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Sammendrag 

I denne masteroppgaven har jeg studert hva argumenterende skriving er i en utvalgt 

niendeklasse, ved å utforske følgende problemstilling: Hvordan forstår læreren og elevene 

begrepet argumenterende tekst? Gjennom teorien viser jeg at det ikke nødvendigvis er så 

enkelt å vite hva som skal legges i begrepet. Studiens teoretiske utgangspunkt viser at 

argumenterende skriving er vanskelig for elever, men at en eksplisitt opplæring kan bidra til å 

redusere noen av de utfordringene elevene opplever. Studien er en kvalitativ studie, og 

datamaterialet består av klasseromsobservasjon, forskningsintervjuer med læreren og seks 

elever og analyse av de seks elevenes argumenterende tekster med lærerkommentarer.  

Informantene i denne studien uttrykker at det er utfordrende å vite hva en argumenterende 

tekst er. To av elevene mener modelltekster kan bidra til en større forståelse for slike tekster. 

Selv om begrepet argumenterende tekst er vanskelig, er informantene enige om at det er 

oppgavetemaet og bruk av kilder, egne meninger og pro- og kontra-argumenter som er de fire 

mest sentrale elementene i arbeidet med argumenterende skriving. Informantene mener 

oppgavetemaet må være engasjerende for elevene, fordi dette vil lette skriveprosessen. 

Samtidig viser studien at det er viktig at elevene har tilgang til et innhold når de skal skrive. 

Informantene uttrykker at kilder brukes for å innhente informasjon og argumenter, og dette 

gjør de argumenterende tekstene objektive og saklige. Både læreren og elevene anser egne 

meninger som en vesentlig del av en argumenterende tekst. Læreren mener at elevenes egne 

meninger er påstander som må underbygges med kilder, mens elevene mener at egne 

meninger kan være argumenter. Alle informantene er enige om at kontra-argumenter bør med 

i argumenterende tekster, men det varierer på hvilke måter elevene bruker kontra-argumenter i 

de argumenterende tekstene.  
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1 Introduksjon 

1.1 Tema for oppgaven 

1.1.1 Bakgrunn og temavalg 

Allerede for 2000 år siden, i antikkens Hellas, var det helt avgjørende at mennesker kunne 

argumentere. Så viktig var dette at den greske filosofen Aristoteles skrev en hel håndbok i 

kunsten å overbevise, nemlig Retorikk. Også i dagens Norge er det viktig å kunne 

argumentere godt for å kunne delta i samfunnsdebatten. Mens antikkens grekere stod på 

agoraene og diskuterte muntlig, foregår stadig mer av den offentlige debatten i dagens 

samfunn skriftlig på sosiale medier. I kjølvannet av terrorangrepene mot regjeringskvartalet 

og Utøya 22. juli 2011, oppstod det diskusjon om ytringsfriheten. Den offentlige debatten ble 

sett på som en svært viktig arena i samfunnet, men det var ikke enighet om hvorvidt alle typer 

ytringer, også de ekstreme, skulle tolereres. Daværende statsminister Jens Stoltenbergs ord 

24. juli om «mer demokrati og mer åpenhet» står som et mantra over denne debatten, og 

minner oss om hvorfor argumentasjon er en viktig ferdighet.  

Det er ingen tvil om at opplæring i argumentasjon er viktig i skolen. Den franske sosiologen 

Pierre Bourdieu mente at mennesker har ulik form for økonomisk, kulturell og sosial kapital, 

og den samlede kapitalen en person har, gir ulik habitus, altså ulike egenskaper og smak hos 

en person (Bourdieu, 1995). Kapitalformene har betydning for skolegangen til en elev. I en 

klasse vil alle elevene ha med seg ulik mengde kapital, og følgelig ulik habitus. Noen vil 

komme fra hjem der det snakkes på en spesiell måte som premieres i skolen, og disse elevene 

har dermed et fortrinn gjennom skoleløpet. Andre vil ikke ha med seg disse egenskapene inn i 

skolen, og skolehverdagen kan derfor bli mer utfordrende. Heath (1988) er blant 

språkforskerne som har funnet eksempler på hvordan familiebakgrunnen har betydning for 

hvordan elevene lykkes i skolen. Hun studerte hvilken plass tekst har i ulike familier, og hun 

fant ut at det var ulike måter å snakke om tekst i de forskjellige familiene. 

Middelklassefamilienes måte å prate på, ble premiert i skolen. Om eleven kan argumentere 

godt eller ikke, kan være blant forskjellene som Bourdieu (1995) og Heath (1988) mente at 

kan oppstå som følge av elevenes bakgrunn. Noen elever kommer fra hjem der det ofte 

diskuteres aktuelle saker rundt middagsbordet. Som en konsekvens av dette, har de lært seg 
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noen måter argumentasjon kan gjøres på. Andre elever har ikke fått tilsvarende ferdigheter fra 

hjemmet.  

Å utjevne forskjellene skapt av elevenes sosiale bakgrunn, er en av den norske skolens 

oppgaver. Alle elever skal rustes til å delta i den offentlige debatten, uavhengig av hvem de 

er, og hvor de kommer fra. Å lære seg å argumentere har derfor en selvsagt plass i 

Kunnskapsløftet, og argumentasjon finnes i alle skolens fag (Hertzberg, 2011). Likevel har 

norskfaget tradisjonelt fått ansvaret for skriveopplæringen generelt og den argumenterende 

skrivingen spesielt.  

Selv om argumenterende skriving har en viktig plass i Kunnskapsløftet, har studier vist at 

elever ofte sliter med slik type skriving (Freedman & Pringle, 1988; Berge, 2005). Det er 

alvorlig når elevene ikke behersker argumenterende skriving tilstrekkelig, for de kan da ha 

utfordringer med kunne delta i den skriftlige samfunnsdebatten på en tilfredsstillende måte, 

for eksempel i nettavisenes kommentarfelt, i sosiale medier eller på avisenes debattsider. 

Manglende ferdigheter i argumenterende skriving kan da bli et demokratisk problem.  

1.1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Det er altså viktig å kunne skrive en argumenterende tekst på en tilfredsstillende måte. Med 

dette som utgangspunkt, ønsker jeg å undersøke hvordan arbeidet med argumenterende 

skriving gjennomføres på ungdomsskolen, fordi flere studier har vist at ungdomsskoleelever 

sliter med å skrive argumenterende tekster (Freedman & Pringle, 1988; Berge, 2005). 

Innenfor rammen av en masteroppgave er det umulig å gjøre en representativ studie av 

opplæring i argumenterende skriving på ungdomstrinnet. Derfor tar jeg heller utgangspunkt i 

én klasse for å finne ut hva argumenterende skriving er i den klassen. Jeg er interessert i hva 

læreren og elevene opplever som sentralt i arbeidet med den argumenterende skrivingen, og 

med tanke på at studier har vist at slik skriving er vanskelig for elever, lurer jeg dessuten på 

hva læreren og elevene opplever som utfordrende.  

Den overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven er som følger: Hvordan forstår 

læreren og elevene begrepet argumenterende tekst? 

Denne problemstillingen er videre brutt ned til to forskningsspørsmål: 
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1. Hva vektlegger læreren og elevene i arbeidet med argumenterende skriving? 

2. Hva opplever læreren og elevene som spesielt utfordrende i arbeidet med argumenterende 

skriving?  

For å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene, benyttes en kombinasjon av de 

kvalitative metodene klasseromsobservasjon, forskningsintervju og analyse av elevtekster 

med lærerkommentarer. Jeg er interessert i hvilke læringsaktiviteter som gjennomføres i 

arbeidet med argumenterende skriving, og derfor observeres undervisningen. Jeg ønsker også 

å undersøke hva elevene inkluderer i sine argumenterende tekster, og derfor studeres 

elevtekstene. Lærerkommentarene til elevtekstene undersøkes for å gi innsikt i hvilke 

elementer læreren vektlegger i tilbakemeldingene. Jeg er også interessert i informantenes 

erfaringer, tanker og opplevelser med argumenterende skriving, og derfor benytter jeg meg av 

forskningsintervjuer. De ulike datainnsamlingsmetodene gir et relativt bredt datamateriale, 

noe som gir ulike innfallsvinkler til problemstillingen og forskningsspørsmålene.  

1.2 Avgrensninger 

Dette er en studie som ikke kan generaliseres til å gjelde en større populasjon der flere klasser 

inngår. Det har heller aldri vært intensjonen med studien. Ville jeg gjort det, måtte jeg valgt 

en annen problemstilling og andre metoder. Selv om undervisningen i helklasse observeres, er 

det kun seks elever som, i tillegg til læreren, er studiens informanter. Det er de seks elevenes 

tanker, meninger, opplevelser og tekster som undersøkes, og derfor er det ikke mulig å si om 

disse elevenes erfaringer er representative for resten av klassens.  

Det jeg først og fremst ønsker med denne studien, er å undersøke hva som vektlegges i 

arbeidet med argumenterende skriving i denne klassen. Jeg ønsker også å få innsikt i noen av 

de utfordringene som finnes når det skal drives opplæring i argumenterende skriving i 

norskfaget. Det ligger således mange didaktiske implikasjoner i studien. 

Denne studien skal ikke måle hvor mye elevene lærer av undervisningsopplegget. Studien 

behandler snarere spørsmålet om hvordan elevene tar opp elementer fra undervisningen i eget 

arbeid, hva de selv mener er nyttig lærdom, og hva som er utfordrende i den argumenterende 

skriveopplæringen. På den måten kan studien si noe om hva som kan være nyttig i arbeidet 

med argumenterende skriving.  
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Elevtekstene med lærerkommentarer er en viktig del av datamaterialet. Det foretas likevel 

ikke en analyse av kvaliteten på elevenes argumenterende tekster. Elevtekstene analyseres 

først og fremst for å få et innblikk i hvordan elevene løser den argumenterende 

skriveoppgaven, ikke for å måle kvaliteten på det som skrives.  

1.3 Studiens utforming 

Studien har seks kapitler. Kapittel én er dette kapittelet, som har redegjort for studiens 

bakgrunn, problemstilling og forskningsspørsmål samt studiens avgrensninger.  

Kapittel to tar for seg det teoretiske rammeverket og tidligere forskning på feltet 

argumenterende skriving. Kapittelet redegjør først for den argumenterende skrivingens plass i 

Kunnskapsløftet, og det forsøkes deretter å gi et bilde av hva argumenterende skriving er. Det 

gis en sammenfatning av tidligere forskning på prestasjoner i argumenterende skriving og en 

redegjørelse for hvorfor argumenterende skriving er vanskelig for skoleelever. Avslutningsvis 

gjøres det rede for hva teori og forskning sier om opplæring i argumenterende skriving. 

Kapittel tre er en gjennomgang av studiens metodiske utforming. Forskningsdesignet og 

metodevalgene presenteres. Det redegjøres for hvordan datainnsamlingen ble gjennomført, og 

hvordan materialet ble analysert. Avslutningsvis diskuteres studiens validitet, reliabilitet og 

muligheten for å generalisere studiens funn.  

I kapittel fire analyseres studiens materiale. Gjennom analysen fremkommer studiens funn.  

I studiens femte kapittel diskuteres funnene fra analysekapittelet i lys av teori og tidligere 

forskning.  

Kapittel seks er oppgavens avslutning. Der finnes studiens konklusjon. I dette kapittelet pekes 

det dessuten mot videre studier, og noen av studiens didaktiske implikasjoner presenteres.  



5 

 

2 Teori og tidligere forskning 

2.1 Introduksjon 

Dette kapittelet omhandler teori og tidligere forskning innenfor feltet argumenterende 

skriving. Teorien og forskningen det vises til, vil senere trekkes inn i diskusjonen av denne 

studiens funn.  

Delkapittel 2.2 redegjør for hvordan argumenterende skriving kommer til uttrykk i 

Kunnskapsløftet, og hvilke måter man kan forstå hva en argumenterende tekst er i lys av 

begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype. For å få en dypere forståelse for hva en 

argumenterende tekst er, trekkes Andrews’ (1995, 2005) tilnærming til argumentasjon inn.  

Toulmins (1958) argumentasjonsmodell presenteres også for å få innblikk i hvordan et 

argument kan bygges opp.  

I delkapittel 2.3 presenteres forskning som omhandler prestasjonsforskjeller mellom 

argumenterende og fortellende skriving. Freedman og Pringle (1988) og KAL-studien (Berge, 

2005) er de to store studiene det vises til. Delkapittelet avsluttes med en redegjørelse for 

hvorfor argumenterende skriving er utfordrende for elever. 

Delkapittel 2.4 omhandler opplæring i argumenterende skriving. Det redegjøres kort for 

debatten om den eksplisitte opplæringens funksjon i skriveopplæringen, før det presenteres 

teori og forskning som viser hvorfor det bør gis eksplisitt opplæring i argumenterende 

skriving. Det gis også eksempler på hvilke typer eksplisitt opplæring som kan være nyttige i 

arbeidet, og bruk av modelltekster trekkes spesielt frem. Avslutningsvis presenteres teori og 

forskning som omhandler ulike perspektiver på hva den argumenterende skriveoppgavens 

tema bør være. 

2.2 Argumentasjon og argumenterende skriving 

Dette delkapittelet begynner med argumenterende skriving i en norsk kontekst. Innledningsvis 

redegjøres det for hvordan argumenterende skriving uttrykkes gjennom læreplanen i norsk. 

Videre trekkes begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype inn for å få en dypere 

forståelse for hva den argumenterende teksten er, og for å vise at begrepet kan oppfattes som 
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uklart. Ved å vise til Andrews (1995, 2005) og Toulmin (1958), forsøker jeg avslutningsvis å 

gi en nærmere definisjon på hva argumentasjon og argumenterende skriving er. En 

redegjørelse for begrepet argumenterende skriving er nødvendig, fordi informantene i denne 

studien uttrykker at dette er et vanskelig begrep.  

2.2.1 Argumenterende skriving i Kunnskapsløftet 

Da de grunnleggende ferdighetene ble innført med Kunnskapsløftet i 2006, ble skriving en del 

av alle fag. Å lære seg å skrive en argumenterende tekster er en del av det å tilegne seg 

skriving som grunnleggende ferdighet. Argumentasjon har fått en viktig plass i 

Kunnskapsløftet, og det legges opp til at det skal argumenteres i flere av skolefagene. 

Hertzberg mener at «sjangeren argumentasjon i større eller mindre grad finnes i alle fag» 

(Hertzberg, 2011, s. 13). Læreplan i KRLE og læreplan i samfunnsfag er to eksempler. I 

læreplanen i KRLE er argumentasjon helt eksplisitt uttrykt i delen som tar for seg skriftlige 

ferdigheter i faget, og elevene skal blant annet bruke skriving for å «argumentere og 

kommunisere» (Utdanningsdirektoratet, 2015b, s. 3). Å kunne skrive i samfunnsfag innebærer 

blant annet å kunne «argumentere for standpunkt» (Utdanningsdirektoratet, 2013b, s. 5).  

Selv om det skal skrives og argumenteres i alle fag, er det likevel norskfaget som har fått 

ansvaret for skriveopplæringen generelt og den argumenterende skrivingen spesielt. Elevene 

skal skrive argumenterende tekster allerede fra 4. årstrinn, og kompetansemål om 

argumenterende skriving finnes deretter på alle trinn resten av utdanningsløpet. Følgende 

kompetansemål som omhandler argumenterende skriving finnes i læreplanen i norsk: 

Årstrinn Kompetansemål 

4. årstrinn «skrive enkle (…) argumenterende tekster». 

7. årstrinn «skrive (…) argumenterende tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster 

til formål og mottaker». 

10. årstrinn  «skrive (…) argumenterende tekster på hovedmål og 

sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium». 

VG1 studieforberedende 

utdanningsprogram og VG2 

yrkesfaglige utdanningsprogram 

«skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og 

sidemål».  
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VG2 studieforberedende 

utdanningsprogram 

«skrive (…) argumenterende tekster (…) på hovedmål 

og sidemål». 

VG3 studieforberedende 

utdanningsprogram 

«bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og 

språklige virkemidler til å planlegge, utforme og 

bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og 

saklig argumentasjon». 

Påbygging til generell 

studiekompetanse 

«skrive (…) argumenterende tekster (…) på hovedmål 

og sidemål» og «bruke kunnskap om tekst, sjanger, 

medium og språklige virkemidler til å planlegge, 

utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god 

struktur og saklig argumentasjon». 

Tabell 1: Kompetansemål om argumenterende skriving i læreplanen i norsk. (Utdanningsdirektoratet, 2013a, s. 

7-13) 

Kunnskapsløftet krever altså arbeid med argumenterende skriving, og spesielt skal det brukes 

tid på dette i norskfaget. Det legges opp til en progresjon, der den argumenterende skrivingen 

blir stadig mer kompleks. Selv om argumenterende skriving har en viktig plass i læreplanen i 

norsk, står det likevel ikke noe om hva en argumenterende tekst faktisk er. Læreplanen legger 

opp til at det er den enkelte lærer som må velge de undervisningsmetodene som er mest 

hensiktsmessige, og derfor gis det få føringer for hvordan arbeidet med argumenterende 

skriving skal legges opp. Den eneste føringen som finnes, er at det skal brukes modelltekster i 

arbeidet med argumenterende skriving på 7. årstrinn.  

Spørsmålet om hva forskning sier om opplæring i argumenterende skriving, kommer jeg 

tilbake til senere i kapittelet. Først vil jeg forsøke å gi en fremstilling av hva en 

argumenterende tekst er i lys av begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype, og jeg vil 

vise at det ikke nødvendigvis er så enkelt å komme frem til hva en slik tekst er. Slik det vises i 

kapittel 4, er dette et viktig perspektiv å ha med seg, fordi informantene tematiserer den 

utfordringen det er å definere begrepet argumenterende tekst.  

2.2.2 Hvordan forstås begrepet argumenterende tekst i lys av 

begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype? 

I norskfaget har synet på tekst endret seg fra et fokus på tekstens form, til en større vekt på 

tekstens formål (LNU, 2015). Disse endringene er synlige i læreplanen i norsk. Elevene ble 

tidligere bedt om å realisere ulike sjangre, men nå krever læreplanen at elevene skriver ulike 

typer tekster. Skriving som grunnleggende ferdighet i norsk, innebærer blant annet «å kunne 
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skrive teksttyper som er relevante for faget» (Utdanningsdirektoratet, 2013a, s. 5). I 

kompetansemålene brukes betegnelsen «typer tekster» (Utdanningsdirektoratet, 2013a, s. 9). I 

det videre benytter jeg meg av begrepet «teksttype» for å omtale de ulike typer tekster som 

finnes i læreplanen. 

Et annet begrep som også trekkes inn når skiftet fra form til funksjon omtales, er begrepet 

skrivehandlinger. Begrepene sjanger, teksttype og skrivehandling er ulike måter å omtale 

tekster på. Hvilken av disse tilnærmingene man har til teksten, har betydning for hvordan man 

forstår teksten og skriveoppdraget. Spørsmålene i den forbindelse er hvordan den 

argumenterende teksten bør omtales, og hvordan begrepene sjanger, skrivehandling og 

teksttype kan bidra til en forståelse av hva det innebærer å skrive en argumenterende tekst.  

For å få en forståelse av hva skriving innebærer, kan den såkalte Skrivetrekanten brukes som 

illustrasjon. Skrivetrekanten fremstiller skrivingens tre aspekter: innhold, form og formål 

(Skrivesenteret, 2013a). At læreren er bevisst de tre ulike aspektene, og at det er en klar 

sammenheng mellom dem, gir elevene en mer meningsfull skriving.  

 

Figur 1: Skrivetrekanten viser forholdet mellom innhold, form og formål. (Skrivesenteret, 2013a).  

Tekstens form handler om hvordan teksten er utformet. Tekstens innhold omhandler det det 

skal skrives om. Elevene har behov for hjelp til å nå frem til et relevant innhold i tekstene, for 

eksempel gjennom å finne kilder eller ved å aktivere bakgrunnskunnskaper. Det er disse to 

aspektene det gjerne har blitt lagt mest vekt på i skriveopplæringen (Skrivesenteret, 2013a). 

Tekstens formål handler om hvorfor teksten skrives, hva teksten skal brukes til, hvem som 

skal lese teksten og hvordan teksten skal vurderes. Denne delen av skrivingen har det 

tradisjonelt blitt lagt minst vekt på i skolen, fordi det ofte er en oppfatning at skrivingens 
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formål er underforstått (Skrivesenteret, 2013a). De senere årene har det blitt rettet større 

oppmerksomhet mot hvor viktig skrivingens formål faktisk er. Dette kommer jeg tilbake til.  

I 2003 startet forskerne Thygesen, Evensen, Berge, Vagle og Fasting arbeidet med å utvikle 

nasjonale skriveprøver (Skrivesenteret, 2013b). Bakgrunnen var at skriving skulle forstås på 

en ny måte: som en grunnleggende ferdighet som gjaldt i alle fag. Gruppa utviklet det såkalte 

Skrivekompetansehjulet, forkortet til Skrivehjulet, der intensjon var å skape en visualisering 

av hvilke funksjoner skrivingen kan ha.  

 

Figur 2: Skrivehjulet fremhever de funksjonelle sidene ved skrivingen. (Skrivesenteret, 2013b). 

Den ytterste sirkelen i Skrivehjulet tar for seg skrivehandlingene, altså det man gjør med 

skriften (Solheim & Matre, 2014). Å utforske, å se for seg, å overbevise, å samhandle, å 

reflektere og å beskrive er de seks skrivehandlingene. I den neste sirkelen er de ulike 

formålene med skrivingen plassert, altså det man kan oppnå gjennom skrivingen (Solheim & 

Matre, 2014). Figur 2 viser hvilken skrivehandling og hvilket formål som vanligvis henger 

sammen. Argumenterende skriving er ikke nevnt som en egen skrivehandling i Skrivehjulet, 

og derfor er det litt problematisk å bruke Skrivehjulet for å forstå formålet med en 

argumenterende tekst. Den overbevisende skrivingen nevnes, og det er den skrivehandlingen 

jeg mener ligger nærmest den argumenterende skrivingen. I den overbevisende skrivingen er 

formålet primært å påvirke leseren, og dette gjøres vanligvis ved at skriveren uttrykker 

meninger det gjerne argumenteres for (Solheim & Matre, 2014). En overbevisende tekst 
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trenger likevel ikke ha som formål å påvirke. Skrivehjulet er dynamisk, og den ytterste 

sirkelen kan dreies. På den måten kan de ulike skrivehandlingene oppfylle ulike formål. En 

beskrivende tekst om klimaendringene kan eksempelvis ha som formål å påvirke leseren til å 

redusere klimagassutslipp.  

Sjanger plasseres utenfor Skrivehjulet, i situasjonskonteksten og kulturkonteksten. Skriveren 

kan ta i bruk ulike sjangre til de forskjellige skrivehandlingene og formålene. Skrivesenteret 

omtaler sjanger som «bestemte mønstre for kva ein kan forvente i ein 

kommunikasjonssituasjon», og disse mønstrene utvikler seg over tid (Skrivesenteret, 2013b). 

Dette er en sjangerforståelse som likner på Berge og Ledins (2001) og Svennevigs (2009, 

2016) sjangerforståelser. Berge og Ledin (2001) mener at sjanger gjerne knyttes til typifiserte 

sosiale handlinger som gjentar seg over tid. Ifølge Svennevig (2016) er en sjanger en klasse 

av tekst eller andre kommunikative aktiviteter som er basert på visse fellestrekk til form, 

innhold eller funksjon. Sjangerkonvensjonene gir deltakerne et repertoar de kan bruke for å nå 

et kommunikativt mål, samtidig som de gir deltakerne begrensninger på hva de faktisk kan 

tillate seg å gjøre (Svennevig, 2009). Hvordan sjangerbegrepet skal forstås, er likevel ikke 

entydig, og sjangerforskere har gjennom tiden vært uenige om forståelsen (Berge & Ledin, 

2001).  

Som nevnt har innhold og form vært spesielt viktig i elevenes skriving (Skrivesenteret, 

2013a). Begrepet form knyttes gjerne til begrepet sjanger, fordi begge handler om tekstens 

utforming. Frem til 2013 skulle elevene skrive forskjellige sjangre i norsk, og læreplanen 

listet blant annet opp artikkel, diskusjonsinnlegg, novelle, fortelling og kåseri 

(Utdanningsdirektoratet, 2010). I 2013 ble læreplanen i norsk revidert. Sjangerbegrepet 

forsvant, og et nytt begrep ble innført, nemlig teksttype. Teksttypene betegnes som «mer 

overordnede kategorier» enn det sjangrene er (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Elevene kan ta 

i bruk ulike sjangre for å realisere en teksttype, og de samme sjangrene kan realisere flere 

teksttyper (Ledin, 2001; Breivega, 2003). Bakgrunnen for endringene var en oppfatning av at 

skrivingen måtte være mer formålsrettet, fordi man mente at det var en risiko for at skrivingen 

ble for formalistisk dersom tekstutformingen fokuserte på normer og kjennetegn hos de ulike 

sjangrene (LNU, 2015). Gjennom prosjektet «Skriving som grunnleggende ferdighet og 

utfordring» (SKRIV-prosjektet), ble det slått fast at skrivingen i norskfaget måtte legge større 

vekt på skrivingens formål og bruk (Smidt & Solheim, 2012). SKRIV-prosjektet konkluderte 

blant annet med at når skrivingen ble mer formålsrettet, ville oppmerksomheten til elevene 
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også rettes mer mot innhold og form. Dersom elevene heller ble bedt om å realisere en 

teksttype enn en sjanger, ville det være et klarere formål med skrivingen, og dermed ble 

teksttypebegrepet innført i læreplanen (LNU, 2015).  

Teksttype og skrivehandling er to beslektede begreper, fordi begge fokuserer på at skrivingen 

må ha et klart formål. Slik jeg forstår begrepene, er den største forskjellen mellom 

tekttypebegrepet og skrivehandlingsbegrepet hvilke teksttyper og skrivehandlinger som 

eksisterer. Læreplanen i norsk lister opp sju teksttyper elevene skal skrive i løpet av 

grunnskolen og videregående, nemlig beskrivende, fortellende, kreative, informative, 

argumenterende, reflekterende og resonnerende tekster (Utdanningsdirektoratet, 2013a). Som 

nevnt opererer Skrivehjulet med skrivehandlingene å utforske, å se for seg, å overbevise, å 

samhandle, å reflektere og å beskrive. Det er altså ikke fullstendig samsvar mellom 

teksttypene i læreplanen og skrivehandlingene i Skrivehjulet. Likevel omtaler både 

Utdanningsdirektoratet (2015b) og Kringstad og Kvithyld (2013) teksttypene i læreplanen 

som skrivehandlinger.  

Selv om det ikke er fullstendig samsvar mellom skrivehandlingene og teksttypene, vil jeg 

likevel hevde at den overbevisende skrivehandlingen fra Skrivehjulet, og den argumenterende 

teksttypen fra læreplanen, i stor grad sammenfaller. Ifølge Kringstad & Lorentzen (2014) har 

den argumenterende teksten som formål å påvirke eller å overbevise leseren. Den 

overbevisende skrivingen har det samme formålet, ifølge Skrivehjulet. Selv om det er likheter 

mellom teksttypebegrepet og skrivehandlingsbegrepet, er det ikke de samme likhetene 

mellom teksttypebegrepet og sjangerbegrepet. Den argumenterende teksten er ikke en egen 

sjanger, fordi den ikke har en bestemt form, men den kan realiseres gjennom ulike sjangre.  

Jeg synes ikke det er et veldig klart skille mellom sjanger, teksttype og skrivehandling utover 

det faktum at sjanger tradisjonelt fokuserer på form, mens teksttype og skrivehandling 

fokuserer på formål (Blikstad-Balas & Hertzberg, 2015). I den videre studien velger jeg å 

bruke betegnelsen «teksttype» for å omtale den argumenterende teksten dersom ikke annet 

opplyses. Når den argumenterende teksten omtales som en teksttype, er det fordi det er 

formålet med teksten som er interessant, ikke typiske formtrekk. Spørsmålet er om det i det 

hele tatt er mulig å identifisere ytre trekk ved argumenterende tekster, all den tid 

argumenterende tekster kan realiseres gjennom et mangfold av sjangre (Ledin, 2001; 

Breivega, 2003).   
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Læreplanen i norsk lister, som tidligere nevnt, opp sju teksttyper. Det legges opp til en gradvis 

progresjon i læreplanen, slik at de ulike teksttypene fordeler seg på ulike årstrinn. Det står i 

kompetansemålene at elevene etter 10. trinn skal kunne skrive kreative, informerende, 

reflekterende og argumenterende tekster (Utdanningsdirektoratet, 2013a). Hva som 

kjennetegner de ulike teksttypene, står det imidlertid ingenting om i læreplanen. For å få en 

klarere forståelse av hva en argumenterende tekst er i en norsk kontekst, må andre 

dokumenter fra Utdanningsdirektoratet undersøkes.  

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veiledning til læreplanen i norsk, der det foreslås 

hvordan det kan arbeides med ulike kompetansemål. I læreplanen introduseres 

argumenterende skriving fra 4. trinn. I forslaget til undervisningsopplegg som 

Utdanningsdirektoratet (2015c) har utarbeidet, blir elevene bedt om å skrive like mange pro- 

og kontra-argumenter i tekstene, før de skal konkludere og si sin mening. Ut fra dette synet er 

altså en argumenterende tekst på 4. trinn en tekst som forsøker å overbevise leseren ved å 

inkludere et tilsvarende antall pro- og kontra-argumenter, før forfatteren vurderer hva som er 

de beste argumentene og sier sin mening. I eksamensveiledningen for norsk på vg3 for 2016 

står det at å argumentere betyr å «grunngi og forsvare synspunkter og meninger» 

(Utdanningsdirektoratet, 2016, s. 3). På vg3 er altså en argumenterende tekst en tekst der 

skriveren skal begrunne meningene sine, men det sies ikke noe om hvordan forholdet mellom 

pro- og kontra-argumenter skal være. Til sammenlikning vil en informerende tekst etter vg3 

innebære å «presentere, forklare eller gjøre greie for et emne», mens det å skrive en 

resonnerende tekst vil si å «drøfte ulike sider ved en sak for å kunne ta stilling til den, eller 

reflektere over et emne eller en problemstilling» (Utdanningsdirektoratet, 2016, s. 3). Ut fra 

dette synet er altså ikke en resonnerende tekst det samme som en argumenterende tekst.  

