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MEVIT4510 – Medieestetikk 
               

 

Utsatt hjemmeeksamen høst 2014 

 

Utlevering mandag 8. desember kl. 10.00. Innleveringsfrist er torsdag 11. desember kl. 14.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter.  

 

Oppgavesettet er på to (2) sider.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Velg én av følgende to eksamensoppgaver: 

 

Enten: 

 

1.  

 

I WJT Mitchell og Mark B.N.Hansens innledning til Critical Terms of Media Studies (2010) opptrer 

ordet eller begrepet ”mediation” et høyt antall ganger. Ta utgangspunkt i denne innledningen og 

diskuter betydningen av denne oppmerksomheten omkring ”mediation”. Konkretiserer diskusjonen 

ved hjelp av verkpensum. 

 

Eller: 

 

2.  

 

Walter Benjamin anses som en viktig referanse for dagens medieestetikk. Ta utgangspunkt i hans 

klassiske tekst “Kunstverket i reproduksjonsalderen” fra 1939 og diskuter hvilke innsikter denne 

teksten tilbyr en medieestetisk analyse i 2014. Bruk verkpensum for å konkretisere diskusjonen. 

 

 

Referanser, begge pensumtekstene er i kompendiet: 

 

Benjamin, Walter (1991 [1939]) “Kunstverket i reproduksjonsalderen” i Kunstverket i 

reproduksjonsalderen. Essays om Kultur, litteratur og politikk, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s.35-

64. 

 

Mitchell, W. J. T. og Mark B. N. Hansen (2010) “Introduction” i Mitchell og Hansen (red.) Critical 

Terms for Media Studies. Chicago: University of Chicago Press, s.vii-xxii. 
________________________________________________________________________________________________ 
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Viktig 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 ett eksemplar 

av skjema «Obligatorisk erklæring vedrørende fusk/ akademisk redelighet». Det blir opprettet en 

egen mappe for dette. 

 

- Analyseobjekt som brukes i besvarelsen bør inkluderes i oppgaveteksten så langt det er mulig 

(skjermdump etc.). Evt fysiske objekter (dvd, papirkopi o.a.) kan leveres i IMKs ekspedisjon i to 

eksemplarer og innen fristen. Husk å merke dette materialet med kandidatnummer og emnekode. 

 

- 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. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Liv Hausken vil svare på spørsmål om oppgaveteksten som er sendt før mandag 8. desember kl. 

11.00, e-post: liv.hausken@media.uio.no  

 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb innen 15. januar 2015. Resultater gis ikke over e-post eller 

telefon. 

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