplan for 

2011-2012, går ikke i særlig grad inn på innhold (se avsnitt 5.2). Beskrivelsene er 

overflatiske, og sier lite om kompetanse, bortsett fra noen generelle begreper om 

samfunnskunnskap, undersøkende metoder og arbeid med kilder. Når det gjelder målet om 

kompetanse i undersøkende journalistikk, er det tydelig at metodekompetanse er en praktisk 

ferdighet som utdanningen ønsker at studentene skal utvikle. Men dette spesifiseres heller 

ikke i denne delen av planen.  

Derimot kommer dette frem i den generelle delen i begynnelsen av studieplanen (avsnitt 5.1). 

Her beskrives de ønskelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger mer inngående, og setter en 

ramme for den journalistiske kompetansen, inklusive kompetanse i undersøkende 

journalistikk. Det går dermed ikke an å se kompetanse i undersøkende journalistikk løsrevet 

fra resten av kompetansen i journalistikk, etter min mening. Selv om jeg ikke tviler på at 

undersøkende journalistikk skiller seg ut som en egen tradisjon i journalistikken, vil jeg ikke 

si at det som fremstår som kompetanse i undersøkende journalistikk, står fjernt fra mål for de 

andre delene av studiet. Jeg vil altså argumentere for at den undersøkende journalistikken ikke 

skiller seg særlig ut fra de andre delene av utdanningen.  

Ut fra fagplanen og undervisningsplanene, har jeg fått et mer konkret inntrykk av hva 

kompetanse i undersøkende journalistikk kan bestå av. I avsnitt 5.6 trekker jeg frem faktorer 

som jeg, på grunnlag av analyse av læreplandokumentene og teori, oppfatter som de viktigste 

kompetansene i undersøkende journalistikk: kompetanse i undersøkende metoder, 

samfunnskunnskap, evne til kritisk refleksjon og kildekritisk kompetanse. I de neste avsnittene 

skal jeg ta opp igjen disse faktorene. Avslutningsvis oppsummeres kompetansen i 

undersøkende journalistikk.   
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6.2.2 Kompetanse i undersøkende metoder 

Det legges stor vekt på å innføre studentene i de ulike arbeidsformene og metodene som er 

sentrale innenfor den undersøkende journalistikken. De undersøkende metodene er i fokus i 

forelesninger og workshop om undersøkende journalistikk, samt i graveprosjektet (avsnitt 

5.6). Metodekompetansen er sterkt til stede i emnet, kompetansen er forbundet med det som 

gjerne kalles for digital kompetanse.  

 

6.2.3 Kunnskap om samfunnet 

Samfunnskunnskap er en del av emnet, men det utgjør en veldig liten del. Likevel er 

“samfunnskunnskap” en del av emnets navn, og er tilsynelatende viktig innen emnet. Lærerne 

legger vekt på at samfunnskunnskap er viktig, og at man ikke kan drive god 

gravejournalistikk uten en del kunnskap om samfunnet. Kritisk, undersøkende journalistikk 

bygger på undersøkelser av samfunnet, og aktører i samfunnet. I studieplanens hovedmål 

legges det vekt på at studentene skal lære seg å fungere kritisk i forhold til kilder og 

maktstrukturer. Kildene og maktstrukturene er selvsagt deler av samfunnet, dermed er det 

tydelig at journaliststudentene må vite noe enkelte mekanismer i samfunnet. Et eksempel på 

utrykk for dette er en fagdag som utgjør en del av undervisningen i samfunnskunnskap, med 

tema Barnevernet.  

Det sentrale i emnets undervisningsplan er generell samfunnskunnskap. Men det er også noe 

innhold som knyttes til undersøkende journalistikk i et samfunnsperspektiv.   

 

6.2.4 Kritisk refleksjon  

Den kritiske refleksjonen er en kompetanse som både har direkte praktisk verdi - i tiknytning 

til arbeid med metoder og med etiske problemstillinger, men som også har en side som er 

knyttet til verdier og holdninger.  

I avsnitt 2.1 defineres begrepet «kritisk». Det er snakk om å skille mellom sant og falskt, 

gyldig og ugyldig. I vitenskapelig sammenheng er det en vurderende eller bedømmende 
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gransking. Ut fra denne definisjonen vil det si at når journalisten jobber kritisk med en sak, 

jobber hun antakeligvis også undersøkende. Skillet mellom begrepene kritisk, undersøkende 

og refleksjon blir i denne definisjonen noe overlappende. 

I læreplanens beskrivelse av kritisk refleksjon står det at studentene skal tilegne seg 

holdninger slik at de kan reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse og over medienes og 

journalistikkens rolle i samfunnet. Dette knyttes også til etisk refleksjon. Selv om den er 

viktig for yrket, skal ikke jeg gå i dybden på etisk refleksjon, ettersom dette inngår i en mer 

omfattende diskusjon av presseetikken.  

I fagplan for emnet Samfunnskunnskap for undersøkende journalistikk (5.3), fremheves 

prosjektarbeidets startpunkt: å finne en sak som er relevant og interessant å undersøke.  

Prosjektet starter med at studentene leverer en prosjektbeskrivelse som innebærer refleksjon 

omkring prosjektet. De gjør rede for hvilken problemstilling eller hypotese som kan 

undersøkes, hva som gjør akkurat den utvalgte saken samfunnsmessig interessant å 

undersøke. Helt fra undersøkelsens begynnelse kreves en kritisk refleksjon.  

 

6.2.5 Kildekritisk kompetanse 

Av intervjudataene med lærerne fremgår det at kildekritisk kompetanse er noe som studentene 

kan ha særlig mulighet for å utvikle gjennom prosjektarbeidet. Dette baserer jeg på intervjuer 

med Steensen om studentenes arbeid i prosjektet, hvor han sier at studentene ofte opplever at 

det å jobbe lenge og grundig med en enkelt sak, innebærer at det til stadighet dukker nye 

problemstillinger som de må bryne seg på. Problemstillingene blir flerfoldige og vanskelige, 

og jo mer studentene jobber med saken, jo mer kompleks blir saken (avsnitt 5.8.4). Dette må 

også knyttes til de mange kildene studentene forholder seg til. I Sjues bok (5.6) vises det til 

alle de ulike kildene gravejournalister må forholde seg til. Man kan ut fra dette få inntrykk av 

at kildekritisk kompetanse er helt nødvendig. 

6.2.6 Oppsummering og kommentar 

I dette avsnittet har jeg oppsummert fire delkompetanser for undersøkende journalistikk: 

Metodekompetanse, kunnskap om samfunnet, kritisk refleksjon og kildekritisk kompetanse. 
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Likevel kan jeg ikke, helt og fullt, gjennom denne oppgavens undersøkelser sette ord på hva 

som kan være kompetanse i undersøkende journalistikk i «virkeligheten». Dette er fordi jeg 

mener at jeg ikke helt og fullt kan undersøke den profesjonelle praksisen ved hjelp av 

tilnærmingen i denne oppgaven. Jeg trekker linjer fra teorien til empiriske undersøkelser, og 

får på den måten et innblikk i hva dette er. Undersøkelsene er på den måten begrenset, men 

danner et kikkhull for å se på kompetansen. 

 

En del av kompetansen, slik jeg definerer den ut fra data og teori, er metodekunnskap. Dette 

innebærer de rent tekniske ferdighetene man må ha for å utføre yrkesspesifikke prosedyrer og 

metoder (se Pettersen avsnitt 5.6). En del av undervisningen i emnet er knyttet til teoretisk 

kunnskap, som både berører teori om samfunnet generelt, og også noe som omhandler 

undersøkende journalistikk i et samfunnsperspektiv (avsnitt 6.1.3). Kompetansen er forbundet 

med å ha kunnskap om samfunnet, fordi den undersøkende journalistikken er orientert mot 

samfunnet: særlig maktmisbruk, urettferdighet og overgrep (se Warmedal og Hjeltnes avsnitt 

2.5).  

