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MEVIT4834 – Tekstanalytiske tilnærmingsmåter 
               

 

Hjemmeeksamen, vår 2017 

 

 

Utlevering mandag 8. mai kl. 11.00. Innleveringsfristen er torsdag 11. mai kl. 11.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter. 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider og inneholder tre oppgaver.  

Du skal svare på én av de tre oppgavene.  

 

 

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 de tre følgende oppgavene:  

 

1.  

Gjør kort rede for de viktigste grunnprinsippene i den angloamerikanske 

fortelleteorien og diskuter hva et narrativt perspektiv vil kunne tilføre en analyse av 

ett av dine analyseobjekter.  

 

Eller:  

 

2.  

Ta utgangspunkt i det fjernsynsprogrammet du har på verkpensum og formuler en 

relevant problemstilling til dette analyseobjektet. Diskuter deretter hvilke av de 

teoretiske tradisjoner du har på pensum som egner seg best til å bidra til å svare på 

spørsmålet.  

Skisser til slutt en analyse av fjernsynsprogrammet som svarer på spørsmålet.  

 

Eller: 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
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3. 

Gjør rede for Roland Barthes tekstbegrep i artikkelen ”Tekstteori” (1973) og diskuter 

dette tekstbegrepets yteevne i en analyse av betydningspotensialet til minst to av de 

tekstene du har valgt som verkpensum. 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

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

 

- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter.  

 

- Nå du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du 

bruker PDF. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc. 

 

- 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.  
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anders Lysne vil svare på spørsmål om oppgaveteksten i rom 205 i IMKs lokaler i 

Forskningsparken mandag 8. mai, kl. 11:00-11:30. 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb 1. juni 2017. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.  

http://www.hf.uio.no/imk/studier/ressurser/oppgave/

