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I fagplanen for emnet heter det at studentene skal få innsikt i retorikk, semiotikk, sjangerkunnskap og 
sakprosa, også i et historisk perspektiv, samt i fagspråk på ulike fagområder og i ulike sjangrer, som 
fagartikler og essay. I tillegg skal studentene få forståelse for og arbeide med et utvidet tekstbegrep 
og utvikle evne til å beskrive, kritisk vurdere og se forbedringspotensial i egne og andres tekster. De 
skal også utvikle sin kompetanse i å bruke digitale verktøy i egen skriving.  
Ut fra dette ønsker jeg å ta utgangspunkt i følgende pensum: 

 
 
Teori (481 sider):              

Askeland, N. (2010): "Metaforar, politisk retorikk og pedagogiske tekster".  
I: S.V. Knudsen og B. Aamotsbakken (red.): Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster. 
Kristiansand: Høyskoleforlaget (K) – 19 sider 

Askeland, N. 2010. "Metaforer i mange fag". I: D, Skjelbred og B. Aamotsbakken (red.):  
Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet. Oslo: Novus forlag (K) -13 sider 

Christiansen, Atle. (2010): Kritikarboka. Om litteratur, journalistikk og kvalitet (s 31-82).  
Bergen: Fagbokforlaget (K) – 52 sider 

Gullestad, M. (2007): Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse (kap 7).  
Oslo: Universitetsforlaget (K) – 15 sider 

Haas, G. (1982): ”Essayets særmerke og topoi”. I: O. Grepstad (red.): Essayet i Norge.  
Fjorten riss av ein tradisjon. Oslo: Det Norske Samlaget (K) – 10 sider 

Kjeldsen, J.E. (2006): Retorikk i vår tid (kap 3, 4, 5 og 9). Oslo: Spartacus – 93 sider 

Lopate, P. (1994): "Introduction". I: The Art of the Personal Essay. An Anthology from  
the Classical Era to the present. New York: Random House (K) – 32 sider 

Melberg, A. (2005): Å reise og skrive. Et essay om moderne reiselitteratur. Oslo: Spartacus  
(K) – 28 sider 

Miller, C. (2001): "Genre som sosial handling". I: Rhetorica Scandinavica nr 18, 17-35. 
http://www.retorikforlaget.se/titlar/rhetorica-scandinavica/eartiklar/klassiker/genre-som-
sosial-handling - 19 sider 

Selnes, G. (2010): "Sannheten om det norske essayet? I : G. Selnes: Det fjerde kontinentet.  
Essays om America og andre fremmede fenomener. Bergen: Vigmostad & Bjørke (K) – 18 
sider 

Thorbjørnsrud, B. (2001): "Innledende essay". I: E. W. Said: Orientalismen. Oslo: De norske 
Bokklubbene (K) - 42 sider 

Tønnesson, J. (2008): Hva er sakprosa? Oslo: Universitetsforlaget (s 7-128) – 123 sider 

Aamotsbakken, B. (2007): "Pedagogiske intertekster. Intertekstualitet som teoretisk og 
praktisk begrep." I: S. V. Knudsen, D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (red.): Tekst i vekst. 
Oslo:Novus (K) – 17 sider 



Skriving og metode (270 sider): 

Andersen, M. Morken (2008): Skriveboka. Oslo: Aschehoug forlag. (Kap 4 + Roller og språk 
(102-107), Ditt blikk på verden (111-116), Distanse og nærhet (202-207), Fiksjon og 
virkelighet (226-228), Filter (229-234) og Å gi tilbakemelding på en tekst (510-516)) – 123 
sider 

Dysthe, O., F. Hertzberg og T. L. Hoel (2010): Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. 2. 
utg. Oslo: Abstrakt (side 9-110 + kap 9) – 124 sider  

Kjeldsen, J.E. (2006): "Tilbakemelding på tekst". I: O. Dysthe og A. Samara (red.):  
Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå. Oslo: Abstrakt forlag (K) – 17 sider 

Lindstad, S. (2010): ”Malstyring” I: Forskerforum 5/2010 – 5 sider 

Lindstad, S. (2010): ”Debatten om malstyring fortsetter” I: Forskerforum 7/2010 – 1 side 

 
Eksempeltekster (316 sider) 

Andersen, P.T. (2005): "Gaten. I Samtiden 2/2005 (K) – 19 sider 

Haaheim, H. (2011): "Litterær reise". I Ut i livet. Korte og lange reiser.  
Masteroppgave i faglitterær skriving, Høgskolen i Vestfold (K) – 8 sider 

Hovland, R. (2011): Kunsten å komme heim. Oslo: Samlaget – 246 sider 

Hellesnes, J. (2010): "Storytelling?" I Det femte monarki og andre essay.  
Oslo: Samlaget (K) - 15 sider 

Hertzberg, F. (2001): Tusenbeinets vakre dans. Forholdet mellom formkunnskap  
og sjangerbeherskelse. Rhetorica Scandinavia 18, 92-105. (K) – 13 sider  

Solstad, D. (2008): ”Om ytringsfriheten”. I: Samtiden 2/2008 – 15 sider 

 

 
Digitale ressurser og verktøy 

Forelesningspresentasjoner på http://skrivemaster.wordpress.com 

Ordbøker, IKT-hjelp og litteratursøk på http://www.hive.no  

WordPress – program for studieblogging 

EndNote – program for arkivering og bruk av referanser 

 

 
 
 