 

Kritisk refleksjon og kildekritisk kompetanse er også deler av kompetansen i undersøkende 

journalistikk. Min oppfatning er at disse to komponentene er avgjørende for profesjonell 

journalistpraksis, og utvikling av profesjonelle journalister. Det å utvikle kompetansen i et 

profesjonsfag handler nettopp om praktisk kvalifisering til yrket. Molander & Terum (i avsnitt 

3.1.2) mener, i likhet med Lauvås & Handal (avsnitt 3.3.3) at yrkesutøveres kompetanse har 

blitt mer teoretisk, og at kvalifisering i økende grad har blitt formalisert og adskilt fra 

yrkesutøvelsen.  

 

Journalistutdanningens innhold som helhet (se avsnitt 5.2), og de arbeidsmetoder som brukes, 

skal jeg ikke ta stilling til. Men i emnet Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk 

brukes prosjektarbeid som arbeidsmetode, og dette legger jeg vekt på videre i diskusjonen. 

Prosjektarbeid som metode forstår jeg som forbundet med nærhet til praksisfeltet (se Lauvås 

& Handal 3.3.3). I tillegg til prosjektarbeidet har studentene også praksisperiode i ulike 

redaksjoner. 

 

En oppfatning er at det å bruke arbeidsmetoder (det som Stark & Lattuca kaller 

instruksjonsprosess, avsnitt 3.3.2), underbygger utviklingen av profesjonsidentiteten. 
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Engelsen skriver at prosjektarbeid som metode kan være med på å styrke forbindelsen til 

yrkesfeltet, ikke bare på grunn av normer og verdier som formidles, men arbeidsmåten kan 

også fremme læring av fagstoff og gi trening i metoder (avsnitt 3.3.2). Jeg går videre inn på 

dette temaet i neste delproblemstilling.  

 

6.3 Delproblemstilling 3: Hva er refleksjonens 

rolle i studentens kompetanseutvikling? 

Å drøfte refleksjonen som et element i læringsprosessen er viktig, i og med at refleksjon i 

flere sammenhenger legges vekt på i læreplandokumentene, og det legges vekt på i 

profesjoner generelt. Rønnestad (i avsnitt 3.1.3) påpeker at refleksjon fremstår som den 

sentrale læreprosessen på alle nivåer av profesjonell erfaring.  Det var i følge Askeland 

(avsnitt 3.1.3) en antakelse om at det er et gap mellom teori og praksis som gjorde at 

fagpersoners refleksjon har blitt fremhevet som viktig for å utvikle profesjonskunnskap.  

En del av empirien som jeg har samlet inn, gir innsikt i journalistutdanningens prosjektarbeid 

i undersøkende journalistikk. Spørsmålet er om prosjektarbeidet som arbeidsmetode har 

betydning for å oppnå kompetansen som en undersøkende journalist trenger.  

 

6.3.1 Refleksjon som utgangspunkt og prosess 

Refleksjon er viktig i utdanningen, i form av refleksjon i erfaringer, som igjen kan føre til 

læring. Refleksjonen er av betydning også som en del av journaliststudentenes utvikling til å 

bli fagpersoner (avsnitt 3.1.3). Derfor er ikke kritisk refleksjon noe som skal betegnes bare 

som en kompetanse i utdanningen. Det er en del av læringen som kan skje ved hjelp av 

undervisningen, og det er del av prosessen mot å bli profesjonell journalist.  

Refleksjon alene, eller kritisk refleksjon, er også en betegnelse på de kritiske evalueringene, 

som omhandler å skille mellom sant og falskt, gyldig og ugyldig. Det er snakk om et 

utgangspunkt i kritikk som forbindes med vurderende eller bedømmende gransking (avsnitt 

2.5). I undersøkende journalistikk er sentrum for granskningen samfunnet. Likevel er også 

egen praksis noe som kan være objekt for kritikk.  
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Den profesjonelle kompetansen, slik som Schön beskriver den, omhandler evne til 

handlingsrefleksjon (avsnitt 3.1.3). Det innebærer blant annet å tenke kritisk over den 

tenkningen som gjorde at man kom opp i den bestemte situasjonen. Ved å gjennomgå en 

refleksjonsprosess over arbeidet, kan man finne nye handlingsstrategier. Refleksjonen gir 

også mulighet for å planlegge, og for å prøve ut nye handlinger. Etter det Schön framholder, 

er det å uavbrutt kunne integrere handlingsrefleksjon inn i en oppgave man jobber med, 

forbundet med profesjonell yrkesutøvelse.  

 

6.3.2 Prosjektarbeidet som arbeidmåte 

Steensen utrykker tydelig at journalistutdanningen vektlegger refleksjonen. Han påpeker at 

«Man må ikke gå på skole for å tilegne seg den refleksjonsevnen, men det er noe vi legger 

vekt på her» (avsnitt 5.8.2).  Spørsmålet mitt var i utgangspunktet om det å bli journalist 

gjennom journalistutdanning, fremfor det å være lærling i redaksjon, som var vanlig før. Han 

tror ikke at det er mulig å bli en god journalist uten et høyt refleksjonsnivå, og å være i stand 

til å stille en rekke spørsmål omkring yrkespraksisen.  

Det kan se ut som at journalistutdanningen både prøver å legge til rette for refleksjonen over 

samfunnsspørsmål, over egen praksis, samt at man prøver å legge til rette for at studentene 

skal begynne å utvikle en evne til handlingsrefleksjon. De to første mener jeg at blir uttrykt 

som delmål i læreplandokumentene. Det siste mener jeg at er uttrykt gjennom blant annet valg 

av arbeidsmåter og innhold. 

Prosjektarbeid som metode ofte blir sett på som en arbeidsform som legger opp til et godt 

grunnlag for å integrere fagstoff og i å få trening i ulike arbeidsmåter. Prosjektarbeidet kan 

også stimulere studenten til kreativitet og bruk av kritisk sans (Engelsen i punkt 3.3.5). I 

sammenheng med undervisningen i undersøkende journalistikk kan det være en viktig del av 

det å forstå, erfare, reflektere over problematikk som oppstår i store journalistiske prosjekter.  

Graveprosjektet gir en praktisk erfaring med å forholde seg til mange ulike kilder aller aktører 

samtidig, og til komplekse problemstillinger. Dewey mener at utgangspunktet for enhver 

tankeprosess er at det er noe som foregår, som er ufullstendig eller uferdig (avsnitt 3.1.3). 

Refleksjonen er til hjelp for å finne en konklusjon, eller en avslutning på situasjonen. 
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Journalister må ta stilling til mange ulike spørsmål underveis i arbeidet, og kontinuerlig følge 

opp med løsninger og nye forslag til fremgangsmåter. Dette skal jeg illustrere i neste avsnitt, 

gjennom eksempel fra studentintervjuene.  

 

6.3.3 Et eksempel fra prosjektarbeidet 

Steensen beskriver (i avsnitt 5.8.4) at det oppstår stadig nye problemstillinger underveis i 

prosjektarbeidet, som studentene må bryne seg på. Han mener at jo mer studentene jobber 

med saken, jo mer kompleks blir den, og dermed også vanskeligere å formidle. Disse 

utfordringene vil jeg se i sammenheng med Deweys erfaringsmodell (avsnitt 3.3.2). Med 

denne modellen som utgangspunkt skal jeg ta eksempel i noen av studentenes erfaringer, slik 

de har blitt skildret i intervjuene. 

I erfaringsmodellen starter prosessen med en interessant aktivitetssituasjon for studenten. Jeg 

mener at studentene selv har anledning til å gjøre prosjektarbeidet interessant, fordi de, basert 

på et gruppesamarbeid, bestemmer hvilken sak de vil jobbe med i det undersøkende 

prosjektarbeidet. Det første som skjer, er at hver gruppe utarbeider en prosjektbeskrivelse som 

innebærer refleksjon omkring prosjektet som de skal arbeidet med. Altså er det lagt opp til at 

studentene skal reflektere i forkant av prosessen og virkelig være bevisst omkring valg av sak. 

