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KAPITTEL 1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Min interesse for skriving i dag har trolig røtter helt tilbake til min egen skolegang og 

stilskrivingen. Jeg husker hvor skuffet jeg ble de gangene jeg fikk dårlig karakter og jeg 

trodde jeg hadde skrevet en fremragende tekst. Oftest var mønsteret slik at når jeg trodde jeg 

hadde gjort det bra, fikk jeg dårlig karakter, og når jeg tenkte det var dårlig, fikk jeg god 

karakter. ”Hvor er logikken?”, tenkte jeg i mitt frustrerte sinn. De små knudrete 

kommentarene fra læreren klarte jeg sjelden å tyde. Dersom det mot formodning skulle lykkes 

meg å forstå ordene, klarte jeg likevel ikke å forstå betydningen av det som stod skrevet. Jeg 

skjønte ikke hva læreren ville – vi snakket ikke samme språk.  

Slik jeg forsto det på læreren, var skriveferdighet enten noe man var født med, eller 

noe man kanskje plutselig ble velsignet med, når tiden var inne. Så det endte med at jeg ikke 

gjorde noe annet enn å vente – jeg overlot problematikken til høyere makter. Noe som i 

praksis betydde at jeg gav opp, i alle fall ut ungdomsskolen. 

Det er flere faktorer som kan ha vært medvirkende til at skriveopplæringen var så 

mislykket for min del: Meg selv, læreren, norskundervisningen ved skolen og 

skriveopplæringen generelt utgjør nok noen av de viktigste faktorene. Sannsynligvis var det 

en blanding av alle disse som gjorde utslaget. Jeg er av den mening i dag at det i de fleste 

tilfeller skal være mulig å lære alle elever noe om hvordan de skal skrive godt. 

Skriveopplæringen har bedret seg mye de siste 20-30 årene og ganske sikkert siden jeg 

gikk på mellomtrinnet for 15 år siden. Likevel er det fremdeles en god vei å gå på dette feltet. 

Da jeg begynte å jobbe som lærer i norsk for noen år siden, fikk jeg innblikk i 

skriveopplæringen fra en annen synsvinkel og så med andre øyne at skriving var et krevende 

felt både for elevene og for lærerne. For meg var skriveundervisningen både tidkrevende og 

arbeidskrevende med alle stilene som skulle rettes. Og til tross for mye arbeid og vilje lagt 

ned i hver enkelt tekst var jeg usikker på om jeg faktisk klarte å hjelpe hver enkelt elev slik at 

de ble bedre skribenter. Spørsmål jeg har stilt meg, er blant annet: Hvordan skal man få 

elevene til å forstå hva som er bra og hva som er dårlig skriving? Hvilke ferdigheter kan 

elevene lære på kort tid, og hvilke ferdigheter er avhengig av en modningsprosess? Hva skal i 
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så fall til for at de skal modnes? Hvordan skal man tilpasse undervisningen til den enkelte? 

Min egen usikkerhet ble ikke mindre av at de erfarne lærerne jeg samarbeidet med og pratet 

med, hadde svært forskjellig undervisningspraksis og noen ganger forskjellig syn på hva god 

skriving var. Dette førte til at jeg ønsket å lære mer og finne ut av hva man faktisk visste om 

skriving blant unge. Jeg ønsket å finne ut av om det fantes teoretiske og forskningsbaserte 

holdepunkter for mine og andres oppfatninger av skriving blant unge. Gjennom arbeid med 

elevtekster hadde jeg gjort en del observasjoner og dannet meg en forståelse av hva som var 

god og hva som var dårlig skriving, men det fristet å gå mer systematisk til verks enn det man 

stort sett får mulighet til når man retter elevtekster i jobbsammenheng. Jeg hadde lyst til å 

kartlegge ulike fenomener og tendenser i elevskrivingen som jeg tidligere hadde sett, men 

ikke fått gått i dybden på. Det var dette som lå til grunn for mitt valg av tema for 

masteroppgaven.  

Det har vært vanskelig å spesifisere tematikken. Jeg har oppdaget hvor mange 

innfallsvinkler, teorier og metoder som finnes innenfor skriveforskningen. Etter hvert har jeg 

likevel funnet en innfallsvinkel som har passet med mitt interessefelt. I arbeidet med 

elevtekster har jeg alltid syntes at det har vært et interessant aspekt ved tekstene at de tar opp i 

seg elementer fra diskurser og tekster i konteksten, og hvordan dette påvirker tekstkvaliteten.  

Nasjonale prøver i 2005 for 11. trinn skulle kartlegge elevers grunnleggende 

ferdigheter i skriving og tok utgangspunkt i et tverrfaglig møte mellom norsk og naturfag. I og 

med at skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag ble innført med Kunnskapsløftet i 

2006, syntes jeg at de nasjonale prøvene var et svært relevant og interessant materiale for 

oppgaven.  

De nasjonale prøvene ble riktignok avholdt i 2005. Likevel bygger utarbeidelsen av 

den nasjonale prøven i skriving på den samme forståelsen av skriving som den nye 

læreplanen. Flere av medlemmene i Forskergruppen
1
 som utarbeidet prøvene, ga råd og 

innspill til læreplangruppene om hvordan skriving skulle innarbeides i de nye planene (Berge 

2005b s. 166-167). Det er altså Kunnskapsløftets syn på skriving som ligger til grunn for 

forståelsen i denne oppgaven. Dette til tross for at forfatterne av tekstmaterialet er barn av 

L97 og R94. 

                                                 
. 
1
 Professor Ragnar Thygesen, NTNU, seinere Universitetet i Stavanger, professor Lars Sigfred Evensen, NTNU, 

professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, forsker Wenche Vagle, stipendiat/høgskolelektor Rolf Fasting, 

Universitetet i Oslo (Berge 2005b s 166-167). 
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1.2 Problemstilling 

 

De nasjonale prøvene for 11.trinn i 2005 skulle teste elevers skrivekompetanse med 

utgangspunkt i et tverrfaglig møte mellom naturfag og norsk. I denne oppgaven vil jeg bruke 

diskursanalyse som grunnleggende metode. Jeg skal ta for meg 20 elevtekster hentet fra de 

nasjonale prøvene. Ti av disse har som mål å være av beskrivende og forklarende karakter, og 

ti av dem skal være argumenterende. Jeg vil analysere disse tekstene og se dem i lys av de 

sosiale og kulturelle rammene som omgir dem. De sosiale og kulturelle rammene innebærer 

den nære konkrete konteksten tekstene blir produsert innenfor, men det som vil ha 

hovedfokus i min oppgave, er hvilke stemmer og diskurser som gjenspeiler seg i tekstene.  

 

Det elevane skriv i ein tekst, vil i den nære konteksten vere påverka av det 

førebuingsarbeidet som er gjort i klassen i samband med skrivinga. Men det vil også 

vere påverka av tekstar som elevane tidlegare har lese, høyrd og skrive, av det som er 

sagt i klasserommet av dei sjølve, av læraren, av medelevar, av tekstar som 

klasseromsstrukturen er sett saman av, og av eit mangfald av andre tekstar som er vovne 

inni deira eigne liv. (Løkensgard Hoel 2000 s. 47) 

 

Med fokus på noen utvalgte diskursive felt vil jeg forsøke å gå gjennom hver enkelt tekst og 

peke på noen felles og symptomatiske trekk ved de utvalgte tekstene. 

  I dette studiet har jeg to overordnede mål. Jeg vil: 

 

1) undersøke tekstene diskursanalytisk og se om dette kan gi noen innsikt til forståelse 

av elevenes skriving og tekstskaping.  

2) se om funnene har sammenheng med kvalitetsvurderingen for disse tekstene og om 

dette samsvarer med funn som er gjort tidligere på dette feltet. 

 

Den diskursanalytiske undersøkelsen er delt inn i fire hovedområder:  

For det første skal jeg undersøke i hvilken grad elevene tar del i en skriftlig diskurs 

kontra en muntlig diskurs. I og med at det er beskrivende, forklarende og argumenterende 

skriving i naturfaglige emner som elevene testes i, vil trolig forekomst av muntlige elementer 

bryte med krav og forventninger til denne typen tekster. Jeg regner med å finne større grad av 

muntlige elementer i de ”middels gode” tekstene enn de ”over middels gode” tekstene (om 

vurdering se 2.3). 

For det andre vil jeg undersøke i hvilken grad elevene tar del i den naturfaglige 

diskursen. Jeg stiller her opp visse kriterier som kjennetegner denne diskursen, og ser i 
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hvilken grad elevene deltar i diskursen eller bryter med det som forventes. Her vil jeg tro at 

dem som i stor grad deltar i diskursen, får bedre uttelling enn dem som ikke gjør det, og at 

brudd med diskursen teller negativt. 

Det tredje elementet jeg vil se på, er hvordan elevenes tekster tar opp i seg elementer 

fra skriveundervisningen i norskfaget. I og med at denne undervisningen har som mål å 

gjøre elevene til best mulig skrivere og av den grunn skal gjenspeile hele den sammensatte 

skriveprosessen, er dette feltet svært vanskelig å undersøke i sin helhet. Slik blir det i denne 

analysen svært begrenset hva jeg kan finne av spor fra denne diskursen. Ofte vil 

skriveundervisningen inneholde en del konkrete skriveråd som blir formidlet og arbeidet med 

i norskundervisningen. Rådene vil ofte, dersom de fungerer etter sin hensikt, virke som 

naturlige komponenter i den ferdige teksten. De kan således være vanskelige å oppdage. 

Dersom skriverådene misforstås eller brukes feil av elevene, kan de derimot være lettere å 

identifisere i tekstene. Det kan også være interessant å se om man finner noen spor av den 

gamle skolestiltradisjonen. Jeg er usikker på om dette elementet vil kunne si noe om 

kvaliteten på tekstene, men jeg mener likevel at identifisering av noen elementer fra 

skriveopplæringen vil være med på å belyse elevtekstene som fenomen og sammensatt 

prosess. 

Det siste momentet jeg ønsker å undersøke, er i hvilken grad elevene er påvirket av 

andre tekster og andre sjangrer utenom det som er forventet i diskursen. Her kan man finne 

påvirkning fra useriøse og mindre passende tekstforbilder. Jeg vil tro at det her kan være 

snakk om tekstlige forbilder som i stor grad når frem til ungdomskulturen, som reklametekster 

og reklamekampanjer, ungdomsmagasiner, blogger, tegneserier osv. Men også påvirkning fra 

for eksempel skjønnlitteratur vil kunne føre til poetiske og kunstneriske formuleringer som 

bryter med en saklig fremstillingsform. Ofte vil en ubevisst innblanding av andre diskurser 

føre til brudd som har en negativ innvirkning på tekstskapingen, spesielt i seriøs sakskriving, 

som vi har med å gjøre i de aktuelle tekstene. Men dette er ikke alltid tilfellet. Elever vil også 

kunne bruke utenforliggende diskurser og sjangrer som en ressurs i sin tekstskaping. Dette vil 

da ofte være en bevisst aktivitet i motsetning til i de tekstene hvor det ikke er hensiktsmessig. 

Hensiktsmessig bruk av tekstforbilder hentet fra andre diskurser og andre former for 

intertekstualitet vil trolig være å finne i de sterke elevtekstene.   

1.3 Oppbygning av oppgaven 

Denne oppgaven består av seks kapitler. I kapittel 1 har jeg allerede gjennomgått bakgrunnen 

for oppgaven og problemstillingen. Kapittel 2 omhandler både materialet og metoden jeg har 
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benyttet meg av. Jeg gjør først rede for det tekstlige materialet som er gjenstand for 

undersøkelse og bearbeidelse. Her kommer jeg inn på oppgavetekstene for prøvene i 2005, og 

jeg redegjør for vurderingsformen og vurderingskriteriene som ligger til grunn for 

kvalitetsvurderingen. I metodekapittelet forklarer jeg hvordan jeg har tatt utgangspunkt i 

Norman Faircloughs metode for kritisk diskursanalyse og benyttet deler av metoden til mine 

formål. Her kan det være en fordel å merke seg at en grundigere utredning av teorien som 

ligger til grunn for metoden, er gjort i kapittel 4. I kapittel 3, som jeg har kalt ”forskning og 

begrepsavklaring”, har jeg valgt å innlede med en gjennomgang av tidligere forskning. 

Deretter gjør jeg rede for hva som legges i fenomenet skriving i dagens skriveforskning, og 

hvilken forståelse og betydning av begreper jeg legger til grunn og benytter meg av i 

oppgaven. I kapittel 4 behandler jeg mer spesifikk teori knyttet til oppgaven og analysene. Det 

starter med en gjennomgang av Faircloughs diskursanalyseteori og munner ut i en 

redegjørelse av de diskursive felt jeg skal undersøke, og de språklige elementer jeg skal 

konsentrere meg om i analysen. I kapittel 5 kommer en grundig gjennomgang av hver enkelt 

elevtekst. Jeg markerer her alle de språklige funnene innenfor de enkelte diskursene og 

avslutter med en oppsummering av hver tekst. I det avsluttende kapittel 6 følger en helhetlig 

oppsummering, og jeg ser undersøkelsene og resultatene i forhold til problemstillingen og de 

forventningene jeg hadde til analysene. 
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KAPITTEL 2. MATERIALE OG METODE 

2.1 Materiale 

 

Materialet i denne oppgaven er hentet fra nasjonale prøver for 11. trinn, 2005. Det består av til 

sammen 20 tekster skrevet av 10 forskjellige elever. Tekstene jeg har plukket ut, representerer 

forfattere av begge kjønn, fem jenter og fem gutter, og det er tekster som de to eksterne 

sensorene stort sett er enige i kvalitetsvurderingen av.
2
 Tekstene i mitt materiale har, med ett 

unntak,
3
 fått ”middels” eller bedre på alle vurderingskriteriene (om vurdering se 4.2.2).

 
De to 

beste tekstene har fått ”over middels” på alle vurderingskriterier utenom rettskrivning og 

tegnsetting (oversikt: Vedlegg 1og 2). For å avgrense oppgaven og ha et fokus på hva som var 

typisk for gode tekster, valgte jeg å se bort fra tekster som fikk ”under middels” i 

vurderingen.
4
 Ellers er utvalget tilfeldig, og jeg har ikke tatt hensyn til hvor i landet og fra 

hvilken skole tekstene kommer fra. 

Det er flere andre avgrensende faktorer ved materialet fra de nasjonale prøvene. Blant 

annet viser tekstene elevenes skriveferdigheter på en heldagsprøve i skolesammenheng. Dette 

gjør at vi kan si noe om undersøkelsens validitet i en heldagsprøvesituasjon, men ikke så mye 

om skriving ellers i skolen eller utenfor skolen. Undersøkelsene vil således ikke ha økologisk 

validitet (Berge 2005a s. 18). 

Oppgaveutvalget som lå til grunn for de nasjonale prøvene, er også en avgrensende 

faktor for mitt materiale. Skrivegruppen som utarbeidet de nasjonale prøvene, ønsket å 

forankre prøven i relevante problemstillinger og fagstoff, og det ble tatt utgangspunkt i et 

tverrfaglig møte mellom naturfag og norsk. Elevene skulle skrive to sammenhengende tekster 

med utgangspunkt i to forskjellige naturfaglige, og til dels samfunnspolitiske, temaer. De 

skulle beskrive, forklare og argumentere (se 3.1.1) og hadde ingen valgfrihet når det gjaldt 

tema eller skrivemåte. Dette sier mye om rammene for mitt materiale. Det senker validiteten i 

forhold til annen skriving, men innsnevringen gjør også at man kan gå mer i dybden på denne 

spesielle typen skriving, som det ikke har vært forsket så mye på. 

                                                 
2
 Sensorene har kommet frem til ca samme snitt i forhold til de fem vurderingskriteriene de skulle ta stilling til. Og 

ofte, men samsvarer også vurderingen av de ulike vurderingskriteriene. Se vedlegg 1. 
3
 En har fått ”under middels” på et kriterium av den ene sensoren. 

4
 Med unntak av teksten som er nevnt i note 3. 
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2.2 Oppgavetekstene 

Oppgavene som elevene skulle skrive på prøvedagen, er begge saktekster, men av ganske 

forskjellig karakter. Den første oppgaven så slik ut: 

Oppgave 1: Bærekraftig utvikling 

Skriv en oppgave der du beskriver hva ”bærekraftig utvikling” er, og forklarer hvorfor 

bærekraftig utvikling har blitt et viktig tema i samfunnet vårt. Gi teksten en tittel. 

 

Bruk gjerne notatene dine når du skriver, og skriv en sammenhengende tekst. 

 

I denne første oppgaven skal elevene beskrive hva bærekraftig utvikling er, og forklare 

hvorfor bærekraftig utvikling er blitt et viktig tema i samfunnet vårt. Dette er en klart og 

tydelig formulert oppgavetekst. På den ene siden vil oppgaveformuleringen gjøre det lett for 

eleven fordi den begrenser tolkningsmuligheter og senker krav til kreativitet og kunnskap om 

sjangrer. På den andre siden forventes det ved en oppgavetekst av denne typen at eleven 

faktisk utfører de språkhandlingene som det blir spurt etter. I kursmaterialet for de nasjonale 

prøvene gjøres det klart at denne oppaven prøver eleven i en skrivemåte som ikke er den 

vanligste i norskfaget, og at det er viktig at innholdet i teksten er organisert som en fagtekst 

(Thygesen 2005
5
). Den første oppgaven stiller altså krav til både beskrivende og forklarende 

struktureringsprinsipper, se 3.2.1, men den stiller også krav til at eleven har nok kunnskap om 

det faglige til å gi beskrivelser og forklaringer som er relevante. For at elevene skal lykkes, 

bør de altså ha jobbet med og satt seg inn i fagstoffet før prøvedagen. De kan trolig til en viss 

grad også bruke egne erfaringer om emnet, men dette begrenser seg med tanke på hva som er 

relevant. Oppgave 1 vil trolig være den av oppgavene som sier mest om elevenes fagskriving, 

blant annet fordi elevene her skal ha fokus på teksttyper og struktureringsprinsipper som er 

typisk for fagtekster, og fordi oppgaveteksten legger opp til en objektiv fremstilling med et 

klart fokus på det referensielle aspektet (se 4.3.3). Sett i forhold til de utvalgte feltene jeg skal 

arbeide med i mitt analysemateriale, vil jeg tro at oppgave 1 i enda større grad enn oppgave 2 

stiller krav til en skriftlig stil og til at elevene viser at de tar del i den faglige diskursen. 

  

 

                                                 
5
 Kursmaterialet er tilsendt fra Ragnar Thygesen på CD-rom i mappe: dokumente: Doc: SGP_vgs_GK(bm). 
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Oppgave 2: Rovdyrforvaltning 

Det er stadig konflikter mellom verneinteresser og husdyrhold i Norge. Mange er også 

redde for at rovdyr skal angripe mennesker. Samtidig er noen rovdyr – for eksempel ulv 

– utryddingstruet, og Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler til å ta vare på 

truede dyrearter. 

 

Du skal skrive en tekst der du tar standpunkt til om det skal være rovdyr som ulv og 

jerv i områder i norsk natur der det er konflikter med husdyrhold. Argumenter for 

standpunktet ditt på en saklig og overbevisende måte. Bruk gjerne notatene dine når du 

skriver, men husk at du skal skrive din egen tekst nå i dag. Lag en tittel til teksten din. 

 

I denne oppgaven skal elevene produsere en argumenterende tekst. Også her er det lagt sterke 

føringer for hvordan teksten skal skrives, fordi teksttypen er eksplisitt formulert, og fordi 

elevene skal skrive om ett tema, rovdyrforvaltning. Det er likevel knyttet mer frihet til denne 

oppgaven enn til oppgave 1.  

For det første har vi i denne oppgaveteksten en lengre introduksjon som forteller om 

den aktuelle problemstillingen. Dette har de med for at ikke eleven skal komme med en 

utgreiing om saksforholdet, men heller ta stilling og begynne å argumentere. Oppgaveteksten 

henvender seg også til eleven på en mer personlig måte og appellerer i større grad til at eleven 

skal være personlig, subjektiv og aktiv: ”Argumenter for standpunktet ditt”, ”du skal skrive 

din egen tekst nå i dag”. Mens det i oppgave 1 står: ”Gi teksten en tittel”, står det i denne 

oppgaveteksten: ”Lag en tittel til teksten din” (mine uthevinger). Her gis altså eleven 

muligheten til å ha et mer subjektivt preg på teksten med et noe større fokus på det 

mellompersonlige aspektet i form av ekspressive/subjektive og appellative/overbevisende 

innslag (se 4.3.3). Men det står også i oppgaveteksten at eleven skal argumentere for 

standpunktet sitt på en saklig og overbevisende måte. Det stilles således også krav til en saklig 

fremstilling, noe som gjør at eleven må finne en balansegang. Blir tekster for ekspressive eller 

for appellative, kan dette lett gå utover mottakerens forventninger om seriøsitet og saklighet. I 

vurderingsveiledningen i faget står det:  

 

Det alle må gjere, er å argumentere for synet sitt. I videregåande skule vil det seie at 

synet er godt underbygd. […] Ein argumenterande tekst om konflikten mellom rovdyr 

og husdyr i rovdyrforvaltninga som skal vere overtydande, må ha eit innhald som er 

relevant. Det er ikkje nok å leggje fram synet sitt som reine påstandar. Denne typen 

tekst treng også faktakunnskap. Dei fleste av dei gode skrivarane i materialet trekkjer 
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inn fagkunnskap og resonnement frå bakgrunnsmaterialet. (Vurderingsveiledning 2005 

s. 13, 16-17 i kursmaterialet)  

 

Argumenterende tekster av denne typen er svært vanlig i norskfaget, men ikke like 

vanlig i naturfag. Det finnes likevel argumenterende tekster i den offentlige debatten om dette 

emnet. Alt i alt vil jeg tro at oppgave 2 vil tillate en noe mer muntlig stil enn oppgave 1, og at 

man vil kunne skrive gode tekster i oppgave 2 uten at det er like store krav til deltakelse i den 

naturfaglige diskursen. 

 

2.3 Vurdering 

I de nasjonale prøvene 2005 brukte de eksterne sensorene vurderingsskjemaer bestående av 

seks vurderingskriterier: Førsteinntrykk, kommunikativ kvalitet, innhold, tekstoppbygging, 

språkbruk, rettskrivning og tegnsetting og bruk av skriftmediet
6
. Vurderingskriterielista viser 

tilbake til kompleksiteten i skrivekompetansen (se 3.2). Kriteriene tilsvarer i stor grad de 

samme kriteriene som går igjen i de fleste andre vurderingsskjemaer der skriving prøves 

(Berge 2005 s. 174). Tekstene skulle ikke karaktersettes, men plasseres på en tredelt skala der 

”middels” ble regnet som normalt og forventet kompetansenivå på årstrinnet 

(Vurderingsveiledning 2005). ”Under middels” og ”over middels” betegner kompetansenivåer 

som skiller seg fra normalen. Elever som befinner seg på disse nivåene, får således ikke 

optimalt utbytte av den vanlige undervisningen
7
. Som det står i vurderingsveiledningen, var 

hovedformålet med de nasjonale prøvene at de skulle ”gje informasjon om elever som fell 

utenfor i undervisningen fordi de enten er særlig svake eller særlig 

sterke”(Vurderingsveiledning 2005 s. 4). Det er meningen ifølge sensorveiledningen 

meningen at en skal se etter elevens styrke og ikke svakhet: ”Nyvunnen kompetanse, som 

enno ikkje er automatisert, er ustabil. Mange av elevane leverer derfor ujamne tekstar. 

Vurderarar skal i slike tilfelle leggje mest vekt på dei beste passasjane i teksten” 

(Vurderingsveileder 2005s.4). 

Trolig har ikke elevene fått beskjed om at de blir bedømt for hver enkelt 

delkompetanse. Jeg vil tro at elevene skriver med en lærer eller sensor i tankene, og at de 

bruker de kunnskapene de har om ”stilskriving” fra tidligere erfaringer og fra de spesifikke 

opplysningene de har fått i forbindelse med denne spesielle prøvesituasjonen. Mitt utvalg av 

                                                 
6
 Bruk av skriftmediet-kriteriet har de fleste sensorene sett bort fra, trolig fordi elevene skriver for hånd. Dette har jeg 

heller ikke med i tabellene. 
7
 Jeg vil bruke betegnelsene 1,2 og 3 for henholdsvis ”Over middels”, ”middels” og ”unders middels” senere i 

analysene og oppsummeringene av funn. 
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lingvistiske elementer på språk- og tekstnivå i analysen har ikke direkte sammenheng med de 

ulike kvalitetskriteriene sensorene tok utgangspunkt i. Jeg vil derfor først og fremst se på 

summen av kvalitetsvurderingene sensorene kom frem til, når jeg ser det i forhold til mine 

funn.  

 

2.4 Metode 

I mitt analysearbeid tar jeg utgangspunkt i Norman Faircloughs diskursanalytiske metode slik 

den er beskrevet i Marianne Winther Jørgensens og Louise Phillips Diskursanalyse – som 

teori og metode (1999) (for grundig gjennomgang se 4.1 og 4.2). Jeg tar utgangspunkt i 

Faircloughs tredimensjonale modell for diskursanalyse, men har fokus på de to første nivåene, 

som består av:  

 

1) den kommunikative begivenheten (teksten).  

2) diskursordenen – summen av de diskurstyper som brukes innenfor en sosial institusjon 

eller et sosialt domene.  

 

Analysen av den kommunikative begivenheten, teksten, konsentrerer seg om de 

formelle teksttrekkene. Dette er altså hovedsakelig en lingvistisk analyse. Ved neste trinn ser 

man på den diskursive praksisen som består av samspillet mellom de diskurstyper som man 

finner innenfor den aktuelle diskursordenen. Man tar for seg hvordan språklige trekk og 

fenomener gjenspeiler disse diskursene i teksten. Det er viktig å avgrense den aktuelle sosiale 

praksisen og finne ut av hvilke disipliner innenfor den sosiale praksis som man ønsker å 

beskjeftige seg med og utforme problemstilling ut fra (Jørgensen & Phillips 1999 s. 89). De 

aktuelle diskursene jeg valgte ut, som jeg mente var aktuelle og interessante kategorier for 

mitt analysemateriale, var som nevnt i problemstillingen: 

- Muntlig kontra skriftlig diskurs 

- Naturfaglig diskurs 

- Norskfagets skriveopplæringsdiskurs 

- Horisontal intertekstualitet – påvirkning fra diskurser utenfor 

diskursordenen 

 

Jørgensen og Phillips påpeker at det idealtypiske er å starte med den lingvistiske 

analysen av teksten og deretter bevege seg utover i trinnene i deres innbyrdes rekkefølge. I 
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praksis må man likevel ofte bevege seg frem og tilbake mellom trinnene noen ganger for å få 

oversikt og mulighet til å gjøre en hensiktsmessig analyse. Dette var også tilfellet i mitt 

analysearbeid. Med utgangspunkt i de utvalgte diskurser eller områder jeg skulle ta for meg, 

valgte jeg ut lingvistiske trekk på tekstnivå og språknivå, og deretter undersøkte jeg 

systematisk forekomsten av disse trekkene i elevtekstene. Utvalget av disse elementene er 

basert på kunnskap og teori om emnene hentet fra aktuelle kilder og teoretikere (se 4.3.1 og 

4.3.2).  

Siden jeg tar utgangspunkt i Fairclough, synes jeg det er viktig å nevne at jeg i denne 

oppgaven har utelatt å behandle sentrale aspekter ved Faircloughs teori og metode knyttet til 

det siste nivået i modellen, den sosiale praksisen. Jeg ser bort fra om hvorvidt den diskursive 

praksisen reproduserer eller omstrukturerer den eksisterende diskursordenen, fordi dette 

hovedsakelig blir irrelevant i analysen av elevtekstene. Spørsmål knyttet til sosiale strukturer, 

ideologier og hegemoni utelater jeg også, fordi dette blir for komplisert og omfattende for 

denne oppgaven.  

I min undersøkelse av elevtekstene benytter jeg meg av både kvalitativ og kvantitativ 

metode. Av de elementene jeg skal undersøke i tekstene, er det noen som lett lar seg 

identifisere og kvantifisere, mens andre i større grad vil være avhengig av en tolkning og en 

forklaring. I praksis betyr dette at jeg går gjennom hver enkelt tekst og gjør rede for og 

kartlegger de funn jeg gjør. Deretter systematiserer jeg de kvantitative dataene i skjemaer slik 

at det vil være lettere å generalisere funnene og gjøre sammenligninger. Jeg vil også foreta 

kvantifisering av noen av de kvalitative dataene slik at også disse vil kunne si noe om typiske 

fellestrekk ved tekstene. Berge (2005a s. 91) påpeker at det er viktig i analysearbeid av denne 

typen at man fokuserer på det som er typisk ved besvarelsene. ”De generelle trekkene i 

tekstene blir fokusert, mens de individuelle trekkene til den unike tekstytringen blir nedtonet. 

