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Utlevering av oppgave: 23.05.2016, i Fronter, f.o.m. kl.10:00. 

Innlevering av besvarelse: 26.05.2016, i Fronter, innen kl. 14:00. 

Oppgavesettet er på 2 sider 

 

Besvar én (1) av de tre oppgavene. Les nøye instrukser for de krav som stilles til omfang av 

besvarelse, skriftstørrelse og bruk av fotnoter, samt hvordan oppgaver skal sendes inn.  

 

 

Enten: 

Oppgave 1 

Kan utformingen av et utstillingsrom være nøytral i forhold til gjenstanden som blir plassert inn i 

rommet? Drøft spørsmålstillingen i lys av et selvvalgt eksempel.  

Bruk pensumlitteraturen aktivt i forhold til din diskusjon og bring inn i eksempler fra 

pensumlitteraturen du mener har spesiell relevans for din løsning av problemstillingen og ditt 

selvvalgte eksempel. 

 

Eller: 

Oppgave 2: 

Drøft hvilke endringer vi ifølge pensumlitteraturen kan spore i museers virksomhet med hensyn til 

utstilling og formidling, som følge av kommersialisering. Vis eksempler på utstillinger og 

formidling der det kan argumenteres for at det kan ligge kommersielle motiver til grunn. Drøft om 

du opplever dette problematisk eller positivt og sett det opp mot pensumlitteraturens drøftinger av 

den samme type dilemmaer.  
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Eller: 

Oppgave 3 

Drøft endringer i de ulike roller publikum har vært tildelt gjennom kunstmuseenes historie fra tidlig 

1800 -tall til i dag innenfor ulike typer av museer, slik vi kan finne det beskrevet i Andrew 

McClellands bok "The Art Museum. From Boullée to Bilbao. Drøft i hvilken grad et museum i dag 

skal ta hensyn til ulike publikumgruppers interesser og forutsetninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formelle krav: 

 Omfang: 6-7 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er 

Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand. Oppgaven vurderes med bokstavkarakterer A-

F. A er beste karakter, F er stryk. 

 

 Besvarelser uten kildehenvisninger (noteapparat og litteraturliste) godkjennes ikke. Det opplyses om 

at Chicago-stilen foretrekkes på kunsthistorie.  

 

 Videre forventes det at alle besvarelser oppfyller formelle krav til akademisk skriving. For utfyllende 

informasjon, se: https://www.ub.uio.no/skrive-referere/index.html 

 

 For en utfyllende instruks om innlevering av oppgave, se: 

http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/admin/eksamen/hvordan-levere-besvarelsen-

din/innlevering_fronter.html         
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