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EXFAC03-MVIT –  
Introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap 

Kvalifiseringsoppgave I Høst 2018 
 
Litteratursøk- og bibliografioppgave 
 
Ta for deg et valgfritt medium og bestem deg for et konkret tema relatert til dette 
mediet. Tenk at du er i startfasen på et prosjekt som skal undersøke dette temaet 
nærmere. Prosjektteamet ditt trenger et godt faglig grunnlag. Din oppgave er å finne 
relevant forskningslitteratur som skal fungere som et utgangspunkt for videre arbeid 
på prosjektet. Du skal finne 10 ulike bidrag og sette opp disse i en alfabetisk sortert 
bibliografi. Til slutt skal du reflektere kort over hvordan du søkte deg fram til denne 
litteraturen og hvordan du tenker at den kan være relevant for det valgte temaet ditt.  
 
Bruk Universitetsbibliotekets søketjeneste Oria for å finne forskningslitteratur. 4 av 
bidragene skal være fagbøker, 4 av bidragene skal være fagfellevurderte 
tidsskriftsartikler, og de siste 2 bidragene skal være artikler fra redigerte antologier. 
 
Du må velge en referansestil som bibliografien skal skrives i. Se 
https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/ for mulige forslag. 
APA, Chicago og Harvard er vanlig brukte stiler og anbefales, men du står fritt til å 
velge selv. Det viktigste er at du holder deg til én referansestil i oppgaven.  
 
Sett opp besvarelsen slik: 
 

 En kort innledning hvor du forklarer hvilket medium og tema du har valgt for 
det tenkte prosjektet. 

 Informasjon om hvilken referansestil du har valgt. 

 De 10 bidragene sortert alfabetisk og oppført korrekt etter referansestilen du 
har valgt. 

 En kort avsluttende refleksjon om hvordan du søkte deg fram til disse 
litteraturbidragene og om hvordan du tenker at de kan være et relevant 
utgangspunkt for ditt tenkte prosjekt. 

 
Besvarelsen skal være på 1-2 sider. 
 
Innlevering: 
 
Besvarelsen skal leveres som pdf-fil i Canvas. Gå til emnets hovedrom og velg 
"Kvalifiseringsoppgaver" fra forsiden, eller "Oppgaver" fra menyen til venstre. Velg 
deretter "Innlevering litteratursøk- og bibliografioppgave" for å laste opp besvarelsen. 
 
Frist: mandag 3. september innen kl. 23:00. 
 
Oppgaven vurderes med godkjent/ikke godkjent. Du får skriftlig tilbakemelding. Om 

oppgaven ikke blir godkjent får du en ny sjanse, 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. 

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UIO&sortby=rank&lang=no_NO
https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/
http://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html
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Oppgaven er én av fire obligatoriske aktiviteter som må godkjennes for å kunne 

levere eksamen i emnet (tre kvalifiseringsoppgaver og seminardeltakelse). 

 

Ta kontakt med emneansvarlig Kim Johansen Østby (k.j.ostby@media.uio.no) 
dersom du har faglige spørsmål om kvalifiseringsoppgaven, og 
studieinfo@media.uio.no dersom det gjelder andre typer henvendelser (som for 
eksempel sykdom og spesiell tilrettelegging). 
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