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OPPGAVETEKST: 
 

Velg én av oppgavene nedenfor, enten oppgave 1 eller oppgave 2:  
 
Oppgave 1 
 

«Apocalyptic rhetoric seems a necessary component of environmental 
discourse», skriver Greg Garrard i Ecocriticism (2012, 113). Pek på 
hvordan dette kommer til uttrykk i nordisk klimalitteratur, og drøft hvilke 
utfordringer som knytter seg til en apokalyptisk retorikk. Trekk inn flere 
eksempler fra pensum i drøftingen.   
 

Oppgave 2 
 

Bjørn Vatnes Nullingen av Paul Abel (2018) – satirisk klimafiksjon?   
 

PENSUM: 
 
Emnet utforsker et utvalg formelt, funksjonelt og/eller tematisk beslektede 
nordiske tekster fra et sjangerteoretisk perspektiv. Studentene leser 6-10 
litterære verk og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur. 
 
I vårsemesteret 2020 har klimalitteratur vært tema for NOR4440.  
 
Er klimalitteratur en egen sjanger, eller bør begrepet forstås som en tematisk 
kategori som omfatter ulike sjangre? Med dette spørsmålet som inngang har 
NOR4440 (Sjangerstudium i nordisk litteratur D) utforsket et mangfold av 
nordiske tekster som i ulike henseende kan typologiseres som klimalitteratur. 
Emnet har belyst retoriske fellestrekk og stilistiske forskjeller mellom verkene, 
og vi har sett nærmere på hvordan visse mytologiske forestillinger og historiske 
fortellinger aktualiseres på nytt i samtidslitteraturens fremstillinger av fremtiden.  
 
Pensum består av både romaner, dikt, essay og taler. 
 
Se flere detaljer på emnesiden: 
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4440/v20/pensumliste/index.html.  
 
I eksamensbesvarelsen trekker studenten inn de deler av pensumlitteraturen 
som er relevant for å besvare problemstillingene. Kandidatene oppfordres også 
til å benytte seg av annen litteratur. Selvstendighet premieres.  
 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4440/v20/pensumliste/index.html


TILLATTE HJELPEMIDLER: 
Alle 
 

LÆRINGSMÅL FOR EMNET:  
 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 drøfte hva som konstituerer en sjanger, 

 analysere verk i lys av sjangerteori, med vekt på retorikk, funksjon 
og/eller historisk utvikling, 

 demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å gå i dialog med 
relevant sekundærlitteratur i en tekstanalyse, og 

 utvikle en original tolkning av et (eller flere) verk fra pensum. 

 
Se emnesiden: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4440/.  
 

EKSAMENSKRAV  
 
Semesteroppgaven skal være ca. 8 sider à 2300 tegn uten mellomrom og 
skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk. 
 
Innhold 
 
Studentene blir vurdert på følgende punkter: 
1) faglig innhold  
2) teoretisk forståelse 
3) lesekompetanse og observasjonsevne 
4) fokus og disposisjon  
5) språklig framstilling 
 
Vurderingen tar utgangspunkt i følgende spørsmål: 
 

1) Har kandidaten inkludert tilstrekkelig og relevant fagkunnskap (både i 
form av egne faglige betraktninger og sekundærlitteratur/teori) for å 
svare tilfredsstillende på oppgaven? 

 
2) Viser kandidaten at hun/han har tilegnet seg og forstått den 

fagkunnskapen som brukes. Altså, brukes begreper, teorier og 
sekundærlesninger på riktig måte? 

 
3) I hvilken grad anvender kandidaten sin tilegnede fagkunnskap til å 

analysere aktuelle verk i henhold til problemstillingen? Gjør kandidaten 
selvstendige observasjoner i tekstmaterialet som er relevante for å 
svare på problemstillingen? 
 

4) Er det god fremdrift i teksten, klarer kandidaten å unngå unødvendige 
omveier og overflødige perspektiver? Er det en klar struktur i måten 
stoffet er disponert på, som kan begrunnes både ut fra stoffets innhold 
og ut fra det oppgaveteksten spør etter? 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4440/


 
5) Er oppgaven besvart i et klart språk der det formelle apparatet er i 

orden? 
 

De to alternative oppgavene vil stille noe ulike krav til kandidatene: Mens det 
første alternativet stiller særlige krav med hensyn til teoretisk overblikk og 
problemløsningsevne, vil det andre alternativet kreve mer av kandidaten når 
det gjelder litterær følsomhet og observasjonsevne. I begge tilfeller vil evne til 
kritisk drøfting være avgjørende.  

 

VURDERING 
 
Fagspesifikk karakterskala for nordisk ligger til grunn for vurderingen: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/fagspesifikk-
karakterbeskrivelse/hf-iln-nordisk.html 
 
Her nevnes altså faglig innsikt, problemløsningsevne og språkføring. Alle tre 
aspekter tillegges vekt i vurderingen.  
 

FAGLÆRER / OPPGAVEGIVER: 
 
Sissel Furuseth 
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