Det finnes altså ikke én klar definisjon på hva en argumenterende tekst er. Det som imidlertid 

kommer til uttrykk, er at den argumenterende teksten på en eller annen måte skal påvirke 

leseren. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2015c, 2016) skal dette gjøres ved å begrunne 

meningene. Det er likevel ikke klart om elevene kun skal forholde seg til sine egne meninger, 

eller om ulike stemmer skal inkluderes. Dette er viktige poeng å ta med seg inn i analysen, 

fordi informantene er opptatte av begrepet argumenterende tekst, og på hvilken måte den 

forholder seg til egne og andres meninger. I det videre legges Andrews (1995, 2005) og 

Toulmins (1958) perspektiver til grunn for å komme nærmere en forståelse for hva 

argumentasjon og argumenterende skriving innebærer.   
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2.2.3 Hva er argumentasjon? 

Begrepet argument er utledet fra det latinske ordet arguere, som betyr «å vise, å gjøre klart, å 

hevde, å bevise; å anklage, å beskylde» (Andrews, 1995, s. 2, min oversettelse). Et søk i Store 

norske leksikon gir følgende definisjon av hva argumentasjon er: «bruk av argumenter, 

fremføring av tankegang for å styrke eller svekke en påstand; bevisføring» (Nordbø, 2009). Et 

argument er «grunn som anføres for å styrke eller svekke en påstand» (Alnes, 2009). En 

påstand er «det som uttrykkes i en setning som enten er sann eller usann» (Svendsen, 2009). 

Ut fra disse definisjonene handler argumentasjon om å bruke argumenter som kan overbevise 

eller tilbakevise en påstands troverdighet.  

Andrews (2005) mener at begrepet argument brukes som en paraplyterm, og det kan vise til 

tre ting: en påstand, bevisene som støtter påstanden eller selve fenomenet å argumentere. Han 

skriver videre at argumentasjon er prosessen med å utvikle argumenter, meningsutveksling og 

streben etter å støtte forslagene sine med gode bevis. Ut fra et slikt syn blir argumentasjon noe 

mer enn bare å bruke argumenter for å få frem et poeng. Andrews (1995) mener at 

argumentasjon rommer noe mer, nemlig meningsutveksling mellom to eller flere posisjoner, 

der man selv prøver å posisjonere seg ved hjelp av en rekke utsagn. Han erkjenner at dette kan 

likne definisjonen på en «diskusjon», men han oppfatter at argumentasjon, i motsetning til 

diskusjon, kan omfatte det å utforske en idé på en harmonisk måte, og det behøver ikke å 

være mer enn én person som gjør dette. 

Toulmin (1958) har utviklet en modell for oppbygging av et argument. Modellen illustrerer 

hvordan et argument logisk kan bygges opp. Toulmins modell viser at det er seks elementer et 

argument består av: «claim», «data», «warrant», «qualifier», «rebuttal» og «backing» 

(Toulmin, 1958, s. 97-103). Disse ordene har jeg oversatt til påstand, data, regel, 

kvalifisering, motbevis og støtte.  

Påstanden er det det skal argumenteres for eller imot. Denne må det være mulig å forsvare. 

Data er den informasjonen påstanden er basert på. Dette er fakta som ikke kan bestrides. Etter 

å ha funnet en påstand basert på data, trengs det et hypotetisk utsagn. Slike utsagn er regler 

man kan være enig i, og reglene er felles for alle liknende argumenter. Regelen er det som 

knytter data til påstanden. Mens data er gjort eksplisitt, er regelen implisitt. Forholdet mellom 

data og regel er som forholdet mellom bevis og lover i en rettssak. Utsagnet Ola har kjøpt 

sjokolade til seg selv, så han må like sjokolade kan illustrere forskjellen på påstand, data og 
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regel. Påstanden er at Ola må like sjokolade, mens data er at han har kjøpt sjokolade til seg 

selv. Regelen er underforstått, og den sier at personer som kjøper sjokolade til seg selv, spiser 

den. Det betyr at de liker sjokolade, hvis ikke ville de ikke spist sjokoladen.   

Når man har påstand, data og regel, må man videre spørre seg hvorfor regelen faktisk skal 

gjelde. En regel trenger derfor støtte som angir hvorfor regelen er gyldig. Også støtten er 

eksplisitt uttrykt. For å kunne si noe om hvor sterkt dataen styrker påstanden i kraft av 

regelen, trengs kvalifiseringer. Dette er ord som «nødvendigvis» eller «antakelig». For å 

undersøke hvor sterk argumentasjonen er, må det også inkluderes motbevis, altså de 

betingelsene som gjør at det finnes unntak for at påstanden er gyldig. Motbevisene er 

argumenter i seg selv, og de kan bygges opp på samme måten som modellen viser. 

Toulmins begreper kan illustreres ved hjelp av en grafisk modell. Toulmin viste hvordan 

modellen kan brukes for å argumentere for påstanden Harry is a British subject (Toulmin, 

1958, s. 105). Jeg har oversatt modellen og bruker påstanden Harry er britisk statsborger.  

Figur 3: Toulmins argumentasjonsmodell. Basert på Toulmin (1958, s. 105). 

Det er påstand, data og regel som danner grunnlaget for argumentet. Disse tre må med når 

argumentet bygges opp, mens kvalifiseringer, motbevis og støtte i visse tilfeller ikke behøves. 

De tre siste vil likevel bidra til å gjøre argumentasjonen sterkere. Dersom det inkluderes 

motbevis, vil det komme frem under hvilke forhold påstanden ikke er gyldig. Ved å ha med 

Data                                                            Kvalifisering                              Påstand 

Harry ble                                                    Så, antakelig                              er Harry britisk 

født på Bermuda                                                                                            statsborger            

                                                      

                                                             

                                Regel                           Motbevis 

                                En mann født              Med mindre 

                                på Bermuda vil           begge foreldrene 

                                vanligvis bli               er innvandrere 

                                britisk statsborger 

 

                                Støtte 

                                på bakgrunn av  

                                følgende statuser og 

                               andre juridiske  

                               bestemmelser: 
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motbevis i argumentasjonen, viser den som fremsetter argumentet at vedkommende har god 

innsikt i temaet det argumenteres for eller imot.  

I denne studien vil jeg legge Andrews (1995, 2005) forståelse av argumentasjon til grunn. 

Argumentasjon vil vise til prosessen med å argumentere, der poenget er å støtte påstander 

med argumenter. Jeg vil også trekke inn Toulmins (1958) tanke om at argumentasjon krever 

motbevis, og jeg velger å kalle motbevisene for kontra-argumenter. Poenget er at ulike 

synspunkter må trekkes inn for å gjøre argumentasjonen overbevisende. En argumenterende 

tekst vil, slik jeg ser det, være en tekst der formålet er å overbevise leseren ved hjelp av pro- 

og kontra-argumenter. At en argumenterende tekst krever ulike synspunkter, er viktig å ta 

med seg inn i analysekapittelet, fordi pro- og kontra-argumenter er noe informantene 

vektlegger i den argumenterende skrivingen.  

2.3 Argumenterende skriving som utfordring 

Det er en vanlig oppfatning innenfor skrivepedagogikken at argumenterende skriving er 

utfordrende, noe flere studier har bekreftet. I dette delkapittelet redegjøres det for to slike 

studier, som begge konkluderer med at argumenterende skriving er vanskelig for elever. Det 

er ulike grunner som trekkes frem for å forklare hvorfor slik skriving er utfordrende, og 

grunnene presenteres på slutten av delkapittelet. Når disse perspektivene løftes frem, er det 

fordi denne studien nettopp undersøker hva elever og lærer synes er vanskelig i den 

argumenterende skrivingen.   

2.3.1 Prestasjonsforskjeller mellom argumenterende og fortellende 

skriving 

Innenfor forskningsfeltet argumenterende skriving, trekkes det gjerne frem at elever presterer 

ulikt i argumenterende og fortellende skriving. Både nasjonale og internasjonale studier 

konkluderer med at elever er bedre til å skrive fortellende enn argumenterende tekster. Av 

utenlandske studier trekkes spesielt Freedman og Pringle (1988) sin studie «Why Students 

Can’t Write Arguments» frem. Blant norske studier er det spesielt KAL-studien fra 2005 som 

har fått stor oppmerksomhet. I det følgende presenteres de to nevnte studiene.  
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Freedman og Pringle  

Freedman og Pringles (1988) studie «Why Students Can’t Write Arguments» undersøkte 

hvorvidt det var kvalitetsforskjeller mellom elevers argumenterende og elevers fortellende 

skriving. Deltakerne i studien var fra Ottawa, og de gikk alle i 7. eller 8. klasse. De 500 

informantene skrev to tekster hver: en fortellende og en argumenterende. Forskerne hadde 

utarbeidet kriterier tekstene ble vurdert etter, for å avgjøre hvorvidt de kunne betegnes som 

vellykkede fortellende eller vellykkede argumenterende tekster. For at en fortellende tekst 

skulle «succeed as a story», måtte den «realize the conventional schema for the genre, a piece 

of writing had to include some setting information and at least one complete episode» 

(Freedman & Pringle, 1988, s. 234). For de argumenterende tekstene gjaldt følgende kriterier: 

First, the whole piece of discourse must be unified by either an implicit or (more commonly) an 

explicitly stated single restricted thesis; that is, the whole must be so unified that each point and each 

illustration either directly substantiates the thesis or is a link in a chain of reasoning which supports that 

thesis. Secondly, the individual points and illustrations must be integrated within a hierarchic structure 

so that each proposition is logically linked not only to the preceeding and succeeding proposition but 

also to the central thesis and indeed to every proposition within the whole text. (Freedman & Pringle, 

1988, s. 234). 

Forskerne fant ut at 98,5 prosent av de fortellende tekstene oppfylte minimumskriteriene for 

fortellende tekster. For de argumenterende tekstene var bildet annerledes. Kun 12,5 prosent av 

dem oppfylte minimumskravene for slike tekster. Med andre ord viste det seg at elevene var 

langt bedre til å skrive fortellende enn argumenterende tekster, og at de fleste slet med 

argumenterende skriving.  

De argumenterende tekstene som ikke oppfylte minimumskriteriene, ble fordelt i to grupper: 

fokale og assosiative essay. De fokale essayene (28,6 prosent) var tekster der hvert argument 

hang sammen med et sentralt tema, men der argumentene hver for seg ikke var logisk relatert 

til hverandre. I de assosiative essayene (50 prosent) begynte tekstene med et utsagn om 

temaet. Hvert påfølgende argument var relatert til det foregående argumentet, men 

argumentene som helhet hang ikke sammen med det overordnede utsagnet. 

Freedman og Pringles studie har hatt stor betydning innenfor forskningsfeltet på 

argumenterende skriving, fordi de fant en så markant forskjell i elevers argumenterende og 

fortellende skriving. Likevel kan det stilles spørsmål om kravene forskerne stilte til 

vellykkede fortellende og vellykkede argumenterende tekster, var like enkle å oppfylle. Det 

var flere krav til den argumenterende teksten, og det kan hevdes at det var vanskeligere å 

innfri kravene til argumenterende enn til fortellende tekster. Selv om det er mulig å kritisere 
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studien, peker den likevel på noe viktig: elevene har utfordringer med å skrive 

argumenterende tekster, og spesielt har de problemer med å strukturere argumentasjonen 

logisk.  

KAL-studien 

Av norske studier har KAL-studien (Kvalitetssikring Av Læringsutbytte i norsk skriftlig) fått 

stor betydning for synet på hvordan norske elever presterer i argumenterende skriving. KAL-

studien undersøkte grunnskoleelevers eksamen i norsk hovedmål i perioden 1998 til 2001. 

Studien hadde ulike siktemål, og forskerne ønsket blant annet å finne ut hvordan norske 

elever presterte i resonnerende skriving, og hva slags skriving eksamensordningen la til rette 

for (Berge & Hertzberg, 2005).  

Et viktig funn i KAL-studien var at elevenes fortellende tekster var bedre enn deres 

resonnerende tekster (Berge, 2005). Selv om det var forskjell på hvordan de svært gode, 

middels gode og svake fortellende tekstene ble skrevet, konkluderte Berge med at alle elevene 

klarte å skrive en relativt god fortellende tekst. Dette var ikke tilfellet for de resonnerende 

tekstene. Kun ytterst få elever klarte å skrive en god resonnerende tekst. Selv ikke i de 

tekstene som sensorene vurderte som svært gode, forholdt forfatterne seg til den offentlige 

debatten som kulturkontekst. Tekstene refererte stort sett til private erfaringer, og kun i noen 

av de svært gode tekstene benyttet elevene seg av en mer kritisk refleksjon samt kunnskap 

utenfra. Dersom elevene skrev om noe utenfra, var det stort sett tekstmaterialet som hørte til 

eksamensoppgaven og oppgaveformuleringen som ble skrevet av eller sitert. Det fantes ikke 

eksplisitt, åpen og etterprøvbar argumentasjon, men en slik type argumentasjon burde vært 

med i de resonnerende tekstene. Hvis det var mulig å spore en argumentasjon, var den 

implisitt. Berge mente at elevene helt åpenbart slet med å skrive resonnerende tekster. Han 

konkluderte med at «Resonnerende framstilling framstår derfor som en temmelig uutviklet 

skrivemåte blant våre 15-16-årige forfattere, der stabile tekstnormer ikke er etablert. Unntaket 

er igjen den kåserende ironiske strategien som vi altså finner i et lite antall svært gode tekster» 

(Berge, 2005, s. 183). Berge la til at det var store kvalitetsforskjeller mellom de svært gode og 

resten av de resonnerende tekstene. Forskjellene var dessuten større innenfor de resonnerende 

tekstene enn de fortellende.  
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2.3.2 Hvorfor er argumenterende skriving så vanskelig? 

Som forskningen til Freedman og Pringle (1988) og Berge (2005) har vist, er det en utfordring 

for elever å skrive argumenterende tekster. Spørsmålet blir da hvorfor dette er så komplisert. 

Det er spesielt fire forhold som gjør argumenterende skriving problematisk: 1) lite 

eksponering for argumenterende tekster, 2) den argumenterende teksten har ingen gitt 

struktur, 3) det er vanskelig å bevege seg fra muntlig til skriftlig argumentasjon, og 4) 

refleksjon er vanskelig (Andrews, 1995; Igland, 2007).  

For det første trekkes det frem at lite eksponering for argumenterende tekster er en av 

grunnene til at elever sliter med å skrive slike tekster (Andrews, 1995). Freedman og Pringle 

(1988) hevder at elever har mer erfaring med fortellende tekster. Elevene har lest og hørt 

fortellinger allerede fra ung alder. De har ikke tilsvarende erfaringer med argumenterende 

tekster fra hjemmet eller i de tidlige skoleårene. Når elevene i liten grad har erfaring med 

argumenterende tekster, fører det til at slik skriving oppleves som mer fremmed enn 

fortellende skriving. En konsekvens av dette er at den argumenterende teksten i mye større 

grad må læres fra bunn av i skolen.  

For det andre hevdes det at den argumenterende teksten mangler en gitt struktur (Andrews, 

1995). Den fortellende teksten har en struktur som er gitt på forhånd, men dette mangler i den 

argumenterende teksten. Som nevnt har barn få erfaringer med argumenterende tekster, mens 

de i stor grad eksponeres for fortellende tekster. Strukturen i fortellende tekster er nokså lik: 

de struktureres temporalt. De argumenterende tekstene kan på sin side struktureres på mange 

ulike måter. Når det ikke finnes noen logisk struktur i slike tekster, bidrar dette til at 

teksttypen oppleves som vanskelig. Når elevene ikke er kjente med strukturen i 

argumenterende tekster, gjør det dessuten at de må ha alle poengene sine i hodet eller på et 

ark, for så å finne en meningsfull måte å organisere dem på, noe som er mer krevende enn når 

strukturen er kjent på forhånd (Freedman & Pringle, 1988).  

For det tredje er det vanskelig å bevege seg fra muntlig til skriftlig argumentasjon (Andrews, 

1995). Den erfaringen elever har med argumentasjon, er i stor grad muntlig. De har lyttet til 

og deltatt i krangler og diskusjoner. Disse erfaringene gjør det imidlertid ikke nødvendigvis 

enklere med skriftlig argumentasjon, fordi de to argumentasjonsformene er ulike (Andrews, 

1995). Det å fortelle noe muntlig og skriftlig er to liknende prosesser. Både i muntlig og 

skriftlig historiefortelling er strukturen lik, og tekstene struktureres som nevnt i tid. Muntlig 
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argumentasjon er som regel dialogisk. Argumentene til den som ytrer seg, blir gjerne prøvd 

mot andres argumenter. Dessuten har muntlig argumentasjon gjerne korte ytringer og hurtige 

vekslinger mellom ytringspartnerne. Det gjør at flere stemmer og synspunkter kommer til 

uttrykk, og den som ytrer seg må forholde seg til disse og svare på motargumenter. Den 

skriftlige argumentasjonen er på sin side monologisk. Skriveren kan derfor bare bruke seg 

selv for å finne relevante argumenter (Freedman & Pringle, 1988). Dette gjør at det kan være 

en utfordring å implementere flere «stemmer» eller synspunkter i en skriftlig tekst. Det er 

ingen som utfordrer skriveren med motargumenter på samme måte som i muntlig 

argumentasjon. Hertzberg (2011) trekker frem at det spesielt er pro- og kontra-argumenter 

som er utfordrende for elevene når de skal skrive argumenterende tekster. Det er enklere å 

argumentere for sitt eget syn, men når motpartens syn skal implementeres i teksten, blir 

skrivingen straks mer komplisert.  

For det fjerde er refleksjon vanskelig. Igland (2007) studerte hvordan elever bearbeidet sine 

argumenterende tekster på bakgrunn av lærerkommentarer. Hun kom frem til at det var stor 

forskjell på hvordan elever reviderte tekstene sine. Alle elevene klarte å gjøre bearbeidinger 

på overflatenivå. Elevene fikk også til, med noe hjelp, å utbygge argumentasjonen sin eller til 

å gjendrive motpartens argumenter. Det var imidlertid få som klarte å gjøre endringer der 

endringsforslagene fra læreren krevde større grad av refleksjon av eleven. Det var kun noen få 

elever som klarte å gjøre endringer som krevde «større distanse, meir sakkunnskap, 

konfliktforhandling, sjølvrefleksjon og kritisk tenking» (Igland, 2007, s. 288). 

Argumenterende skriving krever at elevene reflekterer over hvorfor de mener som de gjør, og 

mangel på en slik refleksjon gjør skrivingen vanskelig.  

Perspektivene på hva som er utfordrende i argumenterende skriving har betydning for 

analysen, fordi ett av forskningsspørsmålene nettopp tar sikte på å undersøke hva læreren og 

elevene synes er utfordrende i arbeidet med argumenterende skriving. Analysen undersøker 

dessuten bruken av pro- og kontra-argumenter i elevtekstene, noe teorien trekker frem at er et 

utfordrende område for elever. I neste delkapittel redegjøres det for hva forskningen sier om 

hvordan opplæringen kan styrke elevenes ferdigheter i argumenterende skriving.  
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2.4 Opplæring i argumenterende skriving 

Mye av forskningen peker som nevnt på at elever i stor grad sliter med å skrive 

argumenterende tekster. Likevel er bildet noe mer nyansert. Flere studier har vist at når elever 

får nok støtte, klarer de å skrive gode argumenterende tekster. Det er likevel ulike syn på hva 

slags støtte elevene har behov for, og hvorvidt det bør gis eksplisitt opplæring eller ikke når 

det arbeides med argumenterende skriving.  

Dette delkapittelet starter med en kortfattet presentasjon av debatten om den eksplisitte 

undervisningens effekt i skriveopplæringen. Deretter redegjøres det mer spesifikt for hvordan 

eksplisitt undervisning kan være nyttig i opplæringen i argumenterende skriving. Delkapittelet 

avsluttes med en gjennomgang av teori og forskning på hva som bør tas hensyn til når temaet 

for en argumenterende skriveoppgave skal utarbeides. Alt dette blir viktig inn mot 

analysekapittelet, der elementer fra lærerens undervisningsopplegg og den argumenterende 

skriveoppgaven, løftes frem.  

2.4.1 Eksplisitt undervisning som stridsspørsmål i 

skriveopplæringen 

Forskere har diskutert spørsmålet om hvorvidt det i skriveopplæringen skal gis eksplisitt 

undervisning eller ikke, og det har vært stor uenighet. Eksplisitt opplæring dreier seg om hvor 

direkte undervisningen skal være. Skal læreren for eksempel peke på sjangertrekk i tekst, eller 

skal de lære elevene grammatiske regler? Forskere har stilt spørsmål om en slik direkte 

opplæring gjør elevene til bedre skrivere. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt 

påstandskunnskap kan bidra til prosedyrekunnskap. «Påstandskunnskap om innhold vil være 

en slags database for det man skriver om, det vil si fakta, oppfatninger og holdninger man har 

ervervet på grunnlag av erfaringer og lesing», ifølge Hertzberg (2001, s. 97). Dersom man har 

påstandskunnskap, vil man for eksempel kunne navngi typiske sjangertrekk eller gjøre rede 

for grammatikkregler. Prosedyrekunnskap «vil være evnen til å kunne produsere eksemplarer 

av utvalgte former» (Hertzberg, 2001, s. 97), altså det å faktisk skrive en tekst innenfor en 

sjanger eller å skrive grammatikalsk riktig. 

På den ene side er det de som hevder at eksplisitt opplæring ikke har noen funksjon for 

utviklingen av skriveferdighetene. Freedman (1987) var blant disse. Hun undersøkte 

jusstudenters evner til å tilegne seg en ny jussjanger. Studentene hadde ulike 
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studieprestasjoner, men verken de sterkeste eller svakeste studentene i klassen var blant 

informantene. Freedman fant ut at jusstudentene ikke hadde bruk for eksplisitt opplæring, 

fordi de hadde «en vag følelse» av sjangeren (Freedman, 1987, s. 101, min oversettelse). 

Følelsen var basert på alt de tidligere hadde lest og skrevet, utsagn fra underviserne, samtaler 

med medstudenter og språket brukt i undervisningen og i pensumet. Følelsen gjorde 

studentene i stand til å tilegne seg sjangeren. Freedman hevdet på bakgrunn av disse funnene 

at eksplisitt opplæring var unødvendig.  

På den annen side er det de som mener at eksplisitt opplæring har vesentlig betydning i 

skriveopplæringen. Den australske sjangerskolen mente for eksempel at eksplisitt opplæring i 

sjanger ville være viktig for elevenes sjangerforståelse. Cope og Kalantzis (1993) pekte på at 

sjangre er sosiale prosesser som gir muligheter til å delta i sosiale aktiviteter. Å tilegne seg et 

bredt spekter av ulike sjangre, gjør at elevene har muligheter til å delta i flere ulike sosiale 

aktiviteter. Sjangerskolen var av den oppfatning at noen barn kom fra hjem der det ble 

snakket mye om tekst, og de hadde derfor med seg viktig kunnskap inn i skolen. Andre barn 

var fra familier der samtaler om tekst ikke var like sentralt, og de kunne bli skadelidende i 

skolen. Som nevnt i 1.1.1 fant Heath (1988) ut at tekst hadde ulik plass i forskjellige familier, 

og at familiene hadde forskjellige måter å snakke om tekst på. For å redusere denne ulikheten, 

mente sjangerskolen at elevene måtte få eksplisitt opplæring, slik at ingen elever ble hengende 

etter, fordi de ikke hadde med seg nok kunnskap og ferdigheter hjemmefra (Cope & 

Kalantzis, 1993). 

Det er ikke bare eksplisitt opplæring i sjanger som har blitt debattert i skriveopplæringen. 

Også eksplisitt opplæring i grammatikk har blitt diskutert. Myhill, Jones, Lines og Watson 

(2012) er blant dem som mente at eksplisitt opplæring er viktig i grammatikkopplæringen. De 

fire forskerne undersøkte hvordan eksplisitt opplæring i grammatikk hadde betydning for 

elevers skriving og metalingvisitiske forståelse. De konkluderte med at elevene kan ha utbytte 

av eksplisitt grammatikkundervisning, både for å utvikle skriveferdighetene, men også for å 

skape en større metalingvisitisk forståelse hos elevene. At eksplisitt opplæring bidrar til å 

utvikle metaspråket, har vært et av de viktigste argumentene for den eksplisitte opplæringen. 

En slik tilnærming legger til grunn at et metaspråk vil bidra til at man forstår hvordan 

skrivingen kan gjøres.  

Purcell-Gates, Duke og Martineau (2007) undersøkte hvorvidt det var eksplisitt undervisning 

eller autentiske lese- og skrivesituasjoner som i størst grad bidro til å utvikle elevers lese- og 



22 

 

skriveferdigheter av det de omtalte som informasjonstekster og prosedyretekster. Forskerne 

undersøkte 2. og 3. klasser, der noen fikk autentiske lese- og skrivesituasjoner og eksplisitt 

undervisning, mens andre bare fikk autentiske lese- og skrivesituasjoner. De fant ut at 

eksplisitt undervisning ikke hadde noen målbar effekt (bortsett fra et lite unntak for 

prosedyretekster i 2. klasse). Elevene som ikke fikk eksplisitt undervisning, gjorde samme 

fremskritt i lesing og skriving som de som fikk slik undervisning. Dette kan altså tyde på at 

det ikke nødvendigvis er eksplisitt opplæring som er avgjørende for elevers skriveutvikling, 

men heller graden av autentisk undervisning og forståelse for formålet med skrivingen.  

Selv om eksplisitt opplæring har vært et stridsspørsmål i skrivepedagogikken, er det flere som 

mener det bør gis eksplisitt opplæring i argumenterende skriving. I det videre vil det 

redegjøres for hvilken betydning eksplisitt undervisning har i den argumenterende 

skriveopplæringen.  

2.4.2 Eksplisitt opplæring i argumenterende skriving 

Flere forskere tar til orde for at det bør gis eksplisitt opplæring i argumenterende skriving. 

Blant disse er Riley og Reedy (2005), Nussbaum & Schraw (2007) og Andrews, Torgerson, 

Low og McGuinn (2009). De har alle funnet ut at når elevene får nok støtte, klarer de å 

utvikle argumentasjonen sin.  

Riley og Reedy (2005) studerte første- og andreklassingers evner til å se at en sak har minst to 

sider. Førsteklassingene hadde et prosjekt om dyreparker. Felles idémyldring viste at elevene 

ikke hadde noen kritiske innvendinger mot å holde dyr i bur. Etter at læreren leste en bok for 

elevene, der budskapet var at man må være kritisk til dyreparker, klarte elevene å skrive både 

noe positivt og negativt om dyreparker. Andreklassingene hadde et prosjekt om 

hjemmeundervisning, noe de ikke hadde tidligere erfaringer med. En far som underviste 

barnet sitt hjemme (i realiteten en forsker i rollen som far), kom til klassen og fortalte om hva 

som er positivt med hjemmeundervisning. Elevene lagde tokolonnenotat med farens 

argumenter på den ene siden og argumenter som tilbakeviste disse på den andre. Klassen 

skrev så et brev i fellesskap der de argumenterte mot hjemmeundervisning, før elevene parvis 

skrev et tilsvarende brev. Andreklassingene brukte skriverammer, og de klarte å tilbakevise 

argumentene fra faren. Forskerne konkluderte med at dersom første- og andreklassingene fikk 

nok støtte ved å få eksplisitt innsikt i ulike sider av sakene, klarte de å bygge opp og utvikle 

argumentene sine. Elevene evnet å inkludere både pro- og kontra-argumenter i 
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argumentasjonen. Dette betyr at selv veldig unge elever vil kunne bygge ut argumentasjonen 

sin, dersom de får nok støtte gjennom eksplisitt undervisning.  

Nussbaum og Schraw (2007) undersøkte studenters evne til å innta kontra-argumenter i 

argumenterende tekster. Ifølge forskerne er det å kunne inkludere kontra-argumenter viktig av 

flere grunner. For det første gjør det studentene i stand til å utforske hvordan argumenter er 

knyttet sammen. For det andre gjør kontra-argumenter argumentasjonen sterkere. For det 

tredje er det viktig å kunne inkludere kontra-argumenter, fordi det er et sentralt aspekt i evnen 

til å tenke kritisk. Forskerne forsøkte å finne ut hvorvidt det å vise studentene hvordan et godt 

argument er bygd opp, kunne være effektivt for å få studentene til å inkludere kontra-

argumenter. De 84 studentene i studien ble delt inn i fire grupper. Den første gruppa fikk 

instruksjon i å skrive argumenter, den andre gruppa fikk et skjema for å skrive inn pro- og 

kontra-argumenter, den tredje gruppa fikk både instruksjonen og skjemaet og den fjerde 

gruppa var kontrollgruppa, som verken fikk skjemaet eller instruksjonen. Studentene ble 

deretter bedt om å skrive en argumenterende tekst som tok opp tematikken rundt hvorvidt TV-

programmer kan føre til vold. Studentene som enten hadde fått skjemaet eller instruksjonen, 

hadde flere kontra-argumenter enn kontrollgruppa. De som fikk instruksjon, hadde i hovedsak 

inkludert flere kontra-argumenter i tekstene sine, mens de som fikk skjemaet klarte å 

tilbakevise kontra-argumentene de hadde inkludert. Dette var hovedforskjellen i funnene 

mellom de to intervensjonene. Å kombinere de to intervensjonene hadde en negativ effekt. 

Forskerne turte ikke konkludere med hvorfor det var slik, men de mente at det de kalte 

«cognitive load» (Nussbaum & Schraw, 2007, s. 82), altså en kognitiv overbelastning, kunne 

være årsaken. Da studentene måtte forholde seg til både skjemaet og instruksjonen, ble det for 

mye å gjøre, og effekten ble derfor redusert. Et annet forhold forskerne pekte på, var at å 

kombinere de to intervensjonene kan ha ført til at studentene fikk utfordringer med å se 

fullstendig sammenheng mellom skjemaet og instruksjonen.  