Det typiske trekkes dermed frem på bekostning av det unike” (Berge 2005a s. 15). Jeg har 

dessverre ikke hatt mulighet til å ta for meg flere tekster i denne undersøkelsen. For å øke den 

eksterne validiteten og styrke generaliseringspotensialet av undersøkelsene vil jeg supplere 

med å vise til analyser som er gjort av elevtekster i andre studier. 
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KAPITTEL 3. FORSKNINGSKONTEKST OG 

BEGREPSAVKLARING 

3.1 Forskningskontekst  

 

Av kjente skriveforskere som har gjort omfattende forskning på skrivekompetanse og 

skriveutvikling blant unge, er Carl Bereiter og Marlene Scardamalia. Disse har blant annet 

vært opptatt av forholdet mellom tale og skrift. De viser i sine studier fra 1982, ”From 

conversation to composition: The role of instruction in a Developmental process”, hvordan 

kognitive strukturer endrer seg fra konversasjon til skriftlig komposisjon. Det vektlegges at 

barn er vant til å produsere kortere enheter i samtaler blant annet fordi det finnes en annen 

deltaker i kommunikasjonssituasjonen. Kunnskapen fra den muntlige kommunikasjonen tar 

de med seg til skrivesituasjonen, og dette resulterer i at skrivingen følger samme mønster som 

muntlig kommunikasjon. 

Andre forskere som er sentrale innenfor forskningsfeltet, er Aviva Freedman og Ian 

Pringle. I artikkelen ”Why students can’t` write arguments” (1984) redegjør de for en analyse 

av elevers skrivekompetanse og kommer frem til at blant 7.- og 8.-klassinger var det hele 98 

% som kunne skrive fortellinger, og kun 12,5 % som mestret å skrive argumenterende tekster 

(ibid. s. 237). De forklarer resultatet med at det er fortellinger som er den dominerende 

teksttypen i tekstene barn møter. De påpeker også at muntlig argumentasjon utarter seg 

annerledes enn skriftlig fordi man i den muntlige kommunikasjonen alltid har flere deltakere 

som er med på å drive argumentasjonen fremover, mens man i skriftlig argumentasjon selv 

må strukturere og organisere teksten (ibid. s. 238). I senere undersøkelser (1989), hvor de har 

med aldersgrupper i 5., 8. og 12. klasse, kom det frem at heller ikke alle 12.-klassinger 

mestret argumenterende skriving. Flere av tekstene som var skrevet av de eldste elevene, viste 

seg å være det Freedman og Pringle kaller exploratory (utforskende) eller persuasive 

(overtalende). Med utforskende skriving mener de tekster hvor det er tydelig at eleven 

utforsker temaet mens han/hun skriver. Overtalende skriving bærer preg av utbrudd, følelser 

og appellativ språkbruk. Freedman og Pringle påpeker her at det førstnevnte fenomenet blant 
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annet kan skyldes at eleven ikke har kommet lenger i sin kognitive utvikling, mens det 

sistnevnte, overtalende tekster, som var spesielt vanlig blant elevene på 12. trinn, kan skyldes 

distraherende modeller av typen reklame og kampanjer som ofte er rettet mot ungdom. Både 

”utforskende” og ”overtalende” skrivemåte er elementer i skrivingen som jeg kommer tilbake 

til i min egen undersøkelse.  

Jon Smidt skriver i sin oversikt over skriveforskning i Norge fra 1993 at 

skriveforskningen i Norge kom i gang på midten av 1980-tallet (Smidt 1993:8). Prosjekt 

skolestil med Sigmund Ongstad var ett av de første prosjektene som ble satt i gang. Dette 

prosjektet tok ikke bare for seg elevtekster fra ungdomstrinnet, men også fra videregående 

skole. Her ble det undersøkt hva man mente kjennetegnet godt og dårlig språk i elevers 

skriftlige arbeider i norsk.  

Av nyere forskning har vi blant annet KAL-prosjektet. Materialet i KAL består av et 

landsomfattende utvalg av eksamensbesvarelser hentet fra grunnskolens avgangseksamen i 

norsk. Det er gjort flere studier med utgangspunkt i KAL-materialet, blant annet 10 studier 

samlet i verket Ungdommers skrivekompetanse, bind 1 og 2 (Vagle mfl. 2005). Gjennom 

undersøkelsene ble det konkludert med at en kunne friskmelde norsk skriveopplæring, men at 

den fremdeles hadde et stort utviklingspotensial, spesielt når det gjaldt resonnerende skriving. 

Det var for det første få som valgte den resonnerende skrivemåten på eksamen, og for det 

andre var det få svært gode skrivere blant dem som valgte denne skrivemåten. Berge 

konkluderer med at resonnerende fremstilling fremstår som ”en uutviklet skrivemåte for 15-

16-åringer hvor stabile tekstnormer ikke er etablert” (Berge 2005 s. 183). Resultatene fra 

KAL-materialet bekrefter altså det som Freedman og Pringle kom frem til i sine studier.  

I studie 6 i Ungdommers skrivekompetanse gjennomfører Berge en grundig kvalitativ 

analyse av resonnerende elevtekster fra KAL-materialet. Det var flere elementer som ble tatt i 

betraktning i disse analysene som jeg også tar i betraktning i min egen undersøkelse. Blant 

annet fokuset på tekst-eksterne referanser – koplingen mellom tekst og kontekst. En så her på 

tekstens referanse med tanke på hvilke registre og sjangerressurser som ble utnyttet av eleven. 

Fokuset ligger på om teksten forholder seg til noen klare sjangertradisjoner utenfor skolen, 

eller om teksten etablerer eksamenssituasjonen som kontekst. Det konkluderes med at de 

svakeste tekstene først og fremst forholder seg til eksamenskonteksten og spørsmålene som 

stilles i oppgavetekstene, mens de gode tekstene utnytter tekstnormer som er å finne i sjangrer 

i den utenforliggende kulturkonteksten. Av språklige trekk som undersøkes, viser 

undersøkelsene at elevene benytter seg lite av det nominaliserte, abstrakte og allmenne 

registeret som er typisk for den resonnerende skrivemåten (Berge 2005 s. 184). Det påpekes 
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likevel at det er et kvalitetstrekk å kunne skrive komprimert og komplekst på en måte som 

gjør den empiriske leseren til modelleser (ibid. s. 186). De dårligste tekstene har ofte et klart 

muntlig preg med mange retoriske spørsmål og utbrudd. Undersøkelsene viste også at det var 

en klar sammenheng mellom elevenes tekster og de stimuleringstekstene elevene hadde 

benyttet seg av (ibid. s. 182). Det var flere eksempler på avskrift eller siteringer. Innforstått og 

reflektert kunnskap viste det seg at elevene hadde problemer med så lenge det ikke var snakk 

om erfaringsbasert kunnskap. 

En av undersøkelsene i KAL-materialet som man skulle tro var av særlig interesse for min 

oppgave, er Sissel Andersons og Frøydis Hertzbergs studium av risikotrekk i 

eksamensbesvarelsene, som bruk av muntlig stil, brudd med forventninger om seriøsitet, 

tabuord, trivialpreg. Men i og med at undersøkelsene og konklusjonene deres bærer preg av å 

gjelde både fortellende, mellompersonlige og resonnerende fortellermåter på ungdomstrinnet, 

skiller de seg en del fra undersøkelsesmaterialet som jeg tar for meg. En konklusjon gjort på 

bakgrunn av denne undersøkelsen er at lærere og sensorer på ungdomstrinnet har utviklet et 

mer symmetrisk forhold til elevene i skrivesituasjonen. Elever som tar en sjanse, blir oftere 

premiert enn straffet. Dette kommer jeg tilbake til. 

 

Så langt har norskfaget hatt et hovedansvar for skriveopplæringen i skolen. Med 

Kunnskapsløftet er dette blitt en grunnleggende ferdighet i alle fag, og skriving på tvers av 

fagene har blitt et aktuelt tema. Foreløpig finnes det imidlertid relativt lite forskning i Norge 

om skriving i andre fag enn norsk. Erik Knain har gjort en diskursanalytisk undersøkelse av 

lærebøker i naturfag og redegjort for hva som kjennetegner den naturfaglige diskursen (Knain 

2001). Senere har han også skrevet flere artikler om blant annet hva som kjennetegner 

skriving i naturfaget.  

I tillegg til dette er det forskning og prosjekter som er satt i gang på området. ”Skriving 

som grunnleggende ferdighet og utfordring. Barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens 

skrivekulturer” er et større prosjekt med Jon Smidt som prosjektleder. Prosjektet er satt i 

gang, men ennå ikke avsluttet. 

I tillegg til dette materialet finnes det flere doktoravhandlinger og masteroppgaver som 

undersøker og forsker på elevers skriving og skrivekompetanse. Men det gjenstår ennå mye 

forskning på området.  

I forberedelsesmaterialet til de nasjonale prøvene konkluderes det med at vi ikke vet nok. 

Spesielt understrekes det at vi vet mindre om skriving i den videregående skolen enn i 

grunnskolen og mindre om skriving i andre fag enn norskfaget. Det antas i materialet at det er 
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stor variasjon i tekstkulturene mellom de ulike fagene når det gjelder sammensetning og 

vektlegging av skrivemåter, skrivehandlinger og sjangrer, og det etterlyses forskning og 

samarbeid på dette feltet.
8
 

 

Det som skiller denne oppgaven fra mye annen forskning som er gjort om skriving, er at den 

tar for seg besvarelser fra de nasjonale prøvene fra 2005 som representerer tverrfaglig 

skriving på 11. trinn. Undersøkelsen min er på mange måter tilpasset denne tverrfaglige 

prøvekonstruksjonen gjennom utvalget av diskurser og elementer som undersøkes. Det er 

ennå ikke gjort mange undersøkelser på skriving i andre fag enn norsk, og jeg har i denne 

oppgaven blant annet tatt for meg spesifikke elementer som jeg mener kan settes som kriterier 

for hva som er god skriving innenfor naturfaget.  

 Muntlige trekk i skriftlige tekster har det vært forsket en del på, og man er enige om at 

dette er et typisk trekk ved svake elevtekster. Jeg forventer å kunne bekrefte denne 

sammenhengen i mine tekster. Det kan være interessant å se om det er stort utslag av muntlige 

elementer i tekster på dette trinnet som har fått ”middels” eller ”over middels” i vurderingen. 

Etter det jeg vet, er det ikke gjort mange undersøkelser hvor en har fokus på muntlig språk 

som prosess i motsetning til skriftlig språk som produkt. Dette fører til en litt annen måte å se 

tekstene på. Det kan være interessant å se om dette er en metode som fungerer for å 

identifisere muntlige trekk og deretter avgjøre om eleven har tatt de siste stegene fra en 

muntlig til en skriftspråklig diskurs. Undersøkelser av registre og påvirkninger fra andre 

sjangrer og diskurser ser jeg også på som interessant fordi det sier mye om hvilke tekster de 

unge omgis av. Spesielt kan det være interessant å se på dette aspektet i forbindelse med 

seriøs fagskriving. 

    

3.2 Skriving – et kognitivt og sosiokulturelt fenomen 

 

I dagens skriveforskning tar en utgangspunkt i at skriving er både et kognitivt og et 

sosiokulturelt fenomen. Disse retningene har i lengre tid preget vår forståelse av skriving, og 

det er også disse perspektivene som ligger til grunn for utarbeidelsen av den nye læreplanen 

for kunnskapsløftet og de nasjonale prøvene.(Berge 2005b s 168 ).  

                                                 
8
 Dette er informasjon fra kursmaterialet som ble brukt i forberedelsene for de nasjonale prøvene. Jeg fikk dette 

materialet tilsendt på en CD. Informasjonen ovenfor er hentet fra en mappen ”Utdypning” og en presentasjon 

ved navn: Hva vet vi om norsk skriveopplæring og om norske elevers skrivekompetanse? 

   



 16 

Skriveforskning med grunnlag i kognitiv psykologi vokste frem på 1970-tallet og var 

opptatt av skriving som kognitiv konstruksjonsprosess. Innenfor denne retningen legges det 

vekt på at skriving er et komplekst fenomen bestående av språkhandlinger, eller 

deloperasjoner, både på lokalt og på globalt tekstnivå. Vi finner de lokale deloperasjonene på 

ord-, setnings- og avsnittsnivå, også kalt mikronivå, og globale hensyn som innhold, sjanger 

og kontekstuelle betingelser på makronivå.  Lingvisten Linda Flower og psykologen John R. 

Hayes er sentrale teoretikere innenfor denne skriveforskningen. De sammenlignet det å skrive 

med å være sjonglør og skulle håndtere mange baller i lufta samtidig (Jf Løkensgard Hoel 

2000 s. 33).  Inndelingen i deloperasjonene fra lokalt til globalt nivå ligger til grunn for 

dagens skriveforståelse, og vi finner blant annet en slik inndeling i sensorenes 

vurderingsskjemaer for de nasjonale prøvene.  

Innenfor den kognitive psykologien finner vi også skjemateorier som forklarer 

hvordan vi organiserer erfaringer og kunnskap om verden i kognitive skjemaer. Skjemaene 

kan beskrives som ”mentale modeller eller representasjoner av vår bakgrunnskunnskap” 

(Vagle mfl. 2003 s. 39). I møte med tekster i samfunnet vil man etter hvert, både bevisst og 

ubevisst, lagre mønstre og modeller for hva som er typisk for de ulike sjangrene og 

teksttypene. Dersom man senere skal lese en bestemt type tekst, vil man aktivere de 

skjemaene man har for denne typen tekst, og derfor møte teksten med bestemte forventninger. 

Man vil også aktivere skjemaene dersom en skal skrive en tekst selv. Det kognitive 

perspektivet gir gjennom skjemateori forklaring på hvordan en blir påvirket av den sosiale og 

kulturelle konteksten som omgir oss, og hvordan tekster vi møter i samfunnet, fungerer som 

forbilder for egen skriving. Det foregår en skjematisk lagring av kunnskap og erfaring som 

danner mønstre og skjemaer som individet senere kan bruke i sin tekstproduksjon.  

Sett fra et sosiokulturelt perspektiv er skrivingen en kontinuerlig sosial prosess hvor 

teksten blir til gjennom en slags dialog. Her er det like mye fokus på mottaker som på sender. 

Tekstens endelige meningsskapning finner vi i møtet mellom teksten og leseren, ifølge den 

sosiokulturelle retningen. 

Det sosiokulturelle perspektivet og skriving som diskursiv praksis har fått mer å si for vår 

forståelse av språk og skriving de siste årene.  Berge understreker at språkets sosiale og 

kulturelle samhandlingsaspekt har gjort seg gjeldende både i M87 og L97: 

 

I disse planene er det sterkt understreket et såkalt funksjonelt syn på språket, dvs. at 

forståelsen av språket og utviklingen av det i skrive- og muntligopplæringen skal ta til 

der språket brukes til å skape mening av mennesker som er innvevd i en faktisk 

samhandlingsfunksjon i en kultur. (Berge 1998 s. 20) 
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Skrivingen blir innenfor denne retningen i stor grad sett på som et sosialt fenomen. Meningen 

finnes ikke lenger alene i den skrevne teksten, men den skapes i interaksjonen mellom leser 

og skriver. Mye av tankegodset vi finner innenfor et sosiokulturelt perspektiv, er hentet fra 

den russiske språk- og litteraturforskeren Michael Bakhtin. Bakhtin legger vekt på at språklig 

handling, både muntlig og skriftlig, ikke er et individualpsykologisk fenomen, men et sosialt 

fenomen. ”Som individ står vi i ein kontinuerleg dialog med det sosiale og kulturelle 

tolkningsfelleskapet vi er ein del av” (Hoel 2000 s. 47). Bakhtin mener en grunnleggende 

dialogisitet preger all interaksjon. Dialog innbefatter både dialog mellom personer, mellom 

leser og tekst, mellom tekster og den indre dialogen i hver enkelt av oss. En tar kontinuerlig 

hensyn til den en snakker til, og hva slags forutsetninger og bakgrunn den en henvender seg 

til, har. Hensynet til andre i ytringen kalles adressivitet i Bakhtins teori (Imsen 2005 s. 292).  

Et annet viktig moment i Bakhtins dialogisme er at alle våre ytringer er bærere av 

stemmer fra tidligere brukere og kontekster hvor ytringene har vært brukt før. Enhver ytring 

betraktet han som et ledd i en større ytringskjede (Imsen 2005 s. 292). Det er dette som i 

Bakhtin-tradisjonen blir kalt flerstemmighet eller polyfoni.  

I et sosiokulturelt perspektiv vil altså skrivingen betraktes som en dialogisk prosess 

både når det gjelder hensynet til ”den andre” i teksten, adressiviteten, og når det gjelder den 

sosiale og kulturelle konteksten og de stemmene, tidligere ytringer, tekster og tradisjoner, som 

er vevd inn i teksten. Det er først og fremst det sistnevnte aspektet ved dialogisiteten jeg vil 

undersøke i mine analyser.  

I dagens dagens skriveforskning tar en som sagt utgangspunkt i at skriving er et 

fenomen som er resultat av begge disse perspektivene. Skriveprosessen bestående av 

deloperasjoner er i et kontinuerlig dialektisk samspill med sosial og kulturell arv i form av 

språk- og tekstkonvensjoner, tekstnormer, sjangrer og tidligere tekster innenfor og utenfor den 

aktuelle tekstkulturen. I mitt videre arbeid med begrepene og fenomenene tekst, kontekst, 

tekstkultur og diskurs er det denne forståelsen av skriving som ligger til grunn. 

 

3.2.1 Sakskriving  

Elevene skal gjennom utdannelsen lære seg å mestre de relevante tekstnormene i vår 

kulturkontekst og være forberedt på å delta i ulike tekstkulturer. Dette inkluderer både 

fortellende fiksjonstekster og saktekster. Det er en glidende overgang mellom disse to 
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kategoriene. Det finnes sjangrer som kan plasseres et sted imellom, som for eksempel 

reportasje, reklame og kåseri, som trekker på elementer fra begge. 

Berge skiller mellom fortellende, resonnerende og mellompersonlige skrivemåter 

(Berge 2005a s. 53). Jeg skal ikke gå i dybden på hva som ligger i hver av disse betegnelsene, 

men jeg vil avgrense saktekstbegrepet og føye de beskrivende, forklarende og 

argumenterende elevtekstene om de naturfaglige emnene inn under betegnelsen resonnerende 

tekster. De tre teksttypene og forskjellen mellom dem kommer jeg tilbake til. 

Den viktigste forskjellen mellom resonnerende og fortellende tekster i skolen er at 

resonnerende tekster vil fortelle noe om virkeligheten og hvordan den faktisk er, mens 

fortellende tekster hovedsakelig er fiktive. I tillegg beror fortellende tekster og resonnerende 

tekster i stor grad på grunnleggende forskjellige struktureringsprinsipper. I fortellende tekster 

er relasjoner i handlinger og hendelser organisert lineært i tid.
9
  Det er altså temporalitet som 

er grunnleggende struktureringsprinsipp. I resonnerende tekster struktureres innholdet etter 

tematiske og logiske prinsipper.  

Studiene av KAL-materialet viste at ungdommer til dels har problemer med å skrive 

resonnerende tekster (Berge 2005a s. 82). Helt fra barnealderen er det de narrative tekstene 

som har vært dominerende når det gjelder både hva de voksne leser for barna, hva barna selv 

leser, og det de ser på film og TV. I tilegg til dette har det hersket et fortellingshegemoni i 

grunnskolen, som har gjort at elevene ikke har kunnet få øve seg i resonnerende skriving 

(Berge 2005a s. 185). Berge peker her på en pedagogisk konflikt mellom kunnskapsorienterte 

formalister på den ene siden og elevorienterte situasjonister på den andre (Berge 2005a s. 

186). Den sistnevnte gruppen har vært den rådende. Den har lagt vekt på at elevene skal få 

undervisning i og bli prøvd i det de selv ønsker å skrive om, og hvordan de ønsker å skrive. 

Dette har ført til at skjønnlitterær skriving om erfaringsnære og private temaer har vært 

prioritert fordi det er dette elevene har foretrukket (Berge 2005 s. 81). Konsekvensen av dette 

har vært at elevene i for liten grad har vært forberedt på kravene til resonnerende skriving når 

de går fra grunnskole til videregående skole, der resonnerende skriving dominerer. Et av 

målene for den nye læreplanen er derfor å gjøre sjangerperspektivet og de argumenterende 

tekstene viktigere, blant annet for å skape et større samsvar og kontinuitet i opplæringen 

mellom grunnskolen og den videregående skolen (Nome mfl. 2005 s. 16).  

 

Den nye læreplanen er den første som ser hele det 13-årige skoleløpet i sammenheng, 

                                                 
9
 Det finnes også noen kausale forbindelser for å forklare handlinger og hendelser. Mulige årsaker koples med 

virkninger (Berge 2005 s. 142) 
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og det blir enda mer enn før nødvendig å se på sammenheng og progresjon gjennom 

hele skoleløpet, ikke minst i overgangen mellom ungdomsskole og videregående 

opplæring. (Jon Smidt 2006 s. 1) 

 

I tillegg blir resonnerende skriving enda viktigere når skriving gjennom Kunnskapsløftet har 

blitt en basiskompetanse i alle fag. Elevene skal kunne skrive innen de ulike fagene og 

benytte seg av de sjangrene som er vanlig innenfor de ulike fagene. Vi har med 

Kunnskapsløftet fått et mer funksjonelt perspektiv på skriving (Nome mfl. 2005 s. 16). 

 

 Siden Stortingets ferdighetsreform innebærer at fagskriving er blitt en viktig oppgave 

for norsk skole, vil ikke elevene lenger kunne velge skriving ut i fra personlige 

preferanser og interesser. Elevenes interesser vil også bli utfordret ved at det vil bli 

tydeligere formelle krav til hvordan tekster skal utformes. (Berge 2005 s. 186) 

 

 

I de nasjonale prøvene fra 2005 ønsket man altså å fokusere på sakskriving og skriving som 

grunnleggende ferdighet i et tverrfaglig møte med naturfag. En valgte ut visse grunnleggende 

ferdigheter og fremstillingsformer
10

 innenfor sakskrivingen og ønsket å teste elevene i 

beskrivende og forklarende argumenterende skriving. I teksttypeteori er disse tre 

fremstillingsformene tre av fire teksttyper: Narrativer, eksplikativer, deskriptiver og 

argumentativer. I praksis går teksttypeteori ut på at man kan klassifisere og kategorisere ulike 

deler av en tekst ved hjelp av tekstinterne kriterier. Ved hjelp av språklige kjennetegn, 

konnektiver (Berge 1990 s. 83), lenker man setninger og meningsbærende enheter i en tekst 

sammen og markerer således relasjonen mellom dem. Teksttypene blir blant annet betraktet 

som finitte hovedstrategier i hvordan vi mennesker reagerer språklig på vår omverden (Ledin 

& Hellspong 2006 s. 22). Breivega refererer til disse hovedformene som de grunnleggende 

kognitive prosesser (Breivega 2003 s. 78). 

Den første teksttypen, fortellende tekst, har temporalitet som struktureringsprinsipp. I 

en beskrivende og i forklarende tekst vil imidlertid deskriptiv og eksplikativ teksttype 

dominere. Mens en deskriptiv teksttype vil beskrive ulike sider ved et fenomen og 

hovedsakelig være strukturert additivt, vil en eksplikativ teksttype forklare 

årsakssammenhenger eller begrunne et saksforhold og være strukturert implikativt. I en 

argumentativ tekst, som kjennetegnes ved at den setter ulike syn opp mot hverandre og 

diskuterer, vil kontrastive relasjoner dominere.  

                                                 
10

 Ledin og Hellspong (1997 s. 21) bruker det svenske begrepet fremställningsformer om teksttyper. Jeg bruker begge 

disse begrepene i denne oppgaven fordi jeg synes at fremstillingsformer noen steder passer bedre fordi man kan unngå 

sammenblandning med teksttype som en type tekst som sjanger. 
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Det er viktig i arbeid med teksttypeteori å understreke at teksttypene er en størrelse 

som vi finner på deltekstnivå. En tekst kan realisere flere ulike typer teksttyper. Berge 

påpeker at man kan klassifisere hele tekster etter hvilken relasjonstype som er den dominante 

(Berge 1990 s. 78). 

Ved å ta utgangspunkt i grunnleggende finitte teksttyper, også kalt fremstillingsformer 

(Ledin & Hellspong 1999 s. 21), i oppgavetekstene ønsket man å avgrense og gjøre det lettere 

å bedømme tekstene. Teksttypene er konstante og stabile – ikke utsatt for normendringer. 

(Sandvik 2002 s. 275).  Hadde man tatt utgangspunkt i en sjanger, ville det trolig oppstått noe 

mer usikkerhet, i og med at sjangrer ofte er mer fleksible tekstnormkomplekser, og fordi 

sjangerkonvensjonene i større grad endrer seg med kultur og tid (Sandvik mfl. 2002 s. 275). 

Ved å la elevene beskrive, forklare og argumentere på en saklig måte, og ikke skrive 

fortellinger, kåseri, reportasje eller leserbrev, ville man være sikrere på at det som skulle 

vurderes, og det som faktisk ble vurdert, samsvarte. ”Særlig var det viktig å være så eksplisitt 

som mulig om hva det var som skulle prøves i de nasjonale prøvene. Hvilke skrivemåter og 

sjangrer som skulle prioriteres, og hvilke dimensjoner ved skrivingen som ville bli vurdert 

spesielt, var relevante problemstillinger” (Berge 2005b). 

Dette avgrenser også tekstmaterialet og oppgaven min, og gjør det lettere å avgjøre 

hva man kan forvente av tekstene med hensyn til tekstnormer. 

 

3.3 Diskurs – tekst i kontekst 

Diskurs er et begrep brukt i mange fagmiljøer og vitenskaper. Innenfor de ulike områdene og 

de ulike sammenhengene begrepet blir brukt, har det dels ulik, dels sammenfallende 

betydning. Innenfor tekstlingvistikken og pragmatikken kan diskurs defineres svært enkelt 

som ”tekst i kontekst” (Sandvik mfl. 2002). Men for at denne definisjonen skal kunne gi en 

fullverdig mening, vil det først være nødvendig å ha klart for seg hva en legger i begrepene 

tekst og kontekst.  

Tekstbegrepet er et sentralt begrep innen tekstlingvistikken. Det finnes flere 

definisjoner på hva tekst er. En av grunnene til dette er at tekst er et komplekst fenomen, og 

det er vanskelig å avgrense betydningen med en definisjon. Definisjonen vil gjerne være 

avhengig av hvilke aspekter av fenomenet man vil fokusere på.  

Dersom en tar utgangspunkt i kognitive skriveteorier og et tradisjonelt tekstlingvistisk 

syn på tekst, vil man kunne definere en tekst som ”en sammenhengende kommunikativ enhet 

med en overordnet struktur basert på tekstnormer” (Sandvik mfl. 2002 s. 17 og 129). Teksten 
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skal altså ha en indre sammenheng, både en eksplisitt språklig markert sammenheng, 

kohesjon, og en underliggende semantisk sammenheng, koherens. Den skal være 

kommunikativ og være et redskap for kommunikativ handling. Slik må det ligge en intensjon 

eller et formål bak handlingen. For at teksten skal kunne ha et formål og være 

sammenhengende på makronivå, må den også ha et overordnet samlende emne. Dette gjør 

teksten til en selvstendig kommunikativ enhet. Avsluttende i definisjonene står det skrevet at 

en tekst er basert på tekstnormer. Tekstnormer er konvensjonaliserte forventninger til 

tekstatferd og retningslinjer for hvordan slik atferd utføres (Sandvik mfl. 2002 s. 19). I vår 

daglige omgang med tekster og sjangrer har vi utviklet kunnskap, både på bevisst og ubevisst 

plan, om hvordan tekster med ulike formål og i ulike medier følger bestemte tekstnormer. Slik 

vil vi ha visse forventninger til tekster vi møter, og vi vil ofte ha innebygde skjemaer som vi 

trekker frem dersom vi selv skal skape en bestemt type tekst. Vagle understreker 

sammenhengen mellom begrepene tekstnorm, sjanger og språkregister: En sjanger kan sies å 

være: ”[…] et sterkt og temmelig varig tekstnormkompleks, med mer eller mindre rom for 

individuelle løsninger”(Sandvik mfl. 2002 s19).  Dette tekstnormkomplekset vil i ulike 

situasjoner utgjøre forskjellige språkvalg. Spennvidden av disse språkvalgene er 

situasjonsavhengige og kalles språkregisteret. Språkregisteret utgjøres av de bestemte 

tekstnormene som gjelder for en aktuell sjanger (Sandvik mfl. 2002 s. 270).  

Tekstnormene er ikke statiske. Tekstnormene er utviklet for å tjene bestemte 

kommunikative formål som endrer seg i forhold til den situasjonelle og kulturelle konteksten.   

