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MEVIT3510 – Medieestetikk 
               

 

Hjemmeeksamen, høst 2017 

 

 

Utlevering mandag 20. november kl. 11.00. Innleveringsfristen er torsdag 23. november innen kl. 

11.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter. Rommet stenger automatisk, så vi anbefaler at du er tidlig ute. 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider. 

 

 

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 må bruke en sitat- og referansestil (for eksempel MLA, Chicago eller APA) gjennom hele 

besvarelsen, og i litteraturlisten til slutt. Du må derfor også sette deg inn i korrekt bruk av kilder og 

referanser: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Velg én av de følgende to oppgavene. Formuler din egen problemstilling. 

Bruk verkpensum og pensumlitteraturen aktivt i analysen. 

 

Oppgave 1 

Innen medieestetikk er man opptatt av mediets betydning for hvordan noe fremstår. 

Velg to av verkene på verkpensumet ditt og diskuter mediets betydning for hva som 

formidles i de to tilfellene.  

 

Oppgave 2 

 

I innledningen til boken Medieestetikk. Studier i medieestetisk analyse (2009) 

beskriver Liv Hausken medieestetikk som en betraktningsmåte der ”forholdet mellom 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
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betrakteren og objektet tenkes som et estetisk møte eller en estetisk situasjon” (s. 12) 

Diskutér hvilket syn på estetikk som kommer til uttrykk her. Konkretiser diskusjonen 

ved hjelp av to eller flere av verkene på verkpensumet ditt.  

 
Ref: Liv Hausken (2009) Medieestetikk. Studier i medieestetisk analyse. Oslo: Scandinavian Academic Press. 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

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 formatet er leselig. Vi anbefaler at du 

bruker pdf. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik 1234.pdf eller 1234.doc. 

 

- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer som du finner i 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.  
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anders Lysne vil svare på spørsmål om oppgaveteksten som blir sendt på e-post til 

anders.lysne@media.uio.no innen kl. 14.00, mandag 20. november. Spørsmålene vil bli besvart i 

løpet av dagen. 

Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb 14. desember 2017. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.  

http://www.hf.uio.no/imk/studier/ressurser/oppgave/