Andrews mfl. publiserte i 2009 en metastudie om hva suksessfull praksis er når man 

underviser 7-14-åringer i argumenterende skriving (Andrews, mfl., 2009). Forskerne fant 

både generelle vilkår for god skriveopplæring og spesielle forhold rettet mot opplæring i 

argumenterende skriving. De generelle praksisene som ga gode resultater i skriveopplæringen, 

var som følger: 
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• Skriveprosessen, der studentene ble oppfordret til å planlegge, skrive utkast og 

revidere skrivingen. 

• Selvmotivasjon, der elevene hadde en form for personlig mål, som er et aspekt i 

selvregulert strategiutvikling. 

• Noen grad av kognitiv trening, i tillegg til kognitiv utvikling som skjer på grunn 

av modning.  

• Elevsamarbeid, med modellering av dialoger som kan bli internalisert. 

• Eksplisitt og tydelig forklaring til elevene i læringsprosessen. 

I tillegg til de generelle vilkårene var det noen spesielle forhold som bidro til god opplæring i 

argumenterende skriving: 

• Læringsstøttende bruk av strukturer og enheter som hjelper den argumenterende 

skrivingen, spesielt planlegging, som kan omfatte utforsking av spørsmål, 

idémyldring, organisering og sekvensiering av idéer og evalueringer. 

Planlegging som er omfattende, utdypet og hierarkisk kan gi mer effektive 

argumenterende utkast og ferdigstillelse av tekster.  

• Bruk av muntlig argument, motargument og gjendrivelse av andres argumenter. 

• Identifisering av eksplisitte mål (inkludert mottaker) for skrivingen. 

• Læreren modellerer argumenterende skriving. 

• Prosessuell tilrettelegging, for eksempel tilbakemelding gjennom hele prosessen 

når det skrives argumenterende tekster.  

Andrews mfl. konkluderte med at opplæring i argumenterende skriving ikke kan gjøres uten 

en dypere forståelse for skriveprosessen og dens implikasjon for læring, og at elever må 

oppfordres til å samarbeide for å utforske ideer og løse problemer. 

Ifølge Riley og Reedy (2005), Nussbaum og Schraw (2007) og Andrews mfl. (2009) sine 

studier, er det tydelig at eksplisitt opplæring er viktig når elever, uavhengig av alder, skal lære 

seg å skrive argumenterende tekster. De peker på ulike måter det kan gis eksplisitt opplæring i 

argumenterende skriving. Skrivesenteret mener også at det må bli gitt eksplisitt opplæring i 

den argumenterende skrivingen (Kringstad & Lorentzen, 2014). Dette begrunnes med den 

kompleksiteten det er å skrive en argumenterende tekst: 

For å skrive gode argumenterende tekster, trenger elevene god kunnskap om emnet de skal skrive om. I 

tillegg må elevene ha kunnskap om tekststruktur og språkføring i en argumenterende tekst. De trenger 

kunnskap om hvordan språkbruk og oppbygging av teksten bidrar til å overbevise leseren. Elevene 
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trenger å utvikle en forståelse for at de språklige valgene de tar bestemmes av formål og mottaker for 

teksten. (Kringstad & Lorentzen, 2014, s. 3).  

Skrivesenteret peker på at spesielt bruk av modelltekster og eksplisitt opplæring innenfor 

begrepene påstand og argument, kan bidra til god opplæring i argumenterende skriving. Som 

Toulmin (1958) illustrerer, består argumentasjon av påstand og argument (se 2.2.3). 

Bevissthet om hvordan disse begrepene henger sammen, for eksempel ved at læreren 

illustrerer hvordan argumenter kan brukes for å underbygge en påstand, kan være nyttig i 

opplæringen i argumenterende skriving. I den forbindelse trekker Skrivesenteret frem 

begrepene ekspertargument, faktaargument, flertallsargument, fornuftsargument og 

parallellargument. Elevene må hjelpes til å forstå hvordan de ulike typene av argumenter kan 

brukes på ulike måter i argumenterende tekster (Kringstad & Lorentzen, 2014).  

Skrivesenteret mener det er fire faser i argumenterende skriving: å bygge kunnskap, å 

dekonstruere modelltekster, å konstruere tekst i fellesskap og å skrive individuelt (Kringstad 

& Lorentzen, 2014). Ifølge Freedman og Pringle (1988) og Andrews (1995) er det spesielt 

modelltekstarbeid som er viktig i arbeidet med argumenterende skriving. De mener 

modelltekster kan fungere som forbilder for akseptable tekster. Forskerne peker på at 

argumenterende modelltekster er noe elevene i liten grad blir eksponerte for. Likevel mener 

de at modelltekster vil være nyttige i den argumenterende skriveopplæringen, fordi elevene da 

vil oppdage hvordan slike tekster kan struktureres. Elevene bør presenteres for en modelltekst 

som plukkes fra hverandre, og de språklige valgene må diskuteres i fellesskap (Kringstad & 

Lorentzen, 2014). Modelltekstene kan da fungere som forbilder når elevene selv skal begynne 

å skrive egne tekster. Bruken av modelltekster vil dessuten kunne bidra til å øke elevenes 

metabevissthet og metaspråk.  

Som nevnt peker Skrivesenteret på at elevene må få mulighet til å bygge kunnskap når de skal 

skrive argumenterende tekster. Flere forskere, for eksempel Freedman og Pringle (1989), 

Fasting og Thygesen (2007), Øgreid (2008), Boscolo (2009) og Blikstad-Balas og Hertzberg 

(2015), fremhever viktigheten av at elevene må kunne noe om emnet de skal skrive om. At 

elevene må vite noe om og få hjelp til å utvikle sine kunnskaper om temaet, nevnes ofte som 

en del av den eksplisitte opplæringen. En slikt økt innsikt kan komme i førskrivingsfasen, for 

eksempel ved at elevene får hjelp til å aktivere bakgrunnskunnskaper eller hjelp til å finne 

gode kilder (Skrivesenteret, 2013a; Kringstad & Lorentzen, 2014). Hvordan elevenes 
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kunnskap om skriveoppgavens tema har betydning for skrivingen, blir nærmere behandlet i 

neste del, som omhandler den argumenterende skriveoppgaven.   

2.4.3 Den argumenterende skriveoppgaven 

Å designe en skriveoppgave er en kompleks aktivitet. Læreren må blant annet avveie hva som 

skal testes, og hva skriveoppdraget er, slik at elevene vet hva som kreves av dem (Kvistad & 

Smemo, 2015). Når det gjelder hvilket tema skriveoppgaven skal omhandle, oppstår gjerne 

diskusjonen om hvorvidt elevene bør skrive om et tema som interesserer dem, hvor kjent med 

emnet de bør være, og om temaet skal være norskfaglig. 

Studier har vist at elever gjerne får skriveoppgaver om hverdagslige temaer de har personlige 

erfaringer med. Gjennom KAL-prosjektet fant Berge (2005) ut at det var erfaringsnære og 

personlige temaer som oftest ble gitt til eksamen. Det var færre oppgaver som dreide seg om 

saksorienterte temaer. Veum (2015) gjorde noen av de samme funnene da hun undersøkte 

oppgaver i lærebøker i norsk i grunnskolen for perioden 1973-2008. Hun fant ut at 

skriveoppgavene i de nyeste lærebøkene ofte forholdt seg til elevenes hverdagsliv, mens de 

tidligere lærebøkene i større grad forholdt seg til samfunnsaktuelle temaer på et mer 

overordnet plan. Gjennom KAL-prosjektet fant Berge (2005) ut at elevene vanligvis valgte å 

skrive om erfaringsnære temaer der de kunne dra veksel på personlige erfaringer, mens de i 

mindre grad valgte å skrive om saksorienterte temaer. Elevenes temapreferanser og det 

tilbudet de fikk til eksamen harmonerte altså godt. 

Det er flere som har tatt til orde for at det er viktig at elevene skriver om temaer som 

engasjerer dem og som de har et personlig forhold til. Gardner (2008) har ikke gjort forskning 

på skriveoppgavefeltet, men med sin lange erfaring som lærer mener hun at elevene må skrive 

om noe de har kjennskap til på forhånd, slik at de kan bruke sitt eget liv i skrivingen. Når hun 

utarbeider skriveoppgaver, sørger hun derfor for at elevene kan velge temaer de er eksperter 

på. Denne valgfriheten fører til at elevene føler et større eierskap til oppgavene de skal skrive, 

og dette oppleves positivt for elevene. Riley og Reedy (2005) har en liknende tilnærming til 

skriveoppgaver. De mener det er viktig at temaet elevene skriver om engasjerer dem, enten 

ved at temaet eksisterer i livet deres, eller at problemstillingen blir presentert for dem 

gjennom en tekst som utfordrer elevenes forestillinger. Dette er et syn som deles av 

Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har utarbeidet en veiledning til læreplanen i norsk, der 
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det foreslås hvordan det kan arbeides med ulike deler av læreplanen. Når det skal arbeides 

med argumenterende skriving, bør elevene være kjent med temaet det skal skrives om: 

For å lykkes med argumenterende skriving, bør oppgavene i starten knyttes til erfaringsnære tema. Det 

vil si at elevene bør engasjeres gjennom aktuelle emner og hendelser de er særlig opptatte av og har en 

personlig tilknytning til. Når tema for argumentasjonen engasjerer, vil elevene lettere kunne se saken fra 

flere sider, og finne relevante argumenter som taler for og imot. (Utdanningsdirektoratet, 2015c). 

Freedman og Pringle (1989) peker på utfordringene som oppstår når elevene skriver om 

erfaringsnære og personlige temaer. De mener at det er enklere for elevene å skrive om 

temaer fra skolefagene, stikk i strid med det Utdanningsdirektoratet (2015c) gjennom sitatet 

ovenfor trekker frem. Freedman og Pringle hevder at skolefaglige temaer krever en annen 

type tenkning av elevene enn hverdagslige temaer, og denne tenkningen gjør det enklere for 

elevene å strukturere tekstene sine. De begrunner dette med at skolefaglige temaer 

introduseres for elevene på en annen måte enn de hverdagslige temaene. De hverdagslige 

temaene har elevene erfaring med, og det er elevenes egne erfaringer og uformelle samtaler 

som gjør at de får økt kunnskap om temaene. Når elevene skriver om slike temaer, vil de 

forholde seg til egne erfaringer og ungdomskulturens språk. Når det gjelder de skolefaglige 

temaene, blir disse introdusert for elevene på en logisk og hierarkisk måte, og dette gjør det 

enklere å strukturere tekstene om slike temaer logisk. 

Både Berge (2005, 2012) og Øgreid (2008) har undersøkt elevers skriftlige argumentasjon. 

Begge fant ut at elevene i stor grad mangler en logisk utbygd argumentasjon. Øgreid mener at 

retorikken i elevtekstene går på bekostning av selve drøftingen. Elevene appellerer oftere til 

følelsene enn til fornuften, slik at en logisk, utbygd og eksplisitt argumentasjon utelates. Det 

er dessuten få faguttrykk i tekstene, og språket preges av en muntlig form. I likhet med 

Freedman og Pringle (1989) peker Øgreid på at oppgavetemaet har betydning for disse 

funnene. Hun mener at de personlige og engasjerende temaene bidrar til den manglende 

logiske argumentasjonen i de argumenterende tekstene. Slike temaer har elevene allerede 

erfaring med, for eksempel temaer som kroppsfiksering eller kjøpepress. Elevene har gjerne 

diskutert temaene på skolen, blant vennene eller i familien, og derfor tar de den muntlige 

diskusjonen inn i tekstene. En argumentasjon preget av muntlighet fortrenger en mer logisk 

utbygd argumentasjon. Dersom det er ønskelig at elevene i større grad bruker et fagspråk og 

en eksplisitt og logisk argumentasjon, bør det velges temaer som ligger fjernere fra 

ungdomskulturen og elevenes egne livserfaringer, hevder både Freedman og Pringle (1989) 

og Øgreid (2008). Utfordringen blir da å utarbeide en skriveoppgave der elevene allerede har 
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kunnskaper om temaet. Øgreid (2008) foreslår at temaene for de argumenterende tekstene kan 

komme fra andre fag. Da vil elevene allerede ha kunnskaper om emnet. 

Fasting og Thygesen (2007) undersøkte elevers resultater på skriveprøven fra 2005. Elevene 

skrev to tekster. Den ene teksten var en saktekst om planeten Mars, mens den andre teksten 

var en fortellende tekst der handlingen skulle finne sted på planeten. Elevene hadde i forkant 

av skriveprøven laget et notatark om Mars som de fikk ta med seg og bruke på prøven. 

Forskerne fant at elevenes saktekster var bedre enn deres fortellende tekster, trolig fordi 

elevene skrev om et faglig tema de hadde forberedt seg på og hadde kunnskap om. Det er 

flere forskere som peker på at det er kunnskaper om temaet som er avgjørende for elevenes 

skriving, og at interesse eller engasjement for temaet ikke er nok. Blant disse er Kringstad og 

Lorentzen (2014), som mener at opplæring i argumenterende skriving krever at elevene har 

nok kunnskap om oppgavetematikken. Boscolo (2009) trekker frem det samme. Han hevder at 

elevene ikke automatisk vil lykkes med skrivingen bare fordi de interesserer seg for temaet. 

Det avgjørende er hva de kan om tematikken. Blikstad-Balas og Hertzberg illustrerer dette 

synet slik: «En elev kan godt være veldig opptatt av Justin Bieber, uten dermed å ha lyst til å 

drøfte Biebers kvaliteter som forbilde skriftlig!» (Blikstad-Balas & Hertzberg, 2015, s. 50-

51). 

Som nevnt peker Øgreid (2008) på at læreren kan velge tverrfaglige temaer for å unngå de 

personlige temaene. Selv om norsklæreren kan legge opp tverrfaglige temaer når elevene øver 

seg på å skrive argumenterende tekster gjennom året, må eksamen forholde seg til læreplanen 

i norsk. Hvilke temaer elevene skal møte på eksamen, er gjenstand for diskusjon. Som nevnt 

viste KAL-studien at elevene ofte fikk oppgaver med kjente temaer de hadde erfaring med. 

Eksamensoppgavene som KAL-studien undersøkte, tilhørte dog den forrige læreplanen, L97. 

Bach (2015) har undersøkt hvordan sensorene har vurdert eksamensoppgavene i hovedmål på 

videregående i 2012 og 2014. Hun fant at sensorene var opptatte av at eksamensoppgavene 

omfatter norskfaglige emner, gjerne tatt fra hovedområdet «Språk, litteratur og kultur». Det er 

viktig at oppgavene er kunnskaps- og kulturarvorienterte, ikke bare samfunnsorienterte. 

Elevene må få vist frem sin norskfaglige kompetanse, og ikke bare skrivekompetanse. 

Sensorene ba altså om fagspesifikke temaer til eksamen, og de ønsket seg bort fra de mer 

allmenne og samfunnsaktuelle temaene. Kringstad og Kvithyld (2013) argumenterer for at 

norskfaget har et faginnhold, og de mener dette må ivaretas gjennom skriveoppgavene. At 

temaene bør være norskfaglige, støttes også av Utdanningsdirektoratet, som presiserer at «Når 
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elevene skal skrive fagtekster i norsk, bør vi utnytte det potensialet som ligger i at emnet 

elevene skriver om har norskfaglig relevans» (Utdanningsdirektoratet, 2015a). 

For å oppsummere er det altså ulike perspektiver på hva temaet for en argumenterende 

skriveoppgave bør være. Det går et skille mellom dem som mener at temaet bør være 

erfaringsnært, personlig og engasjerende for elevene, og de som tar til orde for at elevene må 

ha en større distanse til, og fagkunnskap om, temaet. Det diskuteres også om temaet skal 

handle om noe norskfaglig, eller om læreren kan finne temaer utenfor læreplanen i norsk. De 

ulike perspektivene blir viktige i analysekapittelet, fordi informantenes utsagn tematiserer 

denne problematikken. 

2.5 Oppsummering 

I Kunnskapsløftet er argumentasjon en del av alle skolens fag (Hertzberg, 2011). Likevel er 

det norskfaget som har hovedansvaret for opplæringen i argumenterende skriving. Elevene 

skal skrive argumenterende tekster allerede fra 4. årstrinn, og den argumenterende skrivingen 

er en del av utdanningsløpet til og med vg3 (Utdanningsdirektoratet, 2013a). Begrepet 

argumenterende tekst kom inn i læreplanen i norsk i 2013. Da forsvant sjangerbegrepene fra 

læreplanen, og begrepet teksttype ble innført. Skrivetrekanten viser at skriving består av 

innhold, form og formål, og det er de to førstnevnte som i stor grad ble vektlagt før 

læreplanendringen, mens skrivingens formål fikk lite oppmerksomhet (Skrivesenteret, 2013a; 

Smidt & Solheim, 2012). Hensikten med endringen i læreplanen, var å gjøre skrivingen mer 

formålsrettet (LNU, 2015). Med støtte i Kringstad & Lorentzen (2014), er den 

argumenterende skrivingens formål å påvirke eller overbevise leseren om noe. Et annet 

begrep som også ble lansert for å styre fokuset over på skrivingens formål, var begrepet 

skrivehandling. En skrivehandling og en teksttype har fellestrekk, for begge vektlegger 

formålet med skrivingen. En sjanger, på sin side, vektlegger formen i større grad enn det 

teksttypene og skrivehandlingene gjør. Begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype er 

viktige å ha med seg inn i studiens analyse, fordi de bidrar som analytiske begreper for å 

tydeliggjøre hvordan studiens informanter forstår begrepet argumenterende tekst. 

Selv om læreplanen i norsk krever arbeid med argumenterende skriving, går det ikke frem av 

planen hvordan dette arbeidet skal organiseres, eller hva en argumenterende tekst faktisk er. 

Det kommer heller ikke klart frem gjennom dokumentene fra Utdanningsdirektoratet (se for 
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eksempel Utdanningsdirektoratet, 2015c og 2016), hvordan begrepet argumenterende tekst 

skal forstås. Når dette trekkes frem som viktig i teorikapittelet, er det fordi flere av 

informantene i studien tematiserer den utfordringen det er å forstå begrepet argumenterende 

tekst.  

For å skape større forståelse for hva en argumenterende tekst er, har jeg valgt å trekke inn 

Andrews (1995, 2005) og Toulmin (1958). Når disse legges til grunn, handler argumentasjon 

om å bruke argumenter for å overbevise eller tilbakevise en påstand. Ifølge Andrews (1995) 

rommer argumentasjon en form for meningsutveksling, der ulike syn kommer til uttrykk. I 

Toulmins (1958) modell for argumentets oppbygning, består et argument av påstand, data, 

regel, kvalifisering, motbevis og støtte. Selv om jeg ikke kommer til å bruke modellen for å 

analysere alle elevenes argumenter på denne måten, kan modellen brukes til å analysere den 

overordnede argumentasjonsstrukturen i tekstene. I analysen blir spesielt begrepet kontra-

argumenter viktige, altså det Toulmin (1958) omtalte som motbevis eller det Andrews (1995) 

beskrev som de ulike posisjonene eller stemmene i en argumenterende tekst. At begrepet 

kontra-argument har blitt trukket frem i teorikapittelet, er fordi begrepet kan brukes for å 

forstå et av elementene informantene vektlegger som sentralt i den argumenterende 

skrivingen. 

Både norske og internasjonale studier har vist at elever sliter med å skrive argumenterende 

tekster. Freedman og Pringle (1988) og KAL-studien er viktige studier som trekkes frem. 

Begge fant at elever er flinke til å skrive fortellende tekster, mens de i liten grad mestrer 

argumenterende skriving. Den argumenterende skrivingen er utfordrende av flere grunner. 

Spesielt er det utfordrende at den argumenterende teksten mangler en logisk struktur, at 

elevene har lite erfaring med slik skriving, at det er vanskelig å overføre muntlig 

argumentasjon til skriftlig argumentasjon, og at det er vanskelig å reflektere (Andrews, 1995; 

Igland, 2007). Disse perspektivene blir interessante å ha med seg inn i analysen, fordi ett av 

forskningsspørsmålene nettopp undersøker hva som oppleves vanskelig i den argumenterende 

skrivingen.  

Om den eksplisitte opplæringen er nyttig i skriveopplæringen, har vært gjenstand for 

diskusjon. Flere studier konkluderer med at eksplisitt opplæring er bortkastet (se for eksempel 

Freedman, 1987). Andre har tatt til orde for at dette er viktig i skriveopplæringen (se for 

eksempel Cope & Kalantzis, 1993; Myhill mfl., 2012). Ulike former for eksplisitt opplæring 

har vist seg å ha positiv effekt på elevers argumenterende skriving (Riley & Reedy, 2005; 
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Nussbaum & Schraw, 2007; Andrews mfl. 2009). Bruk av modelltekster er et spesielt viktig 

element i dette arbeidet. Begrepene eksplisitt opplæring og modelltekst er viktige begreper i 

den videre studien, fordi de kan brukes for å begrepsfeste noe av det informantene trekker 

frem i intervjuene.  

Når en norsklærer skal bestemme temaet for en argumenterende skriveoppgave, viser teori og 

forskning at dette er en avveining mellom hva som er interessant og engasjerende for elevene 

å skrive om, og hvilken faglig orientering elevene bør ha om temaet. På den ene side hevdes 

det at når elevene blir engasjerte i en kjent sak, vil skriveprosessen bli enklere (Riley & 

Reedy, 2005; Gardner, 2008; Utdanningsdirektoratet, 2015c). På den annen side påpekes det 

at interesse for temaet ikke er nok, men at elevene faktisk må ha tilgang til et innhold å skrive 

om (Boscolo, 2009; Kringstad & Lorentzen, 2014; Blikstad-Balas & Hertzberg, 2015). 

Studier har vist at oppgavens tema har betydning for hvordan teksten utformes (Freedman & 

Pringle, 1989; Øgreid, 2008). Elever vil gjerne skrive om erfaringsnære og kjente temaer, og 

det er i stor grad slike temaer elevene får tilbud om å skrive, både på eksamen og i lærebøkene 

i norsk (Berge, 2005; Veum 2015). Når elevene skriver om temaer som finnes innenfor 

ungdomskulturen, vil de i stor grad forholde seg til ungdomskulturens språk, som preges av et 

muntlig, personlig og ekspressivt språk, der logisk argumentasjon utelates (Øgreid, 2008). 

Spenningsfeltet mellom engasjerende og personlige temaer på den ene side og faglig 

orienterte temaer på den annen, er en viktig dimensjon å ha med seg inn i studiens analyse, 

fordi informantene trekker frem noen av perspektivene teorien peker på. 
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3 Metode 

3.1 Introduksjon 

I dette kapittelet presenteres de metodiske valgene som er gjort i studien. For å få innsikt i 

informantenes livsverden og erfaringer, ble de kvalitative metodene klasseromsobservasjon, 

analyse av elevtekster med lærerkommentarer og forskningsintervju benyttet. De forskjellige 

metodene ble brukt for å gi ulike innfallsvinkler til hva argumenterende skriving er i den 

klassen jeg undersøkte.  

Kapittelet er firedelt. Delkapittel 3.2 tar for seg studiens forskningsdesign og presenterer de 

ulike metodevalgene. I delkapittel 3.3 redegjøres det for innsamling av data. Delkapittelet 

beskriver hvordan utvalget ble gjort, hvordan studien metodisk ble gjennomført, og hvordan 

data ble lagret. Delkapittel 3.4 tar for seg på hvilke måter data ble analysert, og hvordan 

transkriberingen ble gjennomført. I delkapittel 3.5 blir studiens validitet og reliabilitet 

diskutert. Spørsmålet om hvorvidt studiens funn kan generaliseres, behandles også i dette 

delkapittelet.  

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Kvalitativ metode 

Når en forsker står overfor et metodevalg, er det vanlig å velge mellom en kvalitativ, en 

kvantitativ eller en blandet tilnærming til forskningen. På en skala blir gjerne kvalitative og 

kvantitative tilnærminger plassert på hver sin side, med blandede tilnærminger imellom. 

Creswell (2014) betegner kvalitativ forskning som induktiv. Dette betyr at den kvalitative 

forskningen forsøker å forstå individer eller grupper av mennesker. Empirien forskeren finner, 

brukes for å utarbeide en teori. Kvantitativ forskning er deduktiv og tester objektive teorier 

ved å utforske forholdet mellom ulike variabler. Da har forskeren allerede en teori, og 

holdbarheten i den testes. Blandet forskningsmetode tar utgangspunkt i både kvantitative og 

kvalitative metoder og kombinerer data fra begge.  

Det er problemstillingen som er styrende for valg av metode (Maxwell, 2013). I denne studien 

ønsket jeg å studere hvilke tanker og erfaringer informantene gjorde seg etter perioden med 
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argumenterende skriving. Creswell (2014) skriver at kvalitativ forskning gjerne studerer 

deltakerne i deres naturlige omgivelser, og en skoleklasse kan være en slik naturlig 

omgivelse. På bakgrunn av dette anså jeg en kvalitativ tilnærming for å være mest 

hensiktsmessig for studien. Jeg benyttet meg av klasseromsobservasjon, en metode som 

nettopp tar sikte på å studere deltakerne, altså klassen og læreren, i deres naturlige miljø. Jeg 

samlet også inn elevtekster med lærerkommentarer. Elevtekstene, sammen med 

observasjonsnotatene, dannet grunnlaget for forskningsintervjuene som ble gjennomført med 

både læreren og et utvalg elever i klassen. I denne studien er det altså tre datakilder: 

observasjon, intervju og elevtekster med lærerkommentarer. 

3.2.2 Klasseromsobservasjon 

Når forskeren observerer, er vedkommende ute etter å finne ut hva som skjer i en situasjon. 

Fordelen ved å bruke observasjon, er at forskeren får førstehåndskunnskap fra hendelser som 

oppstår naturlig (Cohen, Manion & Morrison, 2011). I denne studien ble observasjon benyttet 

for å få informasjon om hva læreren og elevene faktisk gjorde, da de arbeidet med 

argumenterende skriving. 

Det finnes mange ulike måter å observere på, fra helt ustrukturert til helt strukturert 

observasjon, og observatøren kan være alt fra fullstendig deltakende til ikke-deltakende. 

Hvilken tilnærming forskeren velger, avhenger av hva vedkommende er ute etter av data. Det 

som avgjør hvor strukturert observasjonen bør være, er først og fremst om observatøren på 

forhånd vet hva hun vil se etter. I en strukturert observasjon vet observatøren dette, og hun 

kan på forhånd lage et observasjonsskjema med ferdige observasjonskategorier (Cohen, 

Manion & Morrison, 2011). I en semistrukturert observasjon vil observatøren ha noen tanker 

om hva som skal være fokuset for observasjonen, men observatøren er friere til å notere andre 

interessante observasjoner. I en ustrukturert observasjon vil det være uklart hva observatøren 

ser etter, og vedkommende noterer ned det som er interessant (Cohen, Manion & Morrison, 

2011). 

Jeg valgte en semistrukturert observasjon, fordi jeg på forhånd visste noe om hva jeg ønsket å 

observere. Samtidig ga den semistrukturerte observasjonen meg rom for å notere ned andre 

interessante momenter. Fokuset for observasjonen var selve undervisningsopplegget, og 

spørsmålene jeg ønsket svar på, var hva som skjedde i undervisningen, hvilke aktiviteter det 

ble lagt opp til, og hvem som deltok i de ulike aktivitetene. Fordi jeg visste hva jeg så etter, 
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utarbeidet jeg et observasjonsskjema (se vedlegg 1), slik at jeg kunne skrive inn hvilke 

observasjoner jeg gjorde. Observasjonsskjemaet bestod av fire kolonner. Den første kolonnen 

var tid. Der noterte jeg når de ulike hendelsene fant sted. Andre kolonne var hovedaktivitet. 

Der noterte jeg hvorvidt aktiviteten eksempelvis var en helklassesamtale, gruppearbeid eller 

individuelt arbeid, samt hva det ble arbeidet med, for eksempel lesing eller arbeid med 

oppgaver fra læreboka. Tredje kolonne var deltakere. I den kolonnen noterte jeg hvem som 

gjorde hva, for eksempel hvor mange elever som deltok aktivt i en helklassesamtale. I den 

siste kolonnen ble den utfyllende informasjonen skrevet inn. Sentralt her var å notere hva som 

skjedde i klasserommet, hvem som gjorde hva, hvordan de ulike elementene forholdt seg til 

hverandre, hva det ble snakket om, og hvilke læringsressurser som ble brukt. Denne 

kategorien var mer åpen enn de andre og ga meg mulighet til å skrive ned interessante 

hendelser. 

Et annet valg observatøren står overfor når vedkommende skal observere, er hvilken 

observatørrolle hun skal ha. Cohen, Manion og Morrison (2011) skiller mellom fire 

observatørroller: fullstendig deltaker, deltaker som observatør, observatør som deltaker og 

fullstendig observatør. Dersom observatøren er fullstendig deltaker, vil vedkommende være 

en naturlig del av gruppa som blir observert, men gruppa vil ikke vite at den observeres. Når 

observatøren velger å være deltaker som observatør, er også observatøren et medlem av 

gruppa, men forskjellen er at gruppa vet om observasjonen. Når observatøren er observatør 

som deltaker, er hun ikke et medlem av gruppa, men vedkommende kan delta noe i 

samhandlingen. Dersom man er fullstendig observatør, er observatøren ikke medlem av 

gruppa, og deltar heller ikke i samhandlingen. En slik observasjon kan være enten skjult eller 

åpen. Jeg valgte å være fullstendig observatør med en åpen observasjon. Dette gjorde jeg for å 

unngå å forstyrre samspillet i klasserommet. Jeg hadde ikke behov for å delta i 

observasjonene, fordi jeg visste at dersom jeg hadde spørsmål til det som skjedde, kunne jeg 

stille dem i intervjuene med læreren og elevene i etterkant av observasjonene. 

3.2.3 Elevtekster 

Dokumentanalyse er en utbredt metode innenfor kvalitativ forskning. Dokumentanalysen kan 

brukes for å undersøke mange områder, men felles er at den studerer tekster i vid forstand 

(Lynggaard, 2012). Innenfor utdanningsvitenskapen er det vanlig å analysere elevtekster. 
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Jeg samlet inn de seks elevens tekster med lærerkommentarer. I analysen fokuserte jeg på 

tekstenes form, og jeg analyserte hvordan elevene hadde brukt eksterne kilder, kildeliste, egne 

meninger og pro- og kontra-argumenter. Målet med å bruke elevtekstene på denne måten, var 

for å få innsikt i hvordan elevene brukte elementer fra undervisningen da de skrev 

argumenterende tekster. Samtidig undersøkte jeg hva læreren vektla i tilbakemeldingene til 

elevene, for å få kunnskap om hvilke elementer som var viktige for ham i arbeidet med 

argumenterende tekster. 