Erfaringsmodellenes første steg starter allerede her. Det er flere forhold som studentene skal 

tenke igjennom når det setter sammen prosjektbeskrivelsen. I fagplanen står det konkret hva 

som i forkant skal gjøres rede for i denne prosjektbeskrivelsen. På den måten kan studentene 

fordype seg i saken i forkant, og bestemme seg for en sak som de selv synes er interessant å 

undersøke (se avsnitt 5.4).  

Ut i fra erfaringsmodellens andre punkt, vil det på et tidspunkt oppstå et problem i 

situasjonen. Studenten «Petter» beskriver (se avsnitt 5.11.1) at det oppstod et problem i 

prosjektarbeidet. Jeg forstår det slik at en viktig kilde som gruppen hadde valgt å ha tett 

kontakt med, viste seg å selv være en som «fortjente kritikk». Dette gjorde at studentene i 

gruppen kom opp i en situasjon som var problematisk. Ut fra erfaringsmodellen er det slik at 

når en slik problematisk situasjon oppstår, stimuleres studentens tenkning.   
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I «Petter» og gruppen hans sitt tilfelle måtte man revurdere det som allerede hadde blitt gjort, 

for så å tenke nytt, og bygge opp saken på en ny måte. Det handler om tenkningen omkring 

problemet, men også det å innhente informasjon som skal bidra til å bearbeide problemet.  

Det å bygge opp den journalistiske undersøkelsen på nytt, må starte med forlag til løsninger, 

noe som fremkommer som punkt fire i Deweys modell. Det er også knyttet til femte punkt, 

hvor studentene prøver ut de nye ideene og løsningsforslagene ved å anvende dem. Deweys 

sentrale begrep er erfaringen, og refleksjonen er eksplisitt i sammenheng med erfaringer. Men 

graden av refleksjon avgjør også kvaliteten i erfaringen (se punkt 3.1.3). Tenkningen, som 

Dewey gjerne kaller refleksjonen, har en særlig viktig funksjon når situasjonen ikke er klar og 

når man er usikker. Den blir en prosess som består av undersøkelser, hvor det er et mål om å 

finne en forståelse som ikke allerede er der.   

Steensen peker på at studentene møter på mange komplekse problemer under graveprosjektet 

(5.8.4). «Line» med et tilbakeblikk på emnet (avsnitt 5.11.1). Hun mener at hun fikk mye ut 

av prosjektarbeidet, og blant annet diskusjonene som oppstod, gjennom å arbeidet i gruppe: 

«Det mest positive var erfaringene jeg fikk gjennom å jobbe i en gruppe med graveprosjektet. 

Det var utfordrende. [...] Jeg lærte mye om meg selv [...] gjennom arbeidet med 

graveprosjektet».  

Kan det ha noe å si om studentene opplever at de lykkes med prosjektet? Steensen fortalte om 

en studentgruppe som oppnådde svært gode resultater gjennom et graveprosjekt knyttet til 

narkotikamisbruk i fengsler (se avsnitt 5.8.5). Enkelte av studentene uttrykte også at deres 

prosjekter ga en svært positiv opplevelse. Sjue understreker i intervjuet at vellykkede 

prosjekter ikke nødvendigvis er nøkkelen, erfaringen er det viktigste. 

Det er ingen garanti for at studentene «lykkes» med graveprosjektet. Det er heller ikke sikkert 

at studentene får en ensidig positiv opplevelse med prosjektet.  

 

6.3.4 Oppsummering og kommentar 

Prosjektarbeidet er en av anledningene studentene har i utdanningen, til å sette i sammenheng 

metodene, samfunnskunnskapen, kildekritikken og den kritiske refleksjonen. I følge Steensen 

legges det opp til at studentene skal jobbe med en undersøkelse, som skal være selvstendig. 
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Samtidig utfordres studentene ved å jobbe i grupper, som skal gi anledning til mer refleksjon 

underveis ved hjelp av hverandre. Den kritiske refleksjonen innebærer også etiske 

refleksjoner underveis i prosjektets undersøkelser. 

Slik det fremgår av intervjudataene, kan studentenes arbeid med prosjektarbeidet knyttes opp 

mot øvelse i handlingsrefleksjon (avsnitt 5.11.1). Gjennom prosjektarbeidet legges det opp til 

at studentene skal tilegne seg ulike erfaringer med praksis. Grunnlaget er en interessant 

aktivitetssituasjon (jf. Dewey, avsnitt 3.3.2), som er tett knyttet opp mot hvordan de 

yrkesaktive, gravende journalistene jobber ute i arbeidslivet.  

Den kritiske refleksjonen kan ha en praktisk, faglig funksjon. Dette innebærer at studentene 

reflekterer over kvalitet i arbeidet og over egne handlinger i sammenheng med journalistisk 

arbeid. Det å utvikle evnen til kritisk refleksjon, kan også omhandle å stille spørsmål ved for 

eksempel hendelser, funksjoner og maktforhold i samfunnet. Dette er forbundet med selve 

kjernen av undersøkende journalistikk (jf. Sjue, Ettema & Glasser, Warmedal & Hjeltnes i 

avsnitt 2.5). For å drive med den formen for journalistikk, kan den kritiske refleksjonen over 

samfunnets maktstrukturer virke sentral. 

 

6.4 Delproblemstilling 4: Hvilke individuelle 

faktorer kan spille inn på studentenes læring av 

undersøkende journalistikk? 

En del av samfunnsoppdraget er normen om journalistene som overvåkende og avslørende i 

forhold til maktmisbruk og urettferdighet. Disse normene er ikke bare en del av en 

legitimering for den praktiske yrkesutøvelsen, men de er også en del av selvforståelsen, eller 

profesjonsidentiteten.  

Profesjonsidentiteten knyttes til den individuelle identiteten. I intervjuer med studentene 

kommer det frem nyanser fra person til person. Denne drøftingen baseres på tre ulike faktorer, 

av hva som kan virke inn på studentenes læring. Faktorene som drøftes, er studentenes 

idealer, faglige bakgrunn, og interesse eller preferanser. 
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6.4.1 Studentenes holdninger til undersøkende journalistikk 

som ideal 

Undersøkende journalistikk har blitt et ideal og en del av yrkesidentiteten for journalister. 

Tradisjonen «undersøkende journalistikk» er av stor betydning for journalistyrkets 

selvforståelse. Idéen om et samfunnsoppdrag er tett knyttet til idealene omkring undersøkende 

journalistikk. Begge deler handler om at journalistene er avgjørende aktører for demokratiet, 

gjennom offentliggjøring, avsløring, kritikk av maktmisbruk og overgrep. Undersøkende 

journalistikk og samfunnsoppdrag har vært en del av underbyggingen av en selvforståelse for 

yrket.  

Det å lære undersøkende journalistikk i utdanningen kan ses på som knyttet til både metoder, 

samfunnskunnskap og normer. I forelesningene i undersøkende journalistikk underviser blant 

annet erfarne undersøkende journalister som forteller om egen virksomhet. Dette kan også 

være med på å formidle et ideal «om god journalistikk», og kan være med på å bidra til en 

forståelse av hva som profesjonsidentiteten kan være. 

«Ole» (i punkt 5.10.2) fastslår at « [...] Tankegangen om at man skal finne saker på 

egenhånd, ikke gi seg ved første hindring, selv ta stilling til om den informasjonen du sitter 

på, stemmer overens med virkeligheten, eller ikke - Det å trenge dypt ned i et materiale, i en 

sak, for å kunne vise frem og peke på hva som er galt, er relevant for meg som journalist» 

Videre mener «Ole» at selv om man ikke alltid i arbeidshverdagen jobber på den måten, vil 

han kunne ta frem det han har lært om undersøkende journalistikk de gangene han får tid, 

eller når han i sammenheng med jobb begynner å «stusse over sakskompleks». 