Kontekst er den sammenhengen som til enhver tid vil omgi en tekst, og defineres slik 

av Tønnesson: ”Den situasjonen, det samfunn og de verdener som omgir, har omgitt eller kan 

tenkes å omgi teksten” (Tønnesson 2002 s. 223). Konteksten er, som vi ser av definisjonen, en 

dynamisk størrelse ettersom verden og samfunnet er i stadig forandring.  

I et sosiokulturelt perspektiv vil man se på samspillet mellom teksten og konteksten og 

på hvordan disse størrelsene påvirker og konstituerer hverandre gjensidig. Det er dette som 

refereres til i definisjonen av diskurs som jeg innledet kapittelet med: ”tekst i kontekst”. Dette 

er i tråd med Bakhtins beskrivelse av språkhandlingen som sosial prosess hvor en som individ 

er i kontinuerlig dialog med omgivelsene.
11

 Ser vi på tekstbegrepet med utgangspunkt i en 

kognitiv forståelse, vil det i kombinasjon med en sosiokulturell forståelse få en ny dimensjon. 

Teksten vil i tillegg til å være en sammenhengende kommunikativ enhet basert på tekstnormer 

                                                 
11

 Askeland omtaler diskurs som et utvidet tekstbegrep i den forstand at de to nivåene, tekst og kontekst, ikke er 

avgrensede størrelser: ”Dei flettar seg inn i kvarandre og er slik ein del av den store tekstveven” (2003:22). 
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også være en form for samhandling og en del av en større sosial prosess (Sandvik mfl. 2003 s. 

35).  

 

Jeg har nå beskrevet den ene av to betydninger jeg vil legge i diskursbegrepet i denne 

oppgaven.  

Norman Fairclough definerte diskurs på to måter. Det ene definisjonen betegner den samme 

betydningen av begrepet som beskrevet ovenfor, og ble av Fairclough kalt ”språkbruk som 

sosial praksis” (Jørgensen & Phillips 1999 s. 79). Den andre definisjonen betegner det samme 

ordet, diskurs, med artikkel én diskurs som han definerte som ”en måde at tale på der giver 

betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv – dvs. én bestemt diskurs, der kan 

adskille seg fra andre diskurser som fx en feministisk diskurs, en nyliberalistisk diskurs” ( 

ibid., viser til Fairclough). 

 

Dette synet på diskurs finner vi også i Jørgensens og Phillips’ definisjon, som lyder: ”Diskurs 

er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit av verden) på” (Jørgensen & 

Phillips 1999 s. 9). Et utsnitt av verden vil da betegne ulike sosiale domener, institusjoner 

eller vitenskaper i samfunnet som har felles kunnskap, holdninger og begrepsforståelse. Vi ser 

at Ledin beskriver det på samme måte: ”Som jag ser det utmärks en diskurs av ett speciellt 

interesse- eller erfarenhetsområde, som er knutet till en social institution og därmed beroande 

av vissa sociala positioner etc.” (Ledin 1996 i Breivega 2003 s.83)  

En slik definisjon av diskursbegrepet har likhetstrekk med begrepet tekstkultur. Berge 

beskriver tekstkultur som: ”[…] en avgrenset kulturkontekst eller sosialt felt der de som deltar 

på en kvalifisert måte, kommuniserer innbyrdes ved hjelp av meningsbærende ytringer som i 

feltet har status som tekster” (Berge 2005a s. 15). Tekstkulturbegrepet står i tydelig 

sammenheng med diskursbegrepet. 

3.3.1 Et utvidet tekstbegrep 

Allerede i L97 var et utvidet tekstbegrep introdusert: ”Tekstomgrepet i planen er breitt og 

dynamisk. Ein tekst er både prosess og produkt. Elevane arbeider med munnlege og skriftlege 

tekstar, bilete, biletemedietekstar og elektroniske tekstar” (L97 s. 115). Det utvidede 

tekstbegrepet lå også til grunn da læreplanen for Kunnskapsløftet og de nasjonale prøvene ble 

utarbeidet. I enda større grad enn i L97 ønsket man å fokusere på at det ikke lenger var den 

håndskrevne verbalspråklige teksten som var nødvendig for elevenes skrive- og 

tekstkompetanse. I et samfunn basert på datateknologi og digitalt sammensatte tekster var det 
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nødvendig med et annet fokus. Som Berge understreker at man ønsker å ”[…] stimulere til en 

variert skrivekompetanse i ulike modaliteter” og ”beherskelse også av andre former for 

meningsskapende ressurser enn verbalspråket, f.eks. lay out, illustrasjoner, tabeller, figurer og 

grafer, inngå.” (Berge 2005b s.172). Med en forståelse av tekstbegrepet som multimodalt har 

man fått innført et utvidet tekstbegrep også i norskfaget, og tekstbegrepet inkluderer både 

muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. 

Til tross for dette er det bare en av tekstene i mitt materiale som består av noe annet 

enn verbalspråklig håndskrevet tekst. Dette vil jeg kommentere, men ellers ser det ikke ut til 

at elevene tror at figurer eller tabeller er forventet av dem i oppgaven. Dette til tross for at de 

skriver om naturfaglige emner hvor det er lang tradisjon for bruk av illustrasjoner og figurer.  

I arbeidet med denne oppgaven og i undersøkelsen av tekstene vil dette i praksis føre til at det 

blir den tradisjonelle håndskrevne verbalspråklige teksten som er gjenstand for min analyse 

og undersøkelse. Derfor vil jeg ikke gå nærmere inn på hvordan man skal forholde seg til en 

multimodal tekst bestående av figurer, tabeller og lignende, men fokusere på teksten som 

kognitivt og sosiokulturelt fenomen. 
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KAPITTEL 4. TEORI 

4.1 Kritisk diskursanalyse 

 

Kritisk diskursanalyse består av teorier og metoder som vil problematisere og 

undersøke relasjonene mellom diskurser og de sosiale sammenhengene de er en del av. 

Norman Fairclough er en av teoretikerne som har fremlagt en sentral teori innen kritisk 

diskursanalyse.  

Det sentrale formålet med Faircloughs kritiske diskursanalyse er å analysere 

språkbruken lingvistisk og se den i sammenheng med sosiale og kulturelle prosesser og 

strukturer.  

Mange vil forbinde kritisk diskursanalyse med den marxistiske tradisjons forsøk på å 

belyse og identifisere ulike maktforhold i samfunnet.  Dette er også et viktig element i 

Faircloughs kritiske diskursanalyse. Det legges vekt på hvordan diskurser er med på å 

konstituere den sosiale virkeligheten, og på hvordan diskursive praksiser er med på å skape og 

reprodusere ulike maktforhold mellom sosiale grupper. Fairclough mener at man gjennom å 

undersøke og analysere tekster kan avsløre rådende verdier, normer og ideologier i samfunnet. 

Strukturene i samfunnet ligger nedfelt i språket, og de begrenser ikke bare hva et menneske 

kan si og skrive, men også hva det kan tenke. Jeg skal ikke undersøke tekstene i et 

ideologikritisk perspektiv, men det ligger likevel til grunn for denne oppgaven at det er 

diskurser i våre omgivelser som i stor grad konstituerer språket vårt. 

I det følgende vil jeg først og fremst se på Faircloughs diskursanalysemodell og på 

hvordan man skal tolke denne. Jeg trekker også inn Ledin og Hellspongs diskursteorier og 

definisjoner der jeg synes de supplerer meningsfullt og utdypende.  

 

4.1.1 Faircloughs tredimensjonale diskursmodell 

Fairclough mener at ethvert tilfelle av språkbruk er en kommunikativ begivenhet som har tre 

dimensjoner (Jørgensen & Phillips 1999 s. 80): 1) en tekst, 2) diskursiv praksis, 3) sosial 

praksis. 
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Teksten er det innerste nivået i modellen og er den kommunikative enheten. Ifølge Fairclough 

kan teksten bestå av både skrift, lyd og bilde. Den diskursive praksisen vil si produksjons- og 

konsumpsjonsprosesser som er forbundet med teksten. I en analyse av diskursiv praksis vil en 

først og fremst konsentrere seg om hvordan den som skriver, trekker på allerede eksisterende 

diskurser og sjangrer innenfor diskursordenen for å skape en tekst, og hvordan den som 

mottar teksten, bruker tidligere diskurser og sjangrer i sin fortolkning av teksten ( Jørgensen 

& Phillips 1999 s. 81). Det siste nivået i analysemodellen, den sosiale praksis, er både av 

diskursiv og av ikke-diskursiv karakter. Diskursiv praksis er vevd inn i den sosiale praksisen 

og står i et dialektisk forhold til andre ikke-diskursive sosiale dimensjoner (ibid. s. 77).  

Forbindelsen mellom teksten og den sosiale praksisen går, ifølge Fairclough, kun 

gjennom den diskursive praksisen. Det sentrale målet med kritisk diskursanalyse er å 

kartlegge forbindelsene mellom språkbruk og sosial praksis som utgjøres av den diskursive 

praksis. Ifølge Fairclough er ikke diskursanalysen nok for å analysere den bredere sosiale 

praksisen. Her må man supplere med sosiologiske teorier, kulturteorier og lignende (ibid. s. 

82).  

Fairclough mener at man må trekke inn disse tre dimensjonene i enhver 

diskursanalyse, men som jeg nevnte i metodebeskrivelsen i 2.4, skal man først og fremst 

fokusere på den kommunikative begivenheten som er teksten og diskursordenen. 

I arbeidet med teksten skal man undersøke lingvistiske trekk ved teksten og så se disse i 

sammenheng med diskursordenen som er summen av alle de sjangrer og diskurser som blir 

brukt innen en sosial institusjon eller et sosialt domene. ”Diskursorden betegner så et socialt 

rum, hvor forskellige diskurser delvist dækker det samme terræn, som de konkurrerer om at 

indholdsutfylde på hver deres måde” (Jørgensen & Phillips s. 69). Diskursene i 

diskursordenen kan altså betraktes som de mest nærliggende språklige ressursene som man 

har til rådighet i en bestemt kommunikasjonssituasjon: 

  TEKST 

 

 

TEKST 

Diskursiv praksis 

Sosial praksis 
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Brugen af diskurser og genrer som ressourcer i kommunikationen styres af 

diskursordenen, da diskursordenen udgør de ressourcer (diskurser og genrer) som er til 

rådighed. Dette lægger begrænsninger på, hva man kan sige. Men samtidig har 

sprogbrugere også mulighed for at ændre diskursordenen, hvis de trækker på diskurser 

og genrer fra andre diskursordener. (Ibid. s. 83) 

 

Fairclough var av den mening at man i konkret språkbruk alltid viste tilbake til tidligere 

diskursive struktureringer. Man kunne endre de etablerte mønstrene ved å bruke både 

diskurser og sjangrer innenfor en diskursorden på en utradisjonell måte, men spesielt ved å 

trekke på diskurser og sjangrer fra andre diskursordener. Artikulering av forskjellige diskurser 

på tvers av ulike diskursordener er et uttrykk for interdiskursivitet (ibid. s. 84). 

Interdiskursivitet er ifølge Fairclough en form for intertekstualitet. Fairclough var inspirert av 

Bakhtin og betegnet intertekstualitet som det forhold at alle kommunikative begivenheter 

trekker på tidligere begivenheter.  

Ledin og Hellspong har en litt annen inndeling enn Fairclough når de beskriver en 

teksts kontekst og hvilket språklig og sosialt miljø som omgir teksten. De skiller mellom 

diskursiv praksis og sosial praksis på samme måte som Fairclough og kaller det nærmeste 

nivået som omgir teksten, for situasjonskonteksten. Slik jeg forstår Fairclough, ville en 

situasjonskontekst vært en del av både diskursiv og sosial praksis. Jeg bruker Ledins og 

Hellspongs situasjonskontekst som utgangspunkt for å forklare den spesielle 

kommunikasjonssituasjonen elevtekstene er produsert og konsumert i.  

 

4.2 Situasjonskonteksten 

Ledin og Hellspong deler situasjonskonteksten inn i virksomhet, deltagere og 

kommunikasjonsmåte
12

 (Ledin & Hellspong 2006 s. 50). Virksomheten viser tiden og stedet 

teksten blir produsert eller mottatt. Deltakere eller diskursens relasjon viser til hvem som er 

sender og hvem som er mottaker av teksten, og relasjonen mellom dem. 

Kommunikasjonsmåte, diskursens mediering, viser til hvilke kommunikative funksjoner og 

uttrykksmidler som er aktuelle, og hvilke retoriske kanaler som er tilgjengelige i den aktuelle 

situasjonen. Her har elevene liten valgfrihet i dette tilfellet. De skal skrive en beskrivende og 

en argumenterende tekst om et bestemt emne og levere den inn for bedømming hos sensor. 

                                                 
12

 Jeg har oversatt fra svensk her og forstår det som Ledin og Hellspong kaller kommunikasjonssett bedre oversatt til 

kommunikasjonsmåte på norsk. 
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Jeg kommer derfor ikke spesifikt inn på dette aspektet i det følgende, men innlemmer dette 

aspektet i det jeg skriver om virksomheten og deltakerne.  

 

4.2.1 Virksomhet 

De nasjonale prøvene i skriving 2005 var skriveoppgaver som skulle besvares i løpet av en hel 

dag på skolen. Til forberedelse av prøvedagen fikk elevene utdelt bakgrunnsstoff og 

diskusjonsspørsmål. I retningslinjene fra utdanningsdepartementet stod det at det skulle settes 

av en tidsressurs som tilsvarer om lag 6 x 45 minutter, til å arbeide med bakgrunnsstoffet. På 

forhånd skulle elevene også utarbeide sitt personlige notatark som de skulle ha med på 

prøvedagen. 

 

Bare elevens egne notater skal stå på notatarket. Det kan være stikkord, momenter, 

faktaopplysninger og korte sitater etter eget ønske, men notatarket skal ikke brukes til 

avskrift av lengre tekstdeler. Notatene kan være håndskrevne eller skrevet på 

datamaskin. (Retningslinjer til lærer. 2005 fra CD: kursmateriale)  

 

Elevene skulle besvare to oppgaver og fikk 3 x 45 minutter på hver prøve.   

 

15 min. Gjennomgang av oppgave 1 (felles)  

135 min.  Oppgave 1 (alle arbeider hver for seg)  

Læreren sier fra når det er ti minutter igjen av skriveøkten.  

Ca. 45 min. Pause  

15 min. Gjennomgang av oppgave 2 (felles)  

135 min. Oppgave 2 (alle arbeider hver for seg)  

Læreren sier fra når det er ti minutter igjen av skriveøkten.  

(Tabell hentet fra kursmaterialet.) 

  

Dette var hvordan en ønsket at forberedelsene og skriveprøvene skulle foregå. Det er likevel 

ingen garanti for at alt har forløpt etter planen. 

Skriveprøve i skolen er en konstruert og således unaturlig kommunikasjonssituasjon. 

For det første skal eleven prestere og bli kvalitetsbedømt for det han gjør. For det andre skjer 

dette under tidspress. Utgangspunktet for skrivingen ligger ikke i det at eleven har lyst, eller i 

det at han har noe på hjertet eller engasjerer seg i noe. Noen liker det selvfølgelig og skriver 
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av hjertens lyst, men mange skriver fordi de må og for å oppnå at sensor skal like teksten, og 

at de skal få god karakter. Dette er det Berge kaller ”en strategisk handling”
13

. 

4.2.2 Deltakere 

I mange tilfeller preger det skrivehandlingen til eleven at han ønsker å tilfredsstille 

bedømmeren og få en god karakter. Handlingstypen er som nevnt strategisk. I tillegg er det 

slik at eleven er i en opplæringssituasjon, og forholdet mellom elev og lærer er preget av 

asymmetri. Begrepet asymmetri brukes her for å betegne at forholdet mellom elev og lærer 

ikke er preget av likhet og likeverdighet, slik det er tilfelle i et symmetrisk forhold. Det er 

læreren/sensoren som sitter med kunnskapen, den yrkesmessige statusen og makten til å 

bedømme elevens produkt. Eleven på sin side er foreløpig mer eller mindre inkompetent, og 

han vet at det er lærerens syn på teksten som er avgjørende til slutt. Dette kan nok i noen 

tilfeller gjøre eleven usikker og fomlende, i andre tilfeller fortvilet og negativ til 

skoleskrivingen.  

Det grunnleggende trekket ved forholdet mellom skriver og leser i skolen har vært at 

det er forsøkt utviklet som et symmetrisk forhold mellom lærer og elev for å unngå de 

negative effektene av et asymmetrisk forhold. Mottaker av teksten, sensoren, skal ikke 

primært korrigere og kontrollere om det er svart på oppgaven, eller om sjangerkravene er 

overholdt. Det skal heller ikke vurderes negativt dersom tekstene er utfordrende. 

Undersøkelsene i KAL-prosjektet, gjort av blant annet Anderson og Hertzberg (2005 s. 275-

301) viste at en slik åpen, symmetrisk og forhandlingsorientert vurderingsholdning hadde blitt 

den vanlige blant bedømmerne, og at eksperimenterende, lekende og utfordrende skriving 

stort sett ikke ble straffet, men premiert av sensorene.  

Det er likevel et faktum at etter hvert som elevene blir eldre, stilles det høyere krav til 

at tekstene følger tekstnormer knyttet til tekstkulturen. I og med at kunnskapsløftet også 

prioriterer fagskriving, vil dette føre til at det stilles andre krav til tekstene. Krav til sjanger og 

logisk oppbygning vil trolig i større grad bli et krav for at teksten skal kunne aksepteres 

innenfor et fagfellesskap. Dette kan kanskje føre til at lærers og sensors rolle som kontrollør 

og bedømmer forsterkes, og at det asymmetriske forholdet blir mer tydelig. Hvordan man skal 

finne en balansegang i dette, er en interessant og vanskelig problemstilling som jeg ikke skal 

ta stilling til her. De aktuelle elevbesvarelsene jeg har med å gjøre i denne oppgaven, er 

skrevet av elever som har gått grunnskolen under L97. Som nevnt har skrivepedagogikken 
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 Berge sitert i Rakkestad 2000. Inndelingen er bygd på Habermas’ inndeling og skiller Berge mellom 

strategiske handlinger, rituelle handlinger og kommunikative handlinger. 



 29 

vært preget av mye valgfri og fortellende skriving, og lærere har blitt oppfordret til å møte 

elevene med velvilje og åpenhet. 

. 

4.3 Intertekstualitet og interdiskursivitet 
 

Fairclough mente at konkret språkbruk alltid viste tilbake til tidligere diskursive 

struktureringer, og derfor var han også opptatt av intertekstualitet og hvordan tekster trekker 

på elementer og diskurser fra andre tekster. Intertekstualitet innlemmet Fairclough i den 

diskursive praksisen, mens Ledin og Hellspong her har med et eget nivå som omringer 

situasjonskontekst, som de kaller den intertekstuelle konteksten (Ledin & Hellspong 1997 s. 

49).  

Ledin og Hellspong mener som flere andre at intertekstualitet viser til alle de tekstene 

som er blitt skapt både i før- og i nåtid, og som er med i det store samspillet. De hevder, i 

likhet med Bakhtin, at en tekst aldri er noe for seg selv, men at den hele tiden fører en dialog 

med, låner av, omformer og svarer på, stiller seg ved eller vender seg mot det som finnes av 

tekster i det allerede eksisterende tekstuniverset (ibid. s. 56). Ledin og Hellspong deler videre 

inn i vertikal og horisontal intertekstualitet. Vertikal intertekstualitet vil si det en forventer 

eller forbinder med en bestemt type tekst innenfor en tekstlig tradisjon. Dersom en får i 

oppgave å skrive en bestemt tekst, for eksempel en masteroppgave, vil en med fordel se på 

tidligere masteroppgaver og andre vitenskapelige tekster med tilsvarende tema og ”etterligne” 

blant annet skrivemåter og oppbygning  en finner i disse eksempeltekstene. Man har også til 

dels etablert skjemaer for denne type skriving gjennom noen års erfaring med studier, og slik 

vil man også intuitivt følge tradisjonen og forventninger innen denne sjangeren. Det samme 

gjelder for elever som blir bedt om å skrive en bestemt type tekst. Dersom de i stor grad følger 

den tradisjonen som er vanlig innenfor tekstkulturen, kan man si at teksten i stor grad er 

preget av vertikal intertekstualitet.  

Her foregår det vel å merke en kontinuerlig dialog. Tekstkulturene og tekstnormene 

forandrer seg stadig i samspillet med nye tekster som utfordrer det etablerte. Det er alltid noe 

spillerom innenfor de ulike sjangrene og tekstkulturene.
14

 Noen sjangrer er mer bundne enn 

andre, men her utfordres grenser til stadighet. For eksempel vil en erfaren og anerkjent 

skribent ofte våge å ta seg friheter overfor tradisjonen og kan med sine brudd bane vei og 
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 Jeg har i denne oppgaven  i stor grad holdt meg unna sjangerbegrepet: ”Et sterkt og forholdsvis bestandig sett av 

tekstnormer.” Tekstnormer har jeg definert som  
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skape nye tradisjoner og muligheter og inspirere andre som skal skrive innenfor denne 

tekstkulturen. 

 Den andre formen for intertekstualitet kaller Ledin og Hellspong for horisontal 

intertekstualitet. Her finner man forbindelser til andre sjangrer og andre diskurser. Her finnes 

både åpne og skjulte forbindelser. De åpne er anføringer, sitater eller direkte henvisninger 

knyttet til andre tekster. Dette tilsvarer det Fairclough kalte ”manifest intertekstualitet”. De 

mindre synlige og skjulte forbindelsene kan oppstå ved at en tekst spiller på andre tekster 

gjennom for eksempel allusjoner. Der hvor intertekstualitet av denne typen er intendert, fører 

det gjerne til at tekstene blir flertydige og beriket. I elevtekster er dette ofte et kvalitetstegn. I 

mange tilfeller er den horisontale intertekstualiteten i elevtekstene gjort ubevisst. Elevene 

trekker inn elementer fra tekster som de er omgitt av i hverdagen, uten å vite om tekstnormene 

for den tekstsjangeren de trekker inn, bryter med tekstnormer og forventninger til den 

sjangeren de faktisk skal skrive i. 

I tekstene jeg skal undersøke, er det to diskurser som man forventer skal gjøre seg 

gjeldende, og som representerer vertikal intertekstualitet. Den ene er den diskursen som er 

knyttet til skriving i norskfaget, som i dag er forsøkt knyttet opp mot den levende 

tekstkulturen. Den andre diskursen er den som knytter til seg naturfaget. Naturfaget i 

førsteklasse på videregående skole er sammensatt av ulike fagdisipliner og temaer. Ved 

behandling av temaene ”bærekraftig utvikling” og ”rovdyrforvaltning” finner vi både en 

naturfaglig diskurs, kanskje med mest tilknytning til økologien, og en diskurs med en mer 

samfunnspolitisk funksjon.  

 

4.3.1 Den naturfaglige diskursen – vertikal intertekstualitet 

Med læreplanen for Kunnskapsløftet ble basiskompetansene å kunne uttrykke seg muntlig og 

skriftlig og kunne lese og regne og å kunne bruke digitale ferdigheter innført som sentrale og 

felles grunnferdigheter i alle fag. Nå skal man også lære å lese å skrive i andre fag en norsk. 

Jeg har tidligere definert diskurs som: ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller 

et udsnit av verden) på” (Jørgensen & Phillips 1999 s. 9). Naturvitenskapen kan man se på 

som et slikt felt. Innenfor denne vitenskapen finnes det visse skrivemåter og sjangrer som 

gjenspeiler fagets egenart, indre logikk og arbeidsmåter. Den faglige diskursen kjennetegnes 

ved at den innholder et sett med begreper og termer og til dels også en variasjon i språkbruken 

som en ikke finner i andre diskurser. 
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Skolens mange fag kan ses på som ulike tekstkulturer med egne samhandlingsmønstre, 

med mer eller mindre etablerte samhandlingsposisjoner, egne forståelser av hvilke 

semiotiske ressurser som kan brukes i samhandlingen, hvilke genrer faget består av, og 

hvordan tekstene innenfor faget skal utformes. (Berge 2005a s. 17) 

 

Naturvitenskapen er et bredt felt og kan trolig deles inn i mindre fagområder som 

skiller seg fra hverandre og utgjør egne diskursive felt. Naturfaget i skolen vil også skille seg 

fra naturfagvitenskapelig virksomhet utenfor skolen, og utgjøre en egen tekstkultur. Erik 

Knain har i boka Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av lærebøker for Natur- og 

miljøfag (2001) undersøkt hva som kjennetegner naturfaglig virksomhet, slik den blir 

representert i naturfag. Knain kaller naturfaget en subkultur av naturvitenskapen. 

 

Naturvitenskapen kan oppfattes som en egen kultur, som er kjennetegnet av egne 

normer, verdier, oppfatninger og forventninger som blir generelt delt av en gruppe 

mennesker (forskere). Kulturelle trekk ved naturvitenskapen er med på å definere 

subkulturen naturfag. (Knain 2001 s. 18) 

 

Knain peker på at når elevens hverdagstenkning møter naturfagets virkelighet, kan dette ses 

på son en tilegnelse av en annen kultur. Dette er også tematisert i en artikkel av J.R. Martin 

(Berge mfl. 1998), hvor det poengteres at ”[…] naturvitenskapens funksjon er å skape en 

alternativ fortolking av verden i forhold til det som tilbys av den sunne fornuft” (Martin 1998 

s. 296). Begge forståelsesmåtene organiserer virkeligheten. Det som skiller de to, er at den 

sunne fornuft tar utgangpunkt i våre forsiktige observasjoner gjort i det daglige liv beskrevet 

med et hverdagsspråk. Naturvitenskapen kommer med sine konklusjoner og forklaringer på 

bakgrunn av systematisk innsamling av empiri gjennom observasjoner og eksperimenter. De 

utvikler også tekniske termer og formuleringer som er tilpasset arbeidsmetoder, 

observasjoner, resultater og forståelsesformer. 

Nå er det likevel slik at oppgavene elevene i denne sammenhengen skulle besvare, 

ikke er av en innviklet naturfaglig art. Oppgaven om rovdyrforvaltning er både av naturfaglig 

og samfunnspolitisk karakter, og teksten skal være argumentativ. Likevel stilles krav til en 

dybdeforståelse, en begreps- og språkbruk som egner seg innenfor området.  

I det følgende vil jeg forsøke å beskrive hva som er typisk for en relevant og presis 

måte å skrive på innenfor den naturfaglige diskursen. På bakgrunn av dette vil jeg danne 

kategorier for hva jeg skal undersøke i elevtekstene.  
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Naturvitenskapelig kunnskap er rasjonell. Den er basert på pålitelige data fra observasjoner 

og eksperimenter og setter krav til objektivitet og etterprøvbarhet. Den er altså empirisk. 

Knain kommer frem til en slik fremstilling av naturfaget gjennom sin studie av de ulike 

lærebøkene: ”Den naturfaglige diskursen er tuftet på en ytre kunnskapsvei og 

intersubjektivitet. Spørsmål om sant og usant kan avgjøres gjennom en erfaring som er 

prinsipielt tilgjengelig for andre gjennom sansing og eksperimentering” (Knain 2001 s. 333). 

Om språket i de naturfaglige tekstene sier han: ”Naturvitenskapelige tekster består av 

begreper (ord) og grammatiske trekk som utgjør en overgang fra en hverdagslig kontekst til 

vitenskapelig kontekst, kjennetegnet av spesialisert, presis og generelt gyldig kunnskap. ” 

(Knain 2004) 

Det står i sensorveiledningen for de nasjonale prøvene at naturfaglig skriving er preget 

av ”dei same krava til nøyaktig og nyansert framstilling som gjeld i alle andre fag. Vi skal 

vise lesarane våre nøyaktig kor sikre påstandane våre er” (Vurderingsveiledningen
15

). En 

konsekvens av dette er at empirien, tall, data og definisjoner som tas med i tekstene, virker 

nøyaktig og troverdig. Dette kan man ikke alltid kontrollere fordi det ikke kreves at elevene 

skal ha med kildehenvisninger i oppgavene sine. Likevel sitter den voksne bedømmer (selv 

om dette ikke er en naturfaglærer) inne med en del kunnskap og kan avgjøre om det som 

skrives, henger på greip eller ikke. Ofte gir også elevene uttrykk for at de bare gjetter og ikke 

vet eller kjenner de dataene de kommer med. Et eksempel fra elevtekstmaterialet: Skal 

bærekraftig utvikling fungere, så må vi som bor i I-land korte ned 20 hakk på forbruket, eller 

[…] den enorme byen, London, som eksempel. Det bor vel rundt to millioner der, og kanskje 

rundt 5 millioner jobber der som kommer fra andre steder. Det finnes flere eksempler på dette 

i elevtekstmaterialet. Upresise påstander får teksten til å virke lite troverdig og slurvete. Dette 

vet de skriverne som er kjent med og mestrer ulike seriøse og vitenskapsbaserte diskurser. 

