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Skriv enten oppgave 1 eller oppgave 2.  
 

Oppgave 1 
 

I boken Medie- og kommunikasjonsteori presenterer Espen Ytreberg fire 
medievitenskapelige grunnbegreper: FORVANDLING, PÅVIRKNING, SAMVÆR og 
TEGN—og tilegner et kapittel til hvert av dem. (Ytreberg, 2015).  
Velg to (2) av disse begrepene. Presenter de to begrepene og gjør rede for hvordan de 
representerer ulike innfallsvinkler til medienes betydning for kommunikasjonen. Diskuter 
også hvilke ulike medievitenskapelige innsikter de to innfallsvinklene kan skape. Bruk 
egne eksempler. 
 
Oppgave 2 
 
Hvem tror (og/eller føler) du at du er? Bruk relevante pensumkilder i besvarelsen din. 
 
 

Praktisk informasjon: 
 
Vær nøye med å presentere fagstoffet med eget språk og å diskutere det på en selvstendig 
måte, bl.a. gjennom bruk av eksempler og illustrasjoner som ikke er nevnt i pensum.  
Begge oppgaver har de samme formelle kravene som gjelder for akademisk skriving: 
struktur (innledning, hoveddel, konklusjon), argumentasjon, saklig drøfting, bruk av 
pensumlitteraturen i emnet og dokumentasjon/referansebruk. 
 
Besvarelsen skal være på omtrent 5 normalsider. Du skal bruke Times New Roman i 12pt 
størrelse, med 1,5 linjeavstand. Forside og referanseliste kommer i tillegg. På forsiden 
skriver du ditt eget navn, hvilken oppgave du svarer på, emnekode, emnenavn og semester. 
 
Frist for innlevering er torsdag 19. oktober kl. 23:00. Besvarelsen skal leveres 
elektronisk i eksamenssystemet Inspera. Besvarelsen må leveres som PDF. 
Inspera stenger presis og automatisk, så pass på at du leverer i god tid før fristen.  
 
Besvarelsen vurderes med godkjent/ikke godkjent, og er et av fire obligatoriske 
arbeidskrav som må godkjennes for å kunne ta eksamen i emnet. Du får skriftlig 
individuell tilbakemelding. Dersom du ikke får besvarelsen godkjent ved første innlevering 
vil du få en ny sjanse til å levere revidert besvarelse, såfremt den første innleveringen er et 
tydelig forsøk på å besvare oppgaven. For mer informasjon om dette: 
http://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html. 
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Ta kontakt med emneansvarlig Kim Johansen Østby (k.j.ostby@media.uio.no) dersom du 
har faglige spørsmål om kvalifiseringsoppgaven, og studiekonsulent@media.uio.no 
dersom det gjelder andre typer henvendelser (som for eksempel sykdom og spesiell 
tilrettelegging). 
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