Alle studentinformantene mener at den undersøkende journalistikken er av stor 

samfunnsmessig betydning. Men selv om studentinformantene har svart at de mener at 

undersøkende journalistikk er svært viktig for samfunnet, er det ikke like entydig om 

studentene selv ønsker å jobbe med undersøkende journalistikk – én av studentene vektlegger 

at hun har ambisjoner om å jobbe med undersøkende journalistikk. Derfor ser det ut som at 

journaliststudentene i stor grad er enige i normene, og slutter opp om den undersøkende 

journalistikken som samfunnsoppdrag, uten at det betyr at de nødvendigvis ser for seg å 

arbeide med undersøkende journalistikk i karrieren. 
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6.4.2 Ulik faglig bakgrunn 

Det er en tendens til at misnøye med samfunnskunnskapsdelen i emnet, som blant annet 

kommer av at noen har en samfunnsvitenskapelig utdanning fra før (avsnitt 5.11.2). En av 

informantene påpeker at denne delen av undervisningen burde hatt høyere nivå, og kritiserer 

pensum og forelesninger i samfunnskunnskapen for å være på nivå med videregående skole. 

Ut fra disse informantenes syn, har de ikke lært stort av samfunnsfagdelen, og det blir også 

påpekt at det er vanskelig å knytte samfunnskunnskapsdelen sammen med det 

prosjektarbeidet, slik i følge fagplanen er hensikten.  

Da jeg jobbet med en analyse av undervisningsplanen for emnet (se avsnitt 5.3), kom det frem 

at bare en liten del av undervisningen i Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk er 

direkte forbundet med teori i samfunnskunnskap. Dermed er det mulig at den kritikken 

studentene kommer med, ikke er så dramatisk. 

På generelt grunnlag ser det ut som at studentene har en variert fag- og erfaringsbakgrunn. 

Det kan tenkes at for noen er innholdet i emnet for enkelt, og derfor uinteressant. For andre 

igjen et det et passende faglig nivå, som gir et godt utgangspunkt for refleksjon i 

graveprosjektet.  

 

6.4.3 Interesse og preferanse 

Gjennom studentintervjuene kan det se ut som at de enkelte studentene har ulike preferanser i 

forhold til hva de ønsker å jobbe med, og hvordan de ønsker å manøvrere journalistrollen. 

Som Sjue poengterer (avsnitt 3.2.4), det er mange tilnærminger til journalistrollen, og dette 

handler om ulike preferanser og særtrekk ved personligheten til journalisten. Det er visse 

normer og verdier for profesjonen, og disse utgjør, sammen med andre faktorer, en 

profesjonell identitet.   

Heggen (avsnitt 3.2.3) beskriver at profesjonskvalifisering blant annet handler om å 

identifisere seg med et yrke eller en profesjon. Han snakker i denne sammenheng om en 

gruppeidentitet. Det er en gruppeidentitet hos journalister, som også kan omtales som 

profesjonell identitet. Heggen mener at det som kjennetegner denne formen for identitet, er at 

den handler mest om felles symboler og mindre om felles handling. Det sentrale i symbolene 
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er at de er felles normative forestillinger, som ikke nødvendigvis har stor sammenheng med 

hvordan ting faktisk er. Denne felles symbolikken beskrives altså som noe som skaper felles 

forestillinger om hvordan ting burde være, mer enn hvordan det faktisk er.  

Jeg synes dette gjenspeiler godt det som jeg ser i studentintervjuene: Studentenes besvarelser 

reflekterer at samtlige er svært enige i at undersøkende journalistikk er viktig for samfunnet. 

Studentene er stort sett også enige i at journalister har et samfunnsoppdrag (avsnitt 5.12).  

 

6.4.4 Oppsummering og kommentar 

I denne delproblemstillingen har det vært et mål å belyse individuelle faktorer som kan spille 

inn på studentenes læring av undersøkende journalistikk.  

I intervjuene svarer studentinformantene at de mener at den undersøkende journalistikken er 

av stor samfunnsmessig betydning. Men det individuelle ønsket om å jobbe med 

undersøkende journalistikk er varierende, selv om studentene utrykker at de gjerne vil bruke 

metodene som de har lært. Bare én av studentene utrykker en klar ambisjon om å jobbe med 

undersøkende journalistikk i karrieren. Undersøkende journalistikk er likevel et ideal for 

studentene. 

Studentenes faglige bakgrunn kan være av betydning når det gjelder undervisningen i 

samfunnskunnskap. I og med at studentene har en variert fag- og erfaringsbakgrunn, kan det 

tenkes at for noen er innholdet i emnet for enkelt. For andre igjen et det et passende faglig 

nivå, som gir et godt utgangspunkt for refleksjon i graveprosjektet.  

Gjennom studentintervjuene kan det se ut som at de enkelte studentene har ulike preferanser i 

forhold til hva de ønsker å jobbe med, og hvordan de ønsker å manøvrere journalistrollen. Det 

kan tenkes at den enkelte tar slike beslutninger ut i fra preferanser, bakgrunn og andre faktorer 

(se avsnitt 3.2.4). 

Flesteparten av studentene mener de kommer til å få bruk for det som de har lært, selv om de 

ikke har ambisjoner om å jobbe spesielt med undersøkende journalistikk. Særlig vektlegges 

metodene som studentene har lært gjennom undervisningen (se avsnitt 5.10.2). Selv om 

enkelte kan sitte igjen med et inntrykk av at det bare er metodekompetansen som de kommer 
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til å ta med seg videre i sin profesjonelle karriere, virker det ut fra intervjudataene slik at 

studentene har lært normer for profesjonen: Jeg forstår det slik ut fra intervjudataene at 

journaliststudentene står inne for normene. Besvarelsene viser at de kan høre hjemme i 

profesjonsidentiteten som er forbundet med journalisten som «vaktbikkje».  

 

6.5 Sammenfatning og konklusjoner 

Det er et trangt nåløye å komme inn i journalistutdanningen, og det er også blitt et trangt 

nåløye å komme seg inn på arbeidsmarkedet for de nyutdannede journalistene (Universitas 

2012). Stillinger kuttes som en konsekvens av blant annet lave salgstall for papiraviser og 

mindre inntekt gjennom annonser. Den journalistikken som antakeligvis lider mest under 

nedskjæringer, er den undersøkende journalistikken, på grunn av at den er svært kostbar 

(Bastiansen, 2010). Gjennom undersøkelsene i denne oppgaven kommer det frem at selv om 

studiet til en viss grad må samsvare med behovet på arbeidsmarkedet, som stort sett ikke 

innebærer undersøkende journalistikk, fokuseres det på undersøkende journalistikk som ideal.  

Når det gjelder de fire delproblemstillingene, skal jeg nå oppsummere konklusjonene for de 

enkelte delproblemstillingene, for så å se på dem under ett. I oppsummeringen vil jeg ta opp 

refleksjonens rolle forut for kompetanse, ettersom at refleksjonen både inngår som en del av 

kompetansen og som en del av kompetanseutviklingen. 

 

Emnet er forbundet med idealer og profesjonsidentitet 

Bakgrunnen for utvikling av emnet undersøkende journalistikk, er forbundet med et ønske om 

å underbygge profesjonsideologien til yrket. Undersøkende journalistikk har blitt et eget fag i 

journalistutdanningen ved HiOA fordi at det viser et profesjonsideologisk standpunkt. Det 

handler også om å illustrere et ideal om hva som er god journalistikk. Ved å etablere et eget 

fag, tydeliggjøres altså idealene: undersøkende journalistikk er sterkt forbundet med 

samfunnsoppdraget. Idealene som fremmes utdanningen er med på å danne grunnlag for 

profesjonsidentiteten til studentene. 
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Refleksjonens rolle i komptanseutviklingen 

Graveprosjektet er med på å gi studentene egne erfaringer med prosjekter som er tilnærmet 

like de som journalister utfører i den profesjonelle praksisen. I prosjektet legges ikke bare 

vekt på sluttproduktet, men også på studentenes refleksjon underveis. I lærerintervjuene 

uttrykkes at studentene får mange nye problemstillinger underveis i arbeidet, i forhold til både 

etiske vurderinger og andre ulike situasjoner som må vurderes, drøftes og handles i forhold til.   

