
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 
Det humanistiske fakultet 
 

Postadresse: Postboks 1020, Blindern, 0315 Oslo 
E-post: henvendelser@ifikk.uio.no 
www.hf.uio.no/ifikk 
Telefon: + 47 22 85 69 11 
Telefaks: + 47 22 85 75 51 

 

Høsten 2012 

 

Semesteroppgave 

 

KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie 

 

Utlevering av oppgave: 22.10.2012, i Fronter kl. 10.00 

Innlevering av besvarelse: 26.11.2012, i Fronter senest kl. 14.00 

 

NB!  

Besvarelsen må leveres i en av disse formatene: docx, doc eller rtf.  

Alle arkene merkes med emnekode og kandidatnummer (består av fire siffer, finnes i studentweb). 

Du må også levere ikke-fuskerklæringen. Det kan du gjøre allerede i dag. 

 

Oppgaveteksten: 

Gjør en sammenlignende analyse av følgende verk: 

Christian Krohg: Syk pike, 1881 

og 

Edvard Munch: Det syke barn (syk pike), 1885-86 

Analysen skal inneholde: motivbeskrivelse, formalanalyse, kontekstanalyse, sammenligning. 

Det er forventet at dere ser på originalene, begge befinner seg i Nasjonalgalleriet. 
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Formelle krav til innlevering: 

• Essayet skal være på 6-8 sider (12 pkt. 1 1⁄2 linjeavstand, Times New Roman) Forside, litteraturliste, 

billedmateriale etc. kommer i tillegg.  

• Besvarelsen skal reflektere at du har lest relevant pensum og tilleggslitteratur. Som tilleggslitteratur regnes 

det bl.a. tekster vi har lagt ut i mappen “semesteroppgave”. 

• Alle innleveringer skal tilfredsstille kravene til formalia, som står beskrevet i kompendiet til oppgaveskriving 

som ligger som Pdf-fil i Fronter. Her beskrives formelle krav til akademisk skriving, råd til å skrive oppgaver 

og en beskrivelse av referansesystemet Chicago (kildehenvisninger og litteraturliste). Det er Chicago som er 

anbefalt på kunsthistorie. 

 

• Oppgaver uten kildehenvisninger og litteraturliste godkjennes ikke.  

• For en utfyllende instruks om innlevering av oppgave, se: 

http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/fronter/eksamensinnlevering_fronter.html 

• Studenten plikter også å sette seg inn i reglene for eksamen og regler for behandling av fusk som ligger på 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/ 

NB! 

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er 

at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller minimumskravet som 

er 2-3 sider sammenhengende tekst.  

Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke 

tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav. 

Frist for innlevering av utkast: 9. Nov. Kl. 14:00 i Fronter. 

Tilbakemelding på utkast: 20.nov.  

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/fronter/eksamensinnlevering_fronter.html
http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/