Elevtekstene dannet grunnlaget for størstedelen av intervjuene. For elevene var tekstene noe 

konkret og håndfast de kunne ta utgangspunkt i når de skulle snakke om det å skrive 

argumenterende tekster. Elevtekstene ble også sentrale i etterintervjuet med læreren, nettopp 

fordi selve målet med undervisningsopplegget var at elevene skulle kunne skrive en 

argumenterende tekst. Det var i elevtekstene læringsutbyttet av undervisningen på mange 

måter kunne spores. Derfor var det interessant å snakke med læreren om hvordan klassen 

hadde løst skriveoppgaven. 

3.2.4 Det kvalitative forskningsintervjuet 

En annen mye brukt metode innenfor kvalitativ forskning, er det kvalitative 

forskningsintervjuet. «Det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra 

intervjupersonens side. Å få frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres 

opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer, er et mål», skriver Kvale og 

Brinkmann (2015, s. 20). Når forskingsintervjuet benyttes, ønsker forskeren innsikt i 

informantenes tanker og synspunkter. Informasjonen er, i motsetning til observasjonen, 

andrehånds.  

Jeg valgte å bruke forskningsintervjuet av ulike grunner. Mens observasjonene ga informasjon 

om hva læreren og elevene gjorde i undervisningen, ga forskningsintervjuene svar på hvorfor 

de handlet som de gjorde. Jeg var ute etter informantenes tanker og opplevelser, og disse 

kunne jeg ikke få tilgang til gjennom observasjon eller elevtekst. Samtidig var observasjonene 

og elevtekstene viktige for intervjuene, fordi de dannet utgangspunkt for spørsmålene. 

På samme måte som observasjoner kan ha ulike grader av strukturering, kan også 

forskningsintervjuer struktureres på ulike måter. Det skilles også her mellom strukturert, 

semistrukturert og ustrukturert intervju. Det strukturerte forskningsintervjuet kan minne om et 
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muntlig spørreskjema, fordi spørsmålene er utarbeidet på forhånd (Kleven, 2002a). I et 

semistrukturert intervju kan intervjueren ha forberedt temaer og spørsmål på forhånd, men 

vedkommende har mulighet til å spørre om andre interessante emner som kan dukke opp i 

løpet av intervjuet. I et ustrukturert intervju har intervjueren et klart bilde av hva intervjuet 

skal handle om, men spørsmålene blir til underveis. 

Jeg valgte det semistrukturerte intervjuet. Jeg hadde på forhånd laget intervjuguider med 

spørsmål jeg ønsket å stille intervjupersonene (se vedlegg 2). I førintervjuet med læreren var 

jeg interessert i bakgrunnsinformasjon om læreren og klassen, planen for 

undervisningsopplegget og lærerens syn på argumenterende skriving. I etterintervjuet fikk 

læreren også spørsmål som omhandlet argumenterende skriving generelt, i tillegg til spørsmål 

om undervisningsopplegget, skriveoppgaven og perioden som helhet. I intervjuene med 

elevene ble det stilt spørsmål om elevens eget arbeid og om undervisningen i argumenterende 

skriving. Selv om jeg hadde utarbeidet intervjuguider, ga de semistrukturerte intervjuene meg 

mulighet til også å stille spørsmål om andre interessante momenter som dukket opp i løpet av 

intervjuene. Jeg forholdt meg heller ikke strengt til spørsmålsrekkefølgen i intervjuguidene, 

men hoppet mellom spørsmål og temaer der det opplevdes naturlig. 

Når forskeren gjennomfører et forskningsintervju, er det en fordel å pilotere intervjuguiden. 

På den måten får intervjueren testet om spørsmålene fungerer som de er tiltenkt, og det er 

mulig å gjøre endringer før de egentlige intervjuene finner sted (Maxwell, 2013). Dette fikk 

jeg av tidsmessige og praktiske årsaker ikke mulighet til å gjøre. Elevintervjuene og 

etterintervjuet med læreren ble gjennomført umiddelbart etter at elevtekstene var ferdig rettet, 

og derfor lot det seg ikke gjøre å pilotere intervjuguiden. 

3.3 Innsamling av datamaterialet 

3.3.1 Utvalg 

Jeg kontaktet rektoren på en relativt ny skole i en kommune utenfor Oslo. Skolen, som har fått 

det fiktive navnet Toppen ungdomsskole, ble tilfeldig valgt ut. Rektoren snakket med en av 

norsklærerne ved skolen, og han sa seg villig til å bli forsket på i dette masterprosjektet. 

Klassen han underviste i, var en niendeklasse med 26 elever. Karakterene elevene hadde fått 

etter åttendeklasse spredte seg over hele karakterskalaen. To av elevene i klassen presterte på 
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et lavt nivå og hadde tilrettelagt opplegg, men de deltok likevel i timene. De resterende 

elevene presterte på ulike faglige nivåer.  

Jeg ønsket å intervjue seks elever på ulike faglige nivåer i etterkant av 

undervisningsopplegget. Jeg ba læreren foreslå hvilke elever som kunne være aktuelle 

intervjukandidater, fordi han kjente elevene godt, og derfor visste hvem som kunne fungere 

godt i en intervjusituasjon. I en av timene spurt han høyt i klassen om noen ønsket å bli 

intervjuet, og flere elever rakk opp hendene. Læreren ba elevene komme til ham dersom de 

ville la seg intervjue, slik at han kunne notere ned navnene. Ni elever meldte seg til læreren. 

Da jeg observerte undervisningsopplegget, var det spesielt to elever jeg ønsket å intervjue. 

Årsaken var at jeg studerte en gruppe ekstra nøye i gruppearbeidet, og jeg gjorde meg derfor 

tanker om samtalene deres som jeg gjerne ville ha større innsikt i. Disse to elevene meldte 

seg. Læreren valgte ut ytterligere fire elever blant elevene som hadde meldt seg. Både læreren 

og jeg var opptatte av at elever med ulike prestasjoner skulle bli hørt, men det viktigste 

kriteriet var likevel at elevene skulle fungere godt i intervjusituasjonen. På bakgrunn av dette 

ble fire jenter og to gutter valgt, og alle hadde blitt vurdert til middels eller høy måloppnåelse 

etter innlevering av den argumenterende teksten. Elevene fikk de fiktive navnene Kristian, 

Markus, Ida, Silje, Anja og Thea. I tillegg til intervjuene med elevene, ble det foretatt to 

intervjuer med læreren: ett før og ett etter at undervisningsopplegget var gjennomført. 

Læreren fikk det fiktive navnet Andreas. 

3.3.2 Gjennomføring 

Undervisningen strakk seg over en periode på tre uker, fra 2. september til 23. september i 

2016. Norsktimene fant sted fra 08:00-10:00 tirsdag og fredag. I den først og siste økta varte 

undervisningsopplegget om argumenterende skriving kun frem til 09:00, og fjerde økt frem til 

09:30. Tiden som gikk med til annet enn argumenterende skriving, er ikke en del av analysen. 

Totalt varte undervisningsopplegget om argumenterende skriving 9,5 timer fordelt på seks 

økter.  

Læreren underviste selv i alle øktene, bortsett fra den siste, da han hadde vikar. Av praktiske 

årsaker lot det seg ikke gjøre å flytte økta kun for masteroppgavens skyld. Siden læreren 

hadde levert et undervisningsopplegg til vikaren, og dette ble gjennomført, ble denne delen 

også en del av materialet.  



38 

 

Elevtekstene ble ferdig rettet onsdag 19. oktober 2016, og jeg mottok elevtekstene samme 

dag. Elevintervjuene ble utført samme uke. Det ble gjennomført individuelle intervjuer med 

de seks elevene. Tre elever ble intervjuet torsdag 20. oktober, og tre elever ble intervjuet 

fredag 21. oktober. Det ble foretatt to individuelle intervjuer med læreren. Det første 

intervjuet ble gjennomført 1. september, før perioden med argumenterende skriving. Det 

andre fant sted 21. oktober. Alle intervjuene foregikk i et grupperom på skolen, fordi dette var 

mest praktisk for informantene. Elevintervjuene ble gjennomført i skoletiden, mens 

lærerintervjuene etter arbeidstid. Alle intervjuene ble tatt opp med diktafon og senere 

transkribert (se punkt 3.4.2).  

3.3.3 Datalagring og forskningsetikk 

Studien ble meldt inn og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Rektoren på 

skolen ble kontaktet og godkjente at jeg kunne gjennomføre studien på skolen. Læreren hadde 

snakket med elevene på forhånd om at jeg skulle forske på undervisningen i klassen. Både 

læreren og jeg informerte elevene om studien i første økt jeg observerte. 

Selv om observasjonen i seg selv ikke krevde samtykke fra foreldrene, valgte jeg likevel å 

sende ut et informasjonsskriv (se vedlegg 3). Alle elevene fikk skrivet med hjem til sine 

foresatte. Der sto det forklart hva studiens formål var, hvordan materialet ble samlet inn, hva 

som ville bli gjort med personopplysningene, at alle elevene ble garantert anonymitet og en 

samtykkeerklæring foreldrene kunne signere, dersom de samtykket til at barnet kunne være en 

del av studien. Alle elevene leverte samtykkeerklæringen, men noen ønsket ikke å være med 

på intervjudelen. Elevene som ble forespurt om å delta i intervjuene, samtykket i tillegg 

muntlig til dette. Før intervjuene med elevene, fikk alle beskjed om at de kunne trekke sitt 

samtykke uten å oppgi grunn, og de fikk forklart hva dette betydde.  

Jeg ga informantene og skolen fiktive navn, slik at det ikke skal være mulig å identifisere dem 

gjennom denne studien. Koblingsnøkkelen ble lagret i en skytjeneste som kun jeg hadde 

tilgang til med brukernavn og passord, og den ble ikke lagret sammen med det resterende 

datamaterialet. Transkripsjonene, intervjuopptakene og elevtekstene ble lagret på en 

passordbeskyttet datamaskin kun jeg hadde tilgang til. Av materialet var det kun 

transkripsjonene som ble skrevet ut, men da med de fiktive navnene.  
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Datamaterialet lagres i tråd med NSDs retningslinjer på en privat datamaskin med 

passordbeskyttelse, og alle personopplysninger slettes når sensuren for oppgaven er foretatt. 

3.4 Dataanalyse 

3.4.1 Analysemetode 

Det første som ble gjort etter at observasjonene var gjennomført, var å lage en oversikt over 

læringsaktivitetene og målene i undervisningsoppleggets ulike økter. Observasjonsnotatene 

var først og fremst en kilde til innsikt i hva som skjedde i undervisningen. Jeg utførte derfor 

en innholdsanalyse, der jeg undersøkte hvilke aktiviteter som ble gjennomført og omfanget av 

disse. Dette var en ren deskriptiv analyse, og formålet var å beskrive aktivitetene. 

Da jeg mottok elevtekstene med lærerkommentarer, leste jeg gjennom dem. Hensikten med 

denne gjennomlesingen, var for å kunne inkludere spørsmål om lærerkommentarene i 

intervjuguidene. Når observasjonsnotatene og elevtekstene ble arbeidet med på denne måten, 

var det for å få en begynnende innsikt i materialet, og fordi det skulle være mulig å stille 

læreren og elevene spørsmål om dette materialet.  

Det var intervjuene som dannet utgangspunkt for analysen, fordi de utgjorde størstedelen av 

datamaterialet. Det ble gjort en tematisk analyse av intervjuene. En tematisk analyse er en 

metode «for systematically identifying, organizing, and offering insight into patterns of 

meanings (themes) across a data set» (Braun & Clarke, 2012, s. 57). Målet med en slik 

analyse, er å identifisere hvilke temaer som går igjen i datasettet, samt gjøre disse temaene 

meningsfulle i forhold til hverandre. Analysen av intervjuene er altså en innholdsanalyse av 

informantenes svar.  

Det første som ble gjort etter at intervjuene var foretatt, var å transkribere materialet (se 

3.4.2.). Dette var første del av analysen av intervjuene. Deretter ble transkripsjonene 

gjennomlest. Sitater som omhandlet samme tema, ble klippet ut og limt inn i en tabell i et 

dokument på datamaskinen, slik at det var mulig å bli kjent med materialet og få en 

begynnende oversikt over de temaene informantene snakket om. Transkripsjonene ble deretter 

skrevet ut. Jeg gjennomgikk hver transkripsjon og noterte stikkord i ulike farger til hvert sitat 

i margene. Stikkord som hørte til samme tema fikk samme farge, slik som for eksempel 

«respons» og «tilbakemelding», «forargument» og «motargument», og «vurderingskriterium» 
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og «mål». Etter å ha skrevet stikkord til én transkripsjon, skrev jeg en oppsummering av de 

viktigste temaene så langt i transkripsjonen. Stikkord som omhandlet samme tema, ble 

kategorisert sammen. Lærersvarene ble først analysert, og funnene ble skrevet inn i 

analysekapittelet. Deretter analyserte jeg elevsvarene på tilsvarende måte, før også disse ble 

skrevet inn i analysekapittelet. Analyse og skriving var altså to kontinuerlige prosesser som 

skjedde parallelt. Deretter ble materialet kodet. Dette ble gjort i et dokument på datamaskinen. 

Jeg lagde en tabell med to kolonner, der transkripsjonen stod i første kolonne, mens kodene 

stod i den andre. Kodene var en kombinasjon av beskrivende og fortolkende koder. De 

beskrivende kodene lå nært opp til informantenes egne ord, mens de fortolkende kodene var 

koder der informantenes meninger ble tolket (Braun & Clarke, 2012). Da kodingen var 

gjennomført, ble de fordelt i ulike temaer.  

Etter analysen av intervjuene, gikk jeg på nytt gjennom observasjonsnotatene. Dette gjorde 

jeg for å undersøke hvorvidt elementene intervjupersonene snakket om, også ble behandlet i 

undervisningen. Observasjonsnotatene ble brukt til å supplere eller kontrastere svarene i 

intervjuene.  

I analysen av elevtekstene var det formen som ble analysert. Jeg var interessert i hvordan 

elevene brukte egne meninger, pro- og kontra-argumenter og kilder i tekstene sine. Jeg gjorde 

en opptelling av antall kilder i løpende tekst, og jeg analyserte hvordan elevene refererte til 

kildene. I tillegg analyserte jeg hvor mange pro- og kontra-argumenter elevene benyttet, samt 

hvordan disse ble brukt i tekstene. Jeg analyserte også hvorvidt elevene eksplisitt ga uttrykk 

for egne meninger i tekstene. Jeg skrev ned forekomsten av de ulike elementene på et ark og 

kategoriserte sammen de måtene elevene brukte elementene på som liknet hverandre.  

Som del av analysen av elevtekstene, ble tilbakemeldingene fra læreren også analysert. Jeg 

var interessert i hvordan læreren ga tilbakemeldinger på elevenes bruk av egne meninger, pro- 

og kontra-argumenter og kilder. For hvert av elementene ble det skrevet ned på et ark hva 

slags kommentarer hver av elevene hadde fått, for på den måten å se om det var likheter eller 

ulikheter mellom kommentarene, samt i hvilket omfang elevene fikk kommentarer.  

I arbeidet med analysen av materialet, ble det brukt en kombinasjon av kategorier definert på 

forhånd, og kategorier som oppstod av seg selv i analysearbeidet. Da jeg startet 

analysearbeidet med transkripsjonene, klippet jeg ut sitater og limte dem inn i på forhånd 

definerte tematiske kategorier. Underveis i analysearbeidet ble kategoriene justert, og nye 
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kom til på bakgrunn av hva informantene sa. Det er altså en kombinasjon av ulike 

tilnærminger til kategoriene som benyttes i analysen. De kategoriene som brukes i 

analysekapittelet, er oppgavetema, egne meninger, kilder og drøfting. I tillegg til disse fire, 

tematiserer analysen utfordringer ved begrepet argumenterende tekst. Kategoriene oppstod 

som en følge av hvilke elementer som ble vektlagt i undervisningen og i intervjuene. 

Kategorien drøfting oppstod på bakgrunn av intervjuene med læreren, men i analysekapittelet 

brukes denne kategorien synonymt med kategorien pro- og kontra-argumenter, noe som er en 

forhåndsdefinert kategori.  

3.4.2 Transkribering 

Når forskeren intervjuer, er det umulig å skrive ned alt som blir sagt. Derfor er taleopptak, 

med påfølgende transkripsjon, nyttig for å få med seg det det snakkes om. En transkripsjon er 

en «konkret omdanning av en muntlig samtale til en skriftlig tekst» (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 210). Spørsmålet blir på hvilken måte forskeren i ettertid ønsker å løse de mange 

utfordringene det er å omdanne opptakene til skriftlig tekst. Davidson (2009) mener det er 

enighet om at transkriberingsprosessen er teoretisk, selektiv og fortolkende, men at det er 

metodisk og teoretisk uenighet om hvordan transkripsjoner best kan nærme seg informantenes 

språk for å forstå deres livsverden. Det er nemlig mye som kan gå tapt når det transkriberes 

fra tale til skrift. Stemmeleie, intonasjon og åndedrett utelates, og som en konsekvens av dette 

mener Kvale og Brinkmann (2015, s. 205) at transkripsjoner er «svekkede, 

dekontekstualiserte gjengivelser av direkte intervjusamtaler».  

Ochs (1979) mener at en transkripsjon ikke skal ha for mye informasjon, fordi det da blir 

vanskelig å vurdere den. «A more useful transcript is a more selective one», hevder hun 

(Ochs, 1979, s. 44). Siden min transkripsjon ikke skulle brukes til en samtaleanalyse, men til å 

analysere meningsinnholdet i svarene, valgte jeg å utelate ufullstendige setninger, 

gjentakelser, pauser og utfyllingsord, med mindre de ble vurdert å ha betydning for 

meningsinnholdet. En slik transkribering gir en transkripsjon som er en mer «lettlest utgivelse 

av intervjupersonenes historie» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 208). Sitatene det refereres til i 

denne oppgaven, er imidlertid ordrette og inkluderer ufullstendige setninger, gjentakelser og 

utfyllingsord. Det er kun jeg som har transkribert opptakene, og derfor er alle opptakene 

transkribert på samme måte. 
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3.5 Validitet og reliabilitet 

Validitet og reliabilitet handler om gyldighet, pålitelighet og troverdighet i studien 

(Golafshani, 2003). Spørsmålene dreier seg om vi kan stole på studiens funn, og om de 

samme funnene vil gjøres på et senere tidspunkt eller av en annen forsker. Selv om validitet 

og reliabilitet gjerne behandles sammen, er de ikke gjensidig utelukkende. En studie kan for 

eksempel være reliabel, selv om den ikke er valid.  

3.5.1 Validitet 

Validitet er et spørsmål om gyldighet, altså om man kan stole på konklusjonene forskeren 

gjør. Validitet «depends on the relationship of your conclusions to reality, and no methods can 

completely assure that you have captured this», skriver Maxwell (2013, s. 121). Det er med 

andre ord ingen metode som er mer eller mindre valid enn en annen. Det finnes en rekke 

validitetstrusler, og disse må vurderes for å avgjøre hvorvidt det kan trekkes valide slutninger 

av studien. Validitetstruslene gjør seg ofte gjeldende som alternative forklaringer eller 

tolkninger (Maxwell, 2013). Maxwell peker på spesielt to validitetstrusler, som han kaller 

«researcher bias» og «reactivity» (Maxwell, 2013, s. 124). Førstnevnte omhandler den 

oppfatningen forskeren har med seg inn i forskningen, og sistnevnte om hvilken effekt 

forskeren har på informantene.  

Forskerens bias dreier seg om den forutinntattheten og de oppfatninger forskeren har på 

forhånd (Maxwell, 2013). Alle forskere har en opplevelse av verden og det feltet 

vedkommende studerer, og dette kan påvirke hvilke tolkninger og slutninger forskeren gjør. 

Jeg hadde selvsagt slike forhåndsoppfatninger, som jeg redegjør for når de ulike datakildene 

behandles. Forhåndsoppfatningene gjorde at jeg måtte gå ekstra runder med materialet og 

vurdere alle mulige årsaksforklaringer. En måte å sjekke ulike forklaringer på, er å triangulere 

forskjellige data, altså at man bruker data fra ulike kilder for å bygge sterke konklusjoner 

(Creswell, 2014). Når både observasjon, intervju og elevtekster ble brukt som datakilder, var 

det nettopp for å triangulere.  

Reaktivitet omhandler hvilken effekt forskeren har på individene som blir forsket på 

(Maxwell, 2013). Det at det sitter en forsker i et klasserom og observerer undervisningen, kan 

påvirke informantenes handlinger. Det samme gjelder i en intervjusituasjon. Maxwell (2013) 
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hevder det er umulig å fullstendig eliminere den påvirkningen forskeren har på informantene, 

og målet må derfor være å forstå hvordan påvirkningen kan brukes fornuftig.  

I det videre tar jeg for meg bias og reaktivitet knyttet til de forskjellige datakildene. 

Observasjon 

Hvordan norskundervisningen burde være, hadde jeg som kommende norsklærer visse 

oppfatninger om. Dette kunne gjøre meg ekstra positiv eller negativ til lærerens undervisning, 

alt ettersom den «stemte» med min oppfatning av hvordan undervisning bør gjennomføres. 

Når forskeren bruker observasjon som metode, må vedkommende være klar over hvilken 

effekt det kan ha at det sitter en fremmed som observerer og noterer det som skjer. Dette kan 

føre til at informantene handler på en annen måte enn de ellers ville gjort, den såkalte 

observatøreffekten (Kleven, 2002a). For denne studiens del, kan det være at læreren utviklet 

et veldig godt undervisningsopplegg, eller at elevene oppførte seg annerledes, fordi det satt en 

ukjent person i klasserommet.  

Ett av de elementene som kan bidra til å motvirke validitetstrusler, er bruken av tid (Maxwell, 

2013). Når forskeren bruker mye tid med informantene, vil dataene bli mer fyldige, og 

informantene blir dessuten mer vant til å ha en forsker rundt seg. Jeg observerte klassen i en 

periode på tre uker, og det at jeg brukte såpass lang tid i klasserommet, kan ha bidratt til at jeg 

ble «usynlig» for læreren og elevene. Jeg observerte for eksempel elever som spilte spill i 

timen, noe de kanskje ikke ville gjort dersom de var bevisste på å framtre ekstra positivt for 

meg. Maxwell (2013) mener at reaktivitet i observasjonsstudier ofte ikke er så alvorlig som 

mange tror, og det er kanskje nettopp det eksemplet over viser. Samtidig kan den relativt 

omfattende tidsbruken ha hatt betydning for hvordan jeg fremstiller informantene. Jeg ble i 

løpet av de tre ukene kjent med informantene, spesielt med læreren. Dette kan ha gjort at jeg 

var mindre tilbøyelig til å være kritisk, fordi jeg ikke ønsket å kritisere informantene. Ved å 

vise materialet gjennom sitater fra observasjonen, har jeg forsøkt å motvirke denne 

validitetstrusselen. 

I en observasjon er det umulig å få med seg alt som skjer. Observatøren har ikke mulighet til å 

gå tilbake og undersøke på nytt hva som hendte. Dette er en trussel mot validiteten. For å 

klare å notere ned det viktigste, utarbeidet jeg et observasjonsskjema. Samtidig erkjenner jeg 

at jeg kan ha oversett relevant informasjon. Derfor har jeg brukt flere metoder i studien for å 
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komplettere dataene, og dermed sørge for å få en mest mulig helhetlig forståelse av 

undervisningsopplegget. 

Elevtekster 

Grimmen og Gilje (2013) mener at den forforståelsen forskeren har, er helt avgjørende for at 

det skal være mulig å forstå en tekst. De mener at forskeren er nødt til å ha noen ideer om hva 

vedkommende skal se etter, hvis ikke vil det være umulig å se noe som helst. Mine 

forhåndsoppfatninger ble viktige når elevtekstene skulle analyseres. Disse kunne nemlig gjøre 

at jeg la merke til visse ting ved tekstene, mens andre ble oversett. 

At elever sliter med å skrive argumenterende tekster, var blant mine forhåndsoppfatninger. 

Med tanke på at jeg gikk inn i analysearbeidet med en slik oppfatning, var det en risiko for at 

jeg har vært mer kritisk til tekstene enn jeg kanskje burde vært. Samtidig var jeg klar over at 

jeg hadde denne oppfatningen, og på den måten kunne jeg være kritisk til meg selv. Dessuten 

hadde både elevene og læreren gjennom intervjuene fått mulighet til å diskutere tekstene, noe 

som har gitt meg nytt syn på tekstene og således utfordret mitt kritiske syn.  

Intervju 

Intervjusituasjonen er preget av et asymmetrisk maktforhold mellom intervjuer og 

intervjuperson, noe som kan påvirke intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 2015). Det 

er intervjueren som velger tema og stiller spørsmål, og intervjupersonens oppgave er å svare. 

Nettopp dette maktforholdet mellom partene, kan gjøre at intervjupersonen ikke forteller den 

hele og fulle sannheten. I mine forskningsintervjuer stilte jeg flere spørsmål der 

intervjupersonene måtte evaluere seg selv, noe som antakelig for noen kunne oppleves 

vanskelig og ubehagelig. Det kan være fristende å «pynte på sannheten» til en utenforstående, 

og jeg har ingen garanti for at intervjupersonene var oppriktige. Jeg prøvde imidlertid å 

motvirke denne trusselen innledningsvis, ved at jeg presiserte før opptakene at 

intervjupersonene kunne svare hva de ville, og at ingen svar var mer riktige enn andre. Jeg 

presiserte også at ingen andre enn meg skulle lytte til opptakene, og at informantene skulle 

være anonyme i oppgaven. Det er imidlertid umulig å eliminere bort alle utfordringene som 

kan oppstå i intervjusituasjonen. Maxwell (2013, s. 125) sier det slik: “what the informant 

says is always influenced by the interviewer and the interview situation”. 
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En annen validitetstrussel ved forskningsintervjuet, er hvorvidt intervjueren får med seg det 

som blir sagt, og om det tolkes på riktig måte. Jeg kunne valgt kun å ta notater under 

intervjuene, men da hadde jeg risikert å bare få med meg det som opplevdes viktig der og da. 

Jeg valgte som nevnt å bruke opptaker, slik at jeg senere kunne gjennomgå svarene. Dette 

gjør analysen mer valid. Å bruke opptak motvirker også validitetsproblemet det er å basere 

seg kun på den oppfatningen intervjueren får i intervjusituasjonen, fordi vedkommende får 

mulighet til å justere oppfatningen sin ved å lytte til opptakene flere ganger. For å forsøke å 

fortolke intervjupersonene riktig, stilte jeg oppklaringsspørsmål der jeg var usikker. På slutten 

av intervjuet, fortalte jeg hvordan jeg hadde tolket det jeg anså som de viktigste svarene til 

intervjupersonene, slik at de hadde muligheten til å komme med justeringer dersom jeg hadde 

tolket dem feil. Samtlige samtykket dessuten til at jeg kunne kontakte dem igjen, dersom jeg i 

det videre arbeidet var usikker på hva de hadde ment.  

Spørsmålene som stilles er også en potensiell validitetstrussel. Det ligger mye makt i språket, 

og ledende spørsmål har potensiale til å påvirke svaret (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg hadde 

på forhånd utarbeidet en intervjuguide. Dette gjorde jeg for å forberede meg på å stille åpne 

spørsmål. Samtidig var dette et semistrukturert intervju, slik at også spontane og uforberedte 

spørsmål ble stilt, noe som kan ha ført til en ubevisst bruk av ledende spørsmål. Det skal også 

legges til at jeg har brukt ledende spørsmål bevisst i noen tilfeller, der jeg hadde behov for at 

intervjupersonen oppklarte hva vedkommende mente. Som Kvale og Brinkmann (2015, s. 

201) skriver, kan dette gjøres «for å verifisere intervjuerens fortolkninger».  

Transkribering 

Ochs (1979) mener at forskere har med seg ulike kulturelle forestillinger inn i forskningen, 

også når vedkommende transkriberer. Dette gjør at forskeren automatisk legger merke til noe 

før noe annet når det transkriberes. Kvale og Brinkmann (2015) skriver at det ikke finnes en 

objektiv eller riktig måte å transkribere på, men at det avgjørende er hva slags transkripsjon 

forskeren har bruk for. Derfor er det i stor grad opp til forskeren hvordan vedkommende 

gjennomfører transkripsjonen, og dette kan utgjøre en trussel mot validiteten.  

Det er mye informasjon som går tapt når man transkriberer. Humor, ironi og andre nyanser i 

språket, er eksempler på informasjon som ikke fanges opp gjennom transkripsjonen. Det betyr 

at informasjon som potensielt er viktig, kan bli utelatt. Dersom viktig informasjon utelates, er 

dette en trussel mot studiens validitet. For å motvirke dette, har jeg flere ganger lyttet til 
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sitatene, og på den måten forsøkt å gjøre en så klar fortolkning av svarene som mulig. Jeg var 

dessuten til stede som intervjuer, noe som gjorde at jeg på forhånd hadde lyttet til den 

informasjonen som gikk tapt i transkripsjonen. 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet betyr pålitelighet, og det dreier seg om forskeren vil få de samme svarene dersom 

vedkommende gjør samme måling flere ganger. Opprinnelig ble reliabilitet brukt for å teste 

kvantitative metoder, men nå brukes den innenfor all type forskning, også den kvalitative 

(Golafshani, 2003). Likevel skiller reliabilitetsbegrepet seg i kvalitativ og kvantitativ 

forskning, fordi målinger gjøres ulikt i de to tilnærmingene.  

Kleven (2002b) mener at tilfeldige målefeil, er trusler mot reliabiliteten. Slike målefeil 

oppfører seg på samme måte som flaks og uflaks, og de vil jevne seg ut med tiden. Dette er 

feil som forskeren ikke har kontroll over, men det må like fullt vurderes hvorvidt det er mulig 

at tilfeldige målefeil kan ha påvirket resultatet. Tidspunkt for datainnsamlingen, 

spørsmålsstillingen, forskerens oppmerksomhet, og om det er viktig hvem og hvordan 

tolkningen av materialet blir utført, har betydning for studiens reliabilitet, ifølge Kleven 

(2002b). 