Prosjektarbeidet gir mulighet for øvelse i utstrakt kildekritikk og mulighet for refleksjon over 

ulike problemstillinger. Refleksjon over arbeidet, midt i prosessen, kan knyttes til 

handlingsrefleksjon (reflection-in-action), som igjen er forbundet med profesjonelt arbeid 

(avsnitt 5.8.2). Schön mener at en «skilled performer» er en som kan integrere reflection-in-

action kontinuerlig inn i en oppgave som han jobber med. 

Både Dewey og Schön går inn på tankeprosessen over eget arbeid, og det å håndtere 

problemer og utfordringer som man støter på. Prosjektarbeidet er en av anledningene 

studentene har i utdanningen, til å sette i sammenheng metodene, samfunnskunnskapen, 

kildekritikken og den kritiske refleksjonen. I følge Steensen legges det opp til at studentene 

skal jobbe med en undersøkelse, som skal være selvstendig. Samtidig utfordres studentene 

ved å jobbe i grupper, som skal gi anledning til mer refleksjon underveis ved hjelp av 

hverandre. Den kritiske refleksjonen innebærer også etiske refleksjoner underveis i 

prosjektets undersøkelser. 

Taus kompetanse forbindes den gjerne med «knowhow» som viser seg i praktiske oppgaver 

(avsnitt 3.4.5), og i dette bildet løftes refleksjon frem som særlig viktig i praktiske oppgaver 

for profesjonsutøvere. Schön mener at det å kunne utøve handlingsrefleksjon er tegn på en 

profesjonell person, han mener at handlingsrefleksjonen er forbundet med de profesjonelles 

virksomhet og yrkesutøvelse. 

 

Kompetanse i undersøkende journalistikk 

Forstått ut fra analysen skiller ikke kompetanse i undersøkende journalistikk seg nevneverdig 

fra det som ellers anses som kompetanse i journalistikk. Journalistikkfaget omtales av Eide, 

Raaum og Bjørnsen på en måte som gjør at jeg finner det naturlig å knytte til taus kunnskap 
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(se avsnitt 3.4.5). For å vise til hva dette innebærer, vil jeg vise til Kvale. Han mener at taus 

kunnskap ikke er regelbundet, og ligger tett opp mot situert kunnskap. Den kan også betegnes 

som taus kompetanse, fremfor taus kunnskap, fordi begrepet ikke skal referere til kunnskap i 

tradisjonell forstand, men til blant annet verdier, holdninger, følelser og ferdigheter. I 

undersøkende journalistikk, og i journalistikk generelt, fremstår kompetansen som forbundet 

med taus kompetanse.  

Man kan se det slik at den kritiske refleksjonen har en funksjon som er forbundet med at 

studentene reflekterer over egne handlinger i sammenheng med journalistisk arbeid. Men å 

utvikle evnen til kritisk refleksjon, kan også omhandle det å stille spørsmål ved for eksempel 

hendelser, funksjoner og maktforhold i samfunnet (avsnitt 6.3.4). For å drive med 

undersøkende journalistikk, kan den kritiske refleksjonen over samfunnets maktstrukturer 

virke sentral. 

 

Den enkelte student 

Undersøkelsene tyder på at studentene gjennom undervisningen har lært metoder, normer, 

idealer og samtidig tilegnet seg profesjonsidentitet. Når det gjelder de enkelte studentenes 

læring, har jeg kommet frem til at det er flere mulige faktorer som spiller inn på læring i 

undersøkende journalistikk. 

Flesteparten av studentene mener de kommer til å få bruk for det som de har lært, selv om de 

ikke har ambisjoner om å jobbe spesielt med undersøkende journalistikk. Særlig vektlegges 

metodene som studentene har lært gjennom undervisningen (se avsnitt 5.10.2). Det er flere 

som snakker om å bruke de undersøkende metodene på «annen journalistikk». En av 

studentene sier at hun vil bli kritisk, undersøkende journalist - men at hun regner med at hun 

også må belage meg på å lage en del stoff av ”lettere” karakter. 

Selv om enkelte kan sitte igjen med et inntrykk av at det bare er metodekompetansen som de 

kommer til å ta med seg videre i sin profesjonelle karriere, virker det som at studentene har 

lært normer for profesjonen: Jeg forstår det som at journaliststudentene står inne for normene, 

og at besvarelsene viser at de kan høre hjemme i profesjonsidentiteten som er forbundet med 

journalisten som «vaktbikkje».  
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Yrkesidentiteten er en del av kvalifisering til yrket (se avsnitt 3.2.1). Kvalifisering til 

profesjonell yrkesutøvelse innebærer læring av bestemte kunnskaper og ferdigheter, men 

kvalifiseringen går også ut på at studentene etter hvert identifiserer seg med yrkesfeltet. Det 

går ut på at studenten også identifiserer seg selv som en profesjonell utøver innen yrket. Jeg 

mener at når studiet vektlegger undersøkende journalistikk, og et samfunnsoppdrag, kan det 

være med på å styrke profesjonsidentiteten. Studentene kan ha en profesjonsidentitet samtidig 

som de har en egendefinert journalistrolle.  

Dette knyttes til svarene i intervjuene: oppfattelsen av et samfunnsoppdrag, av undersøkende 

journalistikks betydning, og ikke minst om dette er noe som de føler gjelder seg selv, eller 

«profesjonen». Altså om de identifiserer seg med normen om at journalister skal være kritiske 

og undersøkende. 

 

Sammenheng i slutningene 

Et overordnet formål med denne oppgaven var å se på hvordan, og på hvilken bakgrunn, 

journalistutdanningen ved HiOA velger å gå frem på for å integrere undersøkende 

journalistikk i utdanningsløpet. Innledningsvis (i avsnitt 1.1) formulerte jeg at jeg ville 

identifisere bakgrunnen for å vektlegge undersøkende journalistikk. Videre ville jeg se på 

hvordan faget blir formalisert i didaktiske kategorier i læreplandokumenter. Til slutt ønsket 

jeg å undersøke hvordan det i undervisningspraksisen dannes grunnlag for at studentene skal 

tilegne seg den ønskelige kompetansen.  

Når det gjelder bakgrunnen for å vektlegge undersøkende journalistikk, reflekterer dette 

Goodlads første læreplannivå – ideenes læreplan. Nivået går inn på ideologiske perspektiver, 

og berører de ideene som blir fremmet blant annet i debatt om utdanning og undervisning. 

Engelsen mener ideene kan ha bakgrunn i filosofiske og ideologiske idestrømninger, eller 

være fremmet av forhold knyttet til arbeidsmarked og næringsliv (avsnitt 3.3.1). I 

konklusjonen framholder jeg at bakgrunnen for utvikling av emnet undersøkende 

journalistikk, er forbundet med et ønske om å underbygge profesjonsideologien til yrket. Ved 

å etablere et eget fag tydeliggjøres idealene, og dette kan være med på å forme 

profesjonsidentiteten til studentene.  
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Spørsmålet om hvordan faget har blitt formalisert i læreplandokumentene ses i sammenheng 

med Goodlads formelle læreplannivå. I oppgaven undersøkte jeg dette gjennom 

læreplananalyse, og jeg gikk særlig inn på mål- og innholdsbeskrivelsene. Beskrivelsene 

skildres i oppgavens andre delproblemstilling, hvor jeg bruker disse beskrivelsene for å finne 

ut hva kompetanse i undersøkende journalistikk innebærer.  

I undervisningspraksisen dannes det grunnlag for at studentene skal tilegne seg kompetanse i 

undersøkende journalistikk. Dette forholdet berører Goodlads læreplannivåer «den oppfattede 

læreplanen» og «den operasjonaliserte læreplanen». Oppfattet læreplan, fordi dette nivået 

handler om lærernes tolkning av læreplanen. På dette nivået dannes grunnlag for blant annet 

lærernes planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervisningen. Denne 

undersøkelsen har vist at ulike interne aktører i utdanningen, også lærerne selv, har vært med 

på læreplanarbeidet. De har påvirket studieplanen på ulike måter. I tillegg har emneansvarlig 

selv utviklet fagplanen for emnet. I lærerintervjuene reflekteres tanker som har ligget bak 

oppbygging av innhold i studiet og emnet. Det kommer i den forbindelse frem syn på 

utvikling av kompetanse i undersøkende journalistikk. Forbindelsen mellom 

kompetanseutvikling og refleksjon er sterk. 