Det innholdsmessige i elevtekster kommer en aldri utenom. ”Elevenes tilegnede 

kunnskaper og/eller erfaringsbaserte innsikt kan aldri helt skilles fra hvordan det skrives. 

Derfor er kvalitet i tekster avhengig av kunnskaps- og erfaringsnivået til den som skriver” 

(Berge 2005b s. 175). Når elevene skal ta for seg skolefag, øker i tillegg kravene til 

kunnskaper og innsikt i det som det redegjøres for. I mitt analysearbeid vil jeg ikke gå i 

dybden på det innholdsmessige for å se hvor mye eleven kan når det gjelder naturfaget og 

læreplanmål. Det jeg vil gjøre, er å gjøre kartlegge dersom eleven bryter med grunnleggende 
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naturfaglige oppfatninger og teorier. Jeg vil notere dersom det eleven skriver, er direkte feil 

eller er irrelevant sett i forhold til hvordan man tenker innenfor naturfaget.  

J.R. Martin (1998:337) skriver at den naturfaglige diskursen er teknisk, og han nevner 

nominaliseringer som et typisk trekk ved det tekniske, naturfaglige språket. Svennevig 

beskriver nominalisering som: ”[…] når en handling blir referert til med et verbalsubstantiv i 

stedet for et verb” (Svennevig mfl. 1995 s. 26). Tilsvarende sier Knain om nominalisering: 

”Nominaliseringer representerer en fullstendig tingliggjøring: Noe som skjer realisert ved 

verb, har blitt til en ting realisert med substantiv” (Knain 2001 s. 109). Videre poengterer han 

at nominaliseringer står utenfor tid og handling og mangler synlige aktører. Gjennom 

nominaliseringer forandres prosess til tilstand, aktivitet til objekt, det spesifikke til det 

generelle og det konkrete til det abstrakte ved at et nytt substantiv dannes (Knain 2001a). 

Knain nevner blant annet energikilde, legering og smeltepunkt som eksempler. ”Disse har 

også et handlingsaspekt gravd ned i seg, og er her en del av en faglig diskurs” (Knain 2001 s. 

227). Slik er det nominalisering der et substantiv erstatter hele prosesser som for eksempel 

drivhuseffekt, fotosyntese og kondensering, eller hele systemer og kretsløp som økosystemet 

og karbonkretsløpet. Disse fagspesifikke nominalene innholder mye informasjon, og dersom 

en skulle beskrevet dem som de konkrete systemene og prosessene de er, ville dette tatt svært 

mye plass. Nominaliseringene tjener altså funksjonelle hensikter i naturfaget. ”Kompliserte 

relasjoner blir klemt sammen i ett ord, slik at et saksforhold kan framstå som enklere enn det 

’faktisk’ er” (Kain 2001 s. 109). Det som beskrives, blir mer kompakt, man får abstrahert og 

trukket flere paralleller og konklusjoner. Nominalene kan også lettere inngå i logiske 

resonnementer, bygge opp taksonomier og inngå i vitenskapelig og teknisk teoribygging 

(Knain 2001b)
16

. I mitt analysearbeid innebærer altså ikke nominalisering bare at et verb har 

blitt et substantiv, men det betegner også fenomener og prosesser som i utgangspunktet ville 

blitt beskrevet med ett eller flere verb, som har blitt erstattet av et substantiv eller et nominalt 

uttrykk.  

Gjennom nominaliseringer fjerner fagspråket og forståelsene seg mer fra 

hverdagsforståelsen. Størrelsene blir mer abstrakte og sammenhengene mer kompliserte. 

Avstanden mellom den konkrete hverdagsforståelsen og den forståelsen som formidles i 

naturfaget, øker etter hvert som elevene blir eldre. Dette viser blant annet studier av lærebøker 

fra henholdsvis 5.-klasse og grunnkurs (Knain 2001b). I vurderingsveiledningen for de 

nasjonale prøvene, 11.trinn, står det: 
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 Knain tar utgangspunkt i Hallidays funksjonelle grammatikk og refererer til Halliday (1998). 
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I vidaregåande skule forventar vi at ungdom kan skrive om naturfaglege emne ut frå 

eit fagleg perspektiv som ikkje lenger byggjer berre på praktiske gjeremål og direkte 

observasjonar slik dei står fram for sansane. Det vil ikkje lenger vere berre ei 

kvardagsforståing av fenomena som ligg til grunn for klassifiseringa deira, men òg ei 

meir teoretisk orientert forståing, som byggjer på naturlover og resonnement som er 

naturvitskaplege. På dette trinnet vil dei fleste av elevane ha tileigna seg delar av 

terminologien innanfor naturfaga, fagspråket deira vil vere noko meir abstrakt og 

skrivestilen meir upersonleg. (Vurderingsveiledning 2005) 

 

Konkret om språkbruk står det: 

 

Elevane vil normalt ha tileigna seg delar av den naturfaglege terminologien. Dei 

aller fleste elevane bruker omgrep som ”berekraftig utvikling” og CO2. Den 

faglege uttrykksmåten til elevane vil på dette trinnet vere noko meir upersonleg, 

abstrakt og formell. Språkleg inneber dette t.d. upersonlege subjekt, 

nominaliseringar og bruk av passivkonstruksjonar. Dette er ein vesentleg skilnad 

mellom skrivinga på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skulen. 

(Vurderingsveiledning 2005) 

 

Det jeg ønsker å undersøke i oppgaven min, er i hvilken grad elevene tar del i en 

naturfaglig diskurs. Hovedsakelig vil jeg legge vekt på disse tre momentene: 

 

1) Eleven har ikke innsikt i naturfagets krav til nøyaktighet når det gjelder data og 

underbyggende empiri. 

 

2) Eleven bryter med grunnleggende naturfaglige oppfatninger og teorier. Det eleven skriver, 

er direkte feil eller irrelevant i en naturfaglig diskurs. 

 

3) I hvilken grad innehar eleven den naturfaglige terminologien? Tar eleven bruk av 

nominaliseringer som gjør fremstillingene mer kompakte og gir teksten et høyere 

abstraksjonsnivå? 

 

4.3.2 Vertikal intertekstualitet – skriving i norskfaget 

Skriving i skolen har en lang tradisjon og har vært påvirket av ulike typer skriveretninger og 

tradisjoner. Lenge var det den tradisjonelle ”skolestilen” som regjerte. Skolestilen var en egen 

sjanger som man fant innenfor skolen og ikke ute i den daglige tekstkulturen. Denne 

sjangeren har vært kritisert fra mange hold blant annet for at:  
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Den hemmer elevenes evne til å orientere seg i virkeligheten og formidle seg til andre 

[…] Fra å være praktisk redskap blir skriveopplæringen omdannet til å være 

formaldannelse, med åndsmodenhet som det endelige målet. (Berge 1988 s. 154)   

 

Mot slutten av 1980-tallet forsvant skolestilsjangeren gradvis ut av skolen. Men om alle 

dygdene som var knyttet til skolestilen og skrivedidaktikken som fulgte med, er helt ute av 

skolen, er usikkert. Det kan noen ganger være vanskelig å skille hva som henger igjen fra den 

utdaterte skolestilsjangeren, og hva som er pedagogiske tips fra læreren for at eleven lettere 

skal kunne mestre skrivingen. Det er fremdeles uvanlig at elever bruker underoverskrifter, 

selv om dette er elementer vi svært ofte finner i den levende tekstkulturen. Kanskje er dette 

trekk som henger igjen fra den tradisjonelle skolestilen, men det kan også være et praktisk råd 

fra lærere fordi de av erfaring vet at dette kan fungere dårlig i skoleskrivingen. 

Underoverskrifter kan gjøre ”stilen”, som gjerne er kortere enn andre tekster, oppstykket. Et 

annet eksempel er inndelingen i innledning, midtdel og slutt, som mange lærere og læreverk 

råder elevene til å dele teksten inn i. Mange vil påstå at dette er et gammeldags mønster som 

ikke gjenspeiles i det mangfoldet av tekster vi møter i dag. Andre vil påstå at elevene med 

utgangspunkt i denne inndelingen lettere lager oversiktlige og ryddig strukturerte tekster, og 

at det også kan hjelpe dem i å holde orden på egen tekst. 

I dagens skole er målet med skriveopplæringen å utdanne de unge til å bli fullverdige 

deltakere i tekstkulturer også utenfor skolen. De skal altså som Berge uttaler ”utvikle 

semiotiske meningsskapingsressurser […] og tekstferdigheter på et nivå som setter dem i 

stand til å skape tekster uten for mye innsats og arbeid som kan fungere på relevante måter 

innenfor ulike tekstkulturer” (Berge 2005a s. 16). Slik skal elevene møte og produsere tekster 

i sjangrer som er en del av den levende norske skriftkulturen. I både L97, R94 og 

Kunnskapsløftet legges det vekt på at elevene skal mestre både ulike sjangrer og ulike 

skrivemåter. Man skal også ”kunne tilpasse innhold og språkbruk etter situasjonen” (R94) og 

”ha forståelse av sammenhengen mellom en teksts form og funksjon” (Kunnskapsløftet, 

hovedområde – skriftlige tekster). Dette gjenspeiles også i det som var tanken bak de 

nasjonale prøvene i 2005: 

 

Det ble altså lagt avgjørende vekt på at elevene skulle prøves i forskjellige 

skrivemåter. Dessuten skulle skrivesituasjonene være representative både for etablerte 

kulturkontekster og friere situasjonskontekster. (Berge 2005 s. 174) 
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 Vi ønsker altså at elevene skal mestre ulike sjangrer og skrivemåter og å kunne 

tilpasse skrivingen sin til en situasjonskontekst. Om elevene tilfredsstiller disse kravene, 

avhenger både av om elevene mestrer de ulike delkompetansene skriving består av, og om de 

har innsikt i de nødvendige tekstnormene som er knyttet til ulike former for sosial 

samhandling. Undervisningen i skriftlig norsk blir tilsvarende et svært sammensatt og 

omfattende prosjekt. Å finne spor av norskfaget og skriveopplæringens påvirkning på 

elevenes skriving, ville med utgangspunkt i kun elevtekstene være en umulig oppgave. 

Det som jeg derfor vil undersøke, og som kan være lettere å finne i elevtekstene, er 

realisering av grunnleggende trekk i skriveopplæringen og typisk ” strategiske tips” som 

lærere gir elevene for å hjelpe dem til å gjøre det bra i skriveoppgavene. Finnes det spor av 

den tradisjonelle skolestilen? I dette arbeidet må jeg bruke mye skjønn, og jeg tar jeg 

utgangspunkt i egen erfaring i jobben som lærer og samarbeid med norsklærere på 

videregående skole. Jeg finner også noe støtte i lærebøker (Tema 1 ressursbok 2004 og Grip 

teksten 2006) brukt i den videregående skole. Som nevnt i problemstillingen, 1.2, vil det være 

umulig å vite med sikkerhet om de ulike trekkene stammer fra norskfaget og 

skriveundervisningen. Dersom rådene og tipsene fungerer, vil de gjerne inngå som en naturlig 

del av teksten og være vanskelige å se. Jeg vil derfor i min undersøkelse av materialet notere 

dersom jeg ser interessante trekk som jeg kjenner igjen fra norskundervisningen. 

  

4.3.3 Muntlig kompetanse overført til skrivesituasjonen 

Det vil være en utfordring for de unge å gå over fra den muntlige tekstkulturen til den 

skriftlige: 

 

 Som mange studier av elevspråk og elevspråksutvikling viser, er det krevende å gå over 

fra en måte å bruke språket på som har forbilde i et muntlig register, til å bruke språket i 

spesialiserte registre utviklet for å passe skriftspråklige tekstnormer. Man kan faktisk 

ikke skrive som man snakker. (Berge 2005b s. 176) 

 

 

Å bli en fullverdig deltaker i den skriftlige diskursen er en utfordring som for de fleste er 

en langvarig prosess. Jeg har allerede nevnt at de unge har problemer med å skrive 

resonnerende tekster og noen grunner til dette i 3.2.1.  

Freedman og Pringle har påpekt at den muntlig argumentasjon utarter seg 

annerledes enn skriftlig fordi man i den muntlige kommunikasjonen alltid har flere 

deltakere som er med på å drive argumentasjonen fremover, mens man i skriftlig 
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argumentasjon selv må strukturere og organisere teksten (se 3.1). Mens fortellingen drives 

frem uten hjelp fra en samtalepartner, trenger den muntlige argumentative 

kommunikasjonen, diskusjonen, støtte av dialogen for å drives fremover. ”I tekstskapingen 

er det også slik at en selv har ansvaret for at kommunikasjonen ikke stopper opp, og det er 

ingen dialog som hjelper oss videre” (Skjelbred 1999 s. 22).  Forskningen på området gjort 

av Bereiter og Scardamalia (1982) underbygger dialogens rolle i forholdet mellom tekst og 

tale. Dersom elever overfører sin muntlige kompetanse til skrivesituasjonen, blir gjerne 

resultatet at skrivingen følger det samme mønsteret som den muntlige dialogen. Vi finner 

spor av dette for eksempel der spørsmålskonstruksjoner brukes for å skape fremdrift og for 

å binde sammen teksten. Vel og merke kan spørsmål også markere makrohandlinger i en 

tekst, og spørsmål kan være av retorisk art. Hvilken funksjon spørsmål og eventuelle svar 

har i en tekst, må en se ut fra sammenhengen. Spørsmålskonstruksjoner av denne typen kan 

være kommunikative strategier for å oppnå fremdrift i argumentasjon. Bruk av dialogiske 

strategier av denne typen er ett av elementene jeg ønsker å kartlegge i min analyse. 

Samtalesituasjonen gir altså mye støtte. En annen form for støtte i den muntlige 

samtalen er at mye av det en sier til hverandre, ligger i konteksten, i kroppsspråk, 

intonasjonen og den felles forståelsesbakgrunnen. Noen ganger i muntlig kommunikasjon, 

dersom man synes noe er vanskelig å uttrykke, kan man spørre sin samtalepartner, ”skjønner 

du hva jeg mener?”, og således få bekreftelse og slippe å lete etter de riktige ordene og 

formuleringene. Det som er en utfordring for elever når de kontekstuelle forholdene endres på 

denne måten, er å kunne tilpasse den skriftlige teksten til den nye mottakeren i skriftkulturen. 

Hvilken informasjon må nå være med for at mottaker skal forstå hva eleven mener, og hva bør 

eleven utelate for å unngå at mottaker kjeder seg? I skriftlig kommunikasjon kan man ikke 

utelate informasjon bare fordi det er vanskelig å forklare, og regne med at mottaker ”sikkert 

skjønner hva en mener”.  Å sette ord på og å kunne gi presise beskrivelser av fenomener og 

sammenhenger er noe av det som er utfordringen med å gå fra en muntlig til en skriftlig 

skriftkultur. Å utvikle evne til å møte leserens behov kalles gjerne mottakerbevissthet
17

 og blir 

sett på som grunnleggende for god kommunikasjonsevne: ”God kommunikasjonsevne vil 

mellom anna seie at eleven finn den rette balansen mellom det ein må gå ut frå er kjent, og 

                                                 
17

 Begrepet mottakerbevissthet er sentralt innen den prosessorienterte skrivepedagogikken og forteller hvordan en 

skriver tilpasser skrivingen sin til en tenkt mottaker. Mottakerbevisstheten former elevens tekststrategier både på lokalt 

og på globalt tekstnivå. Valg av ord og setninger på lokalt plan, og hvilket innhold som skal presenteres, og forhold til 

tekstnormer på globalt nivå (Vagle mfl. 2002 s. 238). Dette er en annen innfallsvinkel enn den jeg har valgt i min 

analyse, men handler om mye av det samme. 
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den informasjon ein må tru kan vere ukjend for leseren” (Eksamenssekretariatet 2001, Berge 

2005 s. 26). 

Jeg vil i min analyse kun registrere dersom jeg mener at eleven forveksler hvordan 

han skal forholde seg til en mottaker i en muntlig kontekst, med en mottakers behov i en 

skriftlig kontekst.   

Svennevig skriver at forsøk på kartlegging av muntlig og skriftlig språk har vært 

mange, og at skriftspråkets grammatiske beskrivelse ikke strekker til ved beskrivelse av den 

muntlige språkbruken (Svennevig 1999 s. 101-116). Svennevig støtter seg til Halliday og 

forsøker å beskrive forskjellen mellom skrift og tale ved å karakterisere den muntlige talen 

som en prosess, mens den skriftlige er et produkt: 

 

Skriftspråklige setninger eller tekster er ferdige produkter med en planlagt struktur fra 

begynnelse til slutt – en helhet. Delene griper inn i hverandre og danner et komplekst 

mønster lik en krystall. Grammatikken beskriver disse strukturene. Talen, derimot, er 

handling som utfolder seg over tid, og som deltakerne trenger å koordinere fortløpende. 

(Ibid.) 

 

 

Med utgangspunkt i denne grunnleggende forskjellen hevder han at ”tale og skrift – hver av 

dem – får verden til å se ut som seg selv” (Svennevig refererer til Halliday 1998). Dette viser 

seg i praksis ved at skriftspråket har en større frekvens av substantiv og nominale uttrykk enn 

talespråket. Til og med prosesser blir gjerne presentert av verbalsubstantiv heller enn verb. 

Dette kommer jeg tilbake til under kapittelet om skriving i naturfag. Talespråket derimot gir et 

dynamisk bilde av verden og ofte en større frekvens av verb.  

Jeg tar i det følgende utgangspunkt i Svennevigs tilnærminger til muntlige fenomener gjort 

på bakgrunn av synet på muntlig språk nevnt ovenfor. Jeg benytter meg også av verket 

Tilnærming til tekst – Modeller for språklig tekstanalyse (Svennevig mfl. 1995), hvor det 

redegjøres for forskjeller i språkbruken i tale og skrift.  Jeg har også benyttet meg av en 

artikkel av Line Schrader (1999) på Filologens nettsider, som omhandler samme tema. 

I muntlig kommunikasjon blir det som følge av den flyktige situasjonen mindre tid til 

planlegging. Man må planlegge mens man snakker. Dette fører til at man i muntlig 

kommunikasjon ofte vil korrigere seg selv. En forandrer altså setningen underveis slik at den 

opprinnelige setningen ikke blir fullført, men sagt om igjen på en annerledes måte. Den 

knappe tiden fører også til at man mot slutten av en setning kommer med tilleggsord eller 

tilleggsinformasjon som man kommer på underveis.  
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Videre består talespråket stort sett av kortere enheter enn det skriftspråket gjør. Det er ikke 

vanlig med lange bisetninger og andre tyngre setningskonstruksjoner. Det er trolig fordi dette 

krever mer planlegging enn hva vi har tid til når vi prater spontant. Schrader beskriver 

talespråkets kortere enheter som idéenheter, korte setningskonstruksjoner, som varer i ca. to 

sekunder. Vanligvis når man prater, skilles enhetene fra hverandre med pauser (…é, …e, …é) 

eller konjunksjoner (f.eks: og, også, eller, men, atte). I muntlig tale finner vi altså bruk av små 

ord og konjunksjoner uten at de har noen annen funksjon enn å gi en tenkepause. 

Svennevig (1999) har også undersøkt hvordan man i muntlig tale bruker konjunksjoner 

annerledes og med andre formål enn de som beskrives i grammatikken. Han påpeker at og, 

eller, men og for i tradisjonell grammatikk er beskrevet som konjunksjoner som har den 

syntaktiske funksjonen at de binder sammen meningsbærende enheter som setninger eller 

setningsledd. Som vi var inne på om teksttyper i 3.2.1, markerer konjunksjonene men og eller 

kontrastive relasjoner mellom setninger eller ledd, mens for angir årsaksforhold. Svennevig 

peker på at disse småordene blir brukt annerledes i samtale. Det som i første omgang fra et 

skriftspråklig perspektiv kan se ut som en konjunksjon som sideordner to setninger og 

kontrasterer dem, viser seg ved nærmere ettersyn å være en markør som atskiller innholdet i 

to setninger. ”I denne funksjonen er men en diskursmarkør som markerer grenser og 

overganger i samtalen” (Svennevig 1999). Svennevig kaller det også en returmarkør:  

 

 […] en returmarkør som markerer at man returnerer fra en emnemessig digresjon til det 

opprinnelige ”sporet”. Som diskursmarkør opptrer men svært ofte når samtalepartnere 

går over fra å snakke om ett emne til å snakke om et annet. Men markerer altså noe om 

hvordan en replikk skal forstås i forhold til det overordnede emnet for samtalen på det 

aktuelle tidspunktet. Men er dermed en markør for innholdsmessig brudd heller enn 

sammenheng.” (Svennevig) 

 

Her et eksempel på dette hentet fra mitt tekstmateriale:  

 

Menneskene som går på steder der de vet at det er rovdyr er også litt småtenkede, de 

tenker ikke helt klart. Men jeg syns at det burde være rovdyr selv om det er konflikter 

med husdyrhold der fordi rovdyrene er og tilhører norsk kultur, natur og fremtiden. 

(Elevtekst: 935, oppg. 2, s. 12)
18

 

 

 

”Men” i setningen ovenfor markerer ikke en kontrastiv relasjon til setningen foran. Men 

markerer i større grad et brudd enn emnemessig sammenheng. Man kan tolke men her som 

om den markerer en overordnet kontrastiv relasjon mellom de to hovedsynspunktene i den 

                                                 
18

 Alle sitater fra elevtekster vil markeres med kursiv slik som her. 
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argumentative teksten, husdyrhold og verneinteresser, og at det er denne kontrastive 

problemstillingen eleven returnerer til. Man kan da se på overgangen som en retur til det som 

opprinnelig var emnet i teksten. Da markerer ”men” retur fra en emnemessig digresjon. Den 

har ingen kontrasterende funksjon og kan betraktes som et muntlig fenomen. I muntlig 

språkbruk ville en slik overgang fungere bra, men i den skriftlige teksten kommer overgangen 

plutselig og virker lite planlagt.  

Man kan da se på men som en overgang uavhengig av det som var det opprinnelige 

emnet i teksten. Da har men ingen sammenheng med sin egentlige grammatiske funksjon. Den 

markerer da kun et brudd og en overgang til et nytt emne, og er en strategi hentet fra den 

muntlige talen. 

  Et siste hovedmoment som jeg vil nevne, som skiller den skriftlige kommunikasjonen 

fra tale, er at skriftlig kommunikasjon gjerne har det referensielle aspektet i sentrum ”[…] 

målet er å formidle et bilde av virkeligheten” (Svennevig 1999). I samtale er det 

mellommenneskelige aspektet mest fremtredende: ”En stor del av kommunikasjonen handler 

om hvordan to eller flere individer skal forholde seg til hverandre som sosiale vesener i en gitt 

situasjon”(Svennevig 1999). Vagle peker på at språksystemet består av de tre 

språkfunksjonene referensielle, appellative og ekspressive, hvorav de to sistnevnte tilhører det 

mellommenneskelige aspektet: 

 

Den referensielle funksjonen gjør det mulig å representere ytre saksforhold, mens den 

ekspressive funksjonen gjør det mulig for sender å uttrykke sine egne følelser og 

erfaringer – sitt eget ”indre, sin personlighet, sin subjektivitet”. Den appellative 

funksjonen retter seg mot mottakeren i den hensikt å påvirke henne til bestemte 

oppfatninger, følelser eller handlinger. (Sandvik mfl. 2002 s. 71) 

 

 

Om fokuset ligger på det referensielle eller det mellompersonlige aspektet, kommer også til 

uttrykk ved om teksten innholder mye eller lite modalitet. ”Registre med få markører av 

modalitet har en upersonlig stil, sender gjør seg ikke selv direkte synlig, men holder seg mer i 

bakgrunnen” (ibid.). Noen praktiske konsekvenser av dette nevner Schrader i sin artikkel. 

Blant annet vil bruken av modalitetsmarkører, av typen språkhandlingsverb, fungere som 

forsterkere og dempere i kommunikasjonen og være fremtredende. Det er vanlig å bruke slike 

småord fordi det modifiserer innholdet i det som blir sagt, og tilpasser forholdet til mottaker 

og situasjon. ”Språket koder selve samhandlingen mellom språkbrukerne” (Svennevig 1999). 

Eksempler på slike språkhandlingsverb er: liksom, jo, på en måte, vel, og, nok, assa, altså, da, 

helt.  
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I min analyse av elevtekstene vil jeg tolke stor forekomst av modalitet og ekspressive 

og appellative innslag som muntlige trekk ved teksten. Det som er viktig å merke seg her, er 

at bruk av modalitet og ekspressive og appellative uttrykksformer er vanlig også i skriftlig 

kommunikasjon. I de argumenterende tekstene om rovdyrforvaltning er det meningen at 

elevene skal kunne være overbevisende og subjektive. Det er først og fremst overdreven bruk 

av disse elementene som bryter med forventningene til den saklige fremstillingsformen, jeg 

vil kommentere. Stor forekomst av muntlige trekk er heller ikke ensbetydende med at eleven 

ikke klarer å skille tale fra skrift. Det kan også bety at eleven er påvirket av skriftlige sjangrer 

med muntlig stil som reklamekampanjer, kåseri, ungdomsblader og leserinnlegg. Hva som er 

hva, vil jeg forsøke å se ut fra konteksten. Jeg vil selvfølgelig begrunne mine tolkninger.  

Med utgangspunkt i gjennomgangen ovenfor vil jeg kartlegge følgende trekk: 

   

1) Eleven må ty til bruk av dialogiske hjelpestrategier for å få fremdrift i teksten. Bruker for 

eksempel eleven mye spørsmål for å skape fremdrift, eller for å gå fra et tema til et annet? 

2) Teksten bærer preg av å være en prosess og ikke et produkt. Eleven planlegger ikke hva 

han skal skrive, men kommer på dette fortløpende som når man snakker. I tekstene finner en 

spor av en slik strategi dersom: 

a) eleven korrigerer seg selv eller tilføyer informasjon etter hvert i setningen. 

b) eleven skriver korte setninger eller setningsemner. Det finnes jo selvfølgelig korte 

setninger i skriftlig språk også, men ikke så hyppig som i muntlig språk.  

c) eleven bruker konjunksjoner som diskursmarkører. 

d) eleven hopper assosiativt til et nytt emne slik at det som står skrevet, virker lite 

sammenhengende. 

3) Elevens språkbruk viser tegn til å vektlegge det mellommenneskelige i større grad enn det 

referensielle aspektet. Dette kan komme til uttrykk på forskjellige måter ved at:  

a) følelser og holdninger hos språkbrukeren kommer til uttrykk. Språkets ekspressive og 

appellerende funksjoner vektlegges.  

b) språket koder selve samhandlingen mellom språkbrukerne (Svennevig 1999). Eleven har 

overforbruk av dempere eller forsterkere.  

 

4.3.4 Horisontal intertekstualitet 

Horisontal intertekstualitet omfatter forbindelser til andre sjangrer og andre diskurser som 

ligger utenfor den diskursordenen man i utgangspunktet deltar og skriver i. 



 42 

Ifølge litteraturvitenskapelig leksikon er intertekstualitet et svært vidt begrep som omfatter 

alle tenkelige forbindelser mellom tekster, både likheter, forskjeller, forskyvninger og 

forutsetninger (Lothe 1997 s. 114). Ifølge Bakhtins dialogisme er alle våre ytringer bærere av 

stemmer fra tidligere brukere og kontekster hvor ytringene har vært brukt før. Enhver ytring 

betraktet han som et ledd i en større ytringskjede. Å kartlegge dette i elevtekstene ville være et 

for omfattende arbeid og sannsynligvis også umulig. I dette arbeidet vil jeg derfor først og 

fremst undersøke former for intertekstualitet som er lett synlig i tekstene.  

Jeg vil merke meg både åpne direkte henvisninger knyttet til andre tekster. Men også 

mer skjulte henvisninger som for eksempel allusjoner, som er en kunstnerisk og lekende form 

for intertekstualitet. En allusjon skiller seg fra annen intertekstualitet ved at den viser til en 

bestemt tekst eller et bestemt forhold. Den krever blant annet at leseren kjenner til det som det 

alluderes til.  

Jeg vil også undersøke former for intertekstualitet som ikke er like tydelige og lette å 

oppdage i tekstene. I det mangfoldet av tekster som de unge omgis av, er det mange ulike 

teksttyper og tekstnormkomplekser som automatisk blir en del av elevenes bevisste, men også 

mer intuitive tekstkunnskap. Denne kunnskapen kan bestå av uttrykksmåter, tekstmønster, 

sjangertrekk og skrivemåter som ikke nødvendigvis stemmer overens med de tekstnormene 

som det legges opp til i en skriveoppgave i skolen. Her gjelder det for elevene å ha nok 

tekstkunnskap og teksterfaring slik at de kan tilpasse språkvalget og den aktuelle 

samhandlingssituasjon:   

Noe av det jeg vil se på i min analyse, er om språkvalgene elevene gjør, er akseptable 

og godkjennes innenfor det tekstnormkomplekset som forventes av den aktuelle sjangeren 

eller teksttypen de skriver. 

