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Hjemmeeksamen, vår 2016 

 
 

Utlevering mandag 30. mai kl. 10.00. Innleveringsfristen er torsdag 2. juni kl. 14.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter (1 eksemplar), OG ved personlig oppmøte i resepsjonen hos 
IMK i Forskningsparken torsdag 2. juni mellom 12:00 og 14:00 (2 eksemplar). 
Du finner resepsjonen i andre etasje, to etasjer over undervisningslokalene. 
 
Oppgavesettet er på to (2) sider, og består av to (2) oppgaver. Begge oppgavene skal besvares. 
Oppgave 1 teller 2/3 av samlet karakter, og oppgave 2 teller 1/3 av samlet karakter. 
 
 
Før du begynner å skrive besvarelsen, må du sørge for at du har lest og forstått UiOs informasjon 
om fusk: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/  
Du bør også sette deg inn i bruk av kilder og referanser: 
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Oppgave 1 (2/3 av samlet karakter) 
 
Summér opp de viktigste poengene i kildeteksten du har blitt tildelt via seminargruppeinndelingen. 
Studentene som er tildelt Jenkins’ Convergence Culture, kan her konsentrere seg om 
introduksjonskapitlet. 
Drøft så årsakene til at kildeteksten har fått en varig betydning for kultur- og medieteorien. Trekk 
her inn kommentarteksten fra pensum som hører til kildeteksten. 
 
 
Oppgave 2 (1/3 av samlet karakter) 
 
«(Aura) definerer vi som en unik åpenbarelse av noe fjernt, så nær det enn måtte være. Å ligge en 
sommerettermiddag og følge konturen av en bergkjede mot horisonten eller å betrakte en tregren 
som kaster sin skygge på den som ligger behagelig utstrakt - det er å innånde disse fjellenes, denne 
grenens aura. Med utgangspunkt i denne beskrivelsen er det lett å forstå de samfunnsmessige 
betingelser for at auraen nå forfaller. Det beror på to omstendigheter som begge henger sammen 
med massenes stadig økede betydning i samtidens liv. Nemlig: å bringe tingene romlig og 
menneskelig nærmere, er et like lidenskapelig anliggende for de nåværende massene som 
tendensen til overvinne det unike ved hver foreteelse ved å skape en reproduksjon av den.» 
(Benjamin 1991: 40) 
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Forklar hva Benjamin mener med «aura» i dette sitatet. Gjør rede for sammenhengen mellom 
Benjamins aurabegrep og de politiske og historiske resonnementene i kildeteksten «Kunstverket i 
reproduksjonsalderen." 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/ressurser/oppgave/  
 
- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter.  
 
- Nå du laster opp besvarelsen i Fronter må du passe på at filen er leselig. Vi anbefaler at du 
bruker PDF. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.docx.  
 
- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer som du finner på Studentweb (IKKE 
NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 
 
- Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt en ti siders besvarelse (en side tilsvarer ca. 2300 
tegn, uten mellomrom). Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Faglærerne Espen Ytreberg og Anders Lysne vil svare på spørsmål om oppgaveteksten som blir 
sendt på e-post til espen.ytreberg@media.uio.no og anders.lysne@media.uio.no . Spørsmålene må 
sendes innen kl. 12.00, mandag 30. mai. Du kan regne med å få svar i løpet av dagen. 

Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb 23. juni 2016. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.  