I det videre tar jeg for meg reliabilitet knyttet til de ulike datakildene.  

Observasjon 

Observasjonene foregikk fra 08:00-10:00, altså relativt tidlig på dagen. Selv om dette er 

innenfor normal undervisningstid, kan tidspunktet hatt betydning både for det som skjedde i 

timene og for meg som observatør. Det kan være at elever og lærer ville handlet annerledes, 

dersom de var mer våkne enn de kanskje var på dette tidspunktet. Det er også mulig at jeg 

som observatør ville lagt merke til noe annet, dersom observasjonene ble gjort på et annet 

tidspunkt.  

Observasjon er en krevende aktivitet, og det er en risiko for at observatøren overser 

informasjon. Dette kan, og har antakelig også skjedd, i mitt tilfelle. Samtidig vil jeg anta at en 

slik tilfeldig målefeil ikke har hatt stor betydning. Det er to grunner til denne antakelsen. For 

det første hadde jeg et observasjonsskjema å forholde meg til. Dette skulle sikre at jeg fikk 

med meg den relevante informasjonen. For det andre fikk jeg mer informasjon om 
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undervisningsopplegget gjennom intervjuene. Læreren ble bedt om å presentere 

undervisningsopplegget sitt både i før- og etterintervjuet. På den måten var jeg forberedt før 

observasjonene om hva som var planen for de ulike øktene, og læreren snakket i 

etterintervjuet om hvilke aktiviteter klassen hadde gjennomført.  

Elevtekster 

Når det gjelder elevtekstene, er reliabilitetsspørsmålet først og fremst et spørsmål om hva jeg 

la merke til da de ble undersøkt. Som nevnt over om reliabilitet i observasjon, vil det være en 

risiko for at informasjon går tapt. Det kan være jeg festet meg ved noe spesielt i elevtekstene 

eller ved lærerkommentarene, mens annet ikke ble viet oppmerksomhet. Selv om Kleven 

(2002b) mener forskernes oppmerksomhet handler om reliabilitet, kan dette også handle om 

bias (se 3.5.1).  

I motsetning til i observasjonene, hadde jeg mulighet til å gå tilbake og studere elevtekstene 

og lærerkommentarene så mange ganger jeg ønsket. Dermed ble risikoen for å overse 

informasjon, redusert. I tillegg snakket elevene i intervjuene om valgene de hadde gjort i 

tekstene, noe som bidro til at andre deler av tekstene fikk oppmerksomhet.  

Intervju 

I likhet med tidspunktene for observasjonene, kan tidspunktene for intervjuene potensielt ha 

redusert reliabiliteten i studien. Elevintervjuene ble gjennomført tidlig på dagen. Selv om 

intervjutidspunktene var innenfor skoletiden, kan både elevene og jeg ha vært trøtte og 

uopplagte da intervjuene ble gjennomført. Begge lærerintervjuene ble foretatt etter arbeidstid, 

og læreren kan derfor ha vært sliten.  

En annen tilfeldig målefeil når det gjelder intervjuene, er spørsmålene som ble stilt. Måten 

intervjueren velger å stille spørsmålene på, kan ha betydning for svarene som gis. Dessuten 

kan spørsmålene ha blitt misforstått, eller intervjupersonen kan ha tolket intensjonen i 

spørsmålet på en annen måte enn det som var tanken. Det var flere ganger intervjupersonene 

ga uttrykk for at de ikke forstod spørsmålene, og i slike tilfeller stilte jeg 

oppklaringsspørsmål.  

Intervjupersonenes humør og dagsform kan ha hatt betydning for de svarene som ble gitt. 

Dersom elevene var fornøyde med tekstene, eller læreren var tilfreds med 
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undervisningsopplegget, kan de ha hatt enklere for å snakke om disse temaene enn om de var 

misfornøyde. Det var noen av elevene jeg oppfattet som lite tilfredse med karakterene fra 

læreren. For å ivareta disse elevene på en god måte, spurte jeg dem om det var greit å snakke 

om vurderingen. 

Transkribering 

Å transkribere lydopptak er et tidkrevende og møysommelig arbeid. Etter mange timer med 

transkribering, vil den som transkriberer være sliten, noe som kan gå utover konsentrasjonen. 

For å redusere denne trusselen, har jeg gått tilbake i transkripsjonsmaterialet flere ganger. Jeg 

har sjekket transkripsjonene opp mot opptakene, ved at jeg har lyttet til opptakene i sin helhet 

flere ganger. Jeg har dessuten hørt gjennom alle sitatene jeg har brukt i analysen på nytt og 

skrevet dem ordrett, og dette kan ha bidratt til å redusere slike trusler mot reliabiliteten.  

Hvor mange som transkriberer et materiale, kan også ha betydning for funnene som gjøres. I 

denne studien var det kun jeg som transkriberte lydopptakene. Dette gjør at det samme 

vektlegges i alle transkripsjonene.  

3.5.3 Ekstern validitet 

Når forskeren gjennomfører en studie, oppstår ofte spørsmålet om det er mulig å generalisere 

funnene til en større populasjon. For å kunne gjøre en statistisk generalisering, må utvalget 

være et sannsynlighetsutvalg (Kleven, 2002c). Det var det ikke i denne studien. Klassen var 

tilfeldig valgt ut, og altså ikke representativ for alle niendeklasser i Norge. Det har heller aldri 

vært et poeng å gjøre en statistisk generalisering. Denne studien tok sikte på å undersøke en 

bestemt kontekst, og ikke hvordan tilfellet er i hele Norge. Spørsmålet blir om det er mulig å 

gjøre en skjønnsmessig generalisering eller overføring utover den konteksten som er studert. 

Kleven (2002c) hevder at forskning på et bestemt klasserom foregår innenfor en avgrenset 

kontekst, og resultatene blir derfor bare gyldige i den aktuelle klassen. Det er tilfellet i denne 

studien.  

Selv om denne studien undersøkte én lærer og seks elever i ett bestemt klasserom, kan 

resultatene ha en overføringsverdi også til andre klasser. Det studien kan brukes til, er å gjøre 

norsklærere bevisste på noen forhold som er viktige å ta hensyn til, når undervisningsopplegg 

om argumenterende skriving skal utvikles.  
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Dersom det skal være mulig å gjøre en generalisering, må den være analytisk. Gjennom 

analytiske generaliseringer settes funnene i relasjon til annen forskning. Ved å gi tykke 

beskrivelser av det som studeres, vil leseren kunne trekke egne slutninger om hva som kan 

skje i liknende situasjoner og vurdere tolkningenes gyldighet.  

I kapittel 5 diskuteres studiens funn i lys av teori og tidligere forskning, og leseren får dermed 

mulighet til å vurdere funnene i studien.  

3.6 Oppsummering 

I denne studien ble det valgt en kvalitativ tilnærming for å besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Datainnsamlingsmetodene bestod av klasseromsobservasjon, 

innsamling av elevtekster med lærerkommentarer og forskningsintervjuer med lærer og 

elever. De ulike metodene bidro med forskjellige innfallsvinkler for å undersøke 

problemstillingen. Observasjonsnotatene ga informasjon om læringsaktivitetene i 

undervisningsopplegget. Elevtekstene med lærerkommentarene dannet utgangspunkt for 

intervjuene, men de ble også benyttet for å få innsikt i hvilke elementer elevene inkluderte i 

de argumenterende tekstene, samt hvordan læreren vektla elementene. Intervjuene ga innsikt i 

informantenes tanker og erfaringer med den argumenterende skrivingen.  

Observasjonene ble gjort i en niendeklasse på en tilfeldig valgt skole utenfor Oslo. 

Informantene bestod av læreren og seks elever fra klassen. Elevene hadde skrevet hver sin 

argumenterende tekst, og denne fikk de tilbakemelding på fra læreren. Informantene ble 

intervjuet individuelt. Læreren ble intervjuet to ganger, både før og etter perioden med 

argumenterende skriving. Elevene ble intervjuet én gang etter at perioden var avsluttet og 

tilbakemeldingene fra læreren forelå.  

Det finnes mange trusler mot reliabiliteten og validiteten i studien. Det viktigste grepet som er 

gjort for å redusere truslene, er å triangulere studien. Fordi informantene i studien ikke er 

representative for en større populasjon, er det ikke mulig å gjøre statistiske generaliseringer. 

Ved å gi tykke beskrivelser, kan det imidlertid være mulig å gjøre analytiske generaliseringer. 

Da settes studiens funn i relasjon til tidligere forskning, og leseren kan vurdere hvorvidt det er 

mulig at de hendelsene som omtales i studien, også kan skje i andre kontekster.  
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4 Analyse 

4.1 Introduksjon 

I dette kapittelet analyseres studiens datamateriale. Gjennom datainnsamlingen har 

observasjoner og forskningsintervjuer blitt gjennomført, og elevtekster med 

lærerkommentarer har blitt hentet inn. Observasjonsnotatene analyseres for å få kunnskap om 

hvilke læringsaktiviteter som utgjør sentrale elementer i arbeidet med argumenterende 

skriving. Elevtekstene med lærerkommentarer analyseres for å få informasjon om hvilke 

elementer elevene inkluderer i tekstene sine, samt hvordan læreren vurderer elementene i 

elevtekstene. Intervjuene gir innsikt i informantenes tanker og opplevelser og utgjør 

størstedelen av datamaterialet.  

For å få en mest mulig korrekt forståelse av hva intervjupersonene sier, gjengis svarene til 

informantene ordrett. Begivenhetene intervjupersonene omtaler, er naturligvis fortid. Når 

intervjupersonene uttaler seg, bruker de ofte formuleringer i presens, med mindre de omtaler 

hendelser som har skjedd før intervjuene fant sted. For å få en best mulig sammenheng 

mellom sitater og brødtekst, benyttes presensform i brødteksten.  

Den overordnede problemstillingen for denne studien er: Hvordan forstår læreren og elevene 

begrepet argumenterende tekst? Problemstillingen undersøkes ved hjelp av to 

forskningsspørsmål:  

1. Hva vektlegger læreren og elevene i arbeidet med argumenterende skriving? 

2. Hva opplever læreren og elevene som spesielt utfordrende i arbeidet med argumenterende 

skriving? 

Kapittelet er firedelt. Delkapittel 4.2 presenterer den empiriske konteksten som er 

utgangspunktet for studien. Dette er en deskriptiv fremstilling, der formålet er å beskrive 

hvilke læringsaktiviteter som inngår i undervisningsopplegget. 

I delkapittel 4.3 analyseres elementene som læreren og elevene opplever som sentrale i 

arbeidet med argumenterende tekster. I delkapittelet undersøkes det første 

forskningsspørsmålet: Hva vektlegger læreren og elevene i arbeidet med argumenterende 
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skriving? Det er fire sentrale elementer informantene trekker frem: oppgavetema, egne 

meninger, drøfting og kilder. Delkapittelet struktureres etter disse fire elementene. 

Delkapittel 4.4 undersøker det andre forskningsspørsmålet: Hva opplever læreren og elevene 

som spesielt utfordrende i arbeidet med den argumenterende skrivingen? Dette delkapittelet 

omhandler i hovedsak utfordringen det er å forstå hva en argumenterende tekst faktisk er. 

Informantenes måte å vektlegge ulike aspekter ved skrivingen, er et sentralt poeng. 

Delkapittelet avsluttes med to elevers tanker om hva som kan bidra til en større forståelse for 

begrepet argumenterende tekst. 

I det siste delkapittelet summeres analysens funn, og problemstillingen og 

forskningsspørsmålene besvares. Funnene som gjøres, diskuteres i lys av teori og tidligere 

forskning i kapittel 5.  

4.2 Empirisk kontekst 

I dette delkapittelet presenteres den empiriske konteksten for studien. Formålet er å gi en 

deskriptiv fremstilling av undervisningsopplegget. Undervisningsopplegget gjennomføres i en 

niendeklasse med 26 elever i perioden 2. til 23. september 2016. Det er seks økter med norsk i 

denne perioden, der 9,5 klokketimer omhandler argumenterende skriving.  

Undervisningsopplegget innledes med en økt om kilder. Det fokuseres på kildeføring og 

kildekritikk. Deretter fortsetter undervisningsopplegget med en økt om ulike argumentstyper. 

Hoveddelen av økta omhandler hvilke typer argumenter som finnes, og det fokuseres på 

ekspertargument, faktaargument, fornuftsargument, flertallsargument, parallellargument og 

omtankeargument. Økta avsluttes med at elevene kommer frem til hvilke temaer de ønsker å 

skrive om i den argumenterende skriveoppgaven. I de fire resterende øktene skriver elevene 

individuelt, mottar respons på og reviderer en argumenterende tekst. Perioden avsluttes med 

at elevene leverer inn den ferdige teksten, som de senere får tilbakemelding og karakter på. 

Tabellen under gir en detaljert fremstilling av de ulike læringsaktivitetene:  
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Økt 1. Tema: Kilder og kildeføring 

1. Introduksjon om kilder 
Elevene får informasjon om at de skal føre kilder i løpende tekst og i litteraturliste. Læreren 

forklarer hva «løpende tekst» betyr, og læreren repeterer hva det vil si å føre en 

litteraturliste. 

2. Undervisningsfilm om kilder 

Læreren har på forhånd laget en film som er lagt ut på nettsiden Vimeo. Den omhandler 

hvordan elevene kan bruke Kildekompasset som hjelp når de skal referere til kilder. 

Elevene ser filmen individuelt på hver sin iPad. 

3. Lese avsnitt om kilder og lage tankekart 
Elevene leser individuelt et avsnitt om kilder i læreboka i norsk. Deretter lager elevene 

tankekart individuelt på iPadene sine, med følgende begreper fra teksten: pålitelige kilder, 

upålitelige kilder, saklig kilde, usaklig kilde, å overbevise, opphavsrett. 

4. Pålitelighet ved kilder 
Læreren skriver følgende kilder på tavla: Wikipedia, SNL.no, Daria.no, Se & Hør, VG, 

bloggefrueellerbloggeherre.blogg.no, SMS fra onkel, lærer. Elevene vurderer i plenum 

kildenes pålitelighet.  

Økt 2. Tema: Argumentstyper og temavalg 

1. Finne argumenter og lage tankekart 
Elevene bruker internett for å finne ulike typer argumenter. De lager tankekart individuelt 

på iPaden med forklaring på de ulike argumentene. 

2. Tankekart på tavla 

Læreren lager et tankekart på tavla med innspill fra elevene på typer av argumenter og 

eksempler på disse. Følgende argumenter utgjør tankekartet: ekspertargument, 

fornuftsargument, faktaargument, parallellargument, omtankeargument, flertallsargument. 

3. Finne eksempler på fornuftsargument og faktaargument 

Klassen deles i to, og individuelt finner halvparten av elevene eksempler på 

fornuftsargument, mens den andre halvparten finner eksempler på faktaargument. To elever 

blir spurt av læreren om de kan dele sine argumenter i plenum. 

4. Ferdigstille tankekart 

Elevene ferdigstiller tankekartene sine med argumentstyper med eksempler som har 

kommet frem i plenumssamtalen. 

5. Forskjell på direkte og indirekte sitat 
Læreren skriver et direkte og et indirekte sitat på tavla og forklarer i plenum forskjellen på 

hvordan kildeføringen gjøres. 

6. Forholdet mellom påstand og argument 

Læreren forklarer elevene forskjellen på en påstand og et argument. 
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7. Skrive tekst der kilder brukes 
Elevene skriver individuelt en kort tekst med læreboka i norsk som kilde, der de fører 

kilden på riktig måte. 

8. Lese inn tekst 

Elevene leser inn tekstene sine i programmet Explain Everything på iPadene sine. 

9. Finne påstander 

Elevene finner individuelt forslag til påstander de kan skrive om i innleveringsoppgaven. 

Forslagene deles i plenum. Elevene stemmer over hvilke to påstander de ønsker å skrive 

om, og «bussholdeplass ved skolen» og «fjerne lekser» får flest stemmer. 

Økt 3. Tema: Skriving av argumenterende tekst 

1. Informasjon om skriveoppgaven 
Læreren gir praktisk informasjon om skriveoppgaven, herunder kriterier, rammer for 

oppgaven og organisering av tiden. 

2. Valg av oppgave og inndeling i grupper 
Elevene velger mellom oppgavene «Det burde vært bussholdeplass utenfor skolen» og «Det 

bør ikke være lekser på grunnskolen». På bakgrunn av oppgavevalg, blir elevene delt inn i 

grupper på tre elever. Gruppene skal fungere som idémyldringsgrupper og responsgrupper. 

3. Idémyldring individuelt 
Elevene idémyldrer individuelt hvordan de kan løse oppgaven. 

4. Idémyldring i grupper 

Elevene idémyldrer i gruppene hvordan de kan løse oppgaven. 

5. Skriving av argumenterende tekst 
Elevene begynner å skrive den argumenterende teksten individuelt. De får beskjed om å 

begynne med å skrive innledningen til teksten. 

6. Respons 

Elevene setter seg i gruppene og gir hverandre respons på den foreløpige teksten. 

7. Skriving av argumenterende tekst 

Elevene fortsetter skrivingen av den argumenterende teksten. 

Økt 4. Tema: Skriving av argumenterende tekst 

1. Skriving av argumenterende tekst 
Elevene fortsetter arbeidet med den argumenterende teksten. 

2. Respons 
Elevene setter seg i gruppene og gir hverandre respons. Fokuset skal være på overskrift, 

ingress og temasetninger. 

3. Skriving av argumenterende tekst 

Elevene fortsetter arbeidet med den argumenterende teksten. 
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Økt 5. Tema: Skriving av argumenterende tekst 

1. Felles tilbakemelding 

Læreren gir noen felles kommentarer på det han har lest av elevtekstene så langt. 

2. Skriving av argumenterende tekst 

Elevene fortsetter arbeidet med den argumenterende teksten. 

3. Respons 

Elevene setter seg i gruppene og gir hverandre respons. Fokuset skal være på om 

argumentene i tekstene er gode nok til å overbevise leseren. 

4. Skriving av argumenterende tekst 

Elevene fortsetter arbeidet med tekstene. Førsteutkastet leveres inn når timen slutter. 

Økt 6. Tema: Revidering av tekst og egenvurdering 

1. Revidering 
Elevene har fått tilbakemelding av læreren og reviderer oppgaven på bakgrunn av 

tilbakemeldingen. Deretter leveres sisteutkastet inn til lærer. 

2. Egenvurdering 
Elevene skriver en egenvurdering av oppgaven og arbeidsinnsatsen. Dokumentet leveres 

inn til læreren når timen slutter. 

Tabell 2: Læringsaktivitetene i undervisningsopplegget. 

4.3 Hva vektlegger læreren og elevene i arbeidet 

med argumenterende skriving? 

I dette delkapittelet er det fire elementer som analyseres. De fire elementene er oppgavetema, 

egne meninger, drøfting og kildebruk. Når det er disse fire elementene som velges ut som 

kategorier, er det fordi det totale datamaterialet viser at informantene oppfatter disse som de 

mest sentrale elementene i arbeidet med argumenterende skriving. Kategoriene har altså blitt 

skapt på bakgrunn av observasjon av undervisningen, intervjuer med læreren og elevene og 

analyse av elevtekster med lærerkommentarer. I det følgende viser jeg nærmere hvorfor disse 

kategoriene brukes i analysen. 

I intervjuene uttaler lærer Andreas at han har to overordnede mål for undervisningsopplegget 

som helhet, og det er at elevene «klarer å føre kilder på en god måte», og at de «lærer seg å 

formulere seg og bruke et akademisk språk som gjør at tekstene fremstår som saktekster og 

fremstår som argumenterende tekster». Som tabell 2 på side 52-54 viser, er det kilder, ulike 

argumentstyper, valg av oppgavetema og selve skrivingen som er de viktigste 
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undervisningsaktivitetene. Vurderingskriteriene i tabellen under, gir videre en indikasjon på 

hva læreren vektlegger.  

Vurderingskriterier argumenterende tekst 

Struktur - saktekst Det er tydelige avsnitt i teksten med logisk inndeling. 

Avsnittene har gode temasetninger. 

Innhold Det er en tydelig sammenheng påstand/argument. 

Teksten er skrevet saklig.  

Bruker forskjellig typer argumenter. 

Kildebruk Kildene er lett etterprøvbare. 

Sørger for å bruke gode kilder. 

Språk Bruker relevante faguttrykk og begreper. 

Har både presisjon og variasjon i språk. 

Formål Teksten har en tydelig målgruppe. 

Teksten har et tydelig formål. 

Tabell 3: Lærerens vurderingskriterier for den argumenterende teksten.  

Vurderingskriteriene viser, i likhet med observasjonsnotatene, blant annet at argumentasjon 

og kildebruk er viktig. Andreas uttrykker også dette i intervjuene når han forklarer hva en god 

argumenterende tekst bør inneholde:  

Jeg tenker at en kombinasjon av egen oppfatning, pålitelige kilder og evnen til å kunne drøfte utgjør et 

sånt slags triangel, da. Det er kanskje de tre faktorene jeg ville vektlagt mest hvis jeg skulle, eller når jeg 

nå skal vurdere. 

Som sitatet viser, er det altså kilder, drøfting og bruk av egne meninger som fremstår som 

spesielt viktige elementer for Andreas i arbeidet med argumenterende skriving. Han omtaler 

disse tre som et «triangel». I tillegg fremhever læreren oppgavetemaets viktighet. Han gir 

temavalget en sentral plass i undervisningsopplegget, i tillegg til å være opptatt av dette i 

intervjuene. 

For å undersøke hva elevene vektlegger i arbeidet med argumenterende skriving, analyseres 

elevintervjuene. Hva elevene vektlegger, må sees i sammenheng med undervisningen og 

vurderingskriteriene elevene får, samt hvilke tilbakemeldinger læreren gir elevene. Analysen 

av intervjuene viser at elevene er opptatte av de samme fire elementene som læreren. De 

trekker alle frem viktigheten av å ha medbestemmelse i valg av oppgavetema. Elevene er også 

opptatte av hvilken betydning egne meninger har, og alle fremhever evnen til å kunne 
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inkludere mer enn kun sine egne meninger. Analyse av intervjuer og elevtekster viser 

dessuten at kilder er et element som vektlegges.  

For å summere opp er det drøfting, kilder, egne meninger og oppgavetema både læreren og 

elevene peker på som sentrale elementer i arbeidet med argumenterende skriving. Derfor vil 

den videre analysen struktureres ut fra hvert av disse elementene. Hvert element deles i to, 

slik at datakildene knyttet til læreren og elevene presenteres hver for seg.  

4.3.1 Oppgavetema 

I delkapittel 4.2, som redegjør for den empiriske konteksten, fremkommer det at det settes av 

tid i den ene økta, slik at elevene skal få være med å bestemme tema for den argumenterende 

skriveoppgaven. Elevene foreslår åtte ulike påstander, og det er påstandene «Det bør ikke 

være hjemmelekser på grunnskolen» og «Det burde være bussholdeplass utenfor skolen» som 

får flest stemmer. Med utgangspunkt i de to valgte temaene, utarbeider læreren følgende 

oppgaveformulering som presenteres for elevene: «Skriv en argumenterende tekst med 

utgangspunkt i en av de to påstandene i boblene til høyre. Teksten skal være på ca. 500 ord. 

Skriv på bokmål».  

 

Figur 4: Den argumenterende tekstens oppgaveformulering slik den presenteres for klassen. 

Det er påstandene «Det bør ikke være hjemmelekser på grunnskolen» og «Det burde vært 

bussholdeplass utenfor skolen» elevene kan velge mellom når de skal skrive den 

argumenterende teksten.  

Lærer 

Gjennom intervjuene med Andreas kommer det frem at det er et bevisst valg fra hans side at 

elevene får foreslå og velge temaer for den argumenterende skriveoppgaven. Andreas 

forklarer dette valget slik: 

Grunnen til at jeg valgte, eller lot de få velge nå, er at jeg synes det er litt godt å komme i gang på riktig 

fot. Dette var første oppgave, første skriveoppgave i år. Jeg er litt for at elevene skal få være med og få 

litt eierskap til oppgavene som kanskje er litt tunge å dra i gang. Saktekster jobba vi veldig mye med inn 



57 

 

mot sommeren i fjor, og derfor så tenker jeg at elevene skal få lov til å bidra med det de kan i den første 

oppgaven.  

Som sitatet viser, ser Andreas flere fordeler ved å la elevene velge temaer. Han trekker blant 

annet frem at elevene skal «få litt eierskap til oppgavene», og på den måten skapes et 

engasjement hos elevene. Likevel erkjenner læreren at det også kan være ulemper ved å la 

elevene velge temaer: 

Ulempene er at, i hvert fall når de får lov til å velge blant forslagene sine, at de må kassere noen av 

forslagene. Så er det noen som ikke får skrive om det de ønsker. Allikevel så er det mange som får 

skrive om det de har lyst til. Det er klart at flertallet bestemmer, men noen ganger skulle jeg ønske jeg 

bare kunne tillatt hva som helst, fordi at alle kunne skrive en tekst som engasjerer seg. (…). Sånn at den 

store ulempen er selvfølgelig at man må kassere noen ideer, og noen blir demotiverte av det. Så det er 

litt sånn, hva motiverer, hva motiverer overhode ikke-avveining. Men jeg synes likevel det er viktig at 

elevene får være med å velge, uansett om det har noen negative bivirkninger, da.  

Grunnen til at elevene får være med på å bestemme oppgaver, er at Andreas mener det vil føre 

til at elevene opplever motivasjon. Han påpeker imidlertid at det varierer hvilke elever som 

blir engasjerte i de ulike temaene. Han sier det slik: 

Jeg hadde nok landa i hvert fall på lekser dersom jeg skulle valgt selv, fordi det er et tema som 

engasjerer veldig. (….). Så hadde man kanskje valgt sånne temaer som skoleuniform og andre ting som 

man tenker at fenger elevene. Men det er så varierende fra klasse til klasse hvem som blir engasjert av 

hvilke saker. Så derfor så valgte jeg det sånn at de fikk lov til å velge, for å prøve å skape litt 

engasjement.  

Læreren mener altså at han kan skape motivasjon og engasjement for skriveoppgaven ved at 

elevene får være med på å avgjøre temaene. Dersom elevene opplever å bli engasjerte, tror 

Andreas det vil lette arbeidet med skriveoppgaven. Han sier det på denne måten: 

Og så har jeg litt tro på at, for elevene så er læringsutbyttet av sjangeren mye bedre hvis de kan skrive 

noe som oppleves litt trygt å skrive om.  

Andreas trekker frem at temaene må være det han omtaler som «trygt» å skrive om. Dette 

betyr at temaene må være kjent for elevene forut for skrivingen. På spørsmål om hvordan 

Andreas tror elevtekstene ville være dersom temaet er ukjent for elevene, svarer han følgende: 

Da tror jeg at tekstene hadde vært mye mindre saklige, og vi hadde hatt dårligere bruk av kilder, fordi 

man ikke hadde egentlig hatt evnen til å vurdere kildene, og vurdere det som står i kildene. (…). Og vi 

hadde fått dårligere, ja, innhold i tekstene, og formen hadde antakelig også vært dårligere, fordi at de 

hadde fokusert mer på innholdet. Ved å, ved å la dem styre innholdet selv så, så havner fokuset fortere 

over på formen, som var målet. 

Når Andreas lar elevene velge temaer, er det for å gi elevene et innhold å skrive om. Han 

uttaler at «de har en mening om lekser, hvis ikke hadde de ikke valgt oppgaven. De har en 

mening om bussholdeplass, ellers hadde de ikke valgt oppgaven». Andreas mener at når han 

lar elevene velge, er resultatet at de velger temaer de allerede kan mye om, og som de har 
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tanker og meninger om. Elevene vil da ha nødvendig bakgrunnskunnskap på plass. Det 

elevene trenger av ekstra saksopplysninger, skal de finne på internett når de søker etter kilder. 

Temaene elevene velger, bussholdeplass ved skolen og leksefri skole, er knyttet til elevenes 

skolehverdag. Det er ikke typisk norskfaglige temaer som finnes i læreplanen. Dette er likevel 

ikke noe problem for Andreas. Han forklarer hvorfor: 

Jeg tenker at i perioder hvor det er snakk om å lære seg eller tilegne seg ny informasjon, fra et rent 

teoretisk perspektiv, å lære seg mer om den norske litteraturhistorien, for eksempel, så er det det som 

står i sentrum. For meg i den oppgaven her var det mer formen argumenterende tekst som stod i 

sentrum, og da var temaet, det var underordna. Selvfølgelig løftes temaet frem gjennom at man må finne 

gode kilder, og man blir vurdert etter hvordan man har jobba med temaet, men allikevel da, så er det 

sekundært til formen, den argumenterende teksten, og måten man knytter sammen påstand og argument, 

som er et av de aller, aller viktigste vurderingskriteriene i oppgaven, har absolutt utkonkurrert da, den 

biten med å tilegne seg ny informasjon utenom skrivehandlingene. 

For Andreas er det altså formen til en argumenterende tekst som er det viktigste elevene skal 

lære seg i denne perioden, ikke fagkunnskaper om et norskfaglig emne utover selve 

skrivingen av en argumenterende tekst. 

For å summere opp viser analysen av lærerintervjuene at det er spesielt to viktige funn som 

kan trekkes frem når læreren snakker om oppgavetemaet. For det første lar Andreas elevene få 

være med på å avgjøre temaer, fordi han tror det gjør elevene engasjerte, og dermed blir selve 

skrivingen enklere. For det andre mener Andreas at når elevene får velge temaer, velger de 

temaer de kan noe om. Andreas tror dette vil medføre at elevene fokuserer mer på formen enn 

på innholdet, fordi elevene da allerede har tilgang til et innhold. 

Elever 

Gjennom analysen av elevintervjuene, er det to områder knyttet til oppgavetemaet som er 

spesielt interessante. På den ene siden trekker elevene frem at interesse for temaet kan skape 

engasjement og motivasjon for skriveoppgaven. På den annen side viser analysen at det ikke 

nødvendigvis er motivasjon og engasjement for temaet som avgjør elevenes oppgavevalg, 

men at tilgang til et innhold å skrive om er vel så viktig. 

