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Studentene har vært tilbudt 14 forelesninger (dobbelttimer) holdt vekselvis av 
professorene Jan Svennevig og Johan Tønnesson (emneansvarlig) og dessuten én 
forelesning (Retorikk 2 av Kaja Bjølgerud Grimsgaard) og to forelesninger om arbeid 
med retorikk i skolen ved lektor Beate Søgård. Fra samtlige forelesninger er det lagt 
ut lysbildeserier i Canvas og for de aller fleste også podcaster.  

Det har dessuten vært gitt gruppeundervisning i seks dobbelttimer med 
gruppelærerne Kaja Bjølgerud Grimsgaard, Elisabeth Mong Nybo og Marja 
Etelamäki. I gruppetimene har alle studentene gjennomført en gruppevis muntlig 
analyseoppgave som kvalifiseringsoppgave.  

Dette innføringsemnet er «eklektisk» sammensatt, i det studentene får 
grunnleggende opplæring og trening i tekstlingvistikk, pragmatikk, retorikk, 
diskursanalyse, samtaleanalyse og sakprosaanalyse. Pensum framgår av 
semestersidene.  

Beskrivelsen av læringsutbyttet er slik: 

«Etter fullført emne skal studentene kunne: 

 bruke teorier og begreper fra retorikk, tekstlingvistikk og diskursanalyse til å 
analysere tekster i ulike sjangrer og medier 

 gjøre rede for oppbygningen av samtaler og av muntlige, skriftlige og 
sammensatte tekster 

 beskrive forholdet mellom tekst og kontekst 

 kjenne sentrale begreper i semiotikk og pragmatikk 

 gjøre rede for funksjonell og litterær sakprosa» 

 

Eksamen gjennomføres i Inspera, og studentene har ikke tilgang til hjelpemidler ut 
over tekstbehandlingsprogrammets innebygde stave- og grammatikk-kontroll. 
Samtlige oppgaver i årets eksamen er knyttet til et multimodalt tekstutdrag hvor 
studentene forutsettes å utnytte både visuell og auditiv informasjon. Samtalen i 
utdraget er dessuten gjengitt i transkribert form og supplert med en forklaring på 
transkripsjonssymbolene. 

 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/RETKOM1102/h18/index.html


Studentene er informert – på forelesning (og gjennom tilhørende lysbildeserie og 
podcast) om at samtlige oppgaver må være besvart for at eksamen skal bestås og at 
vektingen mellom summen av kortsvarsoppgavene og langsvarsoppgaven er 50:50. 

 

I det følgende gjengis viktige momenter som hører med i en fyllestgjørende 
besvarelse.  

 
Oppgave 1 – kortsvarsoppgaver 

a) «Hva er sakprosa, og hvorfor er boka Bare en natt litterær sakprosa?» 

Studenten bør kunne gjengi innholdet i sakprosadefinisjonen i pensumboka 
Hva er sakprosa (tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte 
ytringer om virkeligheten) og knytte «litterær sakprosa» til at teksten har 
navngitt(e) forfattere(e) og til den litterære institusjonen («litterær sakprosa» 
er altså ikke et kvalitetsbegrep, men et institusjonelt begrep) 

b) «Hva er en diskurs, og hvilke diskurser kommer fram i utdraget?» 

Her bør det forklares at en diskurs er en særskilt, ofte institusjonelt bestemt, 
tenke- og ytringsmåte, og at den ofte er dynamisk/foranderlig.Følgende 
diskurser bør identifiseres: presse-/mediediskursen, den litterære diskursen 
og bloggdiskursen være med (selvsagt gjerne med andre betegnelser), samt 
ev. ungdomsdiskursen og voksendiskursen. På et mer generelt nivå kan det 
gjerne pekes på et skille mellom faglig og hverdagslig diskurs.  

c) «Hva er en ansiktstruende handling, og hvilke typer ansiktstrusler 

forekommer i TV-innslaget?» Her bør det forklares hva et sosialt ansikt er 

(territorium og sosialt selvbilde) og hvordan ulike språkhandlinger kan true 

disse. Den bør identifisere slike handlinger i innslaget som kritikk (selvbilde) 

(flere tilfeller), det å stoppe en person som snakker (territorium), anklager 

om feil (forlaget), manglende kompetanse og empati (selvbilde, anmelderen). 

d) «Hva er en avbrytelse, og hvilke tilfeller finner vi i utdraget?» En avbrytelse er 

å innlede en tur på et punkt i den andres tur hvor det er klart at turen ikke er 

(i nærheten av) fullført og forsøke å overta turen. Det er fire klare tilfeller i 

utdraget, på l. 7, 31, 65 og 68. Det er ikke undervist i turtaking dette 

semestret, så denne oppgaven er basert på at studentene har lest pensum. 