Nivået operasjonalisert læreplan blir i denne oppgaven berørt å gjennom både 

lærerintervjuene og studentintervjuene. Det er snakk om den undervisningen som blir 

gjennomført i praksis. Goodlads siste læreplannivå, den erfarte læreplan, blir sett på gjennom 

studentintervjuene. Nivået går inn på studentenes erfaringer og opplevelser med 

undervisningen, læring og sosialisering. Undersøkelsene tyder på at studentene gjennom 

undervisningen har lært metoder, normer, idealer og samtidig tilegnet seg profesjonsidentitet. 

 

6.6 Avslutning 

Når det gjelder profesjonsutdanninger generelt, er disse på vei inn i stadig mer akademisering 

(se avsnitt 3.3.3) Karseth mener at profesjonsutdanningene gjennom lovteksten fra Lov om 

universiteter og høyskoler skrives inn i en akademisk diskurs. Karseth viser til at 

profesjonsutdanningene opprinnelig var først og fremst legitimert gjennom sin funksjon. 

Funksjonen var å utdanne kandidater til bestemte oppgaver i samfunnet. Blom (avsnitt 3.3.3) 

mener at både høgskolereformen og Lov om universiteter og høgskoler gir støtte til 
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akademiske ambisjoner i høgskolesystemet. Hun framholder også at utdanningene premierer 

tradisjonell akademisk virksomhet mer enn praksisnær undervisning og veiledning etter 

gammelt mønster i profesjonsutdanningene.  

Ved å legge vekt på profesjonens normer og idealer, legges føringer for utvikling av 

profesjonsidentiteten til journaliststudentene. Heggen (avsnitt 3.2.3) mener at man må se 

profesjonskvalifisering i et identitetsperspektiv. Identitet i rollen som profesjonsstudent 

omfatter blant annet en gjenkjenning av seg selv som fremtidig yrkesutøver, samt 

identifisering av verdier og kunnskaper som denne rollen kan gi uttrykk for.  

Formalisering og ensretting av opplæringstilbud er, i følge, Jensen (avsnitt 3.3.3) et 

kjennetegn på det norske utdanningssystemet i dag. Det har blitt satset på å samle de ulike 

tilbudene i et felles utdanningssystem, fremfor å kultivere mangfoldet av opplæringsmodeller. 

Dette ses i sammenheng med utvikling av sammenliknbare læreplaner, slik at det gjøres 

lettere å måle, sammenlikne og administrere.  

 

Journalistutdanningen ved HiOA velger selv hvilke fag som skal være en del av utdanningen, 

basert på egne vurderinger av hva som er ønskelig. Likevel kommer det ulike påvirkninger og 

krav, slik som blant annet NKR krav om endringer i målformulering, som skal implementeres. 

Jeg mener at man det kunne vært interessant å undersøke fordeler og ulemper med høy grad 

av formalisering for en utdanning som journalistutdanningen ved HiOA. 

HiOA har også den siste tiden begynt å iverksette ambisjoner om universitetsstatus. Det første 

steget i den retning var fusjonen mellom høgskolene i Oslo og i Akershus. Fokuset ligger på 

at utdanningsinstitusjonen skal være profesjonsuniversitet. Det er mye diskutert omkring 

fordeler og ulemper ved en slik utvikling. «Universitetssatsingen vil blant annet føre til en 

kvalitetsheving av studiene, gi oss større fleksibilitet til å opprette nye studier og vil også 

styrke HiOAs nasjonale og internasjonale ry. Det å bli universitet er et kvalitetsstempel, så en 

universitetsstatus vil absolutt komme studentene til gode», sier rektor Kari Toverud Jensen i 

intervju på HiOAs nettsider (2012). Studentene utrykker bekymring. Studentparlamentets 

leder mener at det er en risiko for at utviklingen vil gå ut over Bachelorprogrammene og 

profesjonsstudiene (Journalen 2012). Det er interessant å følge med på utviklingen, og etter 

hvert bør man se på hvilken betydning utviklingen får for profesjonsutdanningene. 

 

 



110 

 

Litteraturliste 

 

Andersen, Svein S. (1997). Case-studier og generalisering, forskningsstrategier og design. 

Bergen: Fagbokforlaget 

Askeland, Gurid Aga (2006). Kritisk reflekterende – Mer enn å reflektere og kritisere. 

Nordisk sosialt arbeid, 2006(2) s. 124-133. 

Bastiansen, Henrik G. (2005). Referenten må alltid være på vakt - Carl Just og norsk 

journalistutdanning 1943-1965. Norsk Medietidsskrift 2005(4) s 310-325.  

Bastiansen, Henrik G. (2010). Fjernsyn som vaktbikkje – Brennpunkt og den undersøkende 

dokumentaren i NRK. I Sigurd Allern, Johann Roppen (Red.) Journalistikkens 

samfunnsoppdrag (s. 116-146). Oslo: IJ-forlaget. 

Berger, Peter L., Thomas Luckmann (2000). Den samfunnsskapte virkelighet / Peter Berger 

og Thomas Luckmann ; oversatt av Frøydis Wiik. Bergen: Fagbokforlaget 

 

Bjørnsen, Gunn (2010). Det flerkulturelle samfunnsoppdraget – Ideelle intensjoner og 

redaksjonelle realiteter i NRK. I J. Roppen & S. Allern (Red.), Journalistikkens 

samfunnsoppdrag. (s. 147-170). Oslo: IJ-forlaget.  

Bjerke, Paul (2010). Samfunnsoppdraget – fra forpliktelse til rettighet. i J. Roppen & S. 

Allern (Red.). Journalistikkens samfunnsoppdrag. (s. 68-87). Kristiansand: IJ-forlaget 

Brurås, Svein (2010). Formuleringer av samfunnsoppdraget, I J. Roppen & S. Allern. (Red.) 

Journalistikkens samfunnsoppdrag (s. 49-67). Kristiansand: IJ-forlaget  

Dale, Erling Lars (2001). John Dewey og reformpedagogikk, et grunnlag for fremtidige 

læreplanreformer. I E. L. Dale (Red.) Om utdanning – klassiske tekster (s. 231-259). Oslo: 

Gyldendal Norsk forlag AS  

Dewey, John (2001). Erfaring og tenking (fra Democracy and Education 1916). I E. L. Dale 

(Red.) Om utdanning – klassiske tekster. (s. 53-66). Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. 



111 

 

Eide, Martin (2011). Hva er journalistikk? Oslo: Universitetsforlaget  

Engelsen, Britt Ulstrup (2009). Et forskningsblikk på skoleeiere i implementeringen av 

Kunnskapsløftet og LK06. I E. L. Dale (Red.), Læreplan i et forskningsperspektiv. (s.62-115). 

Oslo: Universitetsforlaget. 

Engelsen, Britt Ulstrup (2012). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner – Hva 

hvordan og hvorfor, 6. Utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk  

Eraut, Michael (1994). Developing professional knowledge and competence. London: Falmer 

Press 

Ettema, James S. og Theodore L. Glasser (1998). Custodians of conscience: investigative 

journalism and public virtue. New York: Columbia University Press  

Fauske, Halvor (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål, i Profesjonsstudier, 

red. A Molander & L.I. Terum, (s. 29-51) 2. opplag 2010. Oslo: Universitetsforlaget. 

Goodlad, John I. (1979) Curriculum inquiry: the study of curriculum practice.  New York: 

McGraw-Hill 

Grbich, Carol (2010) Qualitative Data Management. I: Penelope Peterson, Eva Baker and 

Barry McGaw (Red.) International Encyclopedia of Education (Third Edition). (s. 463-474) 

Oxford: Elsevier  

 

Heggen, Kåre (2008). Profesjon og identitet, i Profesjonsstudier, red. A Molander & L.I. 