Gjennom elevintervjuene fremkommer det at alle elevene er udelt positive til 

elevmedvirkningen Andreas legger opp til. Når elevene får spørsmål om hva de synes om at 

klassen får foreslå og stemme over hvilke temaer de skal skrive om, trekker alle informantene 
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frem at det er bra, fordi interesse for temaet kan skape motivasjon for skrivingen. Silje sier det 

slik: 

Jeg synes det var bra, siden da får vi liksom lov til å velge noe som interesserer oss da, enn å skrive om 

noe som i det hele tatt ikke interesserer oss, og da kanskje få litt mindre motivasjon.  

Etter Siljes syn må temaene være interessante, og det er elevene selv som vet best hva som er 

interessant å skrive om. Observasjonsnotatene gir en indikasjon på hvilke temaer som 

interesserer elevene. Gratis skolemat, gratis skolefrukt, mat- og drikkeautomater på skolen, 

oppdatering av skolebøkene, en mer praktisk og yrkesrettet skole, en leksefri skole og 

bussholdeplass utenfor skolen, er temaene elevene foreslår. Disse temaene tar alle opp 

konkrete utfordringer elevene opplever i skolehverdagen. Dette er ikke typisk norskfaglige 

temaer, men temaer som hentes utenfor læreplanen i norsk.  

Anja og Ida er i intervjuene opptatte av hva skriveoppgavens tema har å si for 

skriveprosessen. På spørsmål om hva elevene synes om elevmedvirkningen, svarer jentene 

følgende: 

Anja: Jeg synes det var bra, for da får liksom vi snakka om det vi har lyst til å snakke om selv. Da blir 

det kanskje litt lettere og, fordi man har sine egne meninger rundt de sakene, da. 

Ida: Jeg synes egentlig det var veldig lur måte å gjøre det på, fordi det gjør at mange blir mer interessert 

i å skrive tekst og mye mer motivert, fordi det er en sak som de angår og som de har lyst til å skrive om. 

Men hvis for eksempel Andreas skulle ha valgt en ting, så kunne det hende at det var mange som ikke 

følte at de hadde veldig lyst til å skrive om det da, og syns det var mye vanskeligere. 

De to sitatene illustrerer det alle de seks elevene mener, nemlig at det er viktig at interesser og 

engasjement ivaretas når oppgavetemaet skal avgjøres. Det vil gjøre skriveprosessen enklere 

enn om Andreas velger temaene, ifølge elevene. Likevel er ikke engasjement avgjørende når 

elevene velger mellom bussholdeplass- og lekseoppgaven. Gjennom intervjuene viser det seg 

at Anja og Markus er de eneste av de seks elevene som kun velger oppgave på bakgrunn av at 

de har et engasjement for saken. På spørsmål om hvorfor Anja velger å skrive om leksefri 

skole, svarer hun følgende:  

Fordi at jeg har lyst til at skolene skal slutte med lekser og ha det på skolen i stedet, så man kan få hjelp 

da, hvis man trenger det, av lærere. For det er ikke alle som har samme sjanse av foreldre å få hjelp med 

lekser og sånn. 

Anja uttrykker at hun ønsker at ordningen med hjemmelekser skal avvikles, og dette må 

forstås som at hun har et personlig og oppriktig engasjement for temaet. For Markus er også 

engasjement viktig:  
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(…) jeg følte at det var veldig mange som skrev om leksefri skole, og da følte jeg at for noen er det litt 

viktigere med bussholdeplass enn leksefri skole. 

Mens Anja har et personlig engasjement i lekseproblematikken, hun ønsker selv at lekser 

avvikles, manifesterer Markus’ engasjement seg i at det er få som skriver om 

bussholdeplassproblematikken. Selv om de fleste elevene velger å skrive om leksefri skole, 

mener Markus at bussholdeplasstemaet faktisk er viktigere for noen elever. Derfor velger 

Markus å være disse elevenes talerør, og det er hensynet til disse elevene som gjør at han 

engasjerer seg i å få en bussholdeplass utenfor skolen. Både Anja og Markus ønsker en 

endring i skolehverdagen, og på den måten kommer engasjementet deres til syne.  

Når Thea og Kristian får spørsmål om hvorfor de velger det ene temaet fremfor det andre, er 

de opptatte av tilgangen til kilder. Thea velger lekseoppgaven, og forteller at hun «følte at jeg 

hadde mer å skrive om det enn buss». Kristian velger også lekseoppgaven, og slik forklarer 

han hvorfor:  

Jeg følte det ville være lettere å skrive om det. Og så følte jeg det ville være mye mer sånn argumenter 

for å ikke ha lekser liksom. Ja, jeg bare følte det var lettere enn å få en, å skrive om en bussholdeplass 

på skolen.  

Begge mener at det er mer å skrive om leksefri skole enn om bussholdeplass. Verken Thea 

eller Kristian uttrykker at leksedebatten er mer engasjerende enn bussholdeplassaken. Det de 

to elevene er opptatte av, er hvorvidt de har nok forhåndskunnskaper og tilgang til 

informasjon for å kunne skrive oppgaven. De opplever altså at det viktigste er å ha tilgang til 

et innhold de kan skrive om. Engasjement, som begge mener er viktig når de skal skrive en 

argumenterende tekst, er altså underordnet når de velger tema.  

For Silje og Ida er begrunnelsen for temavalg en kombinasjon av hvilket tema som er mest 

engasjerende, samt hvilket tema de har mest kunnskap om. Ida svarer på spørsmålet om 

temavalg slik: 

Først av alt så gjør jeg det fordi det angår meg mer. Jeg hadde ikke behov for en bussholdeplass utenfor 

skolen, og i tillegg så er lekser i grunnskolen noe du kan finne mer informasjon om på nettet, og sånn. 

Mens bussholdeplass, det er litt mer innestengt og konkret, da. Men da tenkte jeg at hvis jeg hadde 

lekser, så kan det gjelde for mange fler, da. 

Både Ida og Silje bor nærme Toppen ungdomsskole, og derfor opplever de ikke at de har 

behov for en bussholdeplass ved skolen. Bussholdeplasstemaet engasjerer altså ikke de to 

elevene. Dermed fremstår lekseproblematikken som en mer relevant problemstilling for dem, 

og de opplever således et større engasjement for det temaet. De to jentene trekker også frem at 
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tilgang til informasjon er en viktig faktor når de skal velge oppgave. Temavalget er med andre 

ord en avveining mellom engasjement på den ene side, og forhåndskunnskap og kildetilgang 

på den annen. Det er altså ikke nok å bare ha engasjement for temaet, tilgang til et innhold 

spiller også en rolle. 

Et viktig funn er altså at alle elevene mener at det er mer engasjerende å skrive om temaer de 

får være med på å bestemme, men at det likevel varierer hvorvidt engasjement er en viktig 

faktor når elevene skal velge hva de skal skrive om. Markus og Anja opplever at de har et 

engasjement for saken og motiveres av dette, og valget deres baserer seg på dette opplevde 

engasjementet. Ida og Silje velger tema delvis på bakgrunn av at den ene saken ikke 

engasjerer dem, og de mener at kunnskap og kilder er viktige faktorer for valget. Thea og 

Kristian nevner ikke engasjement som en faktor, men velger tema på bakgrunn av 

forhåndskunnskaper og informasjonstilgang. Slik det ser ut, er elevenes tilgang til et innhold å 

skrive om en like viktig forutsetning for å skrive en god oppgave, som det kun engasjement 

for temaet er.  

4.3.2 Egne meninger 

Lærer 

Som det ble redegjort for i innledningen til dette delkapittelet, er elevenes bruk av «egen 

oppfatning» en del av lærerens argumenterende skriving-«triangel» (se side 55). Når elevene 

er opptatte av, og engasjerte i, sakene de skriver om, blir deres egne meninger sentrale i 

skrivearbeidet, mener Andreas. Viktigheten av at elevene inkluderer egne meninger, kommer 

frem gjennom intervjuene med læreren. Han forklarer hvorfor det er viktig å arbeide med 

egne meninger på følgende måte: 

(…) Man ser jo at hvis evnen til å argumentere for en påstand er god, noe vi har jobbet med i timene 

også, så klarer man i større grad å forklare sine egne meninger også, senere, fordi man klarer å knytte 

argumenter opp til påstander. Og det tror jeg er en veldig viktig faktor, og det tror jeg er mye av årsaken 

til at det også står i kompetansemålene, allerede fra barneskolen.  

For Andreas er det altså helt vesentlig at elevene klarer å bruke argumenter for å begrunne 

egne meninger. Når Andreas vurderer elevenes tekster, kommer han frem til følgende: 

Jeg tror at mange sitter igjen med, etter å ha lest igjennom tekstene da, for å bruke det som et slags 

vurderingsgrunnlag for meg selv, så opplever jeg det som at de fleste i alle fall har klart å bruke en 

kombinasjon av egne meninger og kilder med meninger som støtter opp under det. 
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Ifølge Andreas kan ikke egne meninger stå som ubegrunnede påstander. Det er viktig at 

meningene begrunnes, men for Andreas holder det ikke at elevene bruker meningene sine som 

begrunnelser. Elevene må bruke det Andreas omtaler som «kilder med meninger», altså 

eksterne kilder elevene finner på internett, for å begrunne meningene sine. Han sier at kildene 

må brukes for å «støtte opp under» elevenes egne meninger.  

At egne meninger må begrunnes, bekreftes gjennom analysen av lærerkommentarene. 

Halvparten av de seks elevene får kommentarer som omhandler bruken av egne meninger. I 

tilbakemeldingen til Thea skriver Andreas blant annet at «du kan trekke inn andres meninger 

for å støtte opp din egen». Det ser ut til at Andreas ser på elevenes meninger som påstander, 

ikke argumenter i seg selv, mens det er kildene som er argumentene i tekstene. 

I intervjuet trekker Andreas frem leserinnlegg når han skal illustrere hvordan egne meninger 

bør brukes. Han mener at «man får gode argumenterende tekster om man skriver et 

leserinnlegg med et objektivt innslag». Et leserinnlegg er en tekst der forfatteren tradisjonelt 

argumenterer for egne meninger. I en argumenterende tekst må man, ifølge Andreas, unngå å 

bli for subjektiv, noe som kan skje dersom teksten har for stort omfang av egne meninger. 

Under observasjonen av undervisningsopplegget, kommer dette synet til uttrykk i Andreas’ 

samtaler med elevene. På et tidspunkt advarer Andreas en elev mot å bevege seg for mye over 

i det han omtaler som «leserinnleggsjangeren». Han forklarer eleven at vedkommende da 

risikerer å mene for mye, slik at teksten blir mindre saklig. Dette uttrykkes også i en 

kommentar Andreas har til en overskrift i en elevtekst. Til eleven sier han følgende: 

Skole er best på skolen. Det er en kul overskrift, men kanskje litt leserinnlegg? Den krever en ingress 

som er mer nøytral, for overskriften er så bastant. 

Et viktig funn er altså at Andreas mener at egne meninger må begrunnes med kilder. Dersom 

ikke dette gjøres, blir den argumenterende teksten for subjektiv, ifølge læreren. Det ser ut til 

at Andreas oppfatter elevenes egne meninger mer som påstander enn som argumenter, fordi 

han er opptatt av at elevenes egne meninger ikke må stå ubegrunnet.  

Elever 

Analysen av elevtekstene viser at det kun er Kristian og Anja som i den argumenterende 

tekstens hoveddel bruker det personlige pronomenet «jeg», og på den 

måten eksplisitt forteller hva de mener. De skriver blant annet «jeg personlig vil» og «jeg 

synes», og på den måten kommer deres egne meninger direkte frem. De fire andre elevene 
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bruker det ubestemte pronomenet «man», noe som gjør at det ikke står eksplisitt hva de selv 

mener. Hoveddelene er først og fremst forbeholdt andres meninger, mens egne meninger 

kommer frem eksplisitt først i konklusjonene. Der skriver de seks elevene fraser som «Min 

konklusjon er (…)» eller «I denne teksten har jeg kommet fram til (…)», og på den måten 

viser de direkte hva de mener.  

Gjennom elevintervjuene fremkommer det at flere av elevene er opptatte av at egne meninger 

ikke skal kommer frem før i konklusjonen. Analysen av Kristians tekst viser som nevnt at han 

skriver hva han mener i tekstens hoveddel, selv om han i intervjuet uttrykker at konklusjonen 

er plassen elevene kan skrive sine egne meninger. Kristian sier det slik:  

Fordi du kan vise (…) fra begge sider hva som er bra og dårlig med hver side. Og så til slutt kan du vise 

hva du synes er best av de to.  

Det Kristian mener med utsagnet «vise hva du synes er best av de to», er at forfatteren tar 

stilling til de argumentene som har fremkommet, og konkluderer på bakgrunn av disse. Da vil 

konklusjonen være elevens egen mening, mens den øvrige teksten vil være saklig.  

Selv om det altså er i konklusjonen de fleste elevene direkte uttrykker egne meninger, 

kommer meningene også frem i hoveddelen. I tekstenes hoveddel kan egne meninger komme 

frem gjennom det elevene omtaler som «egne argumenter». Anja sier at «mine argumenter er 

liksom min egen mening», og dette er en måte å presentere meningene indirekte. Silje er også 

av den oppfatning at det er mulig å inkludere egne meninger i hoveddelen, gjennom å bruke 

egne argumenter. Hun sier det på denne måten: 

Silje: Jeg følte at de argumentene jeg skrev kunne jeg også finne igjen på nettet, på en måte. 

Intervjuer: Men putta du inn en kilde der da, eller? 

Silje: Nei, fordi det var på en måte mine egne ord jeg brukte. Og det var, og jeg hadde finni de på selv, 

og så gikk jeg på nettet, og da var det flere som hadde skrevet om det, på en måte. 

Selv om Silje finner argumenter på internett som sammenfaller med hennes eget syn, er hun 

klar på at argumentene er hennes «egne ord» og således noe hun har «finni (…) på selv». Hun 

refererer derfor ikke til noen kilde, og dette gjør at hennes egne meninger kommer med i 

hoveddelen som egne argumenter.  

Markus bruker også egne tanker i teksten. Han forklarer bruken slik: 

De argumentene jeg tok imot, de var ikke noe jeg fant på nett. Det var etter min egen erfaring. 



64 

 

For Markus blir bruken av det han omtaler som «egen erfaring», en strategi for å løse et 

problem som oppstår i skriveprosessen. Han forteller nemlig at han ikke finner noen kontra-

argumenter på internett. Dersom det ikke eksisterer tilstrekkelig med argumenter hos kildene, 

legitimerer det en større bruk av «egne» erfaringer, meninger og argumenter, ifølge Markus.  

Et viktig funn i analysen er altså at elevene er av den oppfatning at egne meninger kan være 

det som omtales som «egne argumenter». Da er meningene uttrykt implisitt. Dersom 

meningene fremstår på denne måten, kan de brukes for å underbygge en påstand på lik linje 

med argumenter fra kilder. Et annet viktig funn er at elevene i liten grad eksplisitt formulerer 

sine egne meninger i hoveddelen, men at egne meninger først eksplisitt fremkommer i 

konklusjonene.  

4.3.3 Drøfting 

Lærer 

Å kunne «drøfte» er et av de tre elementene Andreas vektlegger som en del av 

argumenterende skriving-«triangelet» (se side 55). På spørsmål om hva han mener med 

begrepet drøfting, gir han denne forklaringen: 

At det er nødvendig å se på begge sider av saken, og belyse det med argumenter, både for og imot. At 

man også evner å se det at sin egen påstand kan møtes av en påstand imot, og at man, i det, sånt slags 

samspill, da, kan ta argumenter fra begge synspunkter og vurdere dem på en saklig måte. 

Drøfting betyr altså at både pro- og kontra-argumenter innlemmes i de argumenterende 

tekstene. Som det ble vist i 4.3.2, er Andreas opptatt av at elevenes egne meninger skal 

komme frem. Å kun inkludere egne meninger, er likevel ikke tilstrekkelig i en 

argumenterende tekst, mener han. Elevene må ha med argumenter som også støtter den andre 

siden av saken, og kontra-argumenter blir et viktig ledd i dette.  

Observasjonsnotatene viser at Andreas ved flere anledninger fremhever at det er viktig å ha 

med både pro- og kontra-argumenter i en argumenterende tekst. Når klassen begynner med 

skriveoppgaven, får Andreas spørsmål fra en av elevene om de skal «skrive en tekst for eller 

imot», hvorpå han svarer at «det bestemmer dere selv. De beste argumenterende tekstene gjør 

begge deler, og konkluderer i konklusjonen». Denne opplysningen kommer når læreren 

introduserer elevene for skriveoppgaven, altså før elevene starter skrivingen. Elevene har med 

andre ord informasjon om at de bør inkludere både pro- og kontra-argumenter i tekstene 
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sine. Likevel viser analysen av observasjonsnotatene at det fremstår uklart hvordan elevene 

skal bruke kontra-argumentene i de argumenterende tekstene. Som nevnt uttaler Andreas at 

elevene selv kan velge om de vil belyse saken fra flere sider. Det ser altså ut til at det ikke er 

nødvendig å ha med kontra-argumenter, men at det er en fordel. I det nevnte sitatet forklarer 

Andreas elevene at de kan ha med både pro- og kontra-argumenter for å belyse begge sider av 

saken, før elevene konkluderer med hvilken side de støtter. Dette er en av måtene kontra-

argumenter kan brukes, ifølge Andreas. På et annet tidspunkt i undervisningsopplegget, sier 

Andreas til elevene at «dere kan skrive mange mener at vi må jobbe mye med lekser, men vi 

har allerede jobbet mye på skolen. Da tilbakeviser dere påstanden». Å tilbakevise kontra-

argumenter er en annen måte Andreas nevner at slike argumenter kan benyttes. Dersom dette 

alternativet velges, er ikke målet å belyse tematikken fra så mange sider som mulig, men 

heller å argumentere for én side av saken. Når kontra-argumentene tilbakevises på denne 

måten, brukes de som støtte for pro-siden. Andreas er altså flertydig i sine forklaringer til 

elevene om og hvordan kontra-argumenter skal inkluderes i elevtekstene.  

I etterintervjuet sier Andreas at han etter å ha vurdert elevtekstene, ikke er fornøyd med 

elevenes drøfting. Han forteller at «drøftingen er kanskje mer utelatt enn jeg hadde trodd», og 

han legger til at «det er få som har, som har tatt innover seg, at det finnes motargumenter». På 

spørsmål om hvorfor Andreas tror elevene har utelatt drøftingen, trekker han inn 

vurderingskriteriene. Han sier dette:  

Jeg mener jo selv at jeg var ganske klar på at de skulle ha den med. Men det var ikke noe 

vurderingskriterie. Og derfor så tror jeg mange har utelatt den. Fordi at de har lest vurderingskriteriene 

på nytt, og så har de bare check, check, check, check, check. Og så har de ikke tenkt på så mye av det vi 

har hatt i undervisningen før. 

Læreren vektlegger altså pro- og kontra-argumenter i undervisningen og i intervjuene. Men 

bruk av kontra-argumenter står ikke eksplisitt nevnt i vurderingskriteriene. Derfor er kontra-

argumenter noe elevene kanskje må gjette seg til at skal med, på bakgrunn av at det har blitt 

ytret muntlig i timene. Et viktig funn er dessuten at analysen av observasjonsnotatene viser 

at det ikke er entydig hvordan læreren mener at pro- og kontra-argumenter skal brukes i 

elevenes argumenterende tekster.  

Elever 

I intervjuene med elevene kommer det frem at alle seks er enige om at kontra-argumenter er 

en vesentlig del av det å skrive en argumenterende tekst. Elevtekstanalysen viser imidlertid at 
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det varierer hvordan elevene faktisk drøfter i tekstene. Analysen av elevtekstene viser at det 

varierer mellom tre måter: enten har elevene en ensidig argumentasjon med få eller ingen 

kontra-argumenter, eller så inkluderer de både pro- og kontra-argumenter for å vise at saken 

har flere sider, eller de fremsetter kontra-argumenter som senere tilbakevises.  

I intervjuet med Silje uttaler hun at hun finner både pro- og kontra-argumenter når hun søker 

etter argumenter på internett, og hun ønsker å benytte seg av begge deler i teksten «for å se på 

en måte hva andre synes og se om jeg kunne finne noen argumenter mot». Elevtekstanalysen 

viser at det er nettopp det hun gjør i teksten sin. Hun skriver at «Det er mange argumenter for 

at man skal ha lekser». Deretter presenterer hun tre argumenter for lekser, før hun skriver «Jeg 

føler du kan finne en løsning på alle argumentene som gjør at du ikke trenger lekser». I resten 

av teksten tilbakeviser hun de tre fremsatte argumentene. På den måten brukes kontra-

argumentene som en strategi for at leseren skal overbevises om å støtte pro-siden i saken.  

Analysen av Anja og Kristians tekster, viser at de velger en argumentasjonsform som 

domineres av pro-argumenter. Anja har med ett kontra-argument, mens Kristian ikke har med 

noen. I intervjuet opplyser Kristian likevel at han ønsker å inkludere kontra-argumenter i den 

argumenterende teksten sin: 

Jeg føler at jeg kunne hatt med litt flere argumenter, ikke argumenter, men sånn, sånn at det skal være 

litt mer nøytral. Sånn på begge sider, sånn for å liksom for å ha lekser og ikke ha lekser. (…) Jeg føler at 

det gjør liksom teksten litt bedre, og så skal du si i konklusjonen hva du er mest enig i.  

Selv om elevtekstanalysen viser at Kristian ikke bruker kontra-argumenter, kommer det frem i 

intervjuet at han mener at kontra-argumenter må med for å gjøre den argumenterende teksten 

«nøytral». «Nøytral» betyr i hans formulering at saken belyses fra flere sider, før forfatteren i 

konklusjonen avgjør hvilken side som støttes.  

Elevtekstanalysen av Markus’ tekst, viser at han inkluderer både pro- og kontra-argumenter. I 

intervjuet bruker også han betegnelsen «nøytral» når han snakker om pro- og kontra-

argumenter. På spørsmålet om hvorfor han gjør dette, svarer han følgende: 

For at man ikke bare skal få inntrykk av at jeg vil det. Men også si noe om hvorfor det er negativt, fordi 

jeg skulle være en nøytral part i dette.  

Å være nøytral er viktig for at leseren «ikke tror man er på en spesiell side», og «at man bare 

sier meningen sin», uttaler Markus. Ifølge ham skal ikke leseren oppleve at forfatteren støtter 

den ene siden av saken, men snarere at forfatteren åpner for at saken kan ha flere sider.  
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I likhet med guttene bruker også Ida ordet «nøytral». Hun gir følgende begrunnelse for at 

nøytralitet er viktig: 

Fordi det får frem at, får fram begge sider av tingen da, sånn at både de som er for kan lese teksten, men 

også de som er imot på en måte kan være med, da.  

Elevtekstanalysen viser at Ida har med flere argumenter som støtter ulike sider av saken. I 

intervjuet forklarer hun at hun gjør dette for at teksten skal nå en bred lesergruppe. Ingen skal 

ekskluderes fra å lese teksten, og alle skal kunne finne argumenter de støtter og kan relatere 

seg til. På spørsmål om hvordan leseren reagerer på å få lese ulike synspunkter, svarer hun 

dette: 

Jeg tror det er veldig lurt, for det gjør at leseren skjønner at jeg har tenkt over saken nøye. For hvis jeg 

bare hadde skrevet for, og sagt i avslutningen at jeg var for lekser, så ville det vært litt dårligere, fordi 

da ville jeg jo ikke vist at det finnes ulemper også med det. 

Etter Idas syn har forfatteren behov for tilstrekkelig med informasjon, før vedkommende 

konkluderer. Ved å inkludere kontra-argumenter, opplever leseren at forfatteren «har tenkt 

over saken nøye», og på den måten oppfattes kompetent nok til å kunne trekke en konklusjon. 

Dette bidrar til en mer overbevisende tekst.  

Elevtekstanalysen viser at også Thea har valgt den samme måten å bruke kontra-argumenter 

som Ida og Markus. Thea fremstiller saken fra flere sider. På spørsmål om hvorfor det er 

viktig å inkludere flere sider av saken, svarer hun dette: 

For da, da kan du videreføre alles meninger, og få, da kan den som leser da ta sine egne tanker, om det, 

så kan de velge selv om de synes det er positivt eller negativt med lekser. 

Mens Ida inkluderer kontra-argumenter for at leseren skal oppleve forfatterens konklusjon 

som gyldig, bruker Thea kontra-argumenter for at leseren skal ha tilstrekkelig grunnlag for å 

trekke en egen konklusjon. Hun skriver i den argumenterende tekstens konklusjon at det 

«både er positivt og negativt å ha lekser, men mest negativt». Intervjuet viser at hun er åpen 

for at leserne kan lande på en annen konklusjon, og dermed ikke la seg overbevise av 

konklusjonen hennes.  

For å summere opp viser analysen at alle de seks elevene er enige om at pro- og kontra-

argumenter er en del av det å skrive argumenterende tekster. Et viktig funn er at det varierer 

om, og hvordan, elevene bruker kontra-argumenter i tekstene. En strategi er å utelate dem, 

slik at kun pro-argumentene blir fremsatt. En annen strategi er å balansere forholdet mellom 

pro- og kontra-argumenter, før forfatteren avslutningsvis trekker en konklusjon 
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vedkommende ønsker at leseren skal støtte. En tredje strategi er å tilbakevise fremsatte 

kontra-argumenter. Da styrker forfatteren pro-siden, men viser samtidig at han eller hun ser at 

det finnes motforestillinger.  

4.3.4 Kilder 

Lærer 

I intervjuene med Andreas fremkommer det at kilder er en vesentlig del av det å skrive en 

argumenterende tekst. Han nevner blant annet kilder som en del av argumenterende skriving-

«triangelet» (se side 55). Observasjonsnotatene viser at klassen vier en hel økt til arbeid med 

kilder. Kildebruk er også et hovedpunkt i vurderingskriteriene, der det er krav om at elevene 

«Sørger for å bruke gode kilder», samt at «Kildene er lett etterprøvbare». Analysen av 

lærertilbakemeldingene til de seks elevene, viser dessuten at Andreas gir samtlige av de seks 

elevene minst én tilbakemelding som omhandler kilder. 

Når Andreas i intervjuene snakker om kilder, er det fire dimensjoner han trekker frem. 

Kildebruk og kildeføring er en kombinasjon av å finne relevante kilder, nok kilder, pålitelige 

kilder og etterprøvbare kilder. Elevene skal på den ene side finne kilder for å få tilstrekkelig 

med kunnskap om temaet, slik at de kan skrive en argumenterende tekst. På den annen side er 

det et formelt krav at elevene skal føre kilder på en etterprøvbar måte.  

I etterintervjuet oppsummerer Andreas elevenes kildebruk på følgende måte: 

Jeg synes at i stort sett alle tekstene, så hadde de brukt kilder som var relevante. (…) Alt i alt er jeg 

veldig godt fornøyd med måten de har jobbet med kilder.  

Elevene oppfyller lærerens krav om å bruke kilder som er relevante for det temaet de skriver 

om. Likevel erkjenner Andreas at det finnes utfordringer med elevenes kildebruk: 

Så skulle jeg ønske at noen hadde funnet flere kilder. Vært litt mer aktiv på fronten og leita etter flere 

relevante kilder, som gjør at man får en enda sakligere tekst. Så man i enda større grad styrer unna det 

subjektive. 

Det ser ut til at jo flere relevante kilder elevene bruker, jo mer saklig blir teksten. Som nevnt i 

4.3.2, mener Andreas at en argumenterende tekst skal fremstå objektiv og saklig. Et bredt 

spekter av eksterne kilder med relevans for temaet, er blant faktorene som bidrar til dette, 

ifølge læreren.  
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Ved å analysere Andreas’ tilbakemeldinger til elevene, blir det tydelig at han er opptatt av hva 

kilder gjør med argumentasjonen i elevenes tekster. I underveisvurderingen til en av de seks 

elevene, skriver Andreas at «Foreløpig har du ingen kilder, det vil si ingen ekspertargumenter 

og ikke særlig troverdige faktaargumenter». Andreas prøver gjennom tilbakemeldingen å 

forklare eleven at den argumenterende teksten vil fremstå mer troverdig, dersom eleven 

inkluderer kilder.   

Kildekritikk er et annet element ved det å lære seg å bruke kilder. Et aspekt ved kildekritikk er 

pålitelighet. Når Andreas i etterintervjuet vurderer hvorvidt elevene bruker pålitelige kilder, 

sier han dette: 

Noen av dem har nok valgt kilder som er litt mindre pålitelige, hvis jeg ikke hadde vært der og 

observert dem i den situasjonen i klasserommet hvor de har funnet kilder. Og det er klart at underveis 

har det blitt stilt spørsmålstegn, muntlig, i dialog mellom meg og elevene, om hvorvidt dette er en kilde 

de skal feste sin lit til, hvor de har vurdert «nja, kanskje ikke». Og så har de landa på å gjøre det 

allikevel, fordi kilden har vært i Aftenposten, eller altså de har vurdert hvor dette har vært publisert da, i 

størst mulig grad. Så vi kommer nok til å fokusere på at, i senere arbeid med kilder da, i og med at dette 

var første skikkelige økta med kilder, så kommer vi til å kjøre enda mer på at forfatteren er viktigere 

enn hvor det er publisert, da.  

På tross av at Andreas mener pålitelige kilder er viktig i arbeidet med argumenterende tekster, 

uttaler han at pålitelighet ikke er «noe stort vurderingskriterie» når han evaluerer elevtekstene, 

og at han har «styrt litt unna det med kildekritikk» når han vurderer. I vurderingskriteriene 

står det at elevene skal bruke «gode kilder». Det ser altså ut til at det er viktigere at elevene 

bruker relevante kilder enn pålitelige kilder, og at det må være et tilstrekkelig antall relevante 

kilder.  

Etterprøvbarhet er viktig for Andreas. Han uttaler at «det som var vurderingskriteriet nå, var 

at kildene var lett etterprøvbare». Vektleggingen av etterprøvbarhet viser seg gjennom 

lærerkommentarene til elevtekstene. Fire av elevene får lærerkommentarer som dreier seg om 

etterprøvbarhet. En av elevene får kommentaren «Det er tydelig at du har lest deg opp om 

forskning – men du må fortelle tydeligere om hvor». En annen får kommentaren «Presiser 

hvor i teksten du har brukt kilder. Gjerne i temasetninger om du får det til». Å føre kilder på 

en etterprøvbar måte, er altså så viktig i en argumenterende tekst at Andreas gir flere 

tilbakemelding som dreier seg om dette.  

