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Oppgavesettet er på 2 sider 

 

 Velg en av de to følgende oppgavene:  
  

OPPGAVE 1  
  

Problemstillinger knyttet til tilbakeføring av kunst til opprinnelsesland, eller til en tidligere eier, figurerer 

stadig i pressen. De etiske utfordringene som knytter seg til dette springer ikke minst ut av at det ofte dreier 

seg om kunst som er blitt frarøvet opprinnelsesland eller tidligere eier under en periode av kolonisering eller 

knyttet til krigshandlinger. Dette blir drøftet av McClellan i avsnitt 6. Restitution and Repatriation. 
  

Formuler en problemstilling knyttet til tilbakeføring av kunst. Velg selv et eksempel og belys 

problemstillingen gjennom en drøfting der du henviser til behandlingen av etiske utfordringer i McClellans 

bok og i Marstine (ed.): The Routledge Companion to Museum Ethics.  
  

  

OPPGAVE 2  
  

Vi kan se for oss en rekke ulike typer av etiske utfordringer museer vil støte på dersom museene blir 

pålagt å ta hensyn til enkeltpersoner og mindretallsgrupperingers ønsker og interesser med hensyn 

til hva museer skal samle, vise og forske på av kunst. Det kan ligge etiske utfordringer i 

presentasjonen av materialer opp mot alle publikumsgrupper uansett etnisk, religiøs, sosial 

bakgrunn eller helsetilstand, samt presentasjoner som ikke tar hensyn til alder.  
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Spørsmålsstillinger knyttet til museum og etikk er blitt aktualisert gjennom visningen av Munch og 

Melgaard på Munch museet, der det har vært drøftet utfordringer knyttet til det etiske/ uetiske å 

bryte, seksuelle, religiøse og sosiale tabuer og presentasjon.  
  

I stedet for å fastlegge regler som ivaretar etiske hensyn, argumenterer forfatterne i The Routledge 

Companion of Museum Ethics for hva de kaller en «Ny museumsetikk». Hva kjennetegner «Ny 

museumsetikk»? Hvilke verdier ønsker denne påståtte nye museumsetikken å fremme. Avslutt med 

en personlig vurdering av hvilke konsekvenser for museene den vil kunne få. Dersom du trekker 

frem eksempler på «Ny museumsetikk» i praksis, skal eksemplene hentes fra pensumlitteraturen. 

Dersom du foretrekker det, kan du utelate eksempler og drøfte «Ny museumsetikk» rent teoretisk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 Fuskeerklæring leveres som spørreskjemabesvarelse i Fronter, og skal ikke lastes opp som eget 

dokument.             
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