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Eksamen i 

RETKOM1102 

Tekst og kommunikasjon 

 

Høst/haust 2012 

Tid: Onsdag 28. november kl. 9-13 (4 timer/timar) 

Sted / stad: Idrettsbygget sal 3 + 4 

 

 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Hjelpemiddel ikkje tillatne. 

 

Oppgavesettet er på 4 sider, forsiden medregnet. 

Oppgåvesettet er på 4 sider medrekna framsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensur: 3 uker/veker  
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BOKMÅL: 

 

Du skal svare på alle oppgavene.  

Oppgave 1: Kunnskapsspørsmål 

a) Hva er den retoriske situasjon? 

b) Hva er forskjellen mellom litterær og funksjonell sakprosa? 

c) Hvordan kan elementer i et bilde eller en multimodal tekst organiseres romlig? 

 

Oppgave 2: Analyseoppgave 

Gi en samtaleanalyse av det vedlagte utdraget fra partilederdebatten i 2009. Legg særlig vekt på 

turtaking og regulering av de sosiale relasjonene mellom deltakerne (makt og distanse, høflighet). 

 

 

NYNORSK: 

 

Du skal svare på alle oppgåvene.  

Oppgåve 1: Kunnskapsspørsmål 

a) Kva er den retoriske situasjon? 

b) Kva er skilnaden mellom litterær og funksjonell sakprosa? 

c) Korleis kan element i eit bilete eller ein multimodal tekst organiserast romleg? 

 

Oppgåve 2: Analyseoppgåve 

Gi ein samtaleanalyse av det vedlagde utdraget frå partileiardebatten i 2009. Legg særleg vekt på 

turtaking og regulering av dei sosiale relasjonane mellom deltakarane (makt og distanse, høflegheit). 
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Utdrag fra partilederdebatten på NRK, 11. sept. 2009 
 

P = programleder 

PUB = publikum i salen 

FRP = Siv Jensen 

AP = Jens Stoltenberg 

KRF = Dagfinn Høybråten 

H = Erna Solberg 

 
 

P:  men e=h Siv jensen, er det ikke bedre at-- er det ikke bedre at 1 
asylsøkerne da blir satt i arbeid med en gang de kommer,  2 
at de gjør det arbeidet som skal gjøres på et asylmottak,   3 
så de slipper å ansette folk til å måke, og til å klippe gresset,   4 
og til å= lage mat?   5 

FRP: man skal bli satt i arbeid den dagen man får lovlig opphold i Norge,   6 
problemet er at majoriteten av de identitetsløse asylsøkerne,   7 
som kommer til Norge, de skal ikke få opphold her,   8 
de har ingenting her å gjøre. og= man må gjerne snakke om at man 9 
ønsker å gjøre noe med juksemakerne, men da må man altså vite hvor 10 
de !er. i Norge i dag har vi ingen kontroll på hvor asylsøkerne er,   11 
fordi vi ikke aner hvor de oppholder seg. og så er det sånn.   12 
og jeg hører at Erna vil være tøff, men hun sier at hun skal 13 
samarbeide med Lars. og hvis vi ser på tallenes tale,   14 
så var det altså flere asylsøkere som kom til Norge under den forrige   15 
bondevikregjeringen hvor Erna var med i,   16 
enn det har kommet nå under den rødgrønne regjeringen,   17 
og det forteller meg, at det er bare Fremskrittspartiet,   18 
som vet å stramme inn asylpolitikken på en slik måte at vi får 19 
kontroll på den, på samme måte som man har klart det i Danmark,   20 
hvor asyltilstrømningen !nesten !ikke er til stede.   21 

PUB: ((applaus))   22 
P:  Høybråten,   23 

Høybråten   24 
AP:  jeg tenkte på det i sta, 25 
KRF:  det som, [det],   26 
H:           [jeg] må få svare på det. 27 
P:  Høybråten.   28 
PUB: ((applaus))   29 
H:  hun sa altså[ at],   30 
KRF:              [det] var jeg som fikk ordet [men],   31 
H:                                           [ja ], må jeg bare få si at,   32 

((til Høybråten)) væ=ldig hyggelig av deg.   33 
KRF: [((latter))] 34 
PUB: [((latter))] 35 
H: jeg skal være veldig kort. det er helt riktig at det totalt sett kom 36 

flere i forrige periode, men det var søtten tusen det første året,   37 
det var fem tusen det siste året=, og vi gjorde en kjempeinnsats for 38 
å få det tallet ned, og det kan ikke Siv jensen forsøke å ta vekk.   39 
vi brukte ganske tøffe metoder for å få det til,   40 
og vi fikk ganske mye kjeft for å gjøre det,   41 
og det synes jeg du kunne bare innrømt Siv,   42 
selv om du ikke liker at andre klarer å gjøre noe med tingene,   43 
så gjorde vi noe med det.   44 

PUB: ((applaus og hyling))   45 
KRF:  kan jeg få si no nå?   46 

kan jeg få-- kan jeg få lov å si no nå programleder?   47 
P:  Jens. Stoltenberg, egentlig så er et vel slik at FrP og Arbeiderparti 48 

er ganske like i noen spørsmål i asylpolitikken?   49 
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i hvert fall så har Arbeiderpartiet strammet !inn dette,   50 
og sagt at de skal stramme det ytterligere inn.   51 
og det innebærer altså at asylsøkere,   52 
det er cirka nitti prosent av de som kommer hit,   53 
de har altså ikke pass, de har ikke ID,   54 
og Arbeiderpartiets politikk er at da får de !ikke jobbe.   55 
helt i motsetning til det Sponheim sier, da får de ikke jobb.   56 
er ikke det en bjørnetjeneste? både overfor dem og overfor oss?   57 

AP:  nei, det er ikke det, for at vi skal ikke gjøre det, hva skal vi si, 58 
for fordelaktig å bare komme til Norge.  e= vi skal føre en !streng 59 
men rettferdig .. asyl- og flyktningpolitikk.   60 
det betyr at vi skal ta innover oss at det er tyve millioner 61 
mennesker på flukt, og vi skal ta vår del av ansvaret.   62 
men nettopp, i og for seg i tråd med hva Lars Sponheim sa,   63 
og derfor må vi slå ned på det misbruk av viktige støtteordninger,64 

 

TRANSKRIPSJONSSYMBOLER 

. (punktum) hevdende intonasjonskontur 

? spørrende intonasjonskontur 

, (komma) fortsettelsesintonasjon 

.. kort pause (under 0.3 sekund) 

= forlenging av lyd 

!ord emfatisk trykk 

ord [ord] overlappende tale  

 [ord] ord   

-- avbrutt intonasjonsenhet 

 ((latter)) kommentar 
  