Intertekstualitet og påvirkning fra andre tekster kan altså komme til uttrykk gjennom 

alle språklige nivåer i en tekst. Det kan være ord og uttrykk som man ser og kjenner igjen fra 

en annen diskurs, og det kan være sjangertrekk, utforming av tekster og skrivemåter som man 

ser er hentet fra og har sin opprinnelse i andre diskurser. Intertekstualitet kan være med på å 

berike elevtekstene og skape kreative uttrykksformer dersom den brukes hensiktsmessig. I 

den typen tekster som jeg skal ta for meg i dette arbeidet, har elevene begrenset frihet med 

tanke på kreativ og skapende skriving, som ofte intertekstualitet er. Slik er det lettere for 

elevene å gjøre feil på dette området og bruke tekstforbilder som ikke passer inn i situasjonen. 

Jeg har allerede nevnt i innledningen at jeg forventer å finne spor av useriøse og mindre 

passende tekstforbilder som i stor grad når frem til ungdomskulturen som reklametekster/-

kampanjer, ungdomsmagasiner, blogger, tegneserier, sms-språk osv. Men også påvirkning fra 
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for eksempel skjønnlitteratur vil kunne føre til poetiske og kunstneriske formuleringer som 

bryter med en saklig fremstillingsform.  
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KAPITTEL 5. TEKSTANALYSE 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg hver enkelt tekst og undersøke forekomster av de utvalgte 

elementene fra de ulike diskursene. Jeg har sitert deler av elevtekstene direkte i dette arbeidet 

og oppgitt linjenummer. Dette har tatt mye plass, men jeg er av den oppfatning at det er lettere 

å følge analysene på denne måten. Det vil likevel i flere av tilfellene være nødvendig å se 

sitatene i sine språklige sammenhenger. Den språklige og tekstlige konteksten ligger ofte til 

grunn for mine oppfatninger og tolkninger. Elevtekstene er skrevet digitalt med 

linjenummerering og med kommentarer og er å finne i vedlegg 2. De fleste av funnene er også 

markert her. Jeg viser til 4.3 og gjennomgangen av diskursene og oversikten av elementene. 

Jeg vil benytte meg av disse forkortelsene i analysearbeidet.   

 
Muntlig kontra en skriftlig diskurs: 

 Dialogiske hjelpestrategier 

 Selvkorreksjon eller tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen. 

 Gjennomgående korte setninger eller setningsemner 

 Bruk av Men som diskurspartikkel 

 Assosiative hopp fra ett emne til et annet 

 Overforbruk av dempere eller forsterkere 

 Mange ekspressive eller appellative innslag 

 Informasjon som burde være med i en skriftlig diskurs, utelates 

 

Naturfaglig diskurs: 

Forkortet:  

 Nominaliseringer og annen naturfaglig terminologi 

 Bruk av empiri 

 Brudd eller irrelevans i en naturfaglig diskurs 

Skriveopplæringsdiskurs: 

Generell undersøkelse av trekk som kan stamme fra skriveopplæringen. Dersom elevene bryter 

med det som jeg vil se på som typisk for skriveopplæringsdiskursen, vil jeg kommentere dette 

også. 

Horisontal intertekstualitet – påvirkning fra diskurser utenfor diskursordenen:  

Generell undersøkelse av trekk og tendenser som jeg mener å kunne kjenne igjen fra andre 

diskurser. 

 



 45 

Muntlig i talespråket og i muntlig stil i skriftlige sjangrer 

Før jeg begynner med analysen, ønsker jeg å understreke at de muntlige trekkene i tekstene 

både kan være hentet fra den muntlige, samtalepregede talen og være påvirkninger fra 

skriftlige sjangrer som etterligner et typisk muntlig språk. Kåseriet er et eksempel. Her vil 

forfatteren ofte forsøke å få det skriftlige produktet til å se mer ut som en prosess enn et 

produkt. Det vil ikke være like lett å avgjøre hvor eleven har hentet sine forbilder. 

 

Empiri 

Med empiri mener jeg målbar og etterprøvbar informasjon og kunnskap. Dersom det er 

oppgitt tid, sted, og/eller andre kvantifiserbare objektive data som har som mål å dokumentere 

og underbygge påstander, vil jeg tolke dette som empiri til tross for at elevene ikke oppgir 

kilder. Det som kjennetegner upresis data, er at det bryter med forventninger leseren har om 

presisjon. Der hvor eleven uttrykker seg upresist og det virker som om han eller hun antar 

ulike størrelser og faktum, får man inntrykk av at eleven ikke vet hva som kreves. For elevens 

del ville det trolig ha lønnet seg å ikke skrive noe i det hele tatt, for slike antakelser impliserer 

at han eller hun ikke vet. Jeg vil sette en (+) bak empiri som brukes presist og (-) der den 

brukes upresist. 

 

Syntagme 

Syntagme er et syntaktisk begrep, og vi kan forstå det som en språklig helhet der ordene 

inngår som ledd. En underkategori av syntagmene er substantiviske hypotagmer. Det er denne 

formen for syntagme jeg møter på i denne oppgaven. Et substantivisk hypotagme består av et 

substantivisk overledd og et adjektivisk eller adverbialt underledd (Lie 1984 s. 12-17). 

 

Verbalsubstantiv 

Et verbalsubstantiv er et substantiv som blir dannet av et verb ved at en legger suffikser som  

-ing, -ning, -else, -sjon og -en til verbet. Eks.: gjenvinne  gjenvinning.  

 

Nominaliseringer 

Svennevig beskriver nominalisering som: ”[…] når en handling blir referert til med et 

verbalsubstantiv i stedet for et verb” (Svennevig mfl. 1995 s. 26). Med utgangspunkt i Knains 

beskrivelser av nominalisering (se 4.3.1) utvider jeg denne kategorien. I tillegg til å gjelde 

verbalsubstantiver vil nominalisering også gjelde begrepsdannelse innenfor naturfaget der ett 
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substantiv dannes for å betegne sammensatte fenomener og prosesser, og der hvor 

generaliseringer og abstrahering av innhold ligger til grunn for begrepsdannelse innenfor faget.  

Arter og bestander er uttrykk som jeg var i tvil om. Det endte med at jeg valgte å 

kategorisere disse begrepene som nominaliseringer. ”En art” er trolig et begrep som er dannet 

på bakgrunn av generalisering. Dette er ikke en konkret betegnelse, og det ligger en 

fagspesifikk definisjon bak ordet: ”En gruppe av individer som under naturlige forhold 

forplanter seg med hverandre, og som ikke forplanter seg med individer fra andre, tilsvarende 

grupper” (Store norske leksikon). Som vi ser, har begrepet ”et handlingsaspekt gravd ned i 

seg” (Knain 2001 s. 227). Det samme gjelder begrepet bestand: ”En gruppe individer av en 

dyreart som lever innen et bestemt område” (Store norske leksikon).  

Det finnes en del substantiviske hypotagmer der overleddet, substantivet, er avhengig 

av et teknisk og klassifiserende adjektiv som underledd, for at det skal gi fullverdig mening i 

diskursen (Lie 1984 s. 17). Eksempler er: Fornybare energikilder og utrydningstruede 

dyrearter. Jeg har også plassert denne typen substantiviske ledd i gruppen med 

nominaliseringer. Det samme gjelder substantiviske hypotagmer bestående av 

verbalsubstantiv og et adverbialt underledd. Disse vil jeg betrakte som nominaliseringer 

dersom de sammen danner et fast uttrykk brukt i fagsammenheng. Eksempel her er: Økning 

av drivhuseffekten. 

Slik vil nominalisering gjelde de fleste fagbegreper som betegner noe mer enn et 

konkret begrep. Det er ikke så mange av de naturfaglige begrepene som er konkrete. 

Eksempler på ord jeg har valgt å tolke som konkrete, er blant annet: ozonlaget og filteranlegg.  

Det kan være vanskelig å skille hva som er nominaliseringer i naturfaget, og hva som 

er nominaliseringer tilhørende det alminnelige skriftspråket. Jeg regner alle ord og uttrykk 

som er knyttet til bærekraftig utvikling og rovdyrforvaltning, som en del av den faglige 

diskursen i denne analysen. Dette gjelder også de tilfellene hvor disse diskursene inneholder 

elementer fra andre diskurser enn den naturfaglige. Både bærekraftig utvikling og 

rovdyrforvaltning er på mange måter sammensatte diskurser med elementer fra både biologi, 

samfunnsfag, etikk og politikk. Jeg vil betrakte begrepene som naturfaglige dersom jeg mener 

de vil ha en bestemt betydning og valør for deltakerne i de to diskursene om bærekraftig 

utvikling og rovdyrforvaltning.  

Kategoriene jeg forholder meg til i analysen, er ikke utelukkende distinkte. Det har i 

noen tilfeller vært problematisk å kategorisere ulike begreper. I noen tilfeller har jeg måttet 

bruke skjønn og min egen forståelse som målestokk for om et begrep er fagspesifikt eller 

alminnelig. Et eksempel på problematiske distinksjoner er begrepene miljøproblemer og 
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miljøpolitikk.. Fordi jeg opplever at problemer er et svært hverdagslig ord som brukes i alle 

mulige sammenhenger, har jeg ikke regnet miljøproblemer som fagterminologi. Miljøpolitikk 

har jeg valgt å se på som en fagterm fordi jeg oppfatter ordet som mer spesialisert, i og med at 

det har et omfattende innhold som har en spesiell betydning for de som er deltakere i 

diskursen. Jeg har grunngitt valgene mine der jeg har vært i tvil.  

Tekst 1a4 

Oppgave 1 – snitt 1.52 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Jeg har ikke funnet noen av de muntlige elementene i denne teksten. 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer og annen naturfaglig terminologi 

 

Naturfaglig terminologi 

som nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi 

Andre 

nominaliseringer 
- redusering av utslipp 

- gjenvinning 

- drivhuseffekten  

- is-smelting  

- nedhogging av regnskogen 

- bevisstgjøring 

- uskadeliggjøring av giftige 

kjemikalier og gasser  
- fornybare energikilder 

- utrydningstruede plantearter 

- CO2-utslippene 

- ozonlaget 

- filteranlegg 

- miljøskadelige gasser 

- avfallsstoffer 

 

 

 

 

- redding av regnskogen 

 

 

Jeg mener at nedhogging av regnskogen har en mer spesifikk og etablert betydning 

innenfor den naturfaglige diskursen enn redding av regnskogen og har derfor kategorisert 

disse forskjellig. 

 

Bruk av empiri 

1) 1.16-2.6: Definisjon: Bærekraftig utvikling betyr at vi skal forvalte ressursene våre på en 

sån måte at den neste generasjon, og generasjoner etter dem skal ha mulighet til å overleve 

på jorden, og få tilfredsstilt sine behov om rent vann, mat, varme osv.(+) 

Definisjonen er riktig innholdsmessig, men virker noe upresis på grunn av skrivefeil. 

Eleven benytter seg svært lite av underbyggende data og empiri. Der hun beskriver størrelser, 

bruker hun betegnelser som: […] flere hundre mål skog, flere tusen mennesker dør, i løpet av 

noen hundre år. Dersom en skal tolke dette som empiri, er det på mange måter upresist, men 

jeg oppfatter det som vanlige uttrykksmåter som betegner mer ubestemt et stort antall i likhet 
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med uttrykk som et tusentalls, hundrevis, mangfoldige. Det hadde trolig passet bedre med 

flere millioner enn flere tusen mennesker som dør av sult.  

 

Påvirkning eller brudd med skriveopplæringsdiskursen 

1) 1.2-1.3: Dagens situasjon; hver dag blir nye plantearter utryddet [...]. 

Denne starten bryter med det vi forventer av skriftlige fremstillinger, spesielt innenfor 

norskfaget. Der forventes det hele setninger med subjekt og verbal i saklige fremstillinger.  

2) 4.1-4.8: Det krever store forandringer, og bevistgjøring. Hver og en har ansvaret for 

jordas fremtid, og hvis alle prøver kan det utgjøre store forskjeller.”Tenke lokalt, handle 

globalt”. For som ordtaket sier: Mange bekker små, gjøre en stor å … 

Her er en tydelig avslutning som passer godt inn i skrivekulturen i skolen: 

moraliserende, tankevekkende, visdomsord på slutten. Dette er også parallelt med det som 

kjennetegner den tradisjonelle skolestilen, der skriveopplæringen la vekt på ”formaldannelse, 

med åndsmodenhet som det endelige målet” (Berge 1988 s. 154).   

Horisontal intertekstualitet 

4.8: For som ordtaket sier: Mange bekker små, gjøre en stor å … 

Ordtaket fungerer som visdomsord og får den påståtte sammenhengen til å virke 

universell og sann. Å bruke ordtak og visdomsord av denne typen kan være et ”skolestiltriks”, 

et tips som er blitt formidlet i undervisningen. 

 

Oppsummering 

Jeg finner ingen muntlige trekk i denne teksten. Forfatteren har i tillegg et velutviklet 

vokabular innenfor den naturfaglige diskursen. Bare en gang i løpet av teksten har eleven 

brukt empiri, og da en beskrivende definisjon. Dette er trolig et eksempel på at dersom en har 

nok kunnskap om et emne, kan man skrive generelt godt uten å komme med spesifikke tall og 

referanser. Starten på teksten bryter med det en forventer i norskfaget, men avslutningen vil 

jeg si lever opp til norskopplæringsdiskursen i tradisjonell stil. Det er en moraliserende og 

tankevekkende avslutning av den typen som var vanlig i den tradisjonelle skolestilen. 

Oppgave 2 – snitt 1.97 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Selvkorreksjon eller tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen. 
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1) 2.4-2.6: […] og skyting for å holde bestanden ned på et lavt nivå i verste fall. 

 

Bruk av Men som diskurspartikkel
19

 

1) 2.4-2.8: […] skyting for å holde bestanden ned på et lavt nivå i verste fall.  

[nytt avsnitt] Men uansett må man ha begge parter i et område. 

Her oppfatter jeg Men som returmarkør fordi den foregående setningen ikke står i 

kontrast til innholdet i setningen som innledes med Men. Jeg får inntrykk av at eleven her 

refererer tilbake til standpunktet sitt i 1.6-1.9.  

 

Informasjon som burde være med i en skriftlig diskurs, utelates 

1) 2.18-2.25: Rovdyrene er skye, og holder seg som oftest unna mennesker. Det har sikkert 

likevel vært noen få, men da som oftest hvis dyret har blitt overrasket, man har kommet for 

nær ungene, i tilfeller med bjørn, der bjørnen har vært skadeskutt, eller ulv med rabies. 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi 

som nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi  

Andre 

nominaliseringer 

- økosystemet 

- radiomerking 

- rovdyrbestand 

- innhenting av sau 

- inngjerding 

 

 - foring 

- Skyting 

 

Brudd med naturfaglig diskurs 

1.1-1.2: Har sauer og rein større rett til å vandre rundt i fjellet enn ulv og jerv? 

Dette bryter til en viss grad med fagdiskursen. Det er ikke rettigheter i humanistisk forstand 

som gjelder innenfor naturfagdiskursen. Det samme gjelder avslutningen, som viser tilbake til 

starten. 

Påvirkning eller brudd med skriveopplæringsdiskursen 

3.3-3.5: Rovdyrene har like stor rett til å være her som vi, og husdyrene våre. 

 Eleven viser tilbake til starten. Dette kan være en strategi som er innlært i 

skolesammenheng. Det skal være sammenheng mellom innledning, midtdel og slutt.  

                                                 
19

 Der hvor elevene bruker men som diskurspartikkel, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å se utsnittene i 

sin tekstuelle sammenheng. 
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Oppsummering 

Denne teksten har noen få muntlige trekk som bærer preg av prosess. Dette kan, slik jeg ser 

det, også skyldes at eleven har skrevet raskt og derfor har slurvet. Eksempelet ovenfor, 2.18-

2.25 kan illustrere dette. Jeg mener setningen ser ut til å ha forbilde i en skriftlig 

setningsstruktur, men at eleven har utelatt noen ord. Eleven har også vist tidligere i teksten at 

hun mestrer en komplisert setningsstruktur (for eksempel 2.8-2.13). Dersom man finner ut hva 

man skal skrive, mens man skriver, er det jo på mange måter en prosess som i muntlig tale. 

Men det er likevel ikke en overføring av muntlig kompetanse til skriftlig dersom det er 

skriftlige forbilder man følger. Dette blir en tolkning, men jeg synes også dette passer best 

med helhetsinntrykket av teksten.  

Eleven benytter seg av en del relevant naturfaglig terminologi. Jeg opplever at eleven 

en gang bryter med naturfaglig diskurs. Sirkelkomposisjonen i teksten mener jeg er en typisk 

strategi som eleven benytter seg av for å skape sammenheng mellom innledning og 

avslutning. Eleven har alt i alt skrevet en bedre tekst i oppgave 1. Kompetansen kan betegnes 

som ujevn. ”Nyvunnen kompetanse, som enno ikkje er automatisert, er ustabil” 

(Vurderingsveiledningen 2005 s. 4). 

Tekst 1a2 

Oppgave 1 – snitt 1.22 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Jeg har ikke funnet noen av de muntlige elementene i denne diskursen. 

Naturfaglig diskurs 

 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og faste 

uttrykksformer 

Andre nominaliseringer 

- befolkningsvekst 

- uskadeliggjøring av farlig avfall 

- rovdrift av ressursene 

- forvaltningen av ressurser 

- ressursutnyttelse 

- miljøprofil 

- miljøpolitikk 

- vannkraft 

- fornybare energikilder 

- bærekraftig vekst 

 - opprydning 

- nytenkning 

- omlegging 
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Bruk av empiri 

1) 1.2-1.5: Definisjonen på bærekraftig utvikling er: At man ikke beskatter/piner ut naturen 

slik at kommende generasjoner blir skade-lidende. (+) 

2) 2.21- 2.25: På 80-tallet ble denne problemstillingen sterkt vektlagt av noe som het 

”Brundtlandkommisjonen”. De mente at for å oppnå en bærekraftig utvikling måtte man 

tenke globalt og handle lokalt. (+) 

Påvirkning eller brudd med skriveopplæringsdiskursen 

Jeg har ikke funnet noen påvirkninger eller klare brudd med skriveopplæringsdiskursen. 

 

Horisontal intertekstualitet 

Tekstens overskrift er Fremtiden i våre hender. Dette er en treffende metafor. Det er også 

navnet på en frivillig organisasjon som arbeider med miljøansvar og rettferdig fordeling av 

verdens ressurser, og det er nettopp dette eleven fokuserer på i oppgaven sin. Slik er det en 

passende overskrift som tar i bruk en treffende metafor og i tillegg er bærer av stemmer fra 

tidligere kontekster.  

 

Oppsummering 

Teksten har en fengende overskrift. Jeg har ikke funnet noen muntlige trekk i teksten. Eleven 

bruker mange fagspesifikke uttrykk, og der hvor han benytter empiri, er den presis og 

relevant. 

Oppgave 2 – snitt 1.28 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Av de muntlige elementene jeg skulle undersøke, har jeg ikke funnet noen i denne teksten. 
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Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og faste 

uttrykksformer 

Andre nominaliseringer 

- sauehold 

- saue- og rein- næringa 

- rovdyrstammen 

- inngjerding av husdyrområder 

- naturforvaltning 

- fellingstillatelse 

- vinterregistrering 

 

 - ansettelser 

- økonomiske tap 

 

 

Bruk av empiri 

1) 2.14-2.16: 8-10 rein ble nylig angrepet og drept av jerv i Misvær i Nordland. Direktoratet 

for naturforvaltning mente […]. (+) 

Grunnen til at eleven skriver 8-10 og ikke presist antall, er trolig fordi dette har vært 

uvisst i utgangspunktet. Eleven skriver at det nylig har skjedd. Slik jeg ser det, er ikke presis 

datoangivelse nødvendig for at påstanden skal virke troverdig.  

2) 3.14-3.16: Etter vedtak skal Nordland fylke ha 10 ynglende jerv og gauper, 2 ynglende 

bjørn og ingen ulver. (+) 

 

Horisontal intertekstualitet 

 
Teksten bærer tydelig preg av å være påvirket av tekstforbilder i den kulturelle konteksten. 

Den økonomiske knappe stilen minner om den man finner i blant annet debattinnlegg hvor en 

forsøker å presentere en sak i sin helhet med så få ord som mulig. Dette blir tydelig i første 

del av teksten fra 1.1 til 2.10, som kan minne om et helhetlig debattinnlegg i seg selv. 2.14 til 

2.22 kan minne om et nytt debattinnlegg som kanskje også kan virke noe klisjépreget innenfor 

sjangeren: Reineierne føler maktesløshet etter hendelsen. De skadelidende reagerer 

følelsesladd og kan tenke seg ulovlig jakt på rovdyrene for å løse problemet. Etter dette 

kommer eleven med sine egne meninger. Det er det som er meningen i denne oppgaven, men 

det blir tydelig et lite brudd med debattinnleggsjangeren her: Noe jeg lett kan forstå. Ingen 

ønsker å jobbe og slite og så leke butikk. 

 

Konklusjon 

Eleven er en klar deltaker i diskursen om rovdyrforvaltning. Man får inntrykk av at dette er en 

aktuell problemstilling i elevens lokalsamfunn. Den typisk naturfaglige stemmen som ville 
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tatt i bruk begreper som økosystemer, næringskjeder og lignende, er her fraværende. Det er 

sauebondens talsmann som kommer til orde. Eleven har ingen muntlige elementer i 

skrivingen sin. Når man leser denne teksten, blir det tydelig at den har en knapp og 

økonomisk stil som står i motsetning til en muntlig stil. Nominaliseringene ovenfor er en 

indikasjon på dette. I tillegg finnes det i teksten blant annet flere passive uttrykksmåter og 

partisippkonstruksjoner slik at teksten til tider nærmer seg kansellistil. Det er tydelig at eleven 

er påvirket av sjangrer utenfor skolen, først og fremst debattinnlegget. Selv om det er 

imponerende at eleven mestrer denne stilen, blir en slik skrivemåte gjerne betraktet som noe 

stiv og gammeldags. Overforbruk av nominaliseringer blir gjerne kalt ”substantivsjuke”. Det 

er på språkbrukskriteriet eleven får ”middels” av den ene sensoren.  

 

Tekst 1186 

Oppgave 1 – snitt 1.92 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

Dialogiske hjelpestrategier 

1) 3.11-3.12: Hva er konsekvensene? Vi har muligheter for svakt immunforsvar og hudkreft 

hvis UV-strålene blir mange. 

2) 3.20-3.21: Hva er det dette ødelegger? Jo drivhuseffekten. 

3) 2.1-2.2: Mange lurer sikkert på hvorfor det er så stor forskjell mellom rik og fattig […]. 

4) 2.15-2.16: Når vi snakker om riktig retning, vil jeg ta den enorme byen, London, som 

eksempel.  

De to siste eksemplene er ikke nødvendigvis dialogiske trekk, men de ligner og de kan 

underbygge at eleven kan ha problemer med fremdriften og bruker trekk fra dialogen som 

hjelpestrategi. 

 

Bruk av dempere eller forsterkere 

1) 2.16-2.17: Det bor vel rundt to millioner der, og kanskje rundt fem millioner jobber der 

som kommer fra andre steder. 

Dette er et eksempel på bruk av dempere for å markere usikkerhet rundt påstandene 

som er brukt. Dette passer dårlig i sammenhengen; det referensielle aspektet burde stått i 

fokus. Som vi ser under, er dette også et eksempel på upresis bruk av empiri. 
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Selvkorreksjon eller tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen. 

1) 3.2-3.3: men vi har mye andre utslipp, dessverre. 

Om dette er et element som er overført fra en muntlig diskurs, er jeg usikker på. Det er 

vanlig i ulike journalistiske sjangrer og andre sjangrer som har en mer muntlig stil, å komme 

med et slikt etterhengende dessverre. Det fungerer mer som et muntlig ”sukk” etter at 

setningen er avsluttet. Dessverre får det en mer ekspressiv funksjon enn dersom den hadde 

stått etter verbet. 

2) 4.19- 4.22: Hadde det ikke vært forskjell på rik og fattig, hadde det kanskje vært bra eller 

relativt bra over hele planeten. 

Dette kan også være et forsøk på å nyansere. 

 

Eleven utelater informasjon 

1) 3.9-3.10: I tillegg starter ozonlaget å bli slarkete av naturlige grunner også.  

Det står ingenting om hva disse naturlige grunnene er, i teksten. 

1) 1.12-1.13: I tillegg har vi maskiner, kjernekraftverk og utslipp av masse som vil gjøre 

landet dårligere til neste generasjon.  

 
Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og faste 

uttrykksformer 

Andre nominaliseringer 

- drivhuseffekten 

- drivhusgassene 

- drivhusutslipp 

- KFK-gasser
20

 

- UV-strålene 

- CO2-utslippet 

- ozonlaget 

 

 

 

Bruk av empiri 

1) 1.13-2.1: Tar vi Norge som eksempel og sammenligner med et afrikansk land, forurenser 

Norge desidert mest. (-) 

2)2.16-2.17: Det bor vel rundt to millioner der, og kanskje rundt fem millioner jobber der som 

kommer fra andre steder. (-) 

3) 3.7-3-8: Stoffene bruker lang, lang tid opp i lufta. (-) 

                                                 
20

 Jeg tolker forurensing som et allment dagligdags begrep og har det ikke med. Jeg velger å betrakte KFK-

gasser som et konkret begrep, mens drivhusgassene blir betraktet som et abstrakt begrep. Grunnen til dette er at 

drivhus er et abstrakt begrep som viser til en prosess, mens KFK viser til de konkrete gassene det refereres til. 
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4) 3.14: Ozonlaget som ligger 30 km opp i lufta. (+)  

5) 3.23-4.1: Uten drivhuseffekten hadde gjennomsnittstemperaturen vært på 19 °C i stedet for 

15 °C som det er i dag. (+) 

6) 4.14-4.16: Spør man tre stykker på gata om de vet hva bærekraftig utvikling er, kan kun 1 

eller 2 svare ja. (-) 

Det som først og fremst kjennetegner funn 1, 2, og 3 er at de bryter med forventninger 

om presis empiri. Det som står, er ikke feil, men det er så upresist at man kan anse det som 

irrelevant i denne diskursen på dette alderstrinnet. Ser vi for eksempel på funn nummer 2, som 

starter med Tar vi Norge som eksempel, får en inntrykk av at det vil komme en konkret 

dokumentasjon som skal underbygge påstandene i teksten. Her bryter eleven med 

forventninger til presis empiri når han ikke nevner noe bestemt land og kommer frem til 

mengden desidert mest i sammenligningen. 

 

Brudd med naturfaglig diskurs  

1) 4.9- 4.12: I tillegg skal vi ha det godt i vårt neste liv, hvis dette finnes. Det håper jeg for jeg 

vil se sporene av en bærekraftig utvikling.  

Det er trolig irrelevant å ha med religiøse eller ikke-vitenskapelige betraktninger på 

livssyn i en naturvitenskapelig diskurs. Det at naturfaget legger vekt på sansing og 

eksperimentering, gjør at det skiller seg fra ikke-vitenskapelige og alternative verdensanskuelser. Dette 

påpeker også Knain (2001 s.  293).  Jeg vil derfor kategorisere dette som irrelevant i 

sammenhengen. Det bør likevel tilføyes at dette utsnittet av teksten utgjør en svært liten del 

av helheten, og at det trolig også faller i bedre jord hos en norsksensor enn hos en 

naturfagssensor. Om dette blir oppfattet som et brudd eller et kreativt innslag, er jeg usikker 

på. 

  

Oppsummering 

Eleven utelater å forklare og presisere hva han mener ved noen anledninger, og empirien 

eleven kommer med, bærer preg av å være antagelser. Dette er vanlig i muntlig 

kommunikasjon, men fungerer dårlig i den skriftlige. Eleven viser altså tendenser til å 

overføre muntlig kompetanse til skrivingen, men noen av de muntlige trekkene kan også være 

hentet fra skriftlige sjangrer med muntlig stil. Det kan se ut som om eleven bruker dialog som 

strategi for å skape fremdrift i teksten. Han utelater også informasjon som burde vært uttrykt 

eksplisitt i en skriftlig kontekst. Det er tydelig at eleven ennå ikke kjenner til grunnleggende 

tekstnormer som er vanlige i denne typen tekster. Eleven benytter seg av noe fagterminologi, 
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men mye av teksten består av konkrete eksempler. Det at eleven har flere forekomster av 

upresis empiribruk og et lite brudd med det som forventes i den naturfaglige diskursen, kan 

være tegn på at eleven ennå ikke har fått tak på den naturfaglige diskursen.  

 

Oppgave 2 – snitt 2 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

 

Dialogiske hjelpestrategier 

1) 3.7-3.8: Hva vet vi om ulvens følelser og klokskap? Ingenting. 

