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Eksamensoppgave 
 

MEVIT2110 – Medie- og kulturteori 
               

Ordinær eksamen våren 2011 

 
Utlevering mandag 9. mai kl. 10.00 

Innlevering torsdag 12. mai mellom kl. 12.00 og 14.00 i ekspedisjonen i IMKs lokaler i 
Forskningsparken. 

Kun én (1) av oppgavene skal besvares. 

Oppgavesettet består av to sider. 

 

 

ENTEN 

Hvordan kan så vidt forskjellige hendelser som VM på ski i Oslo 2011 og  

bryllupet i den engelske kongefamilien nylig studeres og sammenlignes? Drøft det teoretiske 

utgangspunktet du velger i oppgaven opp mot andre begreper og/eller definisjoner som tematiserer 

forbindelser mellom kultur og samfunn. 

 

ELLER 

Hva menes med begrepet "digital kultur" og hvordan kan dette begrepet settes i sammenheng med 

andre begreper og/eller definisjoner som tematiserer forbindelser mellom kultur og samfunn? 

 

 

Nynorsk oppgåvetekst: 

 

ANTEN 

Korleis kan ein studere og samanlikne så ulike hendingar som VM på ski i Oslo 2011 og bryllaupet 

i den engelske kongefamilien nyleg? Drøft det teoretiske utgangspunktet du vel i oppgåva opp mot 

andre omgrep og/eller definisjonar som tematiserer forbindelsar mellom kultur og samfunn. 

 

ELLER 

Kva meines med omgrepet ”digital kultur” og korleis kan dette omgrepet settes i samanhang med 

dei andre omgrep og/eller definisjonar som tematiserer forbindelsar mellom kultur og samfunn? 
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Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/ 

Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer.  

På forsiden skriver du kandidatnummeret, som du finner på studentweb (IKKE NAVN), emnekode og -navn, samt 

semester og år.  

Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). Forsiden og 

litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.  

Erklæring om fusk skal også fylles ut og legges ved.  

 

 

 
Tore Slaatta er tilgjengelig for spørsmål om oppgaveteksten kl 10.30 mandag 9. mai i rom 205 i 
IMKs lokaler i Forskningsparken. 
 

 

 

Sensuren kunngjøres 3.6.2011 i studentweb. 

Sensuren blir ikke opplyst over telefon eller e-post. 

http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/Obligatorisk-erklaering-vedr-fusk.doc