Terum, (s. 321-331). 2. opplag 2010. Oslo: Universitetsforlaget. 

Hunter, Mark Lee (2012). The Global Investigative journalism casebook. UNESCO series on 

Journalism Education. Paris, UNESCO 

Hoëm, Anton (2010). Sosialisering, Kunnskap – Identitet. Oplandske Bokforlag 

Hjeltnes, Guri (2012). Frå Hamarøy til erobring av verden, i Gravende journalistikk – 

Metode, prosess og etikk, red. M. M. Warmedal & G. Hjeltnes. Oslo: Gyldendal Akademisk 

2012  



112 

 

Jensen, Karen (1999).  Mellom tradisjon og fornyelse – Introduksjon til den norske utgaven. I 

Mesterlære – Læring som social praksis, red. K. Nielsen, S. Kvale s 5-11. Klaus Nilesen, 

Steinar Kvale og Hans Retzels Forlag A/S  

 

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen (2011). Introduksjon til 

samfunnsvitenskapelig metode. 4. utgave, 2. opplag. Oslo: Abstrakt forlag 

Kaplan, David E (2007). Global Investigative Journalism: Strategies for Support. A report to 

the center of International Media Assistance. Washington DC. 

 

Kulturdepartementet. (2011) Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag. NOU 2011:12. 

Oslo: Departementet.  

Kvale, Steinar (1999) Forskere i lære. I K. Nielsen, S. Kvale (Red.) Mesterlære: læring som 

sosial praksis. (s. 149-166). Klaus Nilesen, Steinar Kvale og Hans Retzels Forlag A/S  

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2010). Det kvalitative forskningsintervju (2. utgave). 

Gyldendal Akademisk  

Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanstudier - perspektiver og posisjoner. I  E. 

L. Dale (Red.) Læreplan i et forskningsperspektiv. (s 23 -61). Universitetsforlaget  

Karseth, Berit (2012). Profesjonsutdanning og profesjonsfag: Mellom kunnskapstradisjoner 

og kunnskapspolitikk, I i Løkensgaarrd Hoel m.fl. (red.) Utdanningskvalitet og 

undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning, (s.??) Tapir  

Lattuca, L.R. & Stark, J. S. (2009). Shaping the College Curriculum: Academic Plans in 

Context (2nd edition). San Francisco: Jossey Bass.  

Lindholm, Magne (1999). Det trivielles triumf . Samtiden Nr. 2004(1)  

Mastekaasa, Arne. Profesjon og motivasjon, i Profesjonsstudier, red. A Molander & L.I. 

Terum, Kap. 18 s. 306-320. Universitetsforlaget, Oslo 2008 

Mead, George Herbart (1934) Mind, Self & Society: From the Standpoint of a Social 

Behaviorist. Chicago: The university of Chicago press 



113 

 

Molander, Anders og Lars Inge Terum (2008). Profesjonsstudier – en introduksjon. I A. 

Molander & L.I. Terum (Red.), Profesjonsstudier, (s 13-27). Universitetsforlaget, Oslo  

O`Connor, Henrietta, Clare Madge, Robert Shaw & Jane Wellens (2008). Internet-based 

Interviewing, i N. Fielding, R, M. Lee & G. Blank (Red.). The Sage Handbook of Online 

Research Methods. (s. 271-289). London: Sage  

Ottosen, Rune (2004). I journalistikkens grenseland – Journalistrollen mellom marked og 

idealer.  Oslo: IJ-Forlaget AS 

Pettersen, Roar C. Kvalitetslæring i høgere utdanning; innføring i problem- og praksisbasert 

didaktikk. Universitetsforlaget 2005. 

Raaum, Odd (1999) Pressen er løs!: fronter i journalistenes faglige frigjøring. Oslo: Pax 

Forlag A/S  

Raaum, Odd (2003). Dressur i pressen – selvjustis i internasjonalt perspektiv. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Roppen, Johann & Sigurd Allern (2010). Journalistikkens samfunnsoppdrag. I J. Roppen & S. 

Allern (Red.), Journalistikkens samfunnsoppdrag. ( s. 11-34). Kristiansand: IJ-forlaget. 

Rønnestad, Michael Helge (2008). Profesjonell utvikling. I A Molander & L.I. Terum (Red.) 

Profesjonsstudier. (s. 279-292) 2. opplag 2010. Oslo: Universitetsforlaget  

Schön, Donald A (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass 

Publishers 

Sjue, Finn (2011). Undersøkende journalistikk – En innføring. Kristiansand: IJ-forlaget.  

Splichal, Slavko & Colin Sparks (1994). Journalists for the 21st century: tendencies of 

professionalization among first-year students in 22 countries. Norwood, N.J.: Ablex Pub. 

 

Stark, Joan S. & Lisa R.Lattuca (2009). Shaping the college curriculum: academic plans in 

context (2. utgave) Jossey-Bass Inc 

Warmedal, Morten Møller og Guri Hjeltnes. (2012) Gravende journalistikk: Metode, prosess 

og etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk 



114 

 

Internettkilder: 

 

Bjørnsen, Gunn (2010). Fra valp til vaktbikkje - Om konstruksjon av journalistisk kunnskap. 

Notat nr. 26/2010. Volda, Høgskulen i Volda og Møreforsking. Hentet fra 

http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/forsking-og-utvikling/publikasjonar/notat/2010 

Blom, Kari (2007). I Ertresvaag, Egil (red.) Profesjonsutdanninger i Bergen, Fagrapport – 

artikkelsamling. Hentet fra: https://bora.hib.no/bitstream/10049/181/1/blom.pdf 

Grunnloven (1814). Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 

17de Mai 1814. § 100. Ytringsfrihed bør finde Sted. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-

18140517-000.html 

HiOAs nettsider. (20. desember 2012) Studentene er et viktig korrektiv. Hentet fra: 

http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Studentene-er-et-viktig-korrektiv 

Hovden, Jan Fredrik (2008). Profane and Sacred - A study of the Norwegian journalistic field. 

Bergen, Universitetet i Bergen. Hentet fra 

http://nordicom.statsbiblioteket.dk/ncom/en/publications/profane-and-sacred(a9816700-743d-

11dd-82ae-000ea68e967b)/export.html 

Høgskolen I Oslo og Akershus (2011, 23. april) Studieplan for Bachelor i Journalistikk 2011-

2012. Hentet fra 

http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_869/SAM/node_1006/Studieplan-BA-

journalistikk-2011-12 

Høgskolen i Oslo og Akershus (2012, 4. september) Studieplan BA journalistikk 2012-13. 

Hentet fra 

http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_869/SAM/node_1006/Studieplan-BA-

journalistikk-2012-13 

Journalen. (20. desember 2012) Universitetsstatus skremmer Studentparlamentlederen. Hentet 

fra: http://journalen.hioa.no/journalen/Nytt_fra_HiOA/article53981.ece 

http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/forsking-og-utvikling/publikasjonar/notat/2010
https://bora.hib.no/bitstream/10049/181/1/blom.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html
http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Studentene-er-et-viktig-korrektiv
http://nordicom.statsbiblioteket.dk/ncom/en/publications/profane-and-sacred(a9816700-743d-11dd-82ae-000ea68e967b)/export.html
http://nordicom.statsbiblioteket.dk/ncom/en/publications/profane-and-sacred(a9816700-743d-11dd-82ae-000ea68e967b)/export.html
http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_869/SAM/node_1006/Studieplan-BA-journalistikk-2011-12
http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_869/SAM/node_1006/Studieplan-BA-journalistikk-2011-12
http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_869/SAM/node_1006/Studieplan-BA-journalistikk-2012-13
http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_869/SAM/node_1006/Studieplan-BA-journalistikk-2012-13
http://journalen.hioa.no/journalen/Nytt_fra_HiOA/article53981.ece


115 

 

Kunnskapsdepartementet. (4. september 2012). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-

laring/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=601327 

Menneskerettsloven (1999). Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. 