2) 2.2-2.3: Når vi nå snakker om ulvens jakt på sauen […] (se oppgave 1). 

 

Selvkorreksjon og tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen. 

1) 2.11-2.12: Når vi koser oss med oksekjøtt eller hva det skulle være. 

2) 2.-3.1: Hvis vi holder oss unna område og sauen holder seg unna så vil alt gå bra, unntatt 

for ulven. 

 Selvkorreksjon av den typen vi ser i første utsnitt, er av den typen man også kan finne 

i kåseri og andre muntlige sjangrer. Det siste eksempelet virker i større grad som en 

overføring av muntlig kompetanse til skriften. Det hadde fungert dårlig også i en muntlig 

sjanger. 

 

Assosiative hopp fra ett emne til et annet 

1) 1.14-2.5: Hvis saueeierne vil beholde sauene, så må de bygge høye gjerder rundt hele 

beiteområdet. Når vi nå snakker om ulvens jakt på sauen, er det ikke mye sau som blir drept i 

forhold til hvor mange ulver det blir drept. 

Her får en inntrykk av at teksten i større grad er en prosess enn et produkt. Det er 

tydelig at eleven kommer på momenter etter hvert som han skriver. Overgangen virker 

assosiativ: Når vi nå snakker om […]. Det er likevel verdt å merke seg her at eleven faktisk 

selv kommenterer at han hopper fra et emne til et annet. Han er altså selv bevisst og 

tematiserer i teksten at han bruker assosiasjon som strategi for å gå fra et tema til et annet. 

Dette kan man kanskje tolke som en form for metakommunikasjon og forsterker inntrykket av 

at eleven etterligner muntlig stil i likhet med sjangrer som kåseriet. 
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Ekspressive eller appellative innslag 

1) 2.13-2.14: Så dere saue-elskere kan klappe igjen. 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og 

uttrykksformer 

Andre nominaliseringer 

- utryddelse 

- ulvebestanden 

- rovdyrarter 

  

 

 

Brudd med naturfaglig diskurs 

 

Gjennom hele teksten blir ulven sidestilt med mennesket og omtalt som et menneske med like 

rettigheter og ansvar for egne handlinger: blir kritisert, kan ikke klandres. Dette virker usaklig 

i en naturfaglig diskurs. I en humanetisk diskurs er dette en relevant innfallsvinkel, men da er 

det mennesker og ikke dyr det handler om. Utsagn som: Hva vet vi om ulvens følelser og 

klokskap? Ingenting. Kanskje føler den seg mobbet og vil ha hevn, virker useriøse og bryter 

med en naturfaglig virkelighetsforståelse. Dette gjelder hele teksten og gjør den mindre 

troverdig i et naturfaglig perspektiv. 

 

Horisontal intertekstualitet 

Teksten trekker uten tvil veksler på trekk fra kulturkontekstens muntlige sjangrer, kanskje 

først og fremst kåseriet på grunn av den muntlige stilen: Når vi nå snakker om […]. Når vi 

koser oss med oksekjøtt eller hva det skulle være. Ironisering: Hvorfor skal ulven drepes for å 

spise mat? (1.6-1.7). Den ekspressive uttrykksformen minner mest om et leserbrev.  

 

Oppsummering 

Dette er en tekst med en svært muntlig stil. Om det er en overføring av muntlig kompetanse til 

skrivingen, eller om det er påvirkning fra sjangrer med muntlig stil, er vanskelig å si. Funnene 

og helhetsinntrykket tyder på at det er en kombinasjon av disse to. Vi har allerede sett at 

eleven har problemer med skriftspråkets tekstnormer i oppgave 1, og det samme gjelder for 

denne teksten. Temperamentet og de ekspressive innslagene er likevel nye elementer i denne 
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teksten og kan minne om påvirkning fra leserinnlegget, kåseriet og andre muntlige sjangrer i 

kulturkonteksten. 

Elevens enorme sympati for ulven preger teksten og forsterker inntrykket av at den er 

svært subjektiv. Jeg har nevnt ett konkret ekspressivt innslag i teksten, men den vil i sin helhet 

også virke svært ekspressiv og appellativ blant annet fordi den argumenterer kun for den ene 

siden av saken. Ved å sidestille mennesker og ulver i humanistisk forstand bryter eleven med 

det som en forventer i en naturfaglig diskurs. Riktignok tillates subjektivitet i større grad i 

denne oppgaven, men oppgaveteksten satte også krav til en saklig og overbevisende 

argumentasjon.  

 

Tekst 1a21  

Oppgave 1 – snitt 1.35 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Jeg har ikke funnet noen av de muntlige elementene i denne teksten. 

 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og 

uttrykksformer 

Andre nominaliseringer 

- økning av drivhuseffekten 

- uttynning av ozonlaget 

- ørkenspredning 

- naturressurser 

- klimaendringer 

- biologisk mangfold 

 

 

- sur nedbør 

- grunnvann 

 

 

 

Bruk av empiri 

1) 1.12-1.16: Et annet stort problem er også at verdens befolkning stiger dramatisk. I 1977 

var verdens befolkning på 4 milliarder, i år 2000 var den økt til ca. 6 milliarder, og 

prognosene sier at innen 2012 vil tallet ha økt til 7 milliarder. (+) 

2) 2.6-2-7: Det er i dag 30 år siden vi begynte å prøve å bedre naturmiljøet og redusere 

forurensningen, (+) 

3) 2.9-2.10: Den første store internasjonale miljøkonferansen fant sted i Stockholm i 1977. (+) 

4) 2.14-2.16: Definisjon: En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller 

behovene i dag uten å ødelegge vilkårene for framtidige generasjoner. (+) 
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5) 2.22-2.24: Bl.a Rio konferansen som resulterte i to multilaterale konvensjoner om 

klimaendringer og biologiske mangfold. (+) 

6) 2.25-2.26: På nasjonalt nivå, i Norge, har vi Agenda 21, som er en handlingsplan for 

samarbeid om miljø- og utviklingsproblem
21

. (+) 

7) 3.10- 3.13: Det er også veldig viktig å prøve å redusere folketallet. Arbeid for dette ble for  

Eks. tatt opp på Kairo-konferansen i 1994, der man bl.a. snakket om å bedre kvinners vilkår. 

(+) 

8) 3.15-3.16: De siste 20 åra har industriutslippene gått dramatisk ned. (+) 

9) 4.8- 4.9: Hadde alle de over 6 milliardene menneskene i verden i dag […]. (+) 

 2.3-2.5: Det blir hevdet at generasjonen vår har ureina like mye og forbrukt like mye 

som alle som levde før 1950, er et eksempel på en påstand som jeg ikke anser som empiri. Det 

blir hevdet gjør det klart at det ikke finnes noen kilde for utsagnet, og det kan derfor ikke 

etterprøves.  

 

Horisontal intertekstualitet 

Eleven har en gjennomført objektiv stil gjennom hele teksten. Det bryter med den upersonlige 

fremstillingen som har vært til nå, når hun etablerer mellommenneskelig relasjon til en 

mottaker gjennom et appellativt utsagn: Tenk på det du! (4.11-4.12). Dette kan kanskje minne 

om en type pedagogiske tekster elevene møter, eller i alle fall har møtt tidligere. Utsagnet skal 

muligens oppmuntre elevene til ettertanke og refleksjon. 

 

Oppsummering 

Dette er en skriver som er en fullverdig deltaker i skrivekulturen. Eleven har et godt 

vokabular innenfor naturfagdiskursen, og teksten som helhet gjenspeiler at hun har mye 

kunnskap om emnet. Eleven bruker svært mye empiri og underbyggende data i teksten sin. 

Dette gir den et troverdig preg. Dette er også et eksempel på en tekst som bruker kilder i stor 

grad, men på en raffinert og troverdig måte. Det finnes to elementer som man kan si til en viss 

grad ”avslører” eleven. Ved to anledninger uttrykker hun seg med nynorske ord og bøyninger. 

Hun skriver ureina istedenfor forurenset og problem i ubestemt form flertall istedenfor 

problemer, som det som oftest heter på bokmål. I tillegg er det noe irrelevant å skrive at 

                                                 
21

 I og med at eleven ved to anledninger har benyttet seg av nynorske uttrykksformer som ureina og problem i 

flertall (det er vel og merke lov å skrive problem i flertall også på bokmål ), kan dette være avskrifter fra 

nynorske kilder.  Jeg har ikke funnet noe av dette på internett og har derfor ikke gått mer inn på dette. 
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kvinnenes stilling ble behandlet på Kairo-konferansen. Eleven har trolig med informasjonen 

fordi den sto i kilden. Dette er flisespikkeri, men jeg nevner det fordi det forteller om den 

reelle utfordringen elevene står ovenfor ved bruk av kilder. 

 

Oppgave 2 snitt 1.22 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

Jeg har ikke funnet noen av de muntlige elementene i denne teksten. 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og uttrykksfomer 

Andre nominaliseringer 

- felling 

- flikkstruktur 

- aggresjonsnivå 

- økosystemene 

- overlevelse 

- rovdyrartene 

  

 

Bruk av empiri 

1) 2.22-2.24: For øvrig har Norge etter Bern-konvensjonen en forpliktelse til å sikre 

overlevelse til alle de store rovdyrene i norsk natur. (+) 

2) 3.1-3.4: I en undersøkelse som ble gjort, viste det seg at hele 9 av 10 er litt eller svært redd 

for bjørn og ulv, mens 7 av 10 har samme redselen for jerv og gaupe. (+) 

3) 3.9-3.10: I perioden 1976-1995 ble 7 mennesker skadet eller drept i Skandinavia av rovdyr. 

(+) 

 

Horisontal intertekstualitet 

Overskriften å være eller ikke være er en allusjon til Shakespeares Hamlet. Det blir en slående 

allusjon som setter det berømte sitatet i sammenheng med naturvitenskapen og kanskje også 

Darwins evolusjonsteori, som i aller høyeste grad omhandler eksistensen. Overskriften er 

flertydig og polyfon.  
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Oppsummering 

Denne teksten har en passende allusjon til overskrift. I denne typen tekster er det kanskje først 

og fremst i overskriftene at man har mulighet til å briljere med denne typen virkemidler. 

Eleven viser ellers at hun er fullverdig deltaker av skriftkulturen. Hun har tre forekomster av 

presis og underbyggende empiri og et godt faglig vokabular. 

 

 

Tekst 795  

Oppgave 1 – snitt 2 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Selvkorreksjon og tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen. 

1) 1.10-1.11: Det kommer alt for mye bensin rundt oss og eksos. 

2) 1.11-1.12: Det skulle ikke vært lov synes jeg egentlig. 

3) 1.12-1.13: det ødelegger altså forurenser naturen.   

 

Korte setninger eller setningsemner 

Hele teksten er preget av svært korte setninger som i muntlig kommunikasjon. Overgangene fra 

setning til setning virker også gjennomgående tilfeldig og lite planlagt. Eleven bruker ofte komma 

mellom setninger istedenfor punktum. Slik kan det virke som om eleven i praksis bruker idéenheter i 

sin oppbygning av teksten istedenfor setninger. Dette er gjennomgående for hele teksten, så her tar jeg 

bare med et eksempel som jeg synes illustrerer tydelig hvordan eleven ikke mestrer en skriftlig 

setningsstruktur, men heller skriver som hun snakker, med tydelig inndeling i idéenheter. Jeg har 

markert med mellomrom der jeg oppfatter at det er en pause: Forurensing ødelegger mye av 

miljøet vårt,     eksempel vi mennesker,    vi burde kanskje ikke kaste bort så mye bensin.       

Det kommer alt for mye bensin rundt oss     og eksos. Det skulle ikke vært lov synes jeg 

egentlig,       det ødelegger      altså forurenser naturen. 

 

Assosiative hopp fra et emne til et annet 

1) 2.5-2.7: […] noen hogger ned skogen vår og ødelegger, trærne bruker de til å lage reklame 

av. Vi trenger skogen, ikke bare vi men dyrene våres. Det er bra vi har dyr der […]. 

 

Bruk av Men som diskurspartikkel 

2.14-2.15: Men på en annen måte mener jeg også at vi bør ha rovdyr […]. 
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Overforbruk av dempere eller forsterkere 

2) 1.10: […] vi burde kanskje ikke kaste bort så mye bensin. 

1) 1.11-1.12: Det skulle ikke vært lov synes jeg egentlig […]. 

 

Informasjon som burde være med i en skriftlig kontekst, utelates 

1) 2.6-2.9: Vi trenger skogen, ikke bare vi men dyrene våres. Det er bra vi har dyr der, de 

hjelper oss med det vi trenger og det vi ikke trenger. Det vi ikke trenger kan dyrene spise. 

2) 3.20-3.21: Vi må ta vare på ressurser, slik at naturen og hele jorda ikke blir ødelagt for at 

mennesker ikke bryr seg med alt. 

3) 2.22-3.2: Hvis vi fortsetter sånn som nå er det bra, men vi må ta vare på det som er viktig 

og  fjerne det som ødelegger og vi ikke har bruk for. 

I det første funnet snakker eleven trolig om økosystemet og hvordan nyttedyr spiser 

skadedyr, og hvordan rovdyr kan holde bestander nede i visse områder. I det andre vil eleven 

trolig si at vi mennesker må ta ansvar, og at det ikke nytter å lene seg tilbake og tro en ikke 

kan påvirke.  

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Eleven bruker ingen nominaliseringer. 

 

Empiribruk 

1) 1.1-1.3: Definisjon: Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller behovene i dag 

uten å ødelegge vilkårene for framtidligere generasjoner for å tilfredsstille sine behov. (+) 

Denne definisjonen er riktig i sitt innhold til tross for at eleven har noen skrivefeil og 

grammatiske feil. Setningen var trolig for kompleks til at eleven klarte å gjengi den korrekt. 

Likevel vil jeg se på dette som presis og hensiktsmessig empiri. 

Skriveopplæringsdiskursen 

Jeg har ikke funnet noen klare spor etter denne diskursen i teksten. Noe som jeg likevel har 

merket meg, som jeg vil si er tekstens styrke, er at den er inndelt i tematisk avgrensede 

avsnitt. Eleven innleder også flere av avsnittene med såkalt temasetninger (tema 1 2004: 37): 

2.3: Regnskogen spiller en stor rolle for oss […]. 2.11: Været hører også til […]. I 
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skriveopplæringen er det vanlig å lære elevene å organisere stoffet sitt i avsnitt. ”Å ordne 

stoffet i avsnitt” heter det i ressursboka Tema 1 (2004 s. 37). 

Horisontal intertekstualitet  

Det kan se ut som eleven er påvirket av skjønnlitteratur:  

Det[sic] kan si at gress og blomster kan bli forgiftet, blomster kan slutte å vokse seg 

vakre og fine. Og det er vi mennesker som har skyld i det, vi kan gjøre noe med det. 

Regnskogen spiller en stor rolle for oss, det er viktig at vi tar vare på den. Men det er 

det dessverre ikke mange som gjør, noen hogger ned skogen vår og ødelegger, trærne 

bruker de til å lage reklame av. Vi trenger skogen, ikke bare vi men dyrene våres. Det 

er bra vi har dyr der, de hjelper oss med det vi trenger og det vi ikke trenger. Det vi ikke 

trenger kan dyrene spise. Vi trenger å ta vare på våre ressurser. (1.14-2.10) 

 

Både den fragmentariskes stilen, adjektivbruken og den mer filosofiske uttalelsen om at 

man lager reklame av trærne, ser etter min mening ut som påvirkning fra skjønnlitteratur. Det 

er mye ungdomslitteratur, spesielt for jenter, som har en muntlig dagboklignende stil.  

 

Oppsummering 

Dette er den teksten i materialet hvor jeg mener det er tydeligst at eleven overfører muntlig 

kompetanse til skrivingen sin. Teksten bærer tydelig preg av å være en prosess hvor eleven 

bruker både kortere innholdsenheter, såkalte idéenheter istedenfor setninger, selvkorreksjon 

og tilføyelser etter hvert, slik som man gjør i taleprosessen.  

Vi ser også at eleven utelater vesentlig informasjon som gjør meningen vanskelig 

tilgjengelig i en skriftlig sammenheng. Eleven velger trolig en slik strategi fordi hun synes det 

er vanskelig å forklare det hun mener. I muntlig kommunikasjon kan man da ”regne med” at 

mottaker forstår. Det kan man ikke i den skriftlige. Stort sett klarer eleven å holde seg til ett 

tema av gangen. Jeg finner færre assosiative hopp enn det helhetsinntrykket tilsier. Grunnen 

til dette er trolig at de mange korte setningene og bruk av komma istedenfor punktum får hele 

teksten til å virke som en assosiativ tankestrøm. Dette gjør at teksten virker som om den drar 

på trekk fra skjønnlitterær ungdomslitteratur, hvor dette er et vanlig litterært virkemiddel for å 

beskrive personers frie tankestrømmer. Det er noen få dempere i teksten, men ingen 

voldsomme ekspressive eller appellative innslag. Med den dagbokaktige stilen som kan ha sin 

påvirkning fra ungdomslitteratur, virker dette likevel som et følelsesmessig uttrykk – 

formidling av tanker. 

Det er en tekst som ikke tar i bruk noen faguttrykk, men bruker hverdagsuttrykk som 

bensin og eksos istedenfor for eksempel CO2 eller drivhusgasser og været istedenfor klima. 
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Det er altså en elev som ennå ikke har tatt steget inn i den skriftlige kulturen, og som heller 

ikke klarer å formidle noe mer enn en hverdagsforståelse av fenomenene hun beskriver, 

 

Oppgave 2 – snitt 1.61 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Selvkorreksjon eller tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen  

1) 2.1-2.4: Jeg synes at rovdyr bør få et annet sted å være, ikke at rovdyrene bør kastes i bur, 

men at det skal bli satt opp et gjerde for at husdyrene skal slippe å bli drept av rovdyrene. 

2) 2.14-2.15: Men på en annen måte mener jeg også at vi bør ha rovdyr, vil ikke at den skal 

forsvinne. 

3) 2.21-2.22: Jeg synes også at det er dumt at andre dyr spiser hverandre, men det går det 

ikke an å gjøre noe med, fordi det sånn det må og skal være.  

 

Korte setninger eller setningsemner 

1) 2.14-2.15: Men på en annen måte mener jeg også at vi bør ha rovdyr, vil ikke at den skal 

forsvinne, vi har bruk for dem i naturen også. 

2) 2.18: Men ulvene har drept sauene mest for fordi at enten så kan den ha følt seg truet. 

Det siste funnet gjenspeiler tydelig prosess og ikke produkt. Jeg oppfatter de tre 

ordene som en etterligning av muntlig kommunikasjon hvor vi bruker fyllord mellom 

idéenheter for å få en tenkepause. 

 

Bruk av Men som diskurspartikkel 

1) 2.18: Men ulvene har drept sauene mest for fordi at enten så kan den ha følt seg truet. 

Men har ingen funksjon her annet at den fører oss over til et nytt tema. 

2) 2.14: Men på en annen måte mener jeg også at vi bør ha rovdyr.  

 

Assosiative hopp fra et emne til et annet 

De tre siste avsnittene av teksten oppfatter jeg som assosiative hopp. De er riktignok markert 

med avsnitt, men svært korte avsnitt som fungerer dårlig som selvstendige innholdsmomenter. 

Det at overgangene er markert med avsnitt, tyder på at eleven vet at hun skifter emne. 

Hoppene skjer fra 2.13 til 2.14, 2.17 til 2.18 og 2.20 til 2.21. De to førstnevnte hoppene er 

markert med diskursmarkør og forsterker inntrykket av at dette er overføring av muntlig 

kompetanse til skrivingen. 
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Etablerer relasjon til leseren ved å være ekspressiv eller appellativ 

1) 2.14-2.15: Men på en annen måte mener jeg også at vi bør ha rovdyr, vil ikke at den skal 

forsvinne. 

2) 2.21-2.22: Jeg synes også at det er dumt at andre dyr spiser hverandre […]. 

Dette er tydelige ekspressive innslag, der skriveren gir uttrykk for følelsene sine. Hun 

begrunner ikke ytringene. Dette minner mer om dagbokskriving enn saklig, argumenterende 

fremstilling.   

 

Eleven utelater informasjon som burde være med i en skriftlig kontekst 

2.17: De kan spise ting i naturen vi ikke har bruk for.    

 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- husdyrhold   

 

 

Bruk av empiri 

1) 2.7-2.9: På 1800-tallet var det et rovdyr som drepte en atten år gammel jente. Rovdyret 

hadde en sykdom som het arabis. (-) 

Empirien blir for upresis her. Eleven kaller sykdommen for arabis. På 1800-tallet var 

det et rovdyr er heller ikke særlig presis informasjon, og det hadde gjort seg bedre om eleven 

ikke hadde med dette elementet. 

 

Brudd med naturfaglig diskurs. To forekomster 

1) I innledningen forklarer eleven forskjellen på husdyr og rovdyr (1.1-1.5): I Norge er det 

mange forskjellige dyr. Det er to forskjellige hovedtyper. Rovdyr og husdyr. Rovdyr er dyr 

som eks ulv og jerv og husdyr er dyr som sauer, kuer og høner. Rovdyrene bor som oftest i 

skogen, og kan være som oftest vanskelig å se. Husdyrene er som oftest på bondelandet. 
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  Det er ikke noe galt med denne beskrivelsen språklig sett. I en naturfaglig 

sammenheng vil den likevel ligge på et så lavt innholdsmessig nivå at man kan karakterisere 

den som irrelevant.  

2) 2.7-2.9: Jeg synes også at det er dumt at andre dyr spiser hverandre, men det går det ikke 

an å gjøre noe med, fordi det sånn det må og skal være.  

Dette er et resonnement som ikke egner seg i en naturfaglig diskurs,  hvor dette 

fenomenet blir sett på som selvsagt og naturlig. Eleven korrigerer seg selv og viser at hun 

skjønner at det er sånn det må være. Slik kan dette også ses på som et ekspressivt innslag som 

bryter med den saklige fremstillingsformen både i norskfaget og naturfaget. Til tross for at 

eleven korrigerer seg selv, vil jeg tolke dette innslaget som irrelevant i den naturfaglige 

diskursen. 

 

Horisontal intertekstualitet 

Også her bærer teksten preg av en dagboklignende stil: Men på en annen måte mener jeg også 

at vi bør ha rovdyr, vil ikke at den skal forsvinne. (2.14-2.15) 

 

Oppsummering 

Det finnes ingen fagtermer eller nominaliseringer i denne teksten. Dette er enda et eksempel 

på en tekst der eleven ikke klarer å formidle en naturfaglig forståelse av fenomenene, men 

kun en hverdagsforståelse. Også denne teksten består av en del korte setninger og 

setningsemner, men ikke i like stor grad som i oppgave 1. Isteden finner jeg noen 

emnemessige hopp mot slutten av teksten. Det blir tydelig i denne teksten at eleven ikke vet 

når det skal være komma, og når det skal være punktum. I arbeidet med denne teksten stilte 

jeg meg spørsmålet om denne eleven blander når det skal være punktum, og når det skal være 

komma, eller om hun ennå ikke vet hva en setning er. Jeg konkluderte med at begge deler var 

tilfelle, blant annet med utgangspunkt i dette utdraget:  

 

Noen mener at rovdyrene skal få leve fritt, det vil si at de kan komme og gå hvor de selv 

vil. Men det skaper konflikter. Fordi hvis de går hvor de vil kan de komme så langt at de 

møter på husdyrene. Rovdyr som ulv har drept mange sauer, dette har skapet en stor 

konflikt rundt omkring. (1.8-1.13) 

 

 Komma og punktum virker tilfeldig plassert, men selv om man forsøker å endre på 

tegnsettingen, er språket fragmentarisk og muntlig. 
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Tekst 73  

Oppgave 1 – snitt 1.61 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Informasjon som burde være med i en skriftlig diskurs, utelates 

1) 2.16-2.17: Forbruket i Nord-Europa og økonomien i Sør-Europa er ting, selv en 16 år 

gammel elev, kan skjønne er feil. 

2) 2.3-2.4: ikke bare gjelde bruken av ressursene, men også konsekvensene av bruken. 

3) 4.5-4.7: Det er svært mange problemstillinger som vi må ta fatt i. Noen er bra, mens andre 

er helt nødvendig. 

I det første segmentet er det vanskelig å vite hva eleven mener med økonomien i Sør-

Europa. Dette er trolig noe eleven har hørt, og han overvurderer/misoppfatter leseren og 

forventer at denne skal forstå hva han mener. I segment 2 har vi en fin formulering, og det er 

god logikk bak utsagnet som blir forklart i 2.7. Men i og med at forklaringen ikke kommer 

med en gang, kan dette føre til misforståelser. Man vet ikke hvilke ressurser det er snakk om. 

Dette er likevel en liten feil, i og med at forklaringen kommer. Men det bremser 

kommunikasjonsprosessen noe og forteller at eleven ikke helt vet hva mottaker trenger av 

informasjon i en skriftlig kontekst.  

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer: 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- levestandard 

- ressursbruk 

- ørkenspredning 

- vannmangel 

- solenergi 

- velferd 

- forbruket 

- hydrogen 

 

- tilgangen 

- bruken 

- inngrep 

- problemstillinger 

 

Empiribruk 
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1) 2.21-2.24: Hvis vi tar Norge som et eksempel, vi har 4,5 mill innbyggere, familier på 3-4 

personer og opp til flere biler per familie. (-) 

2) 3.2-3.3: I lille Norge har vi store problemer med miljøet.  Tenk da som vil skje med jorden 

hvis alle seks milliardene skal få en slik levestandard. (+) 

 

Empirien i det første tilfellet lever ikke opp til forventningene. Når eleven skal komme 

med et eksempel for å underbygge påstandene sine, regner en med mer presis empiri for at 

dette skal fungere som ”bevis”. Det andre segmentet er en fortsettelse av det første og 

sammenligner levestandarden til Norges 4,5 millioner innbyggere med hele verdens 6 

milliarder innbyggere. Dette er relevant empiri. 

Påvirkning eller brudd med skriveopplæringsdiskursen 

Eleven benytter seg av sirkelkomposisjon. Dette kan være en strategi eleven har lært i 

norskfaget med utgangspunkt i at innledning, midtdel og slutt skal henge sammen. 

 

Horisontal intertekstualitet 

Tekstens overskrift 1.1: Vil jorden gå konkurs, er metaforisk bruk av begrepet konkurs, og 

jorden blir personifisert. Dette er ikke en uvanlig metafor, men likevel en mer kreativ 

overskrift enn bare: Bærekraftig utvikling. Det finnes mange eksempler i det norske språket på 

hvordan markedsdiskursen koloniserer andre diskurser: ”Marketization of discourse” 

(Fairclough sitert i Jørgensen & Phillips 1999 s. 84). 

 

Oppsummering 

Eleven ser ut til å forstå seg på den naturfaglige diskursen. Han mestrer også stort sett den 

skriftlige diskursen og tekstnormene. Eleven utelater informasjon ved et par anledninger som 

trolig burde vært med for å unngå misforståelser. Dette er likevel ikke strategi overført fra 

muntlig kommunikasjon. Sammenligner man denne teksten med for eksempel tekst 795, ser 

man at eleven i 795 helt utelater å forklare, men trolig bare regner med at mottaker ”skjønner 

hva hun mener”.  I denne teksten derimot, er problemet at eleven i sitt forsøk på å skrive så 

komprimert som mulig, utelater å forklare hva han mener og regner med at mottaker har 

samme forståelsesbakgrunn som han selv. Det fungerer til en viss grad, men blir litt upresist 

noen ganger. 
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Oppgave 2 – snitt 1.72 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Stor grad av ekspressive eller appellative innslag 

1) 1.1: Ola normann, faen for ei pyse!! 

2) 1.8: Jeg blir skremt […]. 

 

Informasjon som burde være med i en skriftlig diskurs, utelates 

1) 1.5-1.7: [...] fått så dårlig tid, at de må ødelegge hele økosystemet bare for noen ekstra 

kroner, og en falsk sikkerhet. 

Uklart hva eleven mener med falsk sikkerhet. Jeg tror eleven mener at økonomisk 

trygghet er falsk sikkerhet fordi det ikke kan kompensere for for eksempel et ødelagt 

økosystem. Dette er i så fall en treffende måte å uttrykke seg på, men grunnet for lite utdyping 

blir utsagnet uklart og upresist 

2) 2.6: Rovdyra påvirker også hvordan dyr oppfører seg. 

3) 1.8-1.9: Jeg blir skremt av at vi her i landet vårt blir styrt av folk som er så lett å 

hjernevaske. 

Her forklarer ikke eleven hva han mener, ikke hvem det er snakk om, og hva han 

mener med det. 

