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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg

Vedlegg 1:
Bjørnestad, S og Strandberg, T. (2019), "Hun lager gass ved
Hammerfest. Han kutter utslipp i Oslo". Aftenposten 8. oktober
2019, s. 8 og 9

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene må du beskrive dei vala du tar og
grunngi dei.
Du viser kompetansen din ved å:
 Presentere å bruke fagstoff, og grunngi synspunkta dine og
forslaga dine til løysing på oppgåva
 Trekke inn ulike synspunkt og løysningar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
 Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
 Meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter og arbeidsmetodar
 Bruke eksempel der dette er relevant. Trekk gjerne inn
eigne eksempel for å vise større forståing
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
føremålstenleg og ryddig måte, der det går tydeleg fram når
du brukar hjelpemiddel og når det er dine eigne
betraktningar

Andre
opplysningar

Eksamen

Oppgåvesettet inneheld fire oppgåver og du skal svare på alle
oppgåvene. Oppgåve 1 og 2 tel 30 % til saman. Oppgåve 3 og 4
tel 70 % til saman.

Side 2 av 10

Oppgåve 1
Forklar omgrepa kort:
a) Massekommunikasjon
b) Opphavsrett
c) Marknadsføringsloven
d) Dramaturgi

Oppgåve 2
Kommunikasjonsprosessen kan illustrerast ved hjelp av ein modell. Skisser modellen
og forklar.

Oppgåve 3
Matvareprodusenten Eldorado har ein produktserie som heiter "MellomBar". Desse
kjem i ulike smaksvariantar, som "sjokolade & krisp", "kokos & sjokolade", "banan &
melkesjokolade", "havre & nøtter" og "chia, quinoa og nøtter". Produsenten planlegg
no å gå ut med ein kampanje retta mot to ulike målgrupper. Du skal bidra med idear
til marknadsføring av tilbodet retta mot desse to målgruppene:
a) Barnefamiliar som er turglade og ivrige etter at både barn og vaksne skal
trivast ute på tur.
b) Spreke og treningsglade unge vaksne som er opptatt av effektivitet i ein
hektisk kvardag.
Du skal lage eit bodskap som kommuniserer med kvar av målgruppene. Skriv ein ide
til eit reklameprodukt til kvar av målgruppene, og sei noko om utforming, kva slags
type medieprodukt det skal vere og kva for nokre verkemiddel som passar. Skriv
også kor du ville plassert produkta for å nå målgruppene.
Beskriv og forklar vala dine for kvar av målgruppene og skriv litt om kva du ville gjort
forskjellig.

Oppgåve 4
a) Analyser vedlegg 1 på side 7 og 8, "Hun lager gass ved Hammerfest. Han
kutter utslipp i Oslo", frå Aftenposten 8. oktober 2019, og legg vekt på
følgande omgrep:
1. Kjelder/kjeldekritikk
2. Nyheitskriterium
b) Kva kallar vi dei ulike delane som artikkelen består av?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Vedlegg 1:
Bjørnestad, S og Strandberg, T. (2019), "Hun lager gass ved
Hammerfest. Han kutter utslipp i Oslo". Aftenposten 8. oktober
2019, s. 8 og 9

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Du viser din kompetanse ved å:
 Presentere og bruke fagstoff og begrunne dine synspunkter
og forslag til løsning av oppgaven
 Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante
for oppgavens problemstillinger
 Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige
valg
 Mestre relevante grunnleggende ferdigheter og
arbeidsmetoder
 Bruke eksempler der dette er relevant. Trekk gjerne inn
egne eksempler for å vise større forståelse
 Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og ryddig måte, der det fremgår tydelig når
du bruker hjelpemidler og når det er dine egne
betraktninger

Andre
opplysninger

Eksamen

Oppgavesettet inneholder fire oppgaver og du skal besvare alle
oppgavene. Oppgave 1 og 2 teller 30 % til sammen. Oppgave 3
og 4 teller 70 % til sammen.
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Oppgave 1
Forklar begrepene kort:
e) Massekommunikasjon
f) Opphavsrett
g) Markedsføringsloven
h) Dramaturgi

Oppgave 2
Kommunikasjonsprosessen kan illustreres ved hjelp av en modell. Skisser modellen
og forklar.

Oppgave 3
Matvareprodusenten Eldorado har en produktserie som heter "MellomBar". Disse
kommer i ulike smaksvarianter, som "sjokolade & krisp", "kokos & sjokolade", "banan
& melkesjokolade", "havre & nøtter" og "chia, quinoa og nøtter". Produsenten
planlegger nå å gå ut med en kampanje rettet mot to ulike målgrupper. Du skal bidra
med ideer til markedsføring av tilbudet rettet mot disse to målgruppene:
a) Barnefamilier som er turglade og ivrige etter at både barn og voksne skal
trives ute på tur.
b) Spreke og treningsglade unge voksne som er opptatt av effektivitet i en
hektisk hverdag.
Du skal lage et budskap som kommuniserer med hver av målgruppene. Skriv en ide
til et reklameprodukt til hver av målgruppene, og si noe om utforming, hva slags type
medieprodukt det skal være og hvilke virkemidler som passer. Skriv også hvor du
ville plassert produktene for å nå målgruppene.
Beskriv og forklar valgene dine for hver av målgruppene og skriv litt om hva du ville
gjort forskjellig.

Oppgave 4
a) Analyser vedlegg 1 på side 7 og 8, "Hun lager gass ved Hammerfest. Han
kutter utslipp i Oslo", fra Aftenposten 8. oktober 2019, og legg vekt på
følgende begreper:
1. Kilder/kildekritikk
2. Nyhetskriterier
b) Hva kalles de ulike delene som artikkelen består av?
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