Henter fra http://www.lovdata.no/all/nl-19990521-030.html 

Norsk Presseforbund. (2011, 4.mai) Vær Varsom-plakaten. Hentet fra http://presse.no/Etisk-

regelverk/Vaer-Varsom-plakaten  

Norsk Journalistlag. (2012, 3. oktober) Kunnskapsløftet - Et gruppeportrett av norske 

journalister og redaktører. En rapport fra et etter- og videreutdanningsutvalg nedsatt av Norsk 

Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Hentet fra 

http://www.nj.no/no/Utdanning/Kunnskapsloftet/  

Norsk ordbok 2014. (2012, 2. august) Refleksjon. Hentet fra 

http://no2014.uio.no/perl/ordbok/no2014_resultatliste.cgi?soek=refleksjon 

Samordna Opptak. (2011, 26. april) SO45: Søkere per studium: antall tilbud per studieplass. 

Hentet fra http://www.samordnaopptak.no/tall/2010/hoved/tilbud_per_plass 

UNESCO Media Services (2011, 20. september) UNESCO launches the Global Casebook of 

Investigative Journalism. Hentet fra http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/unesco_launches_the_global_casebook_of_investigative_journalism/ 

Universitas (2012, 20. desember) Aviskutt gir jobbtørke. Hentet fra: 

http://universitas.no/nyhet/57454/aviskutt-gir-jobbtorke 

Universitets- og høyskoleloven (2005) Lovens formål og virkeområde. § 1-5 Faglig frihet og 

ansvar, endret ved lov 14 des. 2007. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-

015.html 

Universitets- og høyskoleloven (2005) Faglige bestemmelser – akkreditering. § 3-3 Faglige 

fullmakter. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html 

World Journalism Education Council. (2012, 19.november) World Journalism Education 

Census. Hentet fra http://wjec.ou.edu/census.php   

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-laring/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=601327
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-laring/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=601327
http://www.lovdata.no/all/nl-19990521-030.html
http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten
http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten
http://www.nj.no/no/Utdanning/Kunnskapsloftet/
http://no2014.uio.no/perl/ordbok/no2014_resultatliste.cgi?soek=refleksjon
http://www.samordnaopptak.no/tall/2010/hoved/tilbud_per_plass
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_launches_the_global_casebook_of_investigative_journalism/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_launches_the_global_casebook_of_investigative_journalism/
http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html
http://wjec.ou.edu/census.php


116 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Intervjuguide for studentintervjuene 

Intervjuspørsmål som ble brukt i datastøttede intervjuer mai-juni 2012 

 

Motivasjon for å starte utdanningen 

1. Når du søkte deg inn på studier, hva var det som gjorde at du valgte 

journalistutdanningen ved HiOA? 

2. Hvorfor ønsket du deg til journalistyrket? 

 

Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk 

1. Hva oppfatter du er målet med kurset i kritisk, undersøkende journalistikk? 

2. Synes du kritisk, undersøkende journalistikk er relevant for deg som journaliststudent? 

3. Har du gjennom forelesningene i Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk 

lært noe nytt om det norske samfunnet? 

4. Kan du oppsummere om det er noe som har vært positivt med emnet? 

5. Kan du oppsummere om det er noe du synes ikke har vært positivt med emnet? 

6. Hvilket utbytte mener du at du fikk av emnet totalt sett? 

 

Veien videre 

1. Hva mener du er journalistenes samfunnsoppdrag? 

2. Er kritisk, undersøkende journalistikken viktig i det norske samfunnet i dag? 

3. Er kritisk, undersøkende journalistikk ensbetydende med god journalistikk? 

4. Tror du at du kommer til å ønske å jobbe med kritisk, undersøkende journalistikk i 

karrieren din? 

5. Tror du (likevel) opplæringen i kritisk, undersøkende journalistikk kan komme til 

nytte? 
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Vedlegg 2: Intervjuguider for lærerintervjuene 

Intervjuspørsmål for semistrukturert intervju med Steen Steensen 20. mars 2012   

 

Studieplan og kursplan 

1. Ligger det en rammeplan for HiOA til grunn for studieplanen for 

journalistutdanningen? 

2. Stemmer det at det du som utarbeidet emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk? 

3. Er det instituttet som helhet som har utarbeidet studieplanen, eller en komité? 

4. På hvilken måte gikk du ut i fra studieplanen når du utviklet emnet? 

5. Kritisk refleksjon og etisk refleksjon er omtalt i sammenheng med mål i studieplanen. 

Hvordan forhold du deg til dette i sammenheng med utarbeiding av emnet? 

6. Er det mer sjanse for å havne i slike problemstillinger (som krever etisk refleksjon, 

kritisk refleksjon) i den kritiske, undersøkende journalistikken enn ellers i 

journalistikken? 

7. Hvorfor har emnet det omfanget det har i studiet, med 15 studiepoeng?  

8. Har du noen tanker om hvorfor Samfunnskunnskap og undersøkende journalistikk blir 

lagt til 4. semester, etter 3 semestre med journalistisk metode, samt praksisperioden i 

redaksjon? 

9. Hva tenker du om at praksisperioden er før dette emnet? 

 

 

Studentene og undervisningen 

1. Hva opplever du at studentene er interessert i når det gjelder undersøkende 

journalistikk? 

2. Er de opptatt av å belyse noe som er viktig for samfunnet? 

3. Når det gjelder teori i samfunnskunnskap i emnet, tror du studentene synes at teorien 

er relevant og at de klarer å knytte det til prosjektarbeidet? 

4. Det er også en teoridel som består litteratur og forelesninger omkring kritisk, 

undersøkende journalistikk. Virker det som at studentene synes dette er interessant? 

5. Kan du fortelle meg en positiv opplevelse med studenters arbeid i prosjektarbeidet? 

6. Hvorfor jobber studentene i grupper? 
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7. Hva er funksjonen til redaksjonsmøtene som holdes underveis i prosjektarbeidet? 

8. Hva tror du er forholdet studiet og arbeidslivet?  

9. Kan man fremdeles bli en god journalist bare med praksis i redaksjon som opplæring? 

 

Intervjuspørsmål fra semistrukturert intervju med Finn Sjue 12. juni 2012 

1. Hadde undersøkende journalistikk samme rolle i utdanningen gjennom de 10 årene du 

underviste der? 

2. Hvordan ble innholdet organisert, når undersøkende journalistikk først ble en del av 

utdanningsløpet? Hvordan foregikk prosessen for å sette det inn i studieplanen? 

3. Hvilke journalistiske tradisjoner dominerte gjennom årene du var der? 

4. Kan du forklare noe om hvorfor emnet Samfunnskunnskap og undersøkende 

journalistikk er bygget opp som det er nå? 

5. Intervjuene mine viser at én student kan komme fra Bachelor i statsvitenskap, mens en 

annen kan komme rett i fra videregående. Er det noe ved undervisningen som kan 

fenge, uansett utgangspunkt, og som kan sette i gang en et ønske om å jobbe med 

undersøkende journalistikk?  

6. Er det avgjørende at studentene får en positiv erfaring med prosjektarbeidet for at de 

skal få en inspirasjon for å jobbe med undersøkende journalistikk? 

7. Hvor mange av studentene jobber videre med undersøkende journalistikk etter studiet? 

8. Jeg har skjønt det slik at er mange som jobber med vanlige nyhetssaker parallelt med 

større gravende prosjekter på grunn av redaksjonenes krav og behov. Hvordan henger 

dette sammen? 

9. Er det snakk om å jobbe med et samfunnsoppdrag? 

10. Hva er problematisk med et samfunnsoppdrag for journalistyrket? 

11. UNESCO støtter og oppfordrer til opplæring i undersøkende journalistikk for 

journalister. Dette forklares med at de mener å styrke undersøkende journalistikk 

bidrar til ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Men hvordan er det relevant i norske 

forhold, sett i forhold til land i verden med lite demokratiske forhold for 

journalistikken? 

12. En kritisk holdning til samfunnet, kan det læres? 
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