
Sensorveiledning EST1000 

Generisk sensorveiledning 

Besvarelsen skal vise at læringsmålene (se emnebeskrivelse for est1000, 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST1000/index.html ) er oppfylt:  

Studentene skal kunne dokumentere:  

1. elementære kunnskaper om grunnleggende estetiske begreper, så som smak, det 

skjønne, det sublime, estetisk erfaring, kritikk og stil. 

2. elementære kunnskaper om vesentlige bidrag til estetikken fra sentrale filosofer som 

Platon, Aristoteles, Baumgarten, Burke, Lessing, Hume, Kant, Schiller, Baudelaire, 

Nietzsche, Dewey, Benjamin, Langer Bourdieu, Danto, Merleau-Ponty, Böhme og 

Barthes (Se pensumliste 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST1000/h18/pensumliste/index.html) 

3. elementære kunnskaper om ulike tilnærminger til å forstå kunstens samfunnsmessige 

funksjoner. 

4. evne til å drøfte i hvilken grad og på hvilke måter sentrale estetiske begreper kan kaste 

lys over et konkret kunstverk. (Det være seg innenfor musikk, litteratur, billedkunst 

eller en av de andre kunstartene).  

 

Spesifikk sensorveiledning høsten 2018 

 

Eksamensoppgaver (skoleeksamen, 4 timer, uten hjelpemidler)  

Besvar én av følgende oppgaver: 

Enten: 

1. Friedrich Schiller er i sin estetikk særlig opptatt av lekens rolle. Drøft dette med 

utgangspunkt i følgende sitat fra Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev 

(1795). Trekk gjerne linjer til andre deler av pensum:  

 

«Så langt vi enn går tilbake i historien, ser vi det samme hos alle folkestammer som har løst 

seg fra den dyriske tilstands slaveri: gleden ved illusjonen, lysten til å pynte seg og leke. Den 

sløveste stupiditet og den høyeste forstand står i et affinitetsforhold til hverandre ved at begge 

bare søker det reelle og er helt ufølsomme for det som bare er illusjon».  

Sensorveiledning:  

Besvarelsen skal vise at kandidaten 

1. har elementære kunnskaper om Schillers bidrag til estetikken 

2. kan redegjøre for Schillers begrep «lekdrift» 

3. kan forklare hvordan lekdriften skiller seg fra stoffdrift og formdrift og får en sentral 

funksjon for dannelsen av både enkeltmennesket og samfunnet i Schillers tenkning  

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST1000/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST1000/h18/pensumliste/index.html


4. kan utvikle filosofiske implikasjoner av det oppgitte sitatet 

5. kan forklare hvordan Schillers tenkning kan forstås i forlengelsen av Kants filosofi  

For å oppnå «bestått» skal punktene 1,2 og 4 være tilfredsstillende oppfylt.  

Eller: 

2. Hva kjennetegner fotografi, sammenliknet med andre kunstarter? Drøft hvordan én 

eller flere av pensumtekstene karakteriserer fotografiet og dets betydning. Du kan ta 

utgangspunkt i sitatet under fra Walter Benjamins «Kunstverket i 

reproduksjonsalderen». Alternativt kan du ta utgangspunkt i Roland Barthes 

refleksjoner om fotografiet i Det lyse rommet.  

 

«Striden om maleriets og fotografiets status, som ble utkjempet i løpet av det nittende 

århundre, virker i dag uklar og forvirrende. Dette betyr ikke at den var uten betydning, 

tvert om. Denne striden var egentlig uttrykk for en verdensomfattende omveltning, noe 

som ikke sto klart for noen av partene. Da kunsten i den tekniske reproduserbarhets 

tidsalder løste seg fra sitt kultiske fundament, forsvant dens skinn av autonomi. Men den 

forandring i kunstens funksjon som dermed var gitt, falt utenfor århundrets synsfelt. Og 

selv det tyvende århundre som opplevet filmens utvikling, var lenge blind for den.»  

Sensorveiledning:  

Besvarelsen skal vise at kandidaten 

1. kan redegjøre for det perspektivet på fotografi som er fremtredende hos enten Walter 

Benjamin, Roland Barthes eller hos begge 

a) om Benjamin forventes det forståelse for det spesielle ved fotografiet som en 

reproduksjonsteknikk, som avbildning basert på automatisme, som en teknikk som 

åpner en prosess der kunstens aura, autonomi og kultverdi blir utfordret. Det forventes 

en forståelse av fotografiets historiske betydning (ifølge Benjamin) 

b) Om Barthes forventes kunnskap om fotografiets særegne noema («dette har vært»), 

studium og punktum (samt om hvordan punktum kan forstås på litt ulike måter), 

elementær forståelse av at Barthes har et fenomenologisk perspektiv i Det lyse rommet 

Eller: 

3. Redegjør for begrepet «det sublime». Drøft deretter begrepet i relasjon til ett eller to 

kunsteksempeler. 

 

Sensorveiledning:  

Besvarelsen skal vise at kandidaten: 

1. kan gi en elementær redegjørelse for det sublime hos enten Edmund Bruke eller Kant eller 

begge. Dersom Kandidaten velger å konsentrere seg om en av filosofene på pensum, bør 

vedkommende likevel formidle kunnskap om at det sublime er omtalt også i andre 

pensumtekster (Longinos, Burke, Kant) Det er et sterkt pluss (men ikke et krav) hvis 

kandidaten også kan nevne at det sublime blir et sentralt begrep for Lyotard (som ikke er på 

pensum, men som er kort omtalt i pensumet) 

2. kan reflektere selvstendig om hvordan begrepet det sublime kan være fruktbart for å kaste lys 

over et bestemt kunstverk.  


