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Studentene har tilgang til alle hjelpemidler hvilket gjør at det er viktig at studentene viser at de 

kan bruke fagbegrep i drøfting og analyser.  

 

Oppgave 1, sakprosa:  

Studentene skal svare på to spørsmål til blogginnlegget «Boklansering, bokcover og videoblogg» 

fra Sunniva Roses blogg. De skal ta som utgangspunkt den vedlagte pdf-versjonen av 

blogginnlegget.  

 

Spørsmål 1:  

Sakprosa kan defineres med utgangspunkt i Tønnesson (2013, s. 34) og materiale fra 

forelesninger.    

 

Sakprosa er tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om 

virkeligheten. Sakprosateksten kommuniserer gjennom skriftlig verbalspråk, men dette 

skjer ofte i samspill med andre tegnsystemer. (Tønnesson, 2013, s. 34) 

 

Tønnesson foreslår to definisjoner av sakprosa basert på bruks- og virkeområder: det er litterær 

og funksjonell sakprosa.  

 

Litterær sakprosa er forlagspubliserte tekster med navngitte forfattere. Forfatterne 

forstås her som individer. Forfatteren henvender seg som uavhengig skribent til en 

allment tilgjengelig offentlighet. I den litterære sakprosaen står alle litterære virkemidler 

til rådighet, så lenge kontrakten om den grunnleggende, direkte tilknytningen til 

virkeligheten er opprettholdt. Den litterære sakprosaens medier er for tiden elektroniske 

trykte bøker, hefter og tidsskrifter. (Tønnesson, 2013, s. 34) 

 

Funksjonell sakprosa er offentlige tilgjengelige tekster skrevet av private eller offentlige 

institusjoner eller av navngitte eller ikke navngitte privatpersoner. Forfatterforståelsen er 

kollektiv. Forfatteren henvender seg som skribent på vegne av en institusjon til 

allmennheten eller andre institusjoner. Denne sakprosaens sjangerkrav er intimt 

forbundet med deres tiltenkte funksjon. Den funksjonelle sakprosaens medier spenner fra 

bøker via aviser til radio, brosjyrer og tekstede bruksgjenstander og omfatter en rekke av 

internettets medier. (Tønnesson, 2013, s. 34)   

 

Blogginnlegget lar seg ikke enkelt kategorisere i en av disse to sjangrene. Eksempler på forhold 

som kan drøftes ved sjangerfesting av innlegget:  

- Teksten er et blogginnlegg og er ikke publisert. Dermed ser ikke teksten ut til å høre til 

den litterære institusjonen.  



- Samtidig er teksten produsert og signert av forfatter som ikke taler på vegne av en 

institusjon. Dette taler til fordel for sjangerfesting som litterær sakprosa. 

- Teksten kan tenkes å ha juridisk verkshøyde, altså at forfatteren har opphavsrett. Dette 

taler for at teksten kan sjangerfestes som litterær sakprosa.  

 

En gjennomsnittlig besvarelse dekker definisjonene og argumenterer for en kategorisering av 

innlegget med utgangspunkt i teksten og definisjonene. En særlig god besvarelse viser høy grad 

av selvstendighet i bruk av faglitteratur og i diskusjonen. Den særlig gode besvarelsen er godt 

strukturert og viser sikker og korrekt språkføring.  

 

 

 

Spørsmål 2:  

Studentene finner litteratur om etos i Tønnesson (2013), i Svennevig (2020) og i Bakken (2020). 

Bakken tar for seg forskjellen mellom innledende og avledet etos.  

 

Oppgavetekst: Hvordan fremstår avsenderens etos? Diskuter forfatterens innledende og avledede 

etos. Du skal forholde deg til både verbaltekst, layout, fotografier og andre visuelle hjelpemidler.   

 

«Innledende etos er vår oppfatning av en avsenders troverdighet forut før møtet med en gitt 

tekst» (Bakken, 2020). Studentene kan si noe om hvem forfatteren er enten med utgangspunkt i 

oppgitt materiale eller med utgangspunkt i materiale utenom det som er oppgitt i oppgaven. Vi 

kan ikke ta for gitt her at studentene vet hvem Rose er og det bør ikke trekke ned om de ikke 

kjenner til forfatteren fra før. Studentene bør likevel si noe om hva innledende etos er og for 

eksempel si noe om det umiddelbare inntrykket.  

