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Utlevering: mandag 14.desember kl. 11.00. Innlevering: torsdag 17.desember 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 artikkelen «Kunstverket i reproduksjonsalderen» fra 1936 hevder Walter Benjamin «Den
måten den menneskelige sansefornemmelse er organisert på – det medium som den finner
sted i – er ikke bare naturlig, men også historisk betinget» ([1936] 1991 s.39-40). Ta
utgangpunkt i minst to av verkene du har valgt som verkpensum og diskuter hvilke erfaringer
med medieteknologi som tas for gitt i disse konkrete tilfellene.
eller:
2.
Gjør kort rede for de fire begrunnelsene Liv Hausken angir for forskningsprosjekt i kapittel
fem av boken Medieestetikk (2009), henholdsvis kulturell, samfunnsmessig, eller teoretisk
begrunnelse eller en begrunnelse utfra analyseobjektets egenverdi. Velg to av verkene på
verkpensumet ditt og gjør en medieestetisk analyse. Lag din egen problemstilling som er
forankret i minst en av de fire begrunnelsene.
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- 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/
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