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MEVIT4510 - Medieestetikk 

 
Hjemmeeksamen, høst 2019 

 

Utlevering mandag 04.november  kl. 11.00. Innleveringsfristen er torsdag 07.november kl. 11.00. 

Besvarelsen skal leveres som PDF-fil i Inspera (mer om dette under). 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider, og består av to (2) oppgaver. Du skal kun besvare én av to 

oppgaver. 
 

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 følgende to oppgaver: 

 

 

Enten: 

1. I innledningen til Thinking Media Aesthetics skisserer Liv Hausken hvordan medieestetikk søker 

å skyve oppmerksomheten fra et begrep om medium som noe gitt, til et begrep om mediering (se 

Hausken 2013 s.31). Gjør kort rede for begrepet mediering innen medieestetikk og diskuter dets 

relevans gjennom en analyse av minst ett av de analyseobjektene du har på verkpensum.  

 

eller: 

 

2. I innledningen til Gramophone, Film, Typewriter ([1986] 1999) hevder Friedrich Kittler at «The 

general digitization of channels and information erases the differences among individual media. 

Sound and image, voice and text are reduced to surface effects, known to consumers as interface. 

Sense and the senses turn into eyewash» (Kittler 1999:1). Diskuter relevansen av et slikt synspunkt 

gjennom analyser av minst to av de verkene du har valgt som pensum. 

 

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
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Referanser: 

 

Hausken, Liv (2013) ”Introduction” i Liv Hausken (ed.) Thinking Media Aesthetics, Frankfurt Am 

Main: PL Academic Research pp. 29-50. 

Kittler, Friedrich ([1986] 1999) «Introduction» i Gramophone, Film, Typewriter, Stanford 

University Press, s.1-19.  

___________________________________________________________________________ 

 

- Du kan skrive eksamensbesvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

 

- Besvarelsen skal leveres i Inspera. Når du laster opp besvarelsen må du passe på at det er en 

PDF-fil (.pdf). Andre filformater vil ikke godtas av systemet. Filen skal kalles for kandidatnummeret 

ditt, slik: 1234.pdf. Inspera stenger presis og automatisk kl. 11:00, så siste mulighet til å laste opp 

besvarelsen er kl. 10:59. 

 

- 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.  

 

Informasjon om  hjemmeeksamen ved UiO: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/   

 

 

Faglærer Liv Hausken og Synne Tollerud Bull vil svare på spørsmål om hjemmeeksamen kl. 11.30 

mandag 04.november i rom 207 i IMKs lokaler. 

 

Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb innen 3 uker. Resultater gis ikke over e-post 

eller telefon.  
 

 

https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/

