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Sensorveiledning for RETKOM 4122 – Samtaleanalyse 1 (masternivå), høst 2018  

 

Kursbeskrivelse 
Ansikt-til-ansikt-samtalen er grunnlaget for alle andre kommunikasjonsmåter. Emnet gir en 

videregående innføring i de grunnleggende strukturene som organiserer interaksjon mellom 

samtalepartnere. Den gir teoretiske og metodiske kunnskaper for å forstå samtalens 

organisering og funksjoner i sosial samhandling. Den sentrale metoden som blir presentert er 

etnometodologisk samtaleanalyse. 

 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 transkribere samtale, 

 gjøre rede for grunnleggende teorier om samtalestruktur og sosial samhandling, 

 bruke samtaleanalytiske begreper og arbeidsmåter i praktisk analyse av empirisk 

materiale. 

 

 

Eksamen 
 

Svar på alle oppgavene, 1–3.  Oppgave 1 er en kortsvarsoppgave, oppgave 2 er en 

drøftingsoppgave og oppgave 3 er en analyseoppgave.  

 

Omfang: maksimum 8 normalsider (2300 tegn uten mellomrom) inklusive referanser og 

eksempler, dvs. totalt 18 400 tegn uten mellomrom. Oppgi antall tegn på forsiden. 

 

 

 

Oppgave 1: Nærhetspar  
 

Identifiser alle nærhetspar i utdraget og hvilke handlinger de utfører. Du trenger ikke å 

beskrive sekvensorganisering utover nærhetspar (f.eks. ekspansjoner). 

 
1         ring ring    

2 Han:    hallo: ,            

3         (.) 

4 Ida:    hallo det er mei.    

5         (0.3) 

6 Han:    hei hei.                                                      

7         (.) 

8 Ida:    nå sitter jeg på et tog.     

9         (1.6) 

10 Han:   du sitte på tog¿  

11        (.) 

12 Ida:   ja, (.) men jeg vet ikke helt når det går eller hvor            

13        fort det går? (.) men det alltid er et godt tegn at 

14        jag sitter på tog?  
15        (0.3) 

16 Han:   ja. (.) nei men det er bra. (0.4) [det ] er bra.  

17 Ida:                                     [jah,] 

 

 

Viktige momenter som bør være med i en god besvarelse 
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Definisjon av nærhetspar: en nærhetspar består av to turer av forskjellige talere som er 

plassert etter hverandre i en viss rekkefølge og som del av en viss partype, f.eks. 

hilsen–hilsen eller anmodning – aksept/avslag. (Schegloff 2007 s. 22-25; Sidnell 2011, s. 63-

63; ten Have 2007, s. 20.) 

 

I avsnittet finner vi de følgende fire nærhetspar: 

 

1. Påkalling (l. 1)  –  respons (l. 2) 

2. Hilsen + selvidentifisering (l. 4)  –  hilsen + gjenkjennelse (l. 6) 

3. Informering (l. 8) – mottaking om informeringen (l. 16) 

4. Andreinitiering av reparasjon (anmodning om bekreftelse/elaborering) (l. 10) – 

reparasjon + elaborering (l. 12–14)  

 

 

 

Oppgave 2: Sekvensstruktur og preferanseorganisering 

 

Drøft relasjonen mellom preferanseorganisering og sekvensorganisering. Bruk eksempler fra  

undervisningsmateriale og oppgavemateriale for å illustrere. Henvis til relevante kilder i  

pensum. 

 

 

Svaret til denne oppgaven er tilknyttet til eksempler som brukes i eksamenssvar. Viktige 

momenter som bør være med i en god besvarelse: 

 

1) Beskrivelse av sekvensstruktur: Nærhetspar danner den minste sekvensen. Nærhetspar 

kan ekspandere, det kan bli preekspansjoner, innskudd og postekspansjoner.  

 

2)   Relasjonen mellom preferanseorganisering og sekvensorganisering: 

 Preferanse henviser til typiske handlingsmønstre vi finner i samtaler. Noen handlinger 

er formulert som korte og direkte, og de blir produsert raskt, d.v.s. uten forsinkelser, 

forklaringer, etc.  De er typisk handlinger som oppfyller forventningene i første pardel 

(f.eks. aksept vs. avslag) og fremmer sosial solidaritet (enighet vs. uenighet). Disse 

handlinger kalles foretrukne (prefererte) handlinger.  

 Ikke foretrukne (dis-prefererte) handlinger i andre pardel er ofte forsinkete og 

ekspanderte (inneholder f.eks. forklaringer). 

 Preekspansjoner kan brukes f.eks. for å sikre en foretrukket respons («har du planer 

for i kveld»), for å forberede en forekommende anmodning («du, jeg har et stort 

problem») eller tilby («har du fortsatt behov for bilen på lørdag») 

 Post-først innskuddssekvenser er reparasjonssekvenser. Andre-initiering av reparasjon 

etter den første pardelen forsinker andreleddet, og/eller gir taleren av første pardelen 

en mulighet å modifisere det som har blitt sagt i den førstepardelen. Vi finner ofte 

reparasjonssekvenser før en ikke foretrukket respons. 