Oppsummert viser funnene at Andreas mener det mest avgjørende er at eleven har nok 

relevante kilder, samt at de er etterprøvbare. Læreren trekker frem at det er vesentlig å finne 

relevante kilder, fordi disse bidrar til at elevene får mer kunnskap om temaet og flere 
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argumenter enn kun sine egne, og dermed fremstår den argumenterende teksten mer objektiv 

og saklig.  

Elever 

Når elevene i intervjuene snakker om kilder, er det først og fremst to temaer som dukker opp. 

På den ene side handler kildebruk om at elevene får mulighet til å finne argumenter. På den 

annen side handler det om at kildene må oppgis i tekstene. 

Som nevnt under 4.3.3, er elevene enige om at det er viktig å få frem ulike synspunkter i 

tekstene. En måte å gjøre dette på, er å bruke eksterne kilder som sier noe om temaet. Kildene 

bidrar til at teksten preges av å være «sann», slik Ida omtaler det. I intervjuet sier hun dette: 

Jeg tror at når du har med kilder og får brukt internett da, så virker teksten mer overbevisende og faktisk 

sann, enn hvis du bare skriver det du mener, da. Da blir det ikke fullt så sant, da. 

Alle elevene er enige om at kilder får tekstene til å fremstå mer troverdige, objektive og 

overbevisende. Argumentene fra de eksterne kildene har mer gjennomslagskraft enn de 

argumentene som elevene kommer på selv. Thea er likevel usikker på hvor mange forskjellige 

kilder som er hensiktsmessig å bruke. Hun får tilbakemelding fra Andreas om at hun bruker 

samme kilde to ganger på rad i teksten. På spørsmål om hvorfor hun tror hun får denne 

tilbakemeldingen, svarer hun følgende: 

Jeg fant mye nyttig som jeg kunne bruke fra den sida da, så jeg følte at det kunne brukes i både 

ingressen, tror jeg, og første avsnitt. Jeg vet ikke, kanskje det ikke er så lurt å bruke, at jeg burde funnet 

flere kilder og sett, ja, søkt isteden.  

For Thea er det viktigere å ha relevante kilder av god kvalitet, enn å ha et høyt antall kilder. 

Hun blir likevel usikker på om dette er riktig vurdering når hun får tilbakemeldingen fra 

Andreas.  

Av elevene er det kun Markus som uttrykker utfordringen det er å finne pålitelige kilder. Han 

sier dette:  

Det var både lett og det var vanskelig når man skulle finne de argumentene. Fordi man visste at man 

måtte finne pålitelige kilder, og kunne litt om dem, men når man fant dem, så var det bra. 

En pålitelig kilde er «skrevet av fagfolk», uttaler Markus. Han bekrefter at han finner noen 

upålitelige kilder når han søker på internett. For ham er spørsmålet om kvaliteten på de 

eksterne argumentene et spørsmål om kildens pålitelighet. Dersom kilden er upålitelig, er 

konsekvensen at argumentet ikke kan brukes i teksten. Hele kilden må da forkastes, forteller 
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Markus. Han forklarer at han avgjør kildens pålitelighet på bakgrunn av hva han leser hos 

andre kilder han allerede har vurdert som troverdige.  

Det andre aspektet ved kildeføring som elevene er opptatte av, er at kildene må oppgis. Alle 

elevene opplyser i intervjuene at de bruker eksterne kilder i de argumenterende tekstene. Det 

varierer likevel hvor mange kilder som brukes, og hvordan de refereres. Analysen av 

elevtekstene viser at Thea og Ida oppgir kilder i løpende tekst henholdsvis sju og seks ganger. 

Thea bruker fem ulike kilder, mens Ida bruker fire. Silje har tre kildehenvisninger i løpende 

tekst, der to er ulike. Markus, Kristian og Anja oppgir to ulike kilder i løpende tekst.  

Elevene har varierende motivasjon for å oppgi kilder i litteraturliste og løpende tekst. Markus 

forklarer hvorfor kildeføring er viktig på denne måten: 

(…) Når du blir eldre og skal skrive ordentlige tekster, må du ha kilder for å klare å komme deg videre 

for at de skal bli godkjent. 

For Markus ligger verdien av kildeføring først og fremst i at det er et formelt krav som 

innfris. Dette synet er en kontrast til det synet Anja, Ida og Silje har, som alle er samstemte 

om at kildeføring har en egenverdi. Anja har dette å si:  

Eh, jeg syntes i alle fall at det var viktig at man tar med liksom kilder i løpende tekst og sånn, jeg føler 

liksom at det blir litt mere profesjonelt da, når man gjør det. (…) 

Hun forklarer videre hva hun mener med betegnelsen «mere profesjonelt»: 

(…) Jeg føler at det liksom ser mer ordentlig ut da, mer liksom voksent ut enn hvis jeg for eksempel 

hadde skrevet kilder nederst med linker og sånn, for det er liksom sånn som man gjorde på barneskolen. 

Fordi at vi har liksom aldri gjort sånn i løpende tekst før. Da føler jeg at liksom det er sånn man finner 

på tekster på internett og Store norske leksikon og litt sånne ting. 

Anja er opptatt av det estetiske aspektet ved å føre kilder i løpende tekst. Hun sammenlikner 

den grafiske utformingen av sin tekst med «tekster på internett og Store norske leksikon», og 

mener at kilder i løpende tekst er et element som får teksten hennes til å fremstå med mer 

autoritet og troverdighet. Kildeføringen vil derfor bidra til at teksten virker mer 

overbevisende.  

Ida trekker frem hvilken funksjon kildeføring har for leseren av teksten. Hun sier det slik: 

Når du skriver kilder i løpende tekst da, så blir det mye lettere å kunne gå inn og sjekke om det jeg 

faktisk sier her er sant, eller om det bare er noe jeg finner på. For det er veldig sjeldent at hvis det bare 

står kilder helt nederst i teksten, så er det ikke alltid man gidder å gå igjennom hver enkelt kilde. Men 

hvis man for eksempel synes det jeg skriver er interessant da, så kanskje man vil gå inn på den kilden 

jeg har brukt og lese mer om stoffet, da. 
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Hun legger til at å føre kilder i løpende tekst gjør at «det virker mer profesjonelt». For henne 

handler denne profesjonaliteten om at det skal være mulig for leseren å kontrollere om 

påstandene og argumentene hun bruker, er «sant» eller noe hun «finner på». Dersom kildene 

kun føres i litteraturlista, og ikke i løpende tekst, vil det være vanskelig for leseren å orientere 

seg i teksten for å etterprøve kildene.  

Silje har samme oppfatning som Ida. Silje mener at med kilder i løpende tekst blir det «lettere 

underveis å finne ut (…) hvor kilden er i teksten». Å føre kilder i løpende tekst, bidrar altså til 

å vise leseren i hvilke deler av teksten kildene er brukt. Silje forklarer videre hvorfor hun 

synes kildeføring er viktig: 

Det synes jeg også var veldig viktig, fordi da, så du ikke stjeler på en måte noens arbeid, da. Hvis du tar 

noe fra en annen tekst. 

For Silje er kildeføring i løpende tekst et spørsmål om å unngå plagiat og å gi anerkjennelse 

til kildens opphav. Plagiat er viktig å unngå, fordi den som har laget kilden må få det Silje 

omtaler som «kred». Betegnelsen «kred» er en anerkjennelse fra den som bruker kilden i sin 

tekst. Den måten forfatteren kan gi «kred» på, er ved å føre kilder i teksten sin.  

For samtlige elever er altså kilder en selvsagt del av det å skrive en argumenterende tekst. I 

den forbindelse er det et viktig funn at elevene mener eksterne kilder gir dem flere 

argumenter, noe som bidrar til at tekstene fremstår mer objektive, saklige, troverdige og 

overbevisende. Dette er kvaliteter elevene mener er viktige i en argumenterende tekst. 

Elevene anser det som vesentlig å oppgi kildene både i løpende tekst og i litteraturlista, slik at 

teksten grafisk sett skal fremstå objektiv og seriøs, og fordi det hjelper leseren til å se hvor i 

teksten kildene er brukt.  

4.4 Hva opplever læreren og elevene som spesielt 

utfordrende i arbeidet med argumenterende 

skriving? 

I dette delkapittelet undersøkes forskningsspørsmål to: Hva opplever læreren og elevene som 

spesielt utfordrende i arbeidet med argumenterende skriving? Analysen i dette delkapittelet 

viser at den største utfordringen informantene står overfor, omhandler det å vite hva en 

argumenterende tekst faktisk er. Læreren og elevene har dessuten ulike måter å se på den 

argumenterende teksten. Andreas er opptatt av formålet med teksten, mens elevene vektlegger 
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formen. Dette har betydning for forståelsen av teksten. Delkapittelet avsluttes med to elevers 

tanker om hvordan modelltekster kan bidra til en større forståelse for begrepet 

argumenterende tekst. 

Lærer 

I intervjuene med Andreas bringes forholdet mellom argumenterende, informerende og 

reflekterende tekster på banen. Andreas funderer over likheter og forskjeller mellom disse tre 

teksttypene. Han omtaler argumenterende, informerende, reflekterende og kreative tekster 

som «skrivehandlinger i læreplanen», og de tre førstnevnte betegnes som saktekster. Han 

uttrykker utfordringen det er å skille de tre saktekstene fra hverandre: 

Jeg tenker at formuleringene i Kunnskapsløftet er, er god. Men jeg tenker også at det kunne vært behov 

for…De kunne nok ha stått i forskjellige kompetansemål for å definere mer om bruksområdet, kanskje. 

Jeg synes det er litt vanskelig å vurdere dem isolert når de i så stor grad er samla i læreplanen. 

Det er de tre typene saktekster, altså de informerende, reflekterende og argumenterende, 

Andreas etterlyser «bruksområdet» til. Det han mener, er at dersom det hadde stått noe i 

læreplanen om når den ene teksten skal velges fremfor den andre, ville skillet mellom dem 

oppfattes klarere. Videre spør han seg hva som skiller de tre typene saktekster: 

Fordi en argumenterende tekst, hva skiller egentlig en argumenterende og en reflekterende eller 

argumenterende og informerende tekst, for det er glidende overganger her, det er det ikke noe tvil om. 

Men for min del så er det det her med at kilder står ganske sentralt, å bruke egne argumenter og andres 

argumenter i teksten sin for å argumentere for eller imot en påstand. Og så kan vi vel diskutere om det i 

seg selv er en argumenterende eller en reflekterende, det finnes så mange forklaringer på hva som er en 

argumenterende og en reflekterende tekst, at den, den er vanskelig å lande, synes jeg. Og det gjør for 

meg at den diskursen er litt sånn, litt vag. 

Det er en utfordring for Andreas å gjøre et skarpt skille mellom de tre typene saktekster. Han 

mener det er «glidende overganger» mellom argumenterende, reflekterende og informerende 

tekster, noe som innebærer at de har mange likhetstrekk. Når Andreas, på tross av 

usikkerheten, likevel skal forsøke å skille argumenterende tekster fra de informerende og 

reflekterende, trekker han frem kilder. Samtidig erkjenner han at dette ikke er nok for å skille 

den argumenterende teksten fra den reflekterende, fordi begge i større eller mindre 

grad forholder seg til eksterne kilder. Han legger derfor til at de tre sakteksttypene krever ulik 

grad av objektivitet: 

Når vi nå har basisen argumenterende tekst, så tenker jeg at en informerende tekst er ikke, vektlegger 

ikke det subjektive synet i så stor grad som en argumenterende tekst kan åpne for. Mens en 

reflekterende tekst i enda større grad ønsker det subjektive. Så det er jo en slags sånn ulik grad av 

objektivitet, og det er det jeg ville vektlagt mest. (…). Når man skal skrive et leserinnlegg til en avis, så 
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vet man jo at det vil være mer en reflekterende tekst enn en informerende tekst, med mindre det er noen 

spesielle mekanismer som utløser at man må skrive mer informativt. 

Kilder og objektivitet er de to elementene som, ifølge Andreas, kan skille den argumenterende 

teksten fra den reflekterende og informerende. Mens den informerende teksten er den mest 

objektive, er den reflekterende teksten den mest subjektive. Mellom disse befinner den 

argumenterende teksten seg.  

Andreas trekker inn sjangerbegrepet når han omtaler argumenterende, reflekterende og 

informerende tekster. På den ene side mener han at de tre sakteksttypene ikke er sjangre. Han 

sier det slik: 

Og de fire skrivehandlingene er jo ikke sjangre heller, sånn at, at man lærer elevene å tenke litt 

annerledes enn sjanger, men allikevel da at de kan styre mellom de fire, de tre skrivehandlingene som 

omhandler saktekster, og velge riktig ut fra formålet da, med skrivingen.  

På den annen side erkjenner han at det kan være hensiktsmessig å omtale den argumenterende 

teksten som en sjanger. Han sier dette:  

(…) jeg synes argumenterende, reflekterende og informerende tekster gjerne kan brukes om de samme 

sjangrene, men at man må definere formålet med teksten, da. Og det var derfor vi istedenfor å kalle det 

en slags objektiv artikkel, eller en sånn ting som er, som er ord som er gått igjen før i skolen, at man 

heller bruker skrivehandlingene direkte om sjangeren. At sjangeren på en måte er argumenterende tekst, 

så at man åpner for å styre litt for å blande litt sjangre sjøl, da.  

Andreas forteller at han tror elevene synes formen til den argumenterende teksten er det 

vanskeligste med den argumenterende skrivingen. En argumenterende tekst har ikke en gitt 

struktur, og derfor må elevene «forske seg» til den, som Andreas beskriver det som: 

Vi har jobba med informerende tekster, helt objektive artikler i fjor. Da jobbet vi med så spesifikk 

struktur som fem avsnitt. At de rett og slett skulle bruke fem avsnitt på å avslutte artikkelen. Og det er 

jo sånne ting som man fraviker nå. Man får ikke den helt klare strukturen. Man må vurdere hvorvidt 

man skal bruke to lange, tre lange avsnitt, eller om man skal ha flere avsnitt og flere argumenter. Og i 

enda større grad klare å drøfte da i den teksten, uten at man bryter med strukturen. Uten at man faller 

utenfor den sakligheten i teksten, ikke sant, at man skriver fokusert hele veien. Så det kan nok være en 

utfordring for mange, da, å klare å holde seg til en gitt form, som de allikevel må forske seg litt til. 

På spørsmål om Andreas synes det er uproblematisk at argumenterende, reflekterende og 

informerende tekster er uklare begreper for elevene, svarer han dette: 

Jeg synes ikke det er viktig at elevene nå kan sette seg ned og svare på en prøve, liksom, hva er en 

argumenterende tekst, det synes jeg ikke er sentralt i det hele tatt. Det viktigste for meg er at de 

opparbeider seg en ytringsevne. Altså at de har mulighet til å delta i samfunnsdebatten, at de har 

mulighet til å vurdere hvordan de skal skrive en tekst ut fra et formål, utfra et gitt formål. Det er viktig i 

arbeidslivet, det er viktig i samfunnsdebatten. Det blir viktig for dem videre i livet. (…) Og da er det 

ikke så viktig for meg at de sitter igjen i niendeklasse, i starten av niendeklasse, og vet forskjellen på en 

informerende og en argumenterende tekst.  
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Analysen viser altså at den største utfordringen Andreas opplever i arbeidet med 

argumenterende skriving, er å definere begrepet argumenterende tekst. For ham er det 

dessuten vanskelig å skille den argumenterende teksten fra den reflekterende og informerende 

teksten. Som sitatet over viser, er ikke dette en problemstilling elevene trenger å forholde seg 

til. Det avgjørende er at elevene kan realisere et gitt formål. At Andreas er opptatt av formålet 

med den argumenterende skrivingen, er altså et annet viktig funn i analysen.  

Elever 

I intervjuene er elevene opptatte av den argumenterende tekstens form. De mener at den har 

en gitt form, og de identifiserer formtrekkene når de sammenlikner den argumenterende 

teksten med andre tekster de har erfaringer med. Elevene trekker spesielt frem novelle, 

fortelling og leserinnlegg når de skal forklare den argumenterende tekstens krav til form. På 

grunnlag av hvordan disse tekstene defineres, sies det noe om formtrekkene til den 

argumenterende teksten.  

Når Ida forklarer forskjellen på en argumenterende tekst og et leserinnlegg, sier hun dette:  

Et leserinnlegg, da forteller du jo bare din mening. Mens en argumenterende tekst, da fremstiller du ofte 

positive og negative sider ved en sak, og til slutt forteller din mening, da. 

Som sitatet viser, sammenlikner Ida leserinnlegg med argumenterende tekster, og sitatet kan 

forstås som at et leserinnlegg ikke kan være en argumenterende tekst. Likevel ser Ida at det er 

noen fellestrekk mellom den argumenterende teksten og et leserinnlegg, men at de også har 

ulikheter. Den største forskjellen er hvordan tekstene forholder seg til forfatterens egne 

meninger.   

Alle elevene betrakter noveller og fortellinger som motsetninger til den argumenterende 

teksten. Hovedforskjellene er hvordan tekstene forholder seg til fiksjon og fakta. Markus 

illustrerer dette slik: 

I en novelle kan det være oppdiktet (…). Men i argumenterende tekst skal du skrive et budskap.  

Når Markus bruker betegnelsen «budskap», mener han at den argumenterende teksten skal 

forsøke å få frem en mening som overbeviser leseren. Silje har samme syn på ulikhetene. Hun 

omtaler noveller som tekster der man kan «finne på alt som ikke er sant», mens den 

argumenterende teksten «bør kanskje ha det som er sant for at man skal bli enig med teksten» 

og den omhandler «ofte noe som skjer nå, som du vil at skal endre seg». Betegnelsen «enig 
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med teksten» tilsvarer Markus’ bruk av ordet «budskap», altså at den argumenterende teksten 

skal overbevise leseren.  

I tillegg til tekstenes forhold til virkeligheten, trekker Silje frem strukturene i noveller og 

argumenterende tekster som ulike. I en novelle kan man «skrive litt fritt», mens i en 

argumenterende tekst «bør du liksom ha litt struktur og alt skal henge sammen hele tiden», 

sier hun. Også Ida er opptatt av at strukturen skiller argumenterende og fortellende tekster. På 

spørsmål om det er enklere eller vanskeligere å skrive argumenterende tekster enn fortellende 

tekster, svarer Ida dette: 

Det er på en måte vanskeligere, fordi du må bruke mer faguttrykk og tenke mer faglig, mens en 

fortellende tekst kan du bare la fantasien flyte, og skrive det du føler for da, og fantaserer om. Men det 

er også lettere å skrive en argumenterende tekst, fordi jeg synes det er mye lettere struktur der, da. Du 

vet akkurat, i ingressen skal jeg ha med alle argumentene, og i neste avsnitt skal jeg ha om det 

argumentet. Mens en fortelling, der er det liksom, der føler jeg det ikke er så streng struktur da, på en 

måte. Der bare skriver du et avsnitt, og når du kommer på en ny dag eller en ny handling, så bytter du 

avsnitt, da. 

For Ida har den argumenterende teksten en klar form. Strukturen er gitt på forhånd, og det 

gjør planleggingen av teksten enklere og mer oversiktlig enn planleggingen av en fortellende 

tekst. Hun er usikker på om den argumenterende teksten er enklere eller mer komplisert å 

skrive enn den fortellende teksten, for hun opplever at det er fordeler og ulemper ved begge 

teksttypene.  

De fem andre elevene har delte meninger om hvorvidt en argumenterende eller en fortellende 

tekst er mest utfordrende å skrive. Anja er den eneste som mener at det er vanskeligst å skrive 

en fortellende tekst. I den forbindelsen trekker hun frem novellen, fordi hun synes at det er 

vanskelig å innfri novellens formkrav. Kristian, Markus, Silje og Thea mener at det er 

vanskeligere å skrive en argumenterende enn en fortellende tekst. Elevene trekker frem at de 

kan bruke sin egen fantasi i den fortellende teksten, noe som er lettere enn å skrive om sine 

egne meninger. Thea sier det slik: 

Jeg synes det er, jeg synes det er mye enklere å skrive, liksom å finne på ting, enn når det skal være 

sånn meningene mine. At det er jo enklere å skrive en fortelling, for da kan du liksom få med noe som 

ikke finnes, og alt sånt. Det er litt enklere å bruke fantasien. 

Det som er viktig for elevene, uavhengig av om elevene lærer om argumenterende tekster, 

noveller, leserinnlegg eller andre typer tekster, er at de får innsikt i formkravene som stilles til 

de ulike tekstene de skal skrive. Kristian har dette å si: 
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(…) det er forskjellig type måter å skrive de forskjellige tekster. Og det er derfor du ikke kan bruke 

samme skrivemåte på liksom flere typer tekster, fordi alt er ikke det samme. (…) Det er derfor man 

burde notere ned sånn det som er felles for de type tekster.  

Når tekstene har ulik skrivemåte, har de ulike kjennetegn. Kristian etterspør derfor en oversikt 

over kjennetegn hos ulike typer tekster. På den måten blir det enklere å skille tekstene fra 

hverandre. Dersom elevene ikke får slike oversikter, vil det være utfordrende for dem å klart 

skille tekstene fra hverandre, mener han.  

Etter perioden med argumenterende skriving, forteller både Silje og Ida at de forstår hva en 

argumenterende tekst er. Likevel opplever de at selve undervisningen ikke gir dem 

tilstrekkelig med kunnskap om hvordan de skal skrive slike tekster. Når de starter skrivingen, 

er de usikre på hvordan den argumenterende teksten skal utformes. Silje sier det slik: 

Når jeg først skulle starte, så var det sånn at jeg følte ikke helt jeg fikk forklart før jeg starta hva en 

argumenterende tekst var. Så det var vanskeligere å starte opp, da. 

Ida har samme opplevelse. Fordi jentene ikke har et klart bilde av hva det vil si å skrive en 

argumenterende tekst, synes de det er vanskelig å starte skrivingen. Ida har dette å si om 

skriveprosessen: 

Ida: I starten så syntes jeg det var litt vanskelig, fordi jeg følte ikke vi hadde fått så god undervisning 

om akkurat hvordan vi skulle gjøre det. Men nå i etterkant så føler jeg at jeg har lært utrolig mye av den 

måten vi har gjort det på. Nå kan jeg virkelig skrive en argumenterende tekst, så jeg føler at jeg har lært 

veldig mye. 

Intervjuer: Men hva var det som gjorde at du plutselig fikk den, hva skal jeg si, en slags åpenbaring på 

hvordan det skulle gjøres, da? 

Ida: Jeg tror det kom litt sånn underveis, fordi du hele tida får nye ideer mens du skriver, men også det 

at vi hadde sånne grupper, det hjalp også veldig mye, fordi hvis du hadde skrivesperre da, og ikke visste 

hvordan du skulle fortsette, eller ikke visste hvordan du kunne gjøre noe med det, så hjalp de gruppene 

deg da, med å få nye ideer, og gi deg tilbakemelding. Men også det å høre andre sine tekster var veldig 

lærerikt, for det ga meg inspirasjon til min tekst. 

Ida trekker frem responsgruppene som avgjørende for at hun forstår hvordan hun skal skrive 

en argumenterende tekst. Der får hun hjelp til å finne nye ideer, blant annet ved å lese andre 

elevers tekster. Medelevenes tekster brukes på den måten som modelltekster. Også Silje 

bruker modelltekster for å forstå hvordan hun skal skrive en argumenterende tekst. Men mens 

Ida bruker medelevers tekster, leter Silje etter modelltekster på internett. Når Silje får 

spørsmål om hvordan hun, på tross av usikkerheten, får til å skrive en argumenterende tekst, 

svarer hun dette: 

Etter at jeg hadde skrevet alle ideene jeg hadde i hodet, så så jeg litt på nettet, og da så jeg andre 

argumenterende tekster. Og da forstod jeg på en måte litt hva en argumenterende tekst er. Og da gjorde 

jeg liksom om på min første del litt da, så det ble mer en argumenterende tekst. 
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Begge jentene har tanker om hva som kan gjøres for at de i større grad skal forstå hva en 

argumenterende tekst er, før de begynner skrivingen. Silje mener at læreren bør være 

tydeligere når han underviser klassen i argumenterende skriving. Hun ønsker at læreren sier 

helt eksplisitt hvordan en argumenterende tekst skal være. På spørsmål om læreren kan gjøre 

noe annerledes, svarer hun dette: 

Kanskje forklart oss litt mer hvordan man skulle skrive en argumenterende tekst før. Siden før fikk vi 

bare vite om liksom de forskjellige argumentene, men ikke hvordan man skriver en argumenterende 

tekst.  

Også Ida trekker frem en mer eksplisitt opplæring når hun får spørsmål om hva læreren kan 

gjøre annerledes. Hun fokuserer på gevinsten ved å bruke modelltekster og sier det slik: 

Jeg føler vi lærte mye om argumenterende tekst, men jeg ville kanskje ha lært, for eksempel at vi leste 

en argumenterende tekst da, og gikk igjennom sånn er den skrevet, og her har du første argument, og så 

bruker den neste argument og for og imot, og her er konklusjonen. Og liksom at vi sammen i hele 

klassen gikk gjennom en god argumenterende tekst på tavla da, for det ville gitt mye mer inspirasjon til 

hvordan du selv kan gjøre det. Så hvis man da først lærte om hvordan man skrev argumenterende 

tekster, og så så på et eksempel, så tror jeg det ville blitt mye lettere å skulle skrive en selv, fordi jeg 

hadde ikke hatt så stort forhold til argumenterende tekster, jeg hadde liksom bare tenkt det var tekster 

som skal prøve å få deg til å skrifte mening, eller ha en mening om noe bestemt. Men jeg hadde liksom 

ikke tenkt over hvordan man skulle gjøre det selv. Så det var litt vanskelig å skulle se da, hvordan min 

skulle komme til å bli. 

Det Ida ønsker seg, er å dekonstruere modelltekster. Hun etterspør en felles gjennomgang av 

en argumenterende tekst, slik at elevene kan tilegne seg strukturen. Hun tror at dersom 

klassen i fellesskap leser en modelltekst, for så å dekonstruere den, vil hun få et bedre 

utgangspunkt for skrivingen.  

Selv om Ida og Silje er usikre på hvordan oppgaven skal løses, klarer de begge å skrive hver 

sin tekst. Det er under selve skrivingen de forstår hvordan de skal skrive den argumenterende 

teksten. Likevel ønsker de at forståelsen kommer i forkant av skrivingen, slik at ikke 

skriveprosessen blir mer komplisert ved at de må tilegne seg en ukjent form uten å ha fått det 

de oppfatter som tilstrekkelig undervisning.  

For å oppsummere viser funnene at alle elevene er opptatte av den argumenterende tekstens 

form. De mener at teksttypen har kjennetegn som skiller seg fra kjennetegnene til noveller og 

leserinnlegg. Formkravene til den argumenterende teksten, kan likevel gjøre at arbeidet 

oppleves utfordrende for elevene. Flertallet av elevene mener at det er vanskeligere å skrive 

argumenterende enn fortellende tekster, nettopp på grunn av kjennetegnene. På tross av at 

elevene mener den argumenterende teksten har klare formtrekk, opplever Ida og Silje at disse 

trekkene er ukjente når de starter skrivingen, og funnene viser at det er en utfordring for dem 
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å vite hva en argumenterende tekst faktisk er. Funnene viser at bruk av modelltekster hjelper 

de to elevene til å få en større forståelse av begrepet argumenterende tekst.  

4.5 Oppsummering 

Analysen har undersøkt problemstillingen Hvordan forstår læreren og elevene begrepet 

argumenterende tekst? Problemstillingen ble undersøkt gjennom de to forskningsspørsmålene 

Hva vektlegger læreren og elevene i arbeidet med argumenterende skriving? og Hva opplever 

læreren og elevene som spesielt utfordrende i arbeidet med argumenterende skriving? 

Etter å ha undersøkt det første forskningsspørsmålet, altså hva informantene vektlegger i den 

argumenterende skrivingen, viser analysen at både læreren og elevene vektlegger fire 

elementer: oppgavetema, egne meninger, drøfting (altså pro- og kontra-argumenter) og kilder.  

For det første viser funnene at både læreren og elevene mener det er viktig at elevene får være 

med på å bestemme hvilke temaer den argumenterende teksten skal omhandle. Dette kan føre 

til at elevene opplever engasjement for skriveoppgaven, noe som informantene mener bidrar 

til å gjøre elevene motiverte for skrivingen. Likevel viser et annet funn at engasjement ikke er 

avgjørende for elevene når de skal velge oppgavetema. Forhåndskunnskaper og tilgang til 

informasjon om temaet, kan være, helt eller delvis, grunnlag for temavalg. Læreren mener at 

et kjent tema vil innebære at elevene har kunnskaper og meninger som kan brukes i 

skrivingen, og dette kan føre til at skriveprosessen oppleves enklere for elevene. Læreren og 

elevene mener det vil være enklere for elevene å skrive om et tema de kjenner, enn om de 

skriver om noe nytt og ukjent. Funnene kan indikere at tilgang til et innhold gir like gode 

forutsetninger for å skrive som det kun engasjement gir. 

For det andre viser funn i analysen at alle informantene uttrykker at det å bruke kilder gir 

elevene større tilgang til kunnskap og argumenter, noe som gjør at de argumenterende 

tekstene fremstår mer saklige. At teksten er saklig, er noe som bør etterstrebes i 

argumenterende tekster, mener informantene. Læreren mener at et tilstrekkelig antall 

relevante kilder fører til at elevene inkluderer flere argumenter i tekstene, og ifølge ham bidrar 

dette til at tekstene blir mer objektive og saklige. For elevene er det bruk av kilder i løpende 

tekst som gjør teksten mer «profesjonell», og dette er elevenes måte å beskrive tekstene som 

saklige og objektive.  
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For det tredje viser funnene at informantene mener det er viktig at egne meninger uttrykkes i 

de argumenterende tekstene, men det varierer mellom læreren og elevene hvilken rolle egne 

meninger har i tekstenes argumentasjon. Et funn i analysen viser at det er viktig for læreren at 

elevene begrunner sine meninger med argumenter fra eksterne kilder. Ifølge læreren kan ikke 

elevenes meninger stå alene som selvstendige argumenter. Dersom elevens meninger ikke blir 

begrunnet, vil teksten fremstå mer subjektiv enn det den bør, mener læreren. Det ser ut til at 

for læreren er elevenes meninger påstander som må underbygges, og meningene kan ikke 

være argumenter. Dette står i kontrast til funn i analysen av elevintervjuene. Elevene forteller 

at egne meninger kan være det som omtales som «egne argumenter», og disse kan brukes for 

å underbygge en påstand. Dette kan tyde på at elevene ikke ser forskjellene på argumenter og 

meninger. Et annet funn er at elevene i liten grad eksplisitt formulerer sine egne meninger i 

hoveddelene, men at egne meninger først eksplisitt fremkommer i konklusjonene.  