 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- viltstammer 

- smittefare 

- bestand 

- økosystemet 

- skadedyr 

  

 

Bruk av empiri 

1) 2.11-2.16: I Sverige, 2004, kom det frem at jegere har mere grunn til å være redd seg selv, 

istedenfor ulven. Det var ca. 1900 hunder som ble drept av mennesker.1868 ble drept i 

trafikken, mens hele 29 ble skutt av jegere. Bare 1 hund ble drept av ulv! Bare 1. (+) 

2) 2.18-2.21: Eneste kravet som er stilt til en jeger, er å klare å få skutt 30 skudd innenfor en 

stor blink på 40 cm i diameter på 100 meter. (+) 
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3) 3.1-3.7: I fjor ble det krevd erstatning for 30500 sauer, bare 2760 er bevist tatt av rovdyr. 

2760 høres mye ut, men med tanke på at det er 2 millioner sauer som beiter, og 16000 som 

dør hvert år, er det ikke mye. Rovdyra tar 0,1 av sauen hvert år. (+) 

Dette er troverdig bruk av empiri. Det eneste som kan være å innvende, er et spørsmål 

om hvorvidt tallene og hendelsene som blir satt opp mot hverandre i forekomst 1, er relevante 

sammenligninger. 

 

Brudd med naturfaglig diskurs 

Teksten er i sin helhet på grensen til å være relevant dersom den skulle gjelde i en seriøs 

naturvitenskapelig diskurs. Når det gjelder rovdyrforvaltning, er det likevel sånn at det er en 

sammensatt problemstilling som ikke bare er å finne innenfor naturfaglig diskurs, og sånn sett 

har eleven en del frihet.  

 

Horisontal intertekstualitet 

De muntlige trekkene i teksten er ganske sikkert ikke en sammenblanding av muntlig og 

skriftlig diskurs. Dette er en tekst som er påvirket av sjangrene leserbrev og kåseri, som er 

sjangrer som gjerne har en svært muntlig stil. Spesielt leserinnlegg i skriftkulturen bærer ofte 

preg av å være svært følelsesladede. Ord og vendinger som ja, nå har det skjedd igjen, jeg blir 

skremt er typiske for leserbrevet. Avslutningen er svært appellativ og typisk for leserbrevet: 

Nå må folk få opp øynene og se hva de faktisk ser. Norsk natur er herlig, ikke ødelegg den!  

 

Oppsummering 

Teksten er temperamentsfull. Den preges av ekspressive innslag som overdrivelser og 

skjellsord. Det er hele 7 utropstegn i teksten. De muntlige trekkene stammer ikke fra en 

muntlig diskurs, men er heller en etterligning av leserbrevsjangeren, der det finnes mange 

forbilder i kulturkonteksten med en følelsesladet stil. Til tross for en ekspressiv stil benytter 

eleven seg av noen faguttrykk, og han underbygger med presis empiri. Jeg har stilt spørsmål 

ved om empirien er relevant. Den ville trolig ikke vært det i en naturvitenskapelig 

sammenheng, men det passer i den konteksten eleven selv etablerer. 
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Tekst 1212  

Oppgave 1 – snitt 2 

Muntlig kontra skriftlige diskurs 

Dialogiske hjelpestrategier 

1) 3.1-3.2: Noen jobber mot fattigdom og nød, men hva fører det til? Jo, hvis alle skulle ha et 

like høyt forbruk som vi i Norge, så ville verden blitt ødelagt. 

Eleven bruker mye spørsmål, men det er først og fremst her jeg har tolket det som en 

strategi for å skape fremdrift – en strategi overført fra den muntlige dialogen. I de andre 

tilfellene svarer for eksempel ikke eleven på spørsmålene sine, men lar dem stå åpne som om 

han problematiserer, som fra 1.13 til 1.19. Eleven avslutter også med et spørsmål: Og vi vil 

ikke forsvinne fra planeten heller?  

 

Informasjon som burde være med i en skriftlig diskurs, utelates 

1) 2.3-2.4: Vi bruker mer enn det som kommer tilbake, og dette fører til at våre etterkommere 

ikke har samme muligheter som vi har. 

Eleven får ikke presisert hva det innebærer. Samme muligheter blir også noe upresist i 

konteksten. Eleven tenker trolig at leseren jo vet hva han snakker om her, og bruker samme 

strategi som i en muntlig kontekst. Men i denne skriftlige konteksten er det akkurat det eleven 

utelater å skrive her, som faktisk skal beskrives.  

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- drivhuseffekten 

- utryddelse 

- ressursbruk 

- stråling 

- forbruket 

 

 

- CO2 

- ozonlaget 

- KFK-gasser 

- oljekilde 

- utslippet 

 

 

 

Bruk av empiri 

1) 1.1-1.5: ”Utvikling som tilfredsstiller behovene for oss som lever i dag, uten at det går på 

bekostning av våre etterkommeres muligheter til å tilfredsstille sine behov”. Dette utsagnet 

kom Gro Harlem Brundtland med for noen år siden. (+) 
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2) 3.12-3.14: Skal bærekraftig utvikling fungere, så må vi som bor i I-land, korte ned 20 hakk 

på forbruket. 10 av disse burde gå til U-landene, mens resten burde gå til bærekraftig 

utvikling. (-) 

 Definisjonen i det første segmentet er god. Det er noe upresist å skrive for noen år 

siden, men det trekker ikke mye oppmerksomhet i teksten. 

 

Påvirkning fra skriveopplæringsdiskursen 

Elevens struktur med en stikkordpreget tekst før teksten bryter med det at teksten skal være en 

samlet enhet, og vil trolig ikke falle i god jord hos sensorene. Eleven har fått ”under middels” 

av den ene av sensorene på kvalitetskriteriet ”Oppbygning”.  

 

Oppsummering 

Eleven benytter seg av et relevant begrepsapparat innenfor naturfaget og skriver relevant 

innenfor faget. Det er heller ikke mange muntlige trekk ved teksten. Eleven bruker mye 

spørsmål der dette ikke passer. Av spørsmålskonstruksjonene er det bare to som jeg opplever 

er av dialogisk karakter. Det at eleven har et helt avsnitt midt i teksten som bare består av 

spørsmål, mener jeg ikke kan forklares som et muntlig fenomen, men heller mangel på 

kunnskap om skriftlige tekstnormer. Uvitenhet om skriftlige tekstnormer ser vi også i måten 

eleven har strukturert teksten på: med en stikkordpreget tekst før teksten, som bryter med 

normer for tekster i tekstkulturen og normer for god skriving i norskfaget. Trolig benytter 

eleven denne strategien fordi han tror det er en god uttrykksmåte i det skriftlige språket og har 

vendt seg til den.  

Oppgave 2 – snitt 2 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

 

Dialogiske hjelpestrategier 

2.15-2.17: Mange frykter også rovdyrene, men hvorfor det? I de fleste tilfellene, så er det de 

som flykter fra oss. 
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Korte setninger eller setningsemner 

1) 2.7-2.11: Da er plutselig det et problem,    og vi må gjøre noe med det.     Det er alltid noe 

som er galt,      så hvorfor ikke bare la naturen gå sin gang.    Uten at vi skal blande oss,     

men bare akseptere det slik det er. 

Her får man inntrykk av at teksten består av idéenheter og ikke setninger. Jeg har markert 

med mellomrom der jeg mener det er mulig å skille enhetene fra hverandre. Overgangen fra 

enhet til enhet virker assosiativ og lite planlagt. Inntrykket forsterkes av den ufullstendige 

setningen mot slutten. 

 

Bruk av Men som diskurspartikkel 

Når de ikke føler seg truet, så er de snille dyr, som lever fritt. (Nytt avsnitt) Men er det noen 

som blir spist av rovdyr, så får vi håpe det blir Clemet. 

Naturfaglig diskurs 

 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- næringskjeden  - erstatning 

 

 

Bruk av empiri 

1) 1.5-1.7: Med tanke på at det dør ti-tusner av sauer hvert år, så regner man med at 2300 av 

disse dør på grunn av rovdyr. (-) 

Det virker upresist å nevne et lite eksakt tall, ti-tusner i første del av denne påstanden 

og deretter komme med et konkret tall. 

 

Brudd med naturfaglig diskurs 

1) 2.17-3.1: Når de ikke føler seg truet, så er de snille dyr som lever fritt. 

Det blir trolig feil i en naturfaglig sammenheng å si at ulv er snille dyr. Det kan likevel 

virke som om eleven mener at dersom ulven ikke skader noen, er det synonymt med at den er 

snill. Dette er kanskje ikke en helt presis måte å uttrykke seg på, men det er heller ikke et 

brudd. I og med at jeg er usikker, og jeg synes at det eventuelle bruddet er svært beskjedent, 

har jeg valgt å ikke regne med det.  

2) 2.9-2.11: Det er alltid noe som er galt, så hvorfor ikke bare la naturen gå sin gang.   
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Momentet blir en usaklig kommentar i diskusjonen om rovdyrforvaltning og ville 

trolig ikke blitt tatt alvorlig av noen av partene i diskusjonen (se også kontekst). 

3) 3.2-3.3: Men er det noen som blir spist av rovdyr, så får vi håpe det blir Clemet. 

Dette er et utsagn som er klart usaklig i både naturfag og annet argumentasjon. 

Tidligere undervisningsminister Kristin Clemet trekkes inn usaklig, men bevisst grunnet 

debatten omkring nasjonale prøver i 2005.  

Denne avslutningen forteller også mye om situasjonskonteksten. Jeg betrakter også 

denne avslutningen som en form for opprør. Dette vil jeg gå litt mer inn på i den avsluttende 

oppsummeringen. 

Påvirkning fra skriveopplæringsdiskursen 

Alle tekster skal ha en overskrift. I og med at denne teksten ikke har noen overskrift, bryter 

dette også med prinsipper i skriveopplæringsdiskursen som sier at teksten alltid skal ha en 

overskrift.  

Bruk av figurer innenfor den norskfaglige skrivediskursen har ikke vært vanlig, men 

har blitt mer og mer akseptert og ønskelig, spesielt med Kunnskapsløftets fokus på 

sammensatte tekster. Kunnskapsløftet var vel å merke ikke innført på tidspunktet da denne 

prøven ble gjennomført. 

 

Oppsummering 

Dette er en svært kort tekst. Den har liten forekomst av fagtermer, og der hvor eleven benytter 

seg av empiri, er den upresis. Eleven har også forekomster av irrelevante synspunkter og 

uttalelser i en naturfaglig sammenheng. Avslutningen er svært usaklig. Trolig er eleven 

bevisst dette. Eleven benytter seg av muntlige strategier ved et par anledninger, men dette 

gjelder ikke hele teksten.  

 

Tekst 935  

Oppgave 1 – snitt 2 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

Dialogiske hjelpestrategier 
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1) 2.10-2.14: Bare se på det med ozon-laget, hva er det som har hatt eller har årsaken til at 

det har utviklet seg et hull der, jo fordi det er alt den forurensingen fra bilene, fabrikkene, 

klimagass og dumping av oljer at det har blitt sånn. 

 

Selvkorreksjon eller tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen 

1) 2.10-2.11: […] hva er det som har hatt eller har årsaken til [...]. 

 

Assosiative hopp fra ett emne til et annet 

1) 3.21-4.5: [...] vi får nesten aldri tid til å tenke på og sette pris på det vi har. Bare se på 

Amerika, hvem  styrer landet? Nemlig George Bush! Han bryr seg ikke noe om hva som skjer 

med verden tanke på at det er klima forandringer og folk kan bli syke av det. Han lener seg 

bare godt tilbake i stolen og tenker: ”Hallo! Det er ikke min kropp, det dreier seg om!” 

Hoppet er markert med uthevet skrift. Ser en på tekstpartiet 3.19 til 4.13, kan man se at 

”utbruddet” mot Bush som er å finne midt inni utsnittet 3.22-4.5, blir en slags digresjon. 

Dersom disse linjene hadde vært med, hadde teksten hengt bedre sammen. 

 

Stor grad av ekspressive eller appellative innslag 

1) 3.22-4.5: Se utdrag i forrige avsnitt. 

 2) 4.9-4.11: Men tenker man på hvem er det som sliter i fabrikker for å lage de tingene vi 

importerer, mennesker! 

 

Informasjon som burde være med i en skriftlig diskurs, utelates 

1) 2.7-2.8: Røyken som siver ut av den fabrikken er med på å forurense og eksosen som 

kommer ut av bilene er også med på alt.  

 Det kommer ikke frem i konteksten hva alt refererer til. 

2) 4.12-4.13: Men tenker man på hvem er det som sliter i fabrikker for å lage de tingene vi 

importerer, mennesker! Noen steder i verden foreks: Kina har fabrikker med symaskiner der 

man syr klær blant annet til hennes og mauritz o.l. 

 Eleven nevner ikke noe om dårlige produksjonsforhold og barnearbeid. Kanskje tenker 

eleven at dette er innforstått. Hun vet ikke at dette er informasjon som må være med i en 

skriftlig sammenheng. Det kan også være situasjonskonteksten som spiller inn her – at det er 

lite skrivetid igjen for den første oppgaven. 

4.14-4.16: Det samme gjelder når vi tar utgangpunktet med våre rovdyr i Norge. Bærekraftig 

utvikling er med på det her også. 
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Her er det uklart hva som er forbindelsen mellom bærekraftig utvikling og 

rovdyrforvaltning. Sammenhengen burde vært uttrykt eksplisitt. Dette kan også være et 

resultat av knapp tid. 

Naturfaglig diskurs 

 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- klimagass 

- klimaforandringer 

- det sure nedbøret 

- ozon-laget 

 

 

Bruk av empiri 

1) 2.17-2.18: […] for å hindre dette må man jo senke bruket av klimagasser ned til 60-80 %. 

(+) 

 

Brudd med naturfaglig diskurs 

3.13-3.14: Vi bruker jo ku, gris, høns, kalkun, okse, sau, geit, fisk, hest o.l til å lage mat for å 

overleve.  

Oppramsing av alle dyrene her er unødvendig og irrelevant informasjon. Ut fra 

konteksten klargjør eleven poenget sitt, og det blir overflødig med alle eksemplene. Dette 

bruddet er likevel såpass lite skjemmende for teksten at jeg har valgt å ikke regne det med i 

opptellingen. 

 

Horisontal intertekstualitet 

De følelsesladede innspillene i teksten, 3.22-4.5 og 4.9-4.11, kan minne om følelsesladede 

leserbrev og bloggskriving. Etterapingen og forsøket på karikeringen av George Bush kan 

være inspirert av kåseriet. 

 

Oppsummering 

Eleven benytter seg av noen nominaliseringer og fagtermer. Hun benytter seg også av empiri 

ved en anledning. De ekspressive innslagene passer dårlig inn i en saklig fremstilling. I deler 

av teksten får en inntrykk av at eleven uttrykker seg som i samtale. Det som skrives, bærer 

preg av å være en prosess og ikke et produkt. Det virker ikke planlagt. Dialogpreg, 

selvkorreksjon og innholdsmessige sprang forekommer. Ved noen anledninger utelater eleven 

informasjon, så det er vanskelig å forstå sammenhengen. I denne teksten har jeg notert der 
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som eleven har en ekspressiv stil, fordi det ikke er en del av tekstens helhetlige preg, slik det 

var i Freds oppgave 2. Det kan virke som om eleven hisser seg opp utover i teksten. Det er fra 

linje 3.22 at teksten får en mer ekspressiv stil og virker dårligere planlagt. Slik bærer teksten i 

sin helhet preg av å være en prosess og ikke et ferdig helhetlig produkt.  

 

Oppgave 2 – snitt 2 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

 

Selvkorreksjon eller tilføyelse av informasjon etter hvert i setningen. 

1) 1.9-1.10: Mange mener at ulven burde og andre rovdyr burde settes i et sikkerhetsterreng. 

2) 2.4-2.5: […] det er en del av den norske kulturen og kjennetegner Norge blant annet. 

3) 3.3-3.4: Dyr er for å skytes, slaktes og skytes, altså de fleste. 

4) 3.10-3.12: Menneskene som går på steder der de vet at det er rovdyr er også litt 

småtenkede, de tenker ikke helt klart. 

Jeg er usikker på om sistnevnte er en korrigering/omformulering eller et forsøk på 

presisering. 

 

Gjennomgående korte setninger eller setningsemner 

1) 2.11-2.16: Det man også kan gjøre er   at hvis  en familie bor midt inne i en skog,    de har 

en del husdyr som de passer på,      men en gang i blant må de slippe den ut.     Da kan man 

tenke på å bygge et gjerde rundt huset som beskytter området deres mot rovdyrene,      hvis 

det tilfelle kommer noe. 

Jeg har markert med mellomrom slik jeg oppfatter de er oppstykket. At hvis, og da 

hovedsakelig at, har ingen reell funksjon her, og jeg oppfatter dette som en etterligning av 

muntlig språk, der dette er et typisk fyllord som gir tenkepause. Linje 3.1-3.4 er også 

eksempel på oppstykkede sekvenser. 

 

Bruk av Men som diskurspartikkel 

1) 2.6: Men det er ikke bare ulvene som blir truet. 

2) 2.17: Men det er ikke bare Norge som er utryddingstruet. 

3) 3.5: Men jeg mener virkelig […]. 

4) 3.12: Men jeg syns at […]. 
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Assosiative hopp fra ett emne til et annet 

1) 2.5-2.): […] de er en del av den norske kulturen og kjennetegner Norge blant annet. Men 

det er ikke bare ulvene som blir truet det er andre rovdyr også som: gaupe, bjørner og ørn 

som også blir truet. Norge er som sagt med i en internasjonal avtale som forteller at vi skal 

prøve så […]. 

Det med uthevet skrift i utdraget utgjør et slags emnemessig hopp i den kontekstuelle 

sammenhengen. Hoppet markeres også av Men som diskursmarkør. Dette er av samme type 

som i oppgave 1. 

 

2) 3.10-3.13: Menneskene som går på steder der de vet at det er rovdyr er også litt 

småtenkede, de tenker ikke helt klart. Men jeg syns at det burde være rovdyr selv om det er 

konflikter med husdyrhold. 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- utryddingstruet 

- instinkt 

- husdyrhold 

- truede arter 

  

 

 

Bruk av empiri 

1) 2.18-2.19: Det er mange andre land som foreks alaska, Amerika, med tanke på Grizzli 

bjørnene og isbjørnene. (+) 

 

Brudd med naturfaglig diskurs 

3.2.3.3: […] dyr kan føle og tenke, men eneste måten menneskene ser dyrene på er vanlige 

dyr. 

 

Oppsummering 

Denne teksten har svært mange av de muntlige trekkene som kjennetegner språklig 

kommunikasjon som prosess. Både den store forekomsten av muntlige trekk og 

helhetsinntrykket gir inntrykk av at eleven ikke har forstått hva som kreves i en skriftlig 
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diskurs til forskjell fra en muntlig. Slik kan vi sammenligne denne elevens skriving med Evas 

skriving i 795. Likevel har Sahra en del kunnskap om emnet. Hun har et litt mer spesialisert 

begrepsapparat, og helhetsinntrykket er at hun, i motsetning til Eva, har oppnådd mer enn 

hverdagsforståelse av fenomenene hun beskriver, selv om hun fremdeles kan utvikle seg. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 1088  

Oppgave 1 – snitt 1.66 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

Ekspressive eller appellative innslag 

1) 2.4-2.5: Dette er ikke bærekraftig utvikling! 

2) 2.19: Økologisk balanse er viktig! 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer: 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- drivhuseffekten 

- UV-stråling 

- naturforvaltning 

- næringskjedene 

- dyre- og plantearter 

- levestandard 

- forbruk 

- biologisk mangfold 

- økologisk balanse 

- den globale forurensningen 

- internasjonalt samarbeid 

- ozonlaget 

- karbondioksid 

- CO2 

 

 

 

Internasjonalt samarbeid er ikke uttrykk som brukes spesielt i den naturfaglige 

diskursen, men innenfor bærekraftig utvikling er dette et sentralt uttrykk som har en spesiell 

betydning og valør.  

 

Bruk av empiri:  
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1) 1.2-1.5: ”Bærekraftig utvikling” kan karakteriseres som ”en utvikling som tilfredsstiller 

behovene for oss som lever i dag, uten at det går på bekostning av våre etterkommeres 

muligheter til å tilfredsstille sine egne behov”. (+) 

2) 1.11-1.13 Uttrykket ”bærekraftig utvikling” kom tidlig på 90-tallet, og her i landet var det 

arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland. (+) 

3) 2.10-2.12: Det biologiske mangfoldet vi kjenner til i dag er på rundt 1,7 mill arter. 

Forskere mener at det finnes rundt 10 millioner arter i verden. (+) 

4) 3.10-3.12: Forbruket og levestandarden i U-landene må opp et par hakk. (-) 

Dette er god bruk av empiri og underbygging, men den siste synes jeg blir noe upresis 

med betegnelsen et par hakk. 

Påvirkning eller brudd med skriveopplæringsdiskursen 

Eleven benytter seg av sirkelkomposisjon for å skape sammenhengen mellom start og slutt. 

Overskriften er Internasjonalt samarbeid gjentas igjen i slutten av teksten. Avslutningen 

lyder: Internasjonalt samarbeid er det eneste som hjelper. Alle verdens land og nasjoner må 

stå sammen og jobbe mot et felles mål: fremme en bærekraftig utvikling. Da, og bare da, kan 

man 1ykkes (3.20-4.1). Dette er også, slik jeg oppfatter det, en typisk tradisjonell 

”skolestilavslutning”. 

 

Oppsummering 

Eleven har et svært spesialisert begrepsapparat innenfor den naturfaglige diskursen. 

Helhetsinntrykket av teksten gir også dette inntrykket. På mange måter får jeg inntrykk av at 

dette er en elev som skriver ”korrekt” ifølge skolestiltradisjonen. Dette er også avslutningen 

en indikasjon på. Jeg tolker ikke de appellative innslagene som muntlige innslag. De er av 

svært beskjeden karakter. Det kan være miljøvernkampanjer som har påvirket skrivingen, men 

en slik holdning til bærekraftig utvikling er og blir en del av samfunnets ideologi i stadig 

større grad. 

 

Oppgave 2 – snitt 1.83 

Muntlig kontra skriftlig diskurs 

Jeg har ikke funnet noen av de muntlige elementene i denne teksten. 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer 



 81 

Naturfaglig terminologi som 

nominaliseringer   

Annen naturfaglig 

terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- rovdyrbestanden 

- plantebestanden 

- næringskjedene 

- økologisk ubalanse 

- truet dyreart 

 

  

 

Bruk av empiri 

1) 2.17-2.18: Av de 50000 sauene som dør hvert år blir kun 2300 tatt av ulven. (+) 

2) 2.32-2.34: For det første så er det så å si ingen som har blitt drept av rovdyr de siste 100 

årene. (-) 

Det er for upresist å si så å si ingen har blitt drept i en sammenheng der det er snakk 

om menneskeliv. Om en eller to personer har omkommet, burde dette vært nevnt. Det kan 

virke som om forfatteren vil bagatelliserer det faktum at noen er døde, eller det virker som om 

forfatteren kommer med en påstand som bare er en antagelse for å argumentere for sin side av 

saken.  

 

Horisontal intertekstualitet 

Avslutningen har et slags lovsang-preg. La naturen gå sin gang. Ja, la naturen gå sin gang! 

(3.5-3.7). Dette gir assosiasjoner til en lovprisning av naturen og bidrar således til 

flerstemmighet. Dette kunne vært et positivt trekk ved teksten, men slik jeg tolker det, passer 

det ikke like godt i den innholdsmessige sammenhengen. 

 

Oppsummering 

Eleven har ingen muntlige innslag i språket sitt. Der hvor eleven er ekspressiv eller appellativ, 

er dette på en kontrollert og saklig måte: La ulven leve, jeg mener, for meg virker dette helt 

innlysende, dette er jeg helt uenig i. Ellers benytter eleven seg av en del relevante faglige 

termer. Han har et innslag av presis empiri og et innslag av upresis empiri. I det siste tilfellet 

brukes empirien til fordel for forfatterens synspunkt på en gjennomskuelig måte som kan 

virke provoserende på dem som er av en annen oppfatning. Siden dette er en argumenterende 

tekst og eleven til en viss grad har lov til å være subjektiv, vil jeg tro at de fleste bedømmere 

vil tolerere dette utsagnet. 
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Tekst 602  

Oppgave 1 – snitt 1.64 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

Her finnes ingen muntlige elementer, heller ikke i den teksten som jeg regner med ikke er 

avskrift. 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer: 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- rovdrift 

- utviklingstrekk 

- utviklingslanda 

- velferd 

- livskvalitet 

- miljøkonsekvensene 

- forbruksveksten 

- produksjon 

- forbruk 

- drivhuseffekt 

 

- økonomisk utvikling 

- marginal jord 

- økonomisk vekst 

- CO2 

- miljøvennlige produkt 

- oppfatning 

 

 

Velferd, livskvalitet, forbruk og produksjon er begreper som man finner i mange diskurser og 

til dels også i hverdagsspråket. Jeg vil likevel påstå at dette er sentrale begreper og sentral 

terminologi i diskusjonen om bærekraftig utvikling. 

Jeg har vært i tvil om jeg skulle ha med utviklingslanda som en del av terminologien. 

Da måtte jeg også tatt med U-land- og I-land-begrepene. Jeg valgte å utelate dette fordi jeg 

mener at begrepene U-land og I-land er så mye brukt i hverdagsspråket at det ikke gjenspeiler 

elevenes kjennskap og forståelse av naturfaglig terminologi. 

Miljøproblemer har jeg ikke med, for jeg mener problemer er en for generell betegnelse og 

for mye et hverdagsord.  

Bruk av empiri 

1) 1.2-1.7: Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller behovene for oss som lever i 

dag, uten at det går på bekostning av våre etterkommeres muligheter til å tilfredsstille sine 

behov. (+) 

Påvirkning eller brudd med skriveopplæringsdiskursen 

Dette er et klart brudd fordi det er direkte avskrift.  

 

Helhetsinntrykk 
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Dette er en god tekst med et svært godt begrepsapparat innen diskursen. Den har ingen 

muntlige trekk. Mesteparten av denne teksten er skrevet av og oversatt fra nynorsk til bokmål. 

Den er hentet fra FN-sambandets nettsider, og mesteparten er tatt fra en artikkel ved navn Hva 

er bærekraftig utvikling?. Sensorene har ikke oppdaget at dette er avskrift. Selv om sensorene 

ikke skulle ta med i vurderingen hva som sto på notatarket, forholder det seg trolig annerledes 

når hele teksten er avskrift. Jeg antar at sensorene ikke har oppdaget avskriften. 

 

”Notatarket til eleven (og kladden, om eleven har valt å kladde) kan gje læraren nyttig 

informasjon om fleire sider ved prosess- og produktkompetansen til eleven – særleg dersom 

notatarket (og eventuelt kladden) blir jamført med den endelege teksten. Men desse 

kjeldene til informasjon skal ikkje vurderast formelt på vurderingsskjemaet til prøva. 

(Vurderingsveiledning 2005 s. 3) 

 

Oppgave 2 – snitt 2.06 

Skriftlig kontra muntlig diskurs 

Bruk av dempere eller forsterkere 

2.17-2.20: Så mye styr som det har blitt rundt felling av dyr, ville vel dette være overkommelig 

forslag for begge parter. 

Her virker vel som en demper som tydeliggjør at forfatteren er usikker.  

 

Naturfaglig diskurs 

Nominaliseringer: 

Naturfaglig terminologi som 
nominaliseringer   

Annen naturfaglig 
terminologi og begrepsbruk 

Andre nominaliseringer 

- skadenivået 

- normaltap 

- felling 

- forebyggende tiltak   

 

 

Bruk av empiri: én forekomst 

1) 1.2-1.5: Skadenivået på husdyr har de siste årene vært meget omfattende og har steget 

jevnt siden midten av 80-tallet, spesielt i Hedmark. (+) 

 

Oppsummering 

Skadenivået, forebyggende tiltak og normaltap er terminologi hentet fra avskrift. Det samme 

gjelder empirien. Slik er det egentlig bare ett funn i denne teksten som viser til elevenes 

deltakelse i den naturfaglige diskursen. Teksten er ellers svært kort. Eleven benytter seg ikke 

av et muntlig språk. Det kan virke som om eleven har problemer med å produsere sin egen 
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tekst. Eleven har tatt på seg bryet med å oversette alt fra nynorsk til bokmål. Slik ser det ut til 

at eleven vil levere en god tekst. Det er også interessant at eleven har klippet og limt såpass 

bra at man ikke merker overganger og hopp. Dette tar jeg som et tegn på at eleven forstår det 

hun skriver av. Dette er en elev som trolig har valgt å skrive av fordi hun synes det er 

vanskelig å skrive selv og ikke stoler på sine egne ferdigheter. Det at oppgave 2 er så kort, 

underbygger dette (For en oversikt over oppsummeringer se vedlegg 5). 
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5.0 OPPSUMMERING OG DRØFTINGER  

I det følgende vil jeg gjøre en oppsummering av analysen og de resultatene jeg har kommet 

frem til. Jeg vil påvise og diskutere ulike funn jeg har gjort, og jeg vil se på resultatene i 

forhold til kvalitetsvurderingen. Selv om dette er et avgrenset materiale, er jeg av den tro at 

det kan belyse og forklare noen sammenhenger og fenomener. 