Oppgave 2 – langsvarsoppgave 
 
«Gjør en retorisk analyse av tekstutdraget, med særlig vekt på den retoriske 

situasjonen, de retoriske appellformene (etos, logos og patos), topos/topoi 

(«steder») og aptum («det passende»).»   



Etter anmodning fra studentene ble det et par uker før eksamen lagt ut en særlig 

god eksamensbesvarelse fra et tidligere semester, som nettopp gjaldt retorisk 

analyse. Analyseforløpet i denne besvarelsen følger det anbefalte i pensumboka 

Retorikk i skolen. Det kan bemerkes at «topos/topoi» ikke er nevnt i 

eksamensbesvarelsen, men det nevnes i læreboka og ble vektlagt i høstens retorikk-

forelesninger. Motsatt ble det i høstens forelesninger lagt liten vekt på «aptum», det 

har studentene til gjengjeld kunnet lese om i læreboka, og i den publiserte 

eksamensbesvarelsen heter det «Videre kan man i en retorisk analyse undersøke 

teksten interne og ekstern aptum. Den interne aptum handler om hvorvidt 

bestanddelene inventio, dispositio og elocutio står i et høvelig forhold til hverandre. 

[…] Den eksterne høveligheten handler om hvorvidt den interne høveligheten står i et 

passende forhold til omstendighetene, situasjonen og konteksten den er framstilt i.» 

 

I besvarelsen forventes det at studentene identifiserer det påtrengende problemet 

(exigence), som er knyttet til Jørgensens sårhet over VG-anmeldelsen som «slakter» 

hennes bok ved å gi den terningkast 2, de tvingende omstendighetene (constraints), 

som særlig gjelder formatet på det direktesendte programmet Dagsnytt Atten og det 

retoriske publikum (hvor det i en avansert besvarelse (karakter B og A) kan presiseres 

at the rhetorical audience ifølge Bitzer er det publikummet som kan bidra til å løse 

det påtrengende problemet, i dette tilfelle å avklare forholdet mellom det private og 

det offentlige i litterær sakprosa), et publikum som gjennom dette programmet er et 

mer voksent og velutdannet publikum enn bloggeren Annijors så vel som forfatteren 

Anniken Jørgensens typiske publikum. I identifikasjonen av etos, logos og patos bør 

besvarelsen legge vekt på fordeling av disse bevismidlene hos alle tre deltakere. Det 

store innslaget av patos hos samtlige er vel det mest påfallende, men også 

utviklingen av både programlederens, kritikerens og forfatterens etos underveis, 

herunder i samhandlingen mellom kritiker og forfatter (som studentene også vil 

komme inn på i kortsvarsoppgavene c) og d) ). Diskusjonen om logos kan gjerne 

knyttes til følgende generelle topoi som bør identifiseres: Ung vs. voksen. Privat vs. 

offentlig. Sak vs. person. Spesifikke topoi kan identifiseres under overskriftene: 

Litteraturkritikerens rettigheter. Presseetiske regler. Etiske hensyn til omtalte 

personer i litterær sakprosa. 



Med hensyn til det passende (aptum), vil det være tilstrekkelig å peke på at 

innslagene av latter, avbrytelser, appellene om klemming og forfatterens anklage 

mot kritikeren for å mangle livserfaring ikke er passende, gitt verken temaet eller 

sjangeren. Dersom studenten på en meningsfull måte skiller mellom internt og 

eksternt aptum må det anses som et pluss.  

 

Karakterskala 

Eksamensoppgaven bedømmes etter gradert karakterskala. De fagspesifikke 
karakterbeskrivelsene for nordisk språk, nordisk litteratur og retorikk og språklig 
kommunikasjon er en overordnet sensorveiledning som ligger til grunn for 
sensurering og bedømmelse i emnet. På alle nivå i disse fagområdene er det tre 
hoveddimensjoner som det skal legges vekt på i kursvurderinger: 

 kunnskapsinnholdet 

 evne til problemløsning og kritisk innsikt i fagstoffet 

 språkføring 

For mer informasjon se: ”Fagspesifikke karakteromtaler for nordisk”.  

 

 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-iln-nordisk.html

