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Studentene har mulighet til å velge mellom tre ulike oppgaver, med ulike utfordringer. Alle 

oppgavene åpner for individuelle tilnærminger, med hensyn til hvilke aspekter ved analyseobjektene 

som fokuseres på og hvilke pensumtekster som trekkes inn i diskusjonen. Som del av obligatorisk 

oppgave i emnet har studentene trent på utvikling av egen problemstilling for undersøkelse, og alle 

eksamensoppgavene spesifiserer utvikling av problemstilling. 

Første oppgave etterspør en sammenliknende analyse av to scener fra filmene Boyhood og Brødre. 

Dette er filmer med stilistiske likheter, men ulike medieformer, den ene en fiksjonsfilm og den andre 

en dokumentarfilm. Det blir nødvendig for studentene å trekke inn perspektiver på disse 

medietypene, og på stilistiske virkemidler. En god besvarelse vil gjøre selvstendige og originale 

koblinger mellom filmene, i sin problemstilling og argumentasjon. Mindre gode besvarelser har ikke 

tydelig relevante valg av sekvenser, og inneholder stort sett beskrivelser, og noe med uklar funksjon. 

Andre oppgave lar studentene selv velge en episode av Førstegangstjenesten og diskutere 

humorformer. En god besvarelse viser forståelse av den mest relevante pensumteksten, om 

humorteori, kan trekke frem relevante eksempler på ulike humorformer i episoden, samt utvikle en 

problemstilling som åpner for en undersøkelse av noe mer spesifikt og drøftende enn bare å omgjøre 

oppgaveformuleringen til et spørsmål. En mindre god besvarelse slurver med referering, og henviser 

gjerne til forelesningsslides heller enn til pensumteksten, og fremstillingen av Førstegangstjenesten 

er mer uoversiktlig og handlingsrefererende. 

Tredje oppgave er utfordrende, fordi den angir et analyseobjekt, men gir ingen indikasjoner til hvilke 

pensumtekster som er relevante, og hvordan analysen skal gjennomføres. Samtidig har studentene 

dette semesteret gjort en gruppeoppgave hvor de har analysert lignende, selvvalgte medietekster og 

knyttet et relevant pensumbegrep til medieteksten. Medieteksten i denne oppgaven åpner for en 

rekke ulike perspektiver og begreper, og gode besvarelser evner å gjøre ulike perspektiver fra 

pensum relevant for analyse som evner å undersøke medietekstens betydningspotensial. Siden en av 

tekstene eksplisitt tar for seg perspektiver på humor vil denne være svært relevant for også denne 

medieteksten. Mindre gode besvarelser har en svakere evne til å knytte inn relevante pensumbegrep 

eller er mer beskrivende fremfor analytiske. De vil gjerne være svake både i tilknytningen til 

pensumtekster og mer uklar i en stort sett deskriptiv gjengivelse fremfor analyse. 