 Hovedsakelig gir analysene av materialet svar som forventet, men det finnes også 

mindre funn og sammenhenger som er uventede og interessante. Før jeg starter vil jeg peke på 

noen utfordringer som jeg møtte underveis. 

 

Diskursanalyse – sauebonden versus naturverneren 

Et lite problem jeg har hatt i arbeidet med diskursanalysene har vært å forholde seg til at 

diskurser er svært sammensatte. Bærekraftig utvikling og rovdyrforvaltning er emner som er 

sammensatt av flere diskurser enn bare den naturfaglige. Spesielt i arbeidet med temaet 

rovdyrforvaltning og den argumenterende teksten ble dette tydelig. Som en av elevene 

uttrykte det: Alle har forskjellige synsvinkler å se saken fra. en sauebonde og en naturverner 

vil sannsynligvis se saken fra to helt forskjellige kanter. På mange måter representerer også 

disse kantene to ulike diskurser. Det viste seg at dette også nedfelte seg i språket som ble 

brukt. ”Naturverneren” tok i bruk begreper som: økosystem, biologisk mangfold, 

næringskjeder, utrydningstruede dyrearter osv. Dette er spesialiserte begreper som er i tråd 

med hva en forventer innen en naturfaglig diskurs. Men fra ”sauebondens” ståsted er det 

begreper som: sauehold, saue- og reinnæringa, inngjerding av husdyrområder, 

naturforvaltning, fellingstillatelse, vinterregistrering, som beskriver virkeligheten.  Selv om 

denne sistnevnte innfallsvinkelen i større grad er en hverdagsforståelse av saken, er den like 

aktuell i kulturkonteksten og i en norskfaglig sammenheng. I bruk av diskursanalyse som 

metode synes jeg at dette er en interessant observasjon. Det viste seg i kvalitetsvurderingen at 

begge disse innfallsvinklene ble akseptert i like stor grad så lenge de var spesialiserte innenfor 

sin diskurs. 
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Utfordringer i kartilegging av muntlig kontra skriftlig diskurs   

Undersøkelsene av muntlig diskurs er forsøkt gjort så grundig som mulig ved at jeg har notert 

hvert funn som jeg har gjort i de ulike tekstene. Jeg har likevel møtt på utfordringer som har 

gjort det vanskelig å kvantifisere funnene. Grunnen til at det var vanskelig å telle opp flere av 

de muntlige fenomenene i tekstene var blant annet at det fantes forskjellig alvorlighetsgrad av 

visse forekomster. Et eksempel her er bruk av men som diskurspartikkel som jeg kommer 

tilbake til.  

Jeg har allerede nevnt i gjennomgangen i 4.3.3 at muntlige trekk i tekstene kan være 

hentet fra både den muntlige samtalepregede talen og fra skriftlige muntlige sjangerer i 

kulturkonteksten. Kåseriet er et eksempel. Her vil forfatteren forsøke å etterligne trekk fra den 

muntlige talen. Han vil blant annet få det skriftlige produktet til å se mer ut som en prosess 

enn et produkt, slik at det som uttrykkes virker spontant og som om det kommer ”rett fra 

levra”. Her måtte jeg tolke ut i fra sammenhengen hva som var tilfellet.  

Situasjonskonteksten som eleven selv skapte i teksten sin, var en viktig variabel i 

forhold til hvordan de muntlige elementene skulle tolkes i konteksten. Dersom eleven forsøkte 

å skrive et kåseri eller et leserinnlegg som 1186, 2, og 73, 2, ble det vanskelig å kartlegge 

muntlige trekk som for eksempel ekspressive innsalg fordi de i større grad fungerte som de 

skulle innenfor tekstens rammer. Det var meningen før analysen at jeg skulle regne med disse 

elementene dersom det var et brudd i teksten, men skulle jeg regne med dem dersom de brøt 

med oppgaveteksten?  Spesielt ekspressive innslag ble vanskelig å kartlegge av denne 

grunnen. Jeg ser derfor bort i fra disse innslagene i opptellingen og der det er tvetydig om de 

er en del av sjangervalget eller en overføring fra muntlig språk.  

 

Gjennomgang av undersøkelsen av muntlig kontra skriftlig diskurs 

I materialet som jeg har undersøkt, er det 9 av 19
22

 tekster som har forekomst av to eller flere 

forskjellige muntlige elementer. De 11 uten muntlige trekk vil jeg betrakte som en gruppe. De 

resterende ni tekstene vil jeg dele i to grupper (se vedlegg 4
23

). 

Den første gruppen består av tre tekster: 795, 1 og 2, og 935, 2. Disse tre tekstene har 

større forekomst av muntlige elementer i flere av de utvalgte kategoriene enn de andre 

tekstene. Alle tre tekstene skårer spesielt høyt på elementer som kjennetegner 

kommunikasjonen som prosess og ikke som produkt. Dette er trekk som selvkorrigering, 

                                                 
22

 Jeg regner ikke med 602, 1, i oppsummeringen i og med at nesten hele er avskrift. 
23

 Tabellen inneholder noen vurderende elementer i tillegg til tall. Dette er fordi flere av elementene var 

vanskelige å kvantifisere. Tabellen skal gi en overskit. 
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korte setninger eller setningsemner, men som diskurspartikkel og assosiative hopp fra et emne 

til ett annet. Forfatteren av 795 etablerer i tillegg til dette relasjon til mottaker gjennom 

ekspressive innslag og bruk av dempere. Det kan se ut som om eleven har forbilder i 

dagboksjangeren og skjønnlitteratur. 795, 1 og 2 hadde til sammen ett tilfelle av bruk av 

faguttrykk, en forekomst av upresis empiri og to brudd med naturfaglig diskurs. Disse 

funnene sett i sammenheng med helhetsinntrykket av teksten bygger opp om at eleven kun 

formidler en hverdagsforståelse av naturfaget, og ennå ikke har forstått mange viktige 

prinsipper og tekstnormer i den skriftlige diskursen. I følge det som er satt som positive og 

negative elementer i min undersøkelse, skårer denne eleven desidert lavest av alle tekstene. 

Tekstene er også svært korte, to sider. Undersøkelser av KAL-materialet har vist at det er 

korrelasjon mellom lengde på tekster og kvalitet (Berge 2005a s. 337). Ser man dette i forhold 

til hva jeg hadde forventet av undersøkelsen, skulle man tro at en slik type tekst, hadde fått 

dårligere karakter enn de andre tekstene. Dette kan også skyldes at karakterskalaen kun har tre 

nivåer. 

Forfatteren av 935, 2, har skrevet en mye lengre tekst, tre sider, og sånn sett er de 

muntlige elementene fordelt på mer tekst. I tillegg har 935 4 nominaliseringer og bruker 

hensiktsmessig empiri ved en anledning. Tekst 935, 2, er mer ujevn enn 795-tekstene. Den 

inneholder en del muntlige elementer, men det finnes også partier i teksten hvor eleven 

skriver uten muntlige trekk. At eleven er ujevn og ustabil i kvaliteten på sin skriving, 

indikerer også 935, 1, som er en enda lengre tekst på fire sider med færre muntlige elementer 

enn oppgave 2. Ingen av tekstene i den første gruppa inneholder spørsmål-svar-

konstruksjoner. Det finnes en del utelatelse av informasjon i 795-tekstene. 

Den andre gruppen består av de seks resterende tekstene i mitt materiale som inneholdt 

muntlige elementer. Jeg har allerede nevnt 935, 1. De andre tekster er 1186, 1 og 2, 1212, 1 

og 2, og 1a4 2. Disse tekstene innehar to eller flere forskjelligartede muntlige trekk uten at det 

preger dem i like stor grad som de tre førstnevnte tekstene. Det som er felles for fem av disse 

tekstene, alle utenom 1a4, 2, er at de ved en eller flere anledninger tar i bruk dialogiske 

strategier for å få fremdrift i teksten. Alle innehar en eller flere sammenhengende spørsmål-, 

svarkonstruksjoner i tekstene. Det er ingen av tekstene som er preget av dialog i sin helhet, 

men fenomenet forekommer i disse tekstene sammen med ett eller flere andre muntlige trekk. 

I tre av disse tekstene, 1186, 1, 1212, 1 og 935, 1, finnes også eksempler på at elevene utelater 

informasjon på en måte som om de var i en muntlig samtalepreget kontekst. Astrid Amina 

Tobi undersøkte med utgangspunkt i KAL-materialet 10 svake resonerende tekster. Hun 

konkluderte også med at disse tekstene bar preg av at en del elever brukte tekststrategier som 
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åpen og implisitt argumentasjon for å realisere makrohandlingene i tekstene sine og muntlig 

dialog med spørsmål og svarord (Tobi 2007). I denne oppgaven har jeg undersøkt skrivere på 

ett høyere trinn og i tillegg er det ”middels” tekster jeg har undersøkt. Undersøkelsene mine 

viser at muntlige elementer ikke er borte fra skrivingen blant elever på 11.trinn, men finnes 

fremdeles som innslag i flere tekster. Ujevnhet og ustabilitet i skrivingen blir gjerne sett på 

som tegn på at man ikke har automatisert ferdigheter ennå, men at man delvis har tilegnet seg 

dem og at de er under utvikling (Jf. vurderingsveiledningen 2005 s.4).  

Man skulle kanskje tro at den første gruppen som inneholder så mange muntlige trekk 

også ville være preget av samtalesituasjonen. Dette er ikke tilfelle og kan sannsynligvis 

forklares med at det bare er to personer som representerer denne gruppen. Forfatteren av 935 

benytter seg i midlertidig av disse strategiene i sin andre tekst i oppgave 1. 

Tar vi et blikk på karaktervurderingene fordelt på de tre gruppene, ser vi en tydelig 

sammenheng. De tre første tekstene har alle 2 i snitt. De seks i den neste gruppen: 935, 1, 

1186, 1 og 2, 1212, 1 og 2, og 1a4, 2 har karakterene: 2, 1.94, 2, 2, 2, 1.94. De gjenværende 

tekstene uten muntlige trekk: 1a4, 1, 1a2, 1 og 2, 1a21, 1 og 2, 73, 1 og 2, 1088, 1 og 2, og 

602, 2 har karakterene: 1. 52, 1.22, 1.28, 1.35, 1.22, 1.61, 1.72, 1.66, 1.83 og 2.06. 

Sammenhengen er svært tydelig dersom en ser bort i fra 602. De beste tekstene skiller klart 

mellom skrift og tale. Man skulle kanskje forventet at tekstene i den første gruppa, hadde fått 

enda dårligere uttelling. 

 

Muntlige trekk i oppgave 1 og oppgave 2  

Totalt sett er det omtrent like mange muntlige elementer i besvarelsene i oppgave 1 som i 

oppgave 2 (se vedlegg 5 og 6). De ulike elementene er midlertidig ikke helt jevnt fordelt. Et 

interessant funn i undersøkelsen er at dialog som strategi først og fremst forekommer i de 

beskrivende og forklarende tekstene. I en opptelling viser det seg at det finnes fire 

forekomster fordelt på fire tekster av slike strategier i de argumenterende tekstene og hele 14 

fordelt på fem tekster i de beskrivende. Dette var ikke som forventet i og med at disse 

dialogiske fenomenene har blitt sett på som strategier overført fra den muntlige dialogiske 

diskusjonen og argumentasjonen
24

. Dette er et for lite materiale å trekke noen klare 

konklusjoner, men jeg oppfatter den store differansen som avvikende i forhold til det jeg 

hadde forventet. Man kan kanskje forklare dette med at beskrivende og forklarende tekster er 

                                                 
24

 Dette er i følge Freedman og Pringle(1984) og flere andre forskere på området. Se 3.1. og 4.3.3. 
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den teksttypen elevene er minst vant med å skrive og strukturere, og at de derfor tyr til 

strategier fra samtalen for å skape fremdrift. 

Et annet element som det finnes større forekomst av i den andre oppgaven er ”Bruk av 

men som diskurspartikkel” som forekommer kun i de argumenterende tekstene, åtte 

forekomster. Som jeg gjorde greie for i 3.2.1 er men et tekstinternt konnektiv som markerer 

kontrastive relasjoner. Denne relasjonstypen kjennetegner argumentativ teksttype. I skriftlig 

bruk av men fungerer konjunksjonen adversativt og kontrasterer innholdet mellom to 

setninger. Utgangspunktet for undersøkelsen var at men som diskurspartikkel i muntlig språk, 

har en annen funksjon enn den skriftspråklige konjunksjonen. Men det viser seg altså at men 

som diskursartikkel og returmarkør også finner veien til den argumentative teksttypen.  

Ser man på de åtte forekomstene av men brukt som diskurspartikkel og returmarkør i 

tekstene, har alle tilfellene til felles at de ikke fungerer i den skriftlige sammenhengen, fordi 

de kommer uventet og virker lite planlagt i sammenhengen. Det er likevel noen tilfeller av 

bruken som virker mer logisk enn andre tilfeller. Det som er avgjørende her, er om det er 

mulig å identifisere hva det er men relaterer til i teksten som helhet. I noen av tilfellene viser 

partikkelen tilbake til ett av hovedsynspunktene som kontrasteres i teksten: Men uansett må 

man ha begge parter i et område.(1a4: 2.8). Dette er den mest naturlige bruken av partikkelen 

i forhold til hva man er vant med i en skriftlig kontekst. Men det finnes også tilfeller hvor 

markøren viser til og kontrasterer andre momenter som har vært tatt opp tidligere i teksten. Da 

blir det vanskeligere å se sammenhengen. Enda vanskeligere blir det dersom relasjonen ikke 

fremkommer i teksten i det hele tatt. Da kan det virke som om dette er relasjoner som elevene 

tenker og ikke skriver(935: 3.5). Relasjonene som fra elevens ståsted ligger implisitt i 

sammenhengen, kan være umulig å oppdage for en utenforstående mottaker. Undersøkelsen 

kan på bakgrunn av dette funnet indikere at men som diskurspartikkel også kontrasterer ulike 

forhold, men at forholdene som kontrasteres ikke alltid er like lette å oppdage i teksten, eller 

de er ikke uttalt eksplisitt i teksten i det hele tatt. Slik gjenspeiler partikkelen her en 

argumentativ tenkemåte
25

 som likevel ikke blir realisert på en god måte i den skriftlige 

konteksten.  

 

Den naturfaglige diskursen 

I denne oppsummeringen av undersøkelsene knyttet til den naturfaglige diskursen, har jeg 

valgt å dele inn i tre grupper med utgangspunkt i vurderingssnittet hver enkelt tekst har (se 

                                                 
25

 Med argumentativ tenkemåte refererer jeg til teksttypeteoriens fire hovedformer (se 3.2.1) og blant annet 

Breivegas uttalelse om teksttypene som grunnleggende kognitive prosesser (Breivega 2003 s. 78). 
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vedlegg 7). Den første gruppen består av de beste tekstene, til og med den som har fått 1.52 i 

vurderingen. Dette er fem tekster: 1a4, 1, 1a2, 1 og 2 og 1a21, 1 og 2. Disse tekstene har i 

snitt 9.0 nominaliseringer. Den andre gruppen består av sju tekster: 1a4, 2, 1186, 1, 73, 1 og 2, 

1088, 1 og 2, 602, 1. Disse har karakterer på en skala fra 1.61 til 1.94. Snittet er på 7.4 

nominaliseringer i denne gruppen. Den siste gruppen består av åtte tekster som alle har fått 2 

(en 2.06), og har et snitt på 3.8. Antall nominaliseringer varierer noe fra tekst til teks, spesielt 

i den midterste gruppa. Men vi ser en klar økning.  

Ser vi bare på oppgave 1 får den første gruppen 10.6, den andre 11 og den siste 

gruppen 4.7. I oppgave 2 viser den samme undersøkelsen: 6.5, 4.3 og 2.6. Det blir stort sett 

tydelig at et spesialisert begrepsapparat innenfor diskursene sammenfaller med 

tekstkvaliteten. Forskjellen er størst mellom de som får 2 i snitt og de som får bedre enn 2 to i 

snitt som samlet gruppe. 

 Når det gjelder bruk av empiri, er det bare én tekst, 1a21, 1, som skiller seg ut med et 

stort antall forekomster på 9 stykker. Resten av tekstene har mellom 0 og 3 tilfeller av empiri. 

Også her ser man er gradvis økning i forhold til karakter dersom man regner ut snittet. Det 

samme gjelder brudd. Det som blir svært tydelig her, er at det i de fem tekstene med høyest 

karakter ikke finnes noen tilfeller av upresis empiri eller brudd og irrelevans. Det er også bare 

2 brudd i de sju nest beste tekstene, og 6 fordelt på de åtte med dårligs snitt.  Slik er det en 

som forventet en tydelig sammenheng mellom gode tekster og presis bruk av empiri og en 

adekvat forståelse av faget som ikke fører til brudd.  

  

Den naturfaglige diskursen i oppgave 1 og oppgave 2 

Jeg nevnte i gjennomgangen av oppgavetekstene i 2.2 at en kunne forvente mer faglig innhold 

i oppgave 1 enn i oppgave 2. Dette kommer også helt tydelig frem av funnene som er gjort (se 

vedlegg 8). I oppgave 1 finner vi til sammen 90 faguttrykk, mens i oppgave 2 er det bare 39. 

Det er også 22 forekomster av empiri i oppgave 1 mot bare 11 i den andre oppgaven. Det er 

også en større forekomst av upresis empiri i oppgave 1 enn i oppgave 2.  

 Når det gjelder brudd er det motsatte tilfellet. Her finnes det sju forekomster i oppgave 

2 og bare én i oppgave 1. Jeg tror at grunnen til at de fleste bruddene forekommer i oppgave 

2, er at det her er mange som blander en naturfaglig forståelse av dyr og mennesker med en 

hverdagslig forståelse. I oppgave 1 har elevene mindre mulighet til å blande inn egne 

personlige erfaringer enn i oppgave 2. Bærekraftig utvikling omhandler fenomener og 

sammenhenger som elevene ikke vet noe om gjennom erfaring. 
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Skriveopplæringsdiskursen 

Av felles trekk i tekstene har jeg funnet at tre av tekstene benytter seg av sirkelkomposisjon. 

Elevene viser tilbake til innledningen eller overskriften i avslutningen for å skape 

sammenheng i teksten som helhet.  

 To av tekstene har avslutninger som jeg mener bærer preg av den tradisjonelle 

skolestilens idealer. De er vurderende og abstraherende og har som intensjon å vise god moral 

og innsikt i tematikken. Den ene av elevene bruker ordtak som gjør at de påståtte 

sammenhengene virker universelle og sanne. Det er ingen garanti for at dette er noe elevene 

har lært gjennom skriveopplæringen. De kan også være inspirert av andre diskurser. 

 

Horisontal intertekstualitet 

For det første finner vi horisontal intertekstualitet i form av påvirkning fra sjangerer i 

kulturkonteksten. Det er to tekster i materialet som utmerker seg i at de skriver tekster og har 

et språk som ligner det vi finner i kulturkonteksten. Den ene teksten er 1a2, 2, som bærer 

tydelig preg av kulturkontekstens debattinnlegg. Uttrykksformen er svært knapp og 

økonomiserende. Eleven får 1.28 i vurderingssnitt.  

En annen tekst, 73,2, bærer i sin helhet preg av å være leserinnlegg av den 

temperamentsfulle typen som man ofte finner i kulturkonteksten. Det er godt skrevet og til 

tider overbevisende, men det er også en svært ekspressiv tekst som ser saken kun fra en side. 

Den tydelige subjektive fremstillingen bryter til tider med kravet om en saklig fremstilling i 

oppgaveteksten og i vurderingsveiledningen (se 2.2). Eleven får 1.72 i karaktersnitt.  

Det at gode tekster utnytter sjangrer og tekstnormer i kulturkonteksten samsvarer med 

funn i studie 6 av KAL-materialet (Berge 2005: 181). Det er også tilfelle med disse to tekstene 

til tross for at sjangervalgene, i alle fall ikke den sistnevnte, ikke er ideelle for oppgavetypen. 

Det er flere elever som skriver ekspressivt og viser tegn til å være påvirket av både 

kåseri og leserinnlegg. 1186, 2 kjører en gjennomført svært ekspressiv stil med elementer 

både fra kåseriet og leserinnlegget. I oppgave 1186, 1, finner vi også innslag av en muntlig stil 

hvor det blir usikkert om de muntlige trekkene er hentet fra muntlige sjangrer eller overført 

fra talespråket. 935, 2. har ekspressive innslag og parodiering som drar på trekk fra de samme 

sjangrene. Tekst 795, 1, virker påvirket av skjønnlitteratur og drar på trekk fra 
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dagboksjangeren. I disse tekstene virker innslagene oftest som brudd hvor eleven ellers 

forsøker å skrive saklig. Disse tekstene ligger på ”middels” i karaktersnitt. 

Det er først og fremst i oppgave 2 at elevene tyr til ekspressive og kåserende 

virkemidler. Hos tre av elevene, 975, 73 og 1186 er dette tydelig bevisste språkvalg i og med 

at de ikke velger slike strategier i den første oppgaven. Berge(2005 s. 18) påpeker med 

utgangspunkt i KAL-materialet at i og med at 23 % av intensivutvalget (171 tekster), 

inneholdt risikotrekk, kunne dette være en konsekvens av de senere års forsøk på å etablere et 

symmetrisk og forhandlingsorientert forhold mellom elev og bedømmer i skriveopplæringen. 

Det at man ikke blir straffet for, men heller premiert for utfordrende skriving, gjør at elvene er 

frimodige i sine uttrykksmåter.  

Det er ikke så mye plass til å briljere med bilder, metaforer og allusjoner i denne typen 

tekster. De gjenværende funn av intertekstualitet som jeg har gjort, er å finne i to overskrifter og 

to avslutninger. De forekommer i sterke tekster. Det er spesielt en overskrift som jeg synes gir en 

fin flerstemmig variasjon og det er i 1a21 oppgave 2: Være eller ikke være. 

 Jeg ønsket i undersøkelsen av intertekstualitet å kartlegge hvilke diskurser elevene 

først og fremst er influert av utenom dem man forventer i den aktuelle diskursen. Jeg trodde at 

elevene ville være preget av tekster i konteksten som var spesielt vanlige i en ungdomskultur. 

 Jeg har ikke funnet veldig mange innslag av dette fenomenet. Elevene ser ut til å være 

preget av tekster som kåseri og leserinnlegg, og de benytter seg først og fremst av ressurser 

fra disse tekstene når de skal skrive argumenterende. Det er ikke oppsiktsvekkende at elevene 

skriver leserinnlegg når de får beskjed om å skrive argumenterende i og med at dette er en 

argumenterende teksttype. Jeg fikk inntrykk av i samarbeid og i diskusjon med andre lærere at 

denne sjangeren ble regnet for en fullgod argumenterende tekst. Dette kan, slik jeg ser det, 

være risikabelt. Det finnes så mange tilfeller av leserinnlegg i kulturkonteksten som har et 

svært subjektivt og usaklig preg. Spesielt nå som skriving også skal gjelde som ferdighet i 

andre fag, vil jeg tro at det er viktig at elevene vet hva som er saklig argumentasjon. De må 

lære forskjell på hva som kan regnes som seriøse og saklige meningsytringer i 

kulturkonteksten og hva som er subjektive følelsesladede ytringer som vil bli tatt useriøst i en 

saklig og faglig sammenheng.   

 

Situasjonskonteksten – dårlig tid og maktrelasjoner 

Det er tre tilfeller i arbeidet med elevtekstene at jeg har opplevd at situasjonskonteksten har 

kunnet forklare funn i undersøkelsene. Et ganske beskjedent tilfelle er Tenk på det du!, som er 

avsluttende ytring i oppgave 1a21. Teksten har hatt et gjennomgående referensielt fokus og 
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avlutter med å etablere relasjon med leseren. Jeg har tidligere skrevet at dette kunne være 

påvirkninger fra pedagogiske tekster. Men jeg tror først og fremst dette er et utslag av 

situasjonskonteksten og den spesielle kommunikasjonssituasjonen eleven befinner seg i. 

Eleven får lyst til å bryte litt med den saklige og upersonlige stilen som har vært forventet av 

henne. Det kan kanskje ses på som et svært beskjedent opprør helt mot slutten.  

Det samme fenomenet finner vi i tekst 1212 i oppgave 2 som kanskje kan betraktes 

som et litt”større opprør”: Men er det noen som blir spist av rovdyr, så får vi håpe det blir 

Clemet. Dette viser i tillegg til bredere sosiale sammenhengen. Den daværende 

undervisningsministeren, Kristin Clemet, var i fokus i forbindelse med gjennomføringen av de 

nasjonale prøvene. Prøvene ble betraktet som rotete og lite planlagt, og det var uenighet og 

diskusjon i offentlige debatten både i aviser og på TV. Clemet lyktes ikke å få folk med på sin 

forståelse av nødvendigheten av disse prøvene. Det endte med at flere skoler boikottet 

prøvene. Gjennom hele teksten har eleven jobbet strategisk for å ”tilfredsstille” bedømmer. 

Han gjør på mange måter opprør med denne avslutningen, bryter med det som forventes. 

Trolig tillater eleven seg dette i større grad enn normalt fordi det også var mange voksne og 

lærere som stilte seg skeptiske til de nasjonale prøvene. Det siste tilfellet hvor jeg opplever at 

eleven er påvirket av situasjonen, er tekst 1a4, 2. I dette tilfellet synes jeg det ser ut som om 

feil hun gjør, er forårsaket av hastverk.  

 

Oppsummering og avslutning 

Undersøkelsene gjort i denne oppgaven underbygger tidligere forskning som viser at svake 

skrivere benytter seg av dialogiske strategier og andre trekk overført fra den muntlige talen. 

Flere av tekstene som blir bedømt til ”middels” i de nasjonale prøvene på 11. trinn, inneholdt 

trekk som indikerte bruk av kommunikative strategier overført fra den muntlige 

samtalesituasjonen. De dårligste tekstene i dette materialet hadde flere muntlige trekk i 

tekstene sine, mens i de beste tekstene i denne undersøkelsen var muntlige trekk fraværende. 

Jeg har i undersøkelsen av muntlige trekk tatt utgangspunkt i en forståelse av at den muntlige 

talen fremstår som en prosess, mens skriftlig språk fremstår som et produkt. Jeg opplevde at et 

slikt utgangspunkt egnet seg i undersøkelsen av tekstene og var en god strategi for å skille ut 

muntlige elementer i tekstene. 

Av muntlige elementer som er benyttet spesielt mye i argumenterende tekster i forhold 

til beskrivende og forklarende, er diskursmarkøren, men. Dette kan være interessant fordi det 

tyder på at partikkelen, men, kan ha samme funksjon i muntlig bruk som skriftlig selv om det 

ikke ser slik ut ved første øyekast. 
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I de beskrivende tekstene er det en noe overraskende større forekomst av dialogiske 

trekk som spørsmål-svar-strategier og utelatelse av informasjon. Jeg hadde trodd før 

undersøkelsen at dette var et trekk som var overført fra den muntlige diskusjonen og således 

først og fremst ville oppstå i de argumenterende tekstene. 

Undersøkelse av den naturfaglige diskursen viste at nominaliseringer, andre faguttrykk 

og presis bruk av empiri var kvalitetstrekk ved tekstene, mens upresis bruk av empiri og 

brudd var trekk som først og fremst var å finne i de dårligste tekstene.  

De beste tekstene hadde ingen brudd, ingen upresis empiri og heller ingen muntlige 

trekk. De dårligste hadde både upresis empiri, noen ganger brudd, og flere muntlige elementer 

i tekstene. Her markeres det altså et tydelig skille mellom de som har fått ”middels” og de 

som har fått ”over middels” på de fleste vurderingskriteriene i mine undersøkelser. 

  Grunnen til at jeg valgte å benytte meg av kritisk diskursanalyse i denne oppgaven, 

var fordi jeg synes det er interessant å se hvordan ulike diskurser konstituerer språket vårt. Jeg 

ville se hvilke diskurser som kom til syne i de unges skriving. I tillegg synes jeg at valg av 

metode passet godt med de nasjonale prøvenes tverrfaglige fokus og kunnskapsløftets fokus 

på skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag.  

Jeg har opplevd at dette har vært en spennende innfallsvinkel å møte tekstene med, og 

at utvalg av diskursive felt og valg av språklige og tekstlige elementer til undersøkelse, i stor 

grad har fungert bra til sitt formål. Men her ser jeg også mulighet til andre interessante 

innfallsvinker. Muligheter kan være å gå mer i dybden på visse diskursive felt. Horisontal 

intertekstualitet og skriveopplæringsdiskursen er områder som jeg ikke fikk gått i dybden på i 

mitt analysearbeid som jeg mener det kunne være interessant å undersøke grundigere.  
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