 Postekspansjoner kan brukes til å sikre at deltakere er enige selv om andreleddet hadde 

vært ikke foretrukket, f.eks. for å elaborere eller forklare andreleddet eller for å vise 

forståelse.   

 

2) Besvarelsen bør være grunnet på og illustreres med relevante eksempler. 
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3) Mest relevante pensumlitteratur som bør henvises til: Pomerantz 1984; Sacks 1987; 

ten Have 128–143; Sidnell 77–109, også 110-173.   

 

 

 

 

Oppgave 3:  Reparasjon  
 

Analyser videoklippet fra Big Brother (vedlagt) med hensyn til reparasjon, både selv-initiert  

og andre-initiert.   

 

(For henvisning til linjenummer, se nummerert utdrag under) 

 

1) Selv-initiert selv-reparasjon som innskudd i en pågående tur finnes i: 

l. 2 (når du: .hh ik- (.) når du slapp å gå.),  

l. 5 (ja du ble- det var Rebekka som ble sendt ut.)  

l. 24 (det var liksom eh (.) .h var litt sånn eh (0.8) stemt.) 

Alle tre eksemplene dreier seg om å erstatte én konstruksjon med en annen og kan dermed 

relateres til problemer med taleplanlegging. 

 

Selv-initiert selvreparasjon i overgangsrommet finnes i l. 7, 9 og 14. Dette er turtillegg i 

overgangsrommet etter manglende svar fra samtalepartneren. Tilleggene spesifiserer hva som 

menes i den forutgående turkonstruksjonsenheten og utgjør dermed selv-reparasjon. 

 

2) Andre-initiert selv-reparasjon finnes i: 

l. 11: delvis repetisjon som lokaliserer problemkilden 

l. 21: repetisjon: anmodning om bekreftelse av språklig form (diagnose av problemkilden som 

relatert til hørsel/oppfattelse) 

l. 27: delvis repetisjon som lokaliserer problemkilden 

l. 30: repetisjon: anmodning om bekreftelse av språklig form (men gitt at problemkilden har 

vært uttalt to ganger, lite sannsynlig at det dreier seg om oppfattelse, og dermed heller 

diagnose av problemkilden som relatert til forståelse) 

l. 32: Spørsmål om mening, med kandidatsvar: Diagnose av problemkilden som semantisk, og 

med forslag til løsning av problemet 

l. 34: Reformulering av PMs ytring: forståelsessjekk (identifisering av problemkilden som 

semantisk, og forslag til løsning) 

 

 

Evaluering 
 

 Vektingen mellom summen av kortsvarsoppgaven, drøftingsoppgaven og 

analyseoppgaven er 20:40:40.  

 Ikke alle aspekter ved en eksamensbesvarelse er like målbare, og sensors faglige 

skjønn vil derfor også være en del av vurderingen. 

 

Fagspesifikke karakterbeskrivelser finnes her: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-iln-

nordisk.html 
 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-iln-nordisk.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-iln-nordisk.html
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Big Brother: Lars Joachim og Per Morten 

LJ: en annen ting jeg lurte på. hva skjedde den kv(h)elden egentlig, når 1 
du: .hh ik- (.) når du slapp å gå. 2 
(1.5) 3 

PM: slapp å gå?= 4 
LJ: =ja du ble- det var Rebekka som ble sendt ut. 5 

(1.6) 6 
LJ: så satt du her i sofaen.  7 

(.) 8 
LJ: så fikk du (øyefiksjon). 9 

(0.8) 10 
PM: så fikk jeg, 11 
LJ: øyeinfeksjon.  12 
PM: hh hh [  hhh  ] 13 
LJ:       [du fikk] to fluer i hvert øye. 14 
PM: jahahaha (.) to store fluer. [ºhh .hh hh .hhº] 15 
LJ:                              [ja hva skjedde ] da. 16 
PM: ºhh .hhº 17 

(1.3) ((PM drikker)) 18 
LJ: ºjeg bare what. hh hhº 19 

(1.2) 20 
PM: hva som skjedde? 21 

(.) 22 
LJ: ja? 23 
PM: ne::i, ikke så mye, men det var liksom eh (.) .h var litt sånn eh (0.8) 24 

stemt. 25 
(1.1) 26 

LJ: du var, 27 
(0.4) 28 

PM: stemt. .h hh 29 
LJ: stemt?  30 

(1.0) 31 
LJ: hva mener du med stemt, at det var lissom over? 32 
PM: ja, >at det var lissom< en sånn stemning da, >spesiell< stemning.  33 
LJ: og så var du så glad for at du var igjen liksom?   34 
PM: ja:, jeg hadde ikke lyst til å være førstemann ut, for det hadde blitt 35 

så (.) harry. 36 
 ((Begge drikker)) 37 
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