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MEVIT3510 – Medieestetikk        

Hjemmeeksamen, høst 2016 

 

Utlevering mandag 21. november kl. 11.00. Innleveringsfristen er torsdag 24. november kl. 11.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter. 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider. 

  

Velg én (1) av oppgavene. 

1. Diskuter Liv Hauskens mediebegrep i lys av minst to av verkene på verkpensumet ditt. Formuler din 

egen problemstilling. Bruk pensumlitteraturen aktivt. 

Hausken, Liv (2009) "Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse", Scandinavian Academic Press 

Hausken, Liv (red.) (2013) "Thinking Media Aesthetics", Peter Lang Academic Publishing 

 

2. Diskuter begrepene tone og stemning i et medieestetisk perspektiv i lys av tekstene til Pye og 

Sinnerbrink og den animerte filmen eller fjernsynsepisoden og den audiovisuelle fiksjonsfortellingen 

på verkpensumet ditt. Formuler din egen problemstilling. Bruk pensumlitteraturen aktivt. 

Pye, Douglas (2007) ”Movies and Tone” i J. Gibbs og D. Pye  red. Close-Up 02. London: 

Wallflower  Press, s. 5-31. 

Robert  Sinnerbrink (2012) Stimmung: Exploring the Aesthetics of Mood (16 s.) 

 

3. Diskuter relasjonen mellom medieestetikk, tekstanalyse og kunstfilosofi med utgangspunkt i to eller 

flere av verkene på verkpensumet ditt. Formuler din egen problemstilling. Bruk pensumlitteraturen 

aktivt. 

Hausken, Liv (2009) "Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse", Scandinavian Academic Press 

Hausken, Liv (red.) (2013) "Thinking Media Aesthetics", Peter Lang Academic Publishing 
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Informasjon om eksamen: https://www.uio.no/studier/admin/eksamen/ 

 

- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter.  

 

- Nå du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du bruker 

PDF. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc. 

 

- 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 (á 2300 tegn, uten mellomrom). 

Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 

 

- Du trenger ikke lenger levere fuskeerklæring sammen med eksamensbesvarelsen. Regelverket for fusk er 

imidlertid uendret, og det forventes at studentene har gjort seg kjent med dette. 

  

 

Faglærer vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 21. november kl. 12:00 på rom 205 i IMKs 

lokaler. 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb 15. desember 2016. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.  

https://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

