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Eksamensoppgave 
 

MEVIT4510 - Medieestetikk 
               

Ordinær eksamen høsten 2011 
 

Utlevering mandag 21.11 kl. 10.00 

Innlevering i Fronter (fronter.uio.no) innen kl. 14.00 torsdag 24.11.2011 

Kun en av oppgavene skal besvares. 

Oppgavesettet består av to sider. Se nederst på side 2 for viktig informasjon om eksamen. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Velg én av følgende to oppgaver: 
 

(1) Gjør kort rede for den faglige interessen for objektet du har valgt som verkspensum. Formuler en 
problemstilling ut fra denne interessen. Velg deretter minst to pensumtekster som kan hjelpe deg å 
diskutere denne problemstillingen. Bruk ditt verkspensum som analysemateriale eller eksempel underveis 
i diskusjonen. 

 

(2) Gjør kort rede for Arto Haapalas teorier om ”The Aesthetics of the Everyday: Familiarity, Strangeness 

and the Meaning of Place” og Liv Hauskens medieestetikk og drøft hvordan disse på ulikt vis åpner for 

å belyse dagbladet.nos formidling av Planck all sky image (Barstein, 2010*). Formuler din egen 

problemstilling. 

*Barstein, Geir (2010): ”Kan gi svar på hvordan universet ble til”. Publisert 06.07.2010. URL: 
http://www.dagbladet.no/2010/07/06/nyheter/astronomi/verdensrommet/vitenskap/forskning/12440074/ 
[tilgj. 15.11.2011] 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nynorsk oppgåvetekst: 

 

Vel ein av to følgjande oppgåver. 

 

(1) Gjer kort reie for medieestetikk og for den faglige interessa for objektetet du har vald som verkspensum. 
Formuler ei medieestetisk problemstilling ut i frå denne interessa. Vel deretter minst to pensumteksta 
som kan hjelpe deg å diskutere denne problemstillinga. Bruk dit verkpensum som analysematerial eller 
døme undervegs i diskusjonen. 

 

(2) Gjer kort reie for Arto Haapalas teorier om ”The Aesthetics of the Everyday: Familiarity, Strangeness 

and the Meaning of Place” og Liv Hauskens medieestetikk og drøft korles disse på ulikt vis opna for å 

belyse dagbladet.nos formidling av Planck all sky image (Barstein, 2010*). Formuler di eige problemstilling. 

*Barstein, Geir (2010): ”Kan gi svar på hvordan universet ble til”. Publisert 06.07.2010. URL: 
http://www.dagbladet.no/2010/07/06/nyheter/astronomi/verdensrommet/vitenskap/forskning/12440074/ 
[tilgj. 15.11.2011] 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/ 

 

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

semester og år. Filnavnet du laster opp i Fronter skal være kandidatnummeret ditt. 

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

litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.  

 

Inkluder ditt analyseobjekt i oppgaveteksten din. Analyseobjekt kan være en lenke i teksten. Du skal 

kun leverere èn fil i eksamensmappen i Fronter. Om du har en film e.l som analyseobjekt så må den 

leveres fysisk til instituttet (husk å merke det med ditt kandidatnummer). Du har selv ansvaret for at 

sensor har et godt grunnlag for å vurdere din eksamen. 

 

 
Trine Haagensen vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 21.11 kl. 11 i rom 205 i 
IMKs lokaler 
 

Sensuren kunngjøres 16.12.2011 i studentweb. 

Sensuren blir ikke opplyst over telefon eller e-post. 

 

http://www.dagbladet.no/2010/07/06/nyheter/astronomi/verdensrommet/vitenskap/forskning/12440074/
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