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MEVIT2110 – Medie- og kulturteori 
               

 

Utsatt hjemmeeksamen, vår 2015 

 

Utlevering tirsdag 26. mai kl. 10.00. Innleveringsfrist er fredag 29. mai kl. 14.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter. 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Benytt sitater fra originaltekstene underveis og angi kilder på riktig måte, både i noter og 

litteraturliste. OBS: Du skal ha minst én sitering fra originalartikkel, samt bruke riktig referering til 

originallitteraturen i referanselisten. Oppgaven skal være på inntil 10 sider, hvor en normalside 

består av 2300 tegn. Litteraturliste og noter kan komme i tillegg. I vurderingen vil det bli lagt vekt 

på at alle deler av oppgaven er besvart og at du kan forholde deg til originaltekstene og anvende 

sentrale begreper riktig. Det forventes også at du behersker sitering og bruk av referanser i henhold 

til gjeldende akademisk standard. Se: 

 

http://www.ub.uio.no/skrive-referere/fag/hum-sam.html 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/APA-guide  

 

Oppgave 

Mange artikler i pensumsboken (Durham og Kellner 2012) handler om at medienes innhold 

fremviser representasjoner av virkeligheten som er systematisk falske eller fordreide og derfor 

virker inn på samfunnet på uheldige måter. Redegjør for ulike teoretiske perspektiver på dette 

fenomenet basert på (minst to) artikler fra minst to deler (I-VI) av pensumboken. Få spesielt frem 

perspektivenes likheter og ulikheter i en avsluttende diskusjon. Trekk gjerne også andre artikler fra 

pensum inn i denne diskusjonen. 

 

Durham, Meenakshi Gigi og Kellner, Douglas M. (2012) (eds.)Media and Cultural Studies: Key 

Works. Chichester: John Wiley & Sons 
________________________________________________________________________________________________ 
Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/  

 

- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter. Du skal også levere en 

obligatorisk erklæring for oppgaver, et «fuskeskjema». Det er opprettet egen mappe for dette i 

Fronter. 

 

- Nå du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du 

bruker pdf. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc. 

http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/erklering-oppgave/
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- 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 en ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). 

Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tore Slaatta vil svare på spørsmål om oppgaveteksten som blir sendt på e-post til 

tore.slaatta@media.uio.no innen kl. 11.00 tirsdag 26. mai. Spørsmålene vil bli besvart i løpet av 

dagen, innen kl. 16.00. 

 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb innen 19. juni 2015. Resultater gis ikke over e-post eller telefon. 

mailto:tore.slaatta@media.uio.no

