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Hvorfor diskursanalyse?

• Som oftest på de tekstene vi leser mest
(1/4 av alle nordmenn leser VG hver dag)

• Stille spørsmål ved «hverdagstekstene»

• Se hvordan tekst virker sosialt og kulturelt

• Finne doxa; det som tas for gitt (i redaksjoner
f.eks, uuttalte normer som bare sitter i
veggene)

Hva tar vi for gitt?

• rettigheter

• relasjoner

• kunnskap

• identitet



Hva er diskurs?

Dagligtalen:

• en diskusjon

• et spesielt språkbrukmønster

I diskursanalysen:

• tekst i kontekst

Analytisk rammeverk

Kontekster

• Kartlegg mulige kontekster.
- kulturkontekst

- situasjonskontekster

- tekstuell kontekst (kotekst, intertekstualitet
og sjanger)



Hvilke

kontekster

står denne

forsiden i?

Og filmen?

Analyse av diskursiv praksis

• TEKSTPRODUKSJON
INSTITUSJONELLE PROSESSER:
– redaksjonelle prosedyrer

– rutiner

• TEKSTKONSUM:
DISKURSIVE PROSESSER
– når og hvor leser vi aviser/ser TV/hører radio

– en del av den daglige rutinen

– alene eller sammen med noen

Hvordan kan den
diskursive praksisen til
denne bloggposten
beskrives?



Tekstanalysen

• Finn hvilke sjangere testene trekker på

• Beskriv og fortolk visuelle og
verbalspråklige trekk som er relevante i
den aktuelle konteksten

F.eks:

• Vokabular

• Grammatikk

• Semantikk: meningsdannelse

• Syntaks: setningsoppbygging

Valget av kilder og
talegjengivelse

• hvem snakker, hvem refereres, hvem er
ikke engang konsultert og hvem
kommer overhodet ikke til orde?

• hvordan gjengis kildene?

- direkte tale (talestrek)

- indirekte tale (gjenfortelles)

- fri indirekte tale



Agens og patiens

• Agens = den som utfører handlingen i
en setning

• Patiens = den handlingen går utover
• Agens er ofte skjult
• Se ulike former for å utelate agens; side

96 i Benestad Hågvar

Layout og bildebruk

• multimodal analyse:
– plassering (informasjonsverdi)

– oppmerksomhet (framtredenhet)

– sideuttegning (innramming)

Presupposisjoner

• en underforstått forutsetning i teksten:

- refererer til noe vi forutsetter er kjent

- varierer med konteksten



Verb kategoriserer kilder

• Anføringsverb

• Annen verbbruk

• Hva signalisere de ulike anføringsverbene og
verbene om kildene?

• Hva signaliseres om rapporteringen?

Modalitetsanalyse

• hvor sikker er den som snakker?

• høy modalitet: helt sikkert, uomtvistelig,
han skal, hun må, vil gi, er krise

• lav modalitet; kanskje, kan sies, i noen
tilfeller, tendenser til, jeg kan ikke se at

Modelleser

• hvem henvender teksten seg indirekte til?
• den som forutsettes å lese teksten
• måten leseren forutsettes å lese teksten på
• må se teksten i sammenheng med

konteksten



Mening og funksjon

Forklar teksten ut fra konteksten
• Hvilke sosiale prosesser er

teksten en del av?
• Hvordan kan du forklare valgene

som er gjort?
• Hvilke sosiale konsekvenser kan

teksten ha?


