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MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner 
               

 

Hjemmeeksamen, høst 2014 

 

Utlevering mandag 3. november kl. 10.00. Innleveringsfrist er torsdag 6. november kl 14.00. 

Innlevering: 

1) personlig innlevering torsdag 6. november mellom kl. 12.00 og 14.00 i ekspedisjonen i IMKs 

lokaler i Forskningsparken (kart) og 2) elektronisk innlevering i Fronter. 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Gjør rede for grunntrekk i offentlighetsteorien, slik den forklares i Medier - institusjon og historie, 

bind 1 (2008, s. 45-49). Diskutér hvordan denne teorien kan anvendes på framveksten av norsk 

presse på 1700- og 1800-tallet. Trekk inn relevante pensumbidrag i diskusjonen. 

 

 

Kilde: 

Eide, Martin (red.) (2008). Medievitenskap. Bind 1: Medier - institusjoner og historie. Bergen: 

Fagbokforlaget. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Nynorsk oppgåvetekst: 

 

Gjer greie for grunntrekk i teorien om offentlegheit, som han blir forklart i Medier - institusjon og 

historie, bind 1 (2008, s. 45-49). Diskuter korleis denne teorien kan brukast på framveksten av 

norsk presse på 1700- og 1800-talet. Trekk inn relevante pensumbidrag i diskusjonen. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

English: 

 

Account for the basic features of the theory of the public sphere, as they are explained in Medier - 

institusjon og historie, vol. 1 (2008, pp. 45-49). Discuss how this theory may be applied to the 

emergence of a Norwegian press during the 18th and 19th centuries. 
 

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/gaustad/ga11/
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Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/  

 

- Besvarelsen skal leveres både elektronisk og ved personlig oppmøte (husk studentkort eller annen 

legitimasjon). Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter. Ved oppmøte skal 

besvarelsen leveres i tre eksemplarer sammen med ett eksemplar av skjema «Obligatorisk 

erklæring vedrørende fusk/ akademisk redelighet».  

 

- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer, som du finner på studentweb (IKKE 

NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 

 

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

Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Espen Ytreberg vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 3. november kl. 12.30 – 13.30, på 

rom 208 i IMKs lokaler. 

 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb 27. november 2014. 

 

Resultater gis ikke over e-post eller telefon. 

http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