  

«Avledet etos er det inntrykket vi får av avsenderens troverdighet på grunnlag av selve teksten» 

(Bakken, 2020, s. 54). Her kan studentene for eksempel reflektere rundt eksplisitte og implisitte 

måter å bygge troverdighet i teksten. For eksempel kan studentene trekke frem måten Rose 

skriver på med tanke på hva hun formidler.  

 

En gjennomsnittlig besvarelse viser at studentene kjenner begrepene innledende og avledet etos. 

I tillegg bør de kunne bruke begrepene i diskusjonen. En særlig god besvarelse viser høy grad av 

selvstendighet i bruk av faglitteratur og i diskusjonen. Den særlig gode besvarelsen er godt 

strukturert og viser sikker og korrekt språkføring.  

 

 

 

 

  



Oppgave 2, samtaleanalyse:  

 

En sekvens består av handlinger som er tettere knyttet sammen enn andre ytringer. Den 

grunnleggende sekvensen er et nærhetspar. I samtaleutdraget finner vi to nærhetspar: i linjene 1 

og 8 (forslag – aksept), og i linjene 4 og 6 (reparasjonsinnleder og reparasjon). Nærhetspar består 

av første pardel og andreledd (andre pardel). Første pardel gjør det relevant å produsere 

andreleddet umiddelbart men av og til blir det andreleddet utsatt av en innskuddssekvens slik 

som i utdraget i linjene 4 og 6: her er innskuddet en reparasjonssekvens som søker å oppklare 

meningen til den første pardelen. Den er dermed en bakover orientert innskuddssekvens.  
 

Oppgave 3, diskursanalyse/virkelighetsbilder:  

Studenten skal analysere en tekst skrevet av NHO ved hjelp av verktøy fra diskursanalyse 

(Virkelighetsbilder i Svennevig, 2020).  

Studentene er henvist til Svennevigs kapittel om virkelighetsbilder for å gjøre en diskursanalyse. 

Kapittelet handler om hvordan valg av ord og uttrykksmåter bidrar til å skape ulike 

virkelighetsbilder og dermed har ulike politiske og ideologiske konsekvenser. Kapittelet 

studentene har hatt på pensum tar for seg ulike tema som kan være aktuelle i analysen av 

tekstene: Perspektiv (eks. verdiladning), kategorisering, metaforer og metonymier, verdiladning, 

eufemismer og dysfemismer, prosesser og deltagere (tilstander, hendelser, handlinger, aktiv og 

passiv m.m.), diskurser, argumentasjon (argumentasjonsskjemaer, retoriske appellformer, 

argumenters holdbarhet). 

Oppgaveteksten er åpen og tillater at studenten selv velger fokus for analysen. Forskjellige 

temaer som kan være aktuelle i denne teksten er fremstillinger av ulike aktører i teksten. 

Hvordan fremstiller NHO seg og sine meninger og hvordan fremstiller de regjeringen og 

smittevern? Her kan det være aktuelt å se på kategoriene som brukes (tiltak vs. restriksjoner, 

lokal vs. nasjonal, bar vs. serveringssted). Noen av studentene vil kanskje kunne identifisere 

teksten som en del av en overordnet diskurs, men dette bør ikke være et krav for å oppnå en 

toppkarakter.  

En gjennomsnittlig besvarelse tar for seg relevante momenter fra litteraturen og kobler disse til 

eksempler fra analyseteksten på en god måte. I tillegg til å beherske fagbegrepene og bruke 

relevante fagtermer til analysen, bør studenten vise evne til å analysere tekst og bruke begrepene 

på en relevant måte. Analysen er ryddig og strukturert. En særlig god besvarelse viser høy grad 

av selvstendighet i bruk av faglitteratur og i utførelse av analysen. Den særlig gode besvarelsen 

er godt strukturert og viser sikker og korrekt språkføring.   