For det fjerde viser funnene at bruk av pro- og kontra-argumenter har en selvsagt plass i 

informantenes arbeid med argumenterende skriving. Et viktig funn i den forbindelse er at det 

ikke er enighet om hvordan kontra-argumenter skal inkluderes i tekstene. Analysen viser at 

læreren har ulike forklaringer på hvordan kontra-argumentene skal brukes. På den ene side gir 

han uttrykk for at kontra-argumentene kan brukes for å belyse flere sider av en sak. Når denne 

strategien velges, inkluderes både pro- og kontra-argumenter i tekstens hoveddel, slik at flere 

syn kommer til uttrykk. På bakgrunn av de ulike argumentene, trekker forfatteren en 

konklusjon. På den annen side uttrykker læreren at kontra-argumenter kan benyttes for å 

styrke pro-siden. Da inkluderes noen kontra-argumenter, og gjennom teksten blir disse 

tilbakevist med pro-argumenter. På den måten viser forfatteren at han eller hun klarer å se at 

saken har flere sider, mens det samtidig argumenteres for den ene siden og mot den andre. 

Analysen viser at elevene bruker kontra-argumenter ulikt, og begge lærerforslagene benyttes i 

elevtekstene. Det er også to elever som, helt eller delvis, utelater kontra-argumenter i tekstene. 

Et viktig funn er altså at det er ulike måter å forholde seg til kontra-argumenter, og at det er 

flere strategier som tillates av læreren.  

Når det siste forskningsspørsmålet skal besvares, altså hva informantene opplever som 

utfordrende i den argumenterende skrivingen, indikerer analysen for det første at det ikke er 

entydig hva en argumenterende tekst faktisk er. Dette er den største utfordringen læreren og 

elevene opplever i arbeidet med argumenterende skriving. Funnene viser at læreren uttrykker 

at det er en utfordring å definere hva som skiller argumenterende tekster fra reflekterende og 
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informerende tekster. At begrepet argumenterende tekst er en utfordring, setter også to av 

elevene ord på. De opplever at de ikke har klart for seg hva en argumenterende tekst er, før de 

begynner å skrive en. Et annet funn er at de to elevene bruker modelltekster for å få en større 

forståelse for begrepet, og de mener at dekonstruksjon av modelltekster kan bidra til mindre 

usikkerhet om hva en argumenterende tekst er. 

For det andre fremkommer det gjennom analysen at læreren og elevene vektlegger ulike 

aspekter ved den argumenterende skrivingen. Læreren vektlegger den argumenterende 

skrivingens formål, mens elevene vektlegger formen. Funnene viser at elevene mener en 

argumenterende tekst har en gitt form. Det at elevene oppfatter formen som gitt, gjør at en av 

elevene opplever denne type skriving som enklere enn fortellende skriving. De fleste elevene 

mener imidlertid at formkravene til en argumenterende tekst er vanskeligere å innfri enn 

formkravene til fortellende tekster. 

Når selve hovedproblemstillingen skal besvares, altså Hvordan forstår læreren og elevene 

begrepet argumenterende tekst?, viser analysen at en argumenterende tekst er en saktekst som 

forholder seg til fakta og virkelighet. En slik tekst skal være objektiv, den skal inkludere en 

kombinasjon av egne meninger og kilder, og den bør ha med både pro- og kontra-argumenter. 

Det ser ut til at formålet med teksten er å belyse en sak fra flere sider, før forfatteren 

konkluderer. Utover dette viser analysen at begrepet argumenterende tekst ikke er enkelt for 

informantene å definere.  

I neste kapittel diskuteres funnene i analysen opp mot tidligere forskning og teori, slik det ble 

presentert i kapittel 2.  
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5 Diskusjon 

5.1 Introduksjon 

Analysen viste at studien har flere viktige og interessante funn. Spesielt viktig er funnene som 

viste at informantene er usikre på hvordan begrepet argumenterende tekst skal forstås, og at 

det er oppgavetema, kilder, egne meninger og pro- og kontra-argumenter som er de fire 

elementene informantene vektlegger i den argumenterende skrivingen. Dette er funn som er 

gjort etter å ha undersøkt problemstillingen: Hvordan forstår læreren og elevene begrepet 

argumenterende tekst?  

I dette kapittelet diskuteres studiens funn i lys av teorien og den tidligere forskningen som ble 

presentert i kapittel 2. Det er studiens to forskningsspørsmål som strukturerer kapittelet. 

Første delkapittel tar for seg det første forskningsspørsmålet: Hva vektlegger læreren og 

elevene i arbeidet med argumenterende skriving? Dette delkapittelet diskuterer de fire 

elementene informantene vektla i arbeidet med skrivingen. Andre delkapittel tar for seg 

forskningsspørsmål to: Hva opplever læreren og elevene som spesielt utfordrende i arbeidet 

med argumenterende skriving? Avslutningsvis trekkes det opp noen perspektiver på 

litteraturen som omhandler argumenterende skriving. 

5.2 Hva vektlegger læreren og elevene i arbeidet 

med argumenterende skriving? 

I dette delkapittelet diskuteres de fire vesentlige elementene fra analysen, altså oppgavetema, 

kilder, egne meninger og pro- og kontra-argumenter opp mot teori og tidligere forskning. 

Delkapittelet er todelt. Første del diskuterer oppgavetema og kilder, mens andre del diskuterer 

pro- og kontra-argumenter og egne meninger.  

5.2.1 Oppgavetema og kilder 

Innhold, altså det temaet det skrives om, er blant Skrivetrekantens tre aspekter 

(Skrivesenteret, 2013a). Hvilket innhold den argumenterende teksten omhandler, har 

betydning for skrivingen. Teorien og forskningen i kapittel 2 viste at det finnes ulike 
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tilnærminger til hvilken betydning kunnskap om og engasjement for temaet, har å si for 

skriveprosessen. Det er interessant å sette dette i sammenheng med studiens funn. 

Utdanningsdirektoratet har tatt til orde for at elevene må la seg engasjere av skriveoppgaven 

(Utdanningsdirektoratet, 2015c). Spesielt viktig er dette når elevene introduseres for den 

argumenterende skrivingen. Da bør temaet være erfaringsnært og personlig, og dette vil gjøre 

det enklere for elevene å se at det finnes både pro- og kontra-argumenter. Andreas forteller at 

dette er første gang klassen skal skrive argumenterende tekster, og funnene viste at både 

læreren og elevene fremhever den betydningen engasjement har for hvordan elevene mestrer 

skriveoppgaven. Informantene i studien trekker ikke, i motsetning til Utdanningsdirektoratet, 

inn noe konkret når de snakker om viktigheten av engasjement, men de fokuserer på at 

skrivingen som helhet blir enklere dersom elevene lar seg engasjere av temaet.  

Selv om både Andreas og elevene mener at elevenes medbestemmelse er viktig for å skape 

engasjement, indikerte funnene i analysen at engasjement ikke er fullstendig avgjørende for 

elevenes valg av oppgave. Kunnskaper om temaet spiller en like viktig rolle. For fire av 

elevene er forhåndskunnskap og tilgang til kilder, helt eller delvis, avgjørende for om de 

velger å skrive om bussholdeplass utenfor skolen eller om leksefri skole. At tilgang til et 

innhold er viktig, har støtte i teorien og forskningen. Gardner (2008), Boscolo (2009), 

Kringstad og Lorentzen (2014) og Blikstad-Balas og Hertzberg (2015) trekker frem at elevene 

må ha nok kunnskap om temaet for å kunne skrive en god oppgave. Dette begrunner de med 

at elevene må ha et innhold å skrive om. Det er vanskelig å skrive en tekst, dersom man ikke 

har kjennskap til temaet. Når flere av elevene i studien forteller at de velger temaer de har 

kunnskap om eller som de kan finne kilder om, er dette nettopp et uttrykk for det de nevnte 

forskerne peker på, nemlig at skrivingen blir komplisert dersom elevene ikke har tilgang til et 

innhold når de skal skrive. Funnene til Fasting og Thygesen (2007) bekrefter viktigheten av 

tilgang til informasjon. De fant ut at elevenes saktekster var bedre enn deres fortellende 

tekster, fordi elevene hadde fått forberede seg til saktekstskrivingen, men ikke til den 

fortellende skrivingen. Behovet for tilgang til et innhold forklarer altså hvorfor elevene i min 

studie velger de temaene de mener de kan noe om, eller som de anser at de kan finne flest 

kilder om. 

Analysen viste at elevene hjelpes til å finne frem til et innhold å skrive om, ved at de tar i 

bruk kilder. Når elevene har kilder med informasjon foran seg, blir altså selve skrivingen 

enklere. Boscolo (2009), Kringstad og Lorentzen (2014) og Blikstad-Balas og Hertzberg 
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(2015) kan forklare hvorfor kildene spiller en så viktig rolle for elevene. Forskerne peker på at 

elevene har behov for et faginnhold, og dette får de tilgang til gjennom bruk av kilder. På den 

måten slipper elevene å måtte komme på alle argumentene selv, noe som gjerne oppleves 

vanskelig (Freedman & Pringle, 1988). 

Det er altså slik at elevene må ha tilgang til et innhold, slik at de har noe å skrive om. Men 

nøyaktig hva de skal skrive om, er ikke teorien og forskningen enig om. Som nevnt trekker 

Utdanningsdirektoratet (2015c) frem engasjement. Gardner (2008) peker også på at elevene 

må ha et personlig forhold til tematikken, altså en form for engasjement, for at skrivingen skal 

være vellykket. Når engasjement trekkes frem, er det altså fordi det gjør at elevene kan bruke 

sine egne tanker i skrivingen, og dette gir dem tilgang til et innhold. Boscolo (2009), 

Kringstad og Lorentzen (2014) og Blikstad-Balas og Hertzberg (2015) mener på sin side at 

engasjement ikke er nok når elevene skal skrive. De peker på at elevene ikke nødvendigvis 

trenger å ha interesse for emnet for å kunne skrive om det, og de hevder at en elev kan vite 

mye om et tema uten at vedkommende synes temaet er spesielt spennende eller interessant. 

En elev kan dessuten være engasjert i et tema uten å ha veldig mange faglige kunnskaper som 

kan brukes for å diskutere temaet skriftlig.  

Temaene som foreslås i klassen, er temaer som relaterer seg til elevenes erfaringer fra 

skolehverdagen. Elevene foreslår blant annet temaene bussholdeplass ved skolen, gratis 

skolemat, leksefri skole og gratis skolefrukt. Disse temaene kan ikke sies å være spesielt 

norskfaglige. Det ser ut til at temaene som engasjerer elevene, er en form for 

samfunnsaktuelle temaer, mens typiske norskfaglige temaer ikke er like engasjerende. Når 

elevene foreslår temaer fra skolehverdagen, er det fordi slike temaer er rettet mot elevenes 

egne erfaringer, opplevelser og ønsker. Disse temaene foreslås fordi elevene får tilgang til et 

innhold å skrive om. Som Gardner (2008) påpeker, må elevene ha mulighet til å bruke egne 

erfaringer i skrivingen, og dette får elevene i studien mulighet til når de skriver om 

skolerelaterte temaer.  

Gjennom KAL-studien fant Berge (2005) ut at det var erfaringsnære temaer elevene ønsket å 

skrive om til norskeksamen i tiendeklasse. Klassen på Toppen ungdomsskole ser altså ikke ut 

til å skille seg fra elevene i KAL-materiale i temapreferanser. Berge (2005) og Veum (2015) 

har dessuten funnet ut at det er slike temaer elevene gjerne tilbys når de får skriveoppgaver. 

Min studie gir ikke noe svar på hvilke temaer Andreas vanligvis gir elevene når de skriver 

tekster i norsk, men han forteller at når det er tekstens form som står i sentrum, tillater han seg 
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å gå utenom norskfaget for å finne temaer. Det ser derfor ut til at Andreas gjerne gir elevene 

temaer som ikke er norskfaglige når de skal lære å skrive en ny type tekst.  

Det er relevant å sette oppgavetemaet og Andreas’ mål om at elevene skal tilegne seg et 

objektivt skriftspråk, og at de skal kunne se en sak fra flere sider, i sammenheng. Freedman 

og Pringle (1989) og Øgreid (2008) hevder det ikke er uproblematisk å gi elevene oppgaver 

som forholder seg til ungdomskulturen når de skal skrive argumenterende tekster. Når elever 

opplever nærhet til temaet, er det vanskelig å være objektiv i språket og å bygge ut 

argumentasjon, hevder forskerne. Andreas forteller at han ikke er fornøyd med elevenes 

drøfting, men han sier ikke noe om hvordan han vurderer språket i tekstene. Ved å legge 

Freedman og Pringle (1989) og Øgreids (2008) forklaringer til grunn, vil elevenes utelatte 

drøfting kunne forklares av oppgavens tema. Forskerne mener dessuten at 

hverdagsargumentasjon og -språk blir tatt i bruk av elevene når temaene er erfaringsnære. 

Dette står i kontrast til det Utdanningsdirektoratet (2015c) mener, som altså er at et 

erfaringsnært tema bidrar til at elevene lettere ser saken fra flere sider.  

Andreas tilrettelegger for at elevene skal kunne skrive en objektiv tekst. For Andreas er det 

først og fremst det at elevene inkluderer et mangfold av kilder, som gjør tekstene objektive. 

Andreas forteller at han er fornøyd med elevenes kildebruk. Han gir ikke uttrykk for at 

elevene er for subjektive, og det ser altså ut til at elevenes kildebruk er grunnen til dette. Selv 

om klassen, utfra de perspektivene Freedman og Pringle (1989) og Øgreid (2008) trekker opp, 

skriver om temaer der elevene risikerer å ta i bruk et uformelt språk, ser det ut til at når 

Andreas’ elever får bruke kilder, reduseres denne risikoen. På bakgrunn av funnene i studien 

er det derfor grunn til å hevde at det er mulig å skrive objektive og saklige argumenterende 

tekster om erfaringsnære og personlige temaer, men det forutsetter at elevene får noen 

redskaper, i denne studien altså kilder.  

5.2.2 Pro- og kontra-argumenter og egne meninger 

Funnene viste at både læreren og elevene mener at forfatterens egen mening skal komme frem 

i den argumenterende teksten, men det bør også inkluderes flere sider av saken. For å forklare 

hvorfor informantene anser kontra-argumenter som viktige, kan det vises til Toulmins (1958) 

argumentasjonsmodell. Toulmin hevder at argumentasjonen styrkes dersom kontra-

argumenter inkluderes, og dette begrunnes med at den som argumenterer viser hva som 

begrenser argumentets holdbarhet.  
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Pro- og kontra-argumenter og egne meninger henger tett sammen. Informantene har ulike 

oppfatninger om hvordan disse elementene skal inkluderes i tekstene. Et viktig skille går 

mellom læreren og elevenes oppfatninger av hvordan egne meninger skal brukes. Ved å ta 

utgangspunkt i argumentasjonsmodellen til Toulmin (1958), er elevenes meninger, ut fra 

lærerens ståsted, selve påstanden i et argument. For elevene er egne meninger, når de 

uttrykkes implisitt i tekstens hoveddel, data. Når elevene har et slikt syn på egne meninger, 

betyr det at egne meninger er fakta som kan brukes for å støtte en påstand. Dette viser at 

læreren og elevene vektlegger egne meningers overbevisende kraft ulikt, og de har 

forskjellige oppfatninger av hvilken posisjon egne meninger skal ha i tekstene. 

Flere forskere peker på at å inkludere kontra-argumenter, er et særskilt problemområde i 

argumenterende skriving (Freedman & Pringle, 1988; Andrews, 1995; Hertzberg, 2011). Det 

teoretiske grunnlaget for studien, gir imidlertid ikke et entydig svar på hvordan kontra-

argumenter skal inkluderes i argumenterende tekster. Funnene i studien viste at det i hovedsak 

er to måter elevene kan inkludere kontra-argumenter. For det første kan kontra-argumenter 

fremsettes, for så å bli tilbakevist med pro-argumenter. For det andre kan det inkluderes et 

stort antall av både pro- og kontra-argumenter, før det konkluderes. Da tilbakevises ikke 

kontra-argumentene. I tillegg er det mulig å utelate kontra-argumenter. Verken læreren eller 

elevene er enige om hvilken måte som er den mest tilfredsstillende.  

Analysen viste at Anja og Kristian har få eller ingen kontra-argumenter i tekstene. Det er ikke 

enkelt å si hvorfor det er slik, og spesielt ikke når begge i intervjuene vektlegger viktigheten 

av å inkludere kontra-argumenter. Det er grunn til å anta at lærerens ulike utsagn om drøfting 

kan ha bidratt til at de to elevene utelater kontra-argumenter. Som Andrews mfl. (2009) 

påpeker, er eksplisitt instruksjon noe som bidrar til vellykket skriveopplæring. Dette 

begrunnes med at elevene må vite hva de skal gjøre i skrivingen. Når instruksjonen til 

Andreas er tvetydig, kan dette bidra til at Anja og Kristian egentlig ikke helt vet hva de skal 

gjøre. Samtidig viser intervjuene at de har en bevissthet om kontra-argumentenes betydning, 

og derfor kan det være andre forklaringer som er mer sannsynlige. 

Andrews (1995) trekker frem at elever som regel har mest erfaring med muntlig 

argumentasjon. I en slik type argumentasjon trenger ikke eleven selv å komme på kontra-

argumentene, fordi eleven likevel må svare på argumentene til diskusjonspartneren. Når 

elevene skal skrive, må de imidlertid huske at det finnes kontra-argumenter. Dersom Anja og 

Kristian ikke klarer å bevege seg fra muntlig til skriftlig argumentasjon, som Andrews (1995) 
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mener er utfordrende, kan dette forklare hvorfor de to elevene i stor grad utelater kontra-

argumenter. 

Det er tydelig at Anja og Kristian har klare meninger om hjemmelekser. I tekstene uttrykker 

de meningene sine mer eksplisitt enn de fire andre elevene gjør. Anja gir også i intervjuet 

uttrykk for et sterkt ønske om å fjerne lekser. Det kan se ut til at jo færre kontra-argumenter 

som inkluderes, jo tydeligere kommer elevenes egne meninger til uttrykk. Elevenes sterke 

meninger om saken, kan forklare hvorfor kontra-argumenter utelates. Når elevene har sterke 

meninger, er det ofte utfordrende for dem å implementere synspunkter mot det de selv mener 

(Hertzberg, 2011). Siden Anja og Kristian ønsker noe så sterkt som tekstene gir uttrykk for, er 

det derfor forståelig at det er vanskelig for dem å se den andre siden av saken. 

Når kontra-argumenter nærmest utelates i de to elevenes tekster, er resultatet at elevene i 

større grad bruker sine egne meninger. Dette er ikke uvanlig i argumenterende tekster, og det 

er nettopp en slik type argumentasjon som gjerne kritiseres. Både Berge (2005, 2012) og 

Øgreid (2008) har i sine studier av argumenterende tekster, funnet ut at elever gjerne erstatter 

en logisk argumentasjon med sine egne tanker og meninger, men dette anses ikke positivt. Det 

ser altså ut til Anja og Kristians tekster føyer seg inn i en lengre rekke med argumenterende 

tekster som ikke har med kontra-argumenter, men der forfatteren bruker seg selv og sine egne 

meninger i teksten. Når Anja og Kristian utelater kontra-argumenter, har det ifølge Toulmin 

(1958), konsekvenser for hvor overbevisende tekstene deres er. Samtidig presiserer Toulmin 

at kontra-argumenter ikke må med dersom de ikke har relevans for argumentasjonen. Mine 

funn viste imidlertid at alle informantene vektlegger kontra-argumenter, og at de fleste 

elevene inkluderer ulike sider i tekstene, og derfor har kontra-argumenter relevans. 

Blant de seks elevene i studien, er det bare Silje som velger å tilbakevise kontra-argumentene. 

Hun inkluderer flere «stemmer» i teksten sin, som Andrews (1995) peker på at forfatteren bør 

gjøre i en argumenterende tekst. Når Silje gjør dette, forsøker hun å styrke argumentasjonen 

ved å tilbakevise de forholdene som gjør at argumentasjonen ikke gjelder. Toulmin (1958) 

peker på at kontra-argumentene i seg selv er argumenter som kan bygges opp etter modellen, 

og på den måten kan kontra-argumentene tilbakevises. Det er dette Silje ser ut til å forholde 

seg til når hun velger å tilbakevise kontra-argumentene. Måten Silje argumenterer på, likner 

på formen til muntlig argumentasjon, fordi argumenter mot leksefri skole inkluderes og 

tilbakevises gjennom teksten. Andrews (1995) trekker frem at muntlig argumentasjons 

påvirkning på skriftlig argumentasjon kan være uheldig, fordi kontra-argumentene i slike 
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tilfeller risikerer å utelates. I Siljes tekst er ikke dette tilfellet. Den muntlige formen å 

argumentere på, er vellykket i den forstand at den bidrar til at kontra-argumenter inkluderes.  

Markus, Ida og Thea velger å inkludere et stort antall av både pro- og kontra-argumenter i 

tekstene, før de avslutningsvis konkluderer. Ved å gjøre dette, viser de hvilke begrensninger 

de ser ved de ulike sidene av saken, slik Toulmin (1958) har pekt på at vil være strategisk. I 

motsetning til Silje, tilbakeviser ikke de tre elevene kontra-argumentene. Både Freedman og 

Pringle (1988), Andrews (1995) og Hertzberg (2011) peker på at det er vanskelig for elever å 

se at en sak har flere sider. Dette er imidlertid ikke tilfelle for de tre elevene. Når forskningen 

har vist at å inkludere kontra-argumenter er utfordrende, noe disse elevene mestrer, kan 

lærerens instruksjon trekkes inn som forklaring. Andreas har tre ulike forklaringer til klassen 

om bruken av kontra-argumenter, og de tre elevene har tatt utgangspunkt i en av dem. Dersom 

elevene opplever denne instruksjonen som klar, slik Andrews mfl. (2009) har funnet ut at er 

viktig for vellykket skriving, kan dette forklare hvorfor pro- og kontra-argumenter vektlegges 

både i tekstene og i intervjuene med Markus, Ida og Thea. 

Den tilnærmingen de tre elevene har til pro- og kontra-argumenter, er den samme 

tilnærmingen Utdanningsdirektoratet (2015c) har til argumenterende tekster. En slik type 

argumentasjon kan imidlertid minne om det som i eksamensveiledningen i norsk på vg3 

kalles for resonnerende tekster. I en resonnerende tekst skal forfatteren «drøfte ulike sider ved 

en sak for å kunne ta stilling til den, eller reflektere over et emne eller en problemstilling» 

(Utdanningsdirektoratet, 2016, s. 3). Det er dette de tre elevene gjør. De finner så mange pro- 

og kontra-argumenter som mulig for å belyse temaet, før de avslutningsvis trekker en 

konklusjon. Markus, Ida og Thea skriver ikke eksplisitt hva deres egne meninger er, i den 

argumenterende tekstens hoveddel. Det er først i konklusjonen meningene fremkommer 

direkte. Det ser altså ut til at når den argumenterende teksten har en utbygd drøfting, skal ikke 

elevenes egne meninger fremkomme før i konklusjonen. Det kan argumenteres for at det store 

antallet pro- og kontra-argumenter, og at egne meninger eksplisitt plasseres i konklusjonen, 

bidrar til at tekstene fremstår mer som reflekterende eller resonnerende tekster, ikke 

argumenterende tekster, jamfør Utdanningsdirektoratets (2016) definisjon referert over. Slik 

læreren uttrykker det, er reflekterende tekster gjerne mer subjektive enn argumenterende 

tekster. Mangfoldet av pro- og kontra-argumenter gjør, i Andreas’ øyne, tekstene objektive, 

og etter hans syn vil altså ikke de tre elevtekstene betegnes som reflekterende tekster.  
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I denne studien ser det ut til at det er flere måter som er tilfredsstillende når kontra-

argumenter skal inkluderes. Om det er et bevisst valg fra lærerens side at elevene ikke får 

noen klar oppskrift på hvordan de skal bruke kontra-argumenter, vises ikke entydig gjennom 

datamaterialet. Det er grunn til å tro at denne flertydigheten fra læreren, bidrar til elevenes 

ulike løsningsforslag, noe som kan begrunnes med Andrews mfl. (2009) sine funn om 

instruksjonens betydning for skrivingen. Som Berge (2012) fant da han analyserte 

resonnerende tekster skrevet til eksamen på tiende trinn, er det ikke én tradisjonell måte å 

skrive en resonnerende tekst på. Det er mange veier til målet. Blant studiens seks elever er det 

heller ikke én spesiell måte å skrive en argumenterende tekst. På bakgrunn av dette kan det 

hevdes at den argumenterende teksten på ungdomstrinnet gir rom for ulike løsninger. 

5.3 Hva opplever læreren og elevene som spesielt 

utfordrende i arbeidet med argumenterende 

skriving? 

Flere studier, for eksempel Freedman og Pringle (1988) og Berge (2005), har funnet ut at 

argumenterende skriving er utfordrende for elever. Det er flere elementer som gjør slik 

skriving vanskelig, og spesielt er det utfordrende at den argumenterende teksten ikke har en 

gitt struktur, at det er vanskelig å bevege seg fra muntlig til skriftlig argumentasjon, at elever i 

liten grad eksponeres for argumenterende tekster og at refleksjon er vanskelig (Andrews, 

1995; Igland, 2007).  

Etter å ha undersøkt hva læreren og elevene opplevde som spesielt utfordrende i arbeidet med 

argumenterende skriving, viste funnene at den største utfordringen informantene står overfor, 

er å forstå hva som ligger i begrepet argumenterende tekst. Læreren og elevene vektlegger 

dessuten ulike aspekter ved skrivingen, og dette har betydning for hvordan den 

argumenterende teksten forstås. I det følgende trekkes begrepene sjanger, skrivehandling og 

teksttype inn, for å forstå hvordan informantene oppfatter den argumenterende teksten. 

Deretter diskuteres det hvorvidt eksplisitt opplæring med vekt på modelltekster, kan bidra til 

en større forståelse for hva en argumenterende tekst faktisk er.  
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5.3.1 Begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype og 

betydningen for forståelsen av skrivingens form og formål 

I teorikapittelet (se 2.2.2) ble Skrivetrekanten, som viser forholdet mellom skrivingens tre 

aspekter: innhold, form og formål, presentert (Skrivesenteret, 2013a). Innholdsaspektet ble 

diskutert i 5.2.1, men nå skal den argumenterende skrivingens form og formål diskuteres. 

Som funnene i studien viste, fokuserer elevene på den argumenterende tekstens form, mens 

læreren på formålet. Når begrepene form og formål brukes, er det interessant å se disse i 

relasjon til begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype. Tradisjonelt har det vært slik at 

dersom tekstens sjanger er det som vektlegges i skrivingen, har tekstens form vært viktig, 

mens dersom tekstens skrivehandling og teksttype er det viktige, er det formålet med teksten 

som vektlegges (Skrivesenteret, 2013b; LNU, 2015).  

Funnene viste at Andreas bruker begrepet skrivehandling eksplisitt om den argumenterende 

teksten. Dette er samme måte som Kringstad og Kvithyld (2013) omtaler argumenterende 

tekster. I læreplanen brukes begrepet teksttyper generelt om tekstene som skal skrives i 

norskfaget, mens den mer spesifikt bruker betegnelsen typer tekster om den argumenterende 

teksten (Utdanningsdirektoratet, 2013a). I et dokument om grunnleggende ferdigheter i norsk, 

bruker Utdanningsdirektoratet (2015a) dessuten begrepet skrivehandling om den 

argumenterende teksten. Ved å forstå den argumenterende teksten som en skrivehandling eller 

som en teksttype, vil formålet være det viktigste aspektet ved teksten, for eksempel hva 

teksten skal brukes til eller hvem som skal lese den. Som teorikapittelet viste, er det imidlertid 

ikke klart hvorvidt begrepene sjanger, skrivehandling og teksttype best dekker forståelsen av 

den argumenterende teksten.  

Andreas forteller at han er opptatt av at elevene skal lære seg å skrive en tekst ut fra et gitt 

formål, slik at de lærer å ta hensiktsmessige valg når formålet oppgis. Når funnene viste at 

formålet med den argumenterende skrivingen fremstår viktig for læreren, er det interessant å 

sette dette i relasjon til funn i tidligere skriveforskning. SKRIV-prosjektet fant ut at 

skrivingens formål tradisjonelt har blitt viet lite oppmerksomhet i skriveopplæringen (Smidt 

& Solheim, 2012). Når Andreas’ skriveopplæring skiller seg fra skriveopplæringen i SKRIV-

prosjektet, er det viktig å nevne de endringene som kom med læreplanen i norsk. SKRIV-

prosjektet ble gjennomført i perioden fra 2006 til 2010, og i 2013 forsvant sjangerbegrepet ut 

av læreplanen, og teksttypebegrepet ble innført. Ved å innføre teksttypebegrepet, skulle det 

sikres en mer formålsrettet skriveopplæring, i tråd med de utfordringene SKRIV-prosjektet 
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pekte på (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Dette skiftet kan altså forklare hvorfor Andreas 

vektlegger formålet med skrivingen, mens lærerne i SKRIV-prosjektet ikke gjorde det.  

Konklusjonen i SKRIV-prosjektet var at en større vekt på formålet ville føre til større 

oppmerksomhet også på innholdet og formen (Smidt & Solheim, 2012). Dette viser hvor nøye 

skrivingens tre aspekter henger sammen. Andreas erkjenner også at aspektene er nært 

sammenkoplet. Han tror at dersom innholdet er ukjent for elevene, vil det være vanskelig for 

elevene å skrive en tekst med formen til en argumenterende tekst. Mine funn og funnene i 

SKRIV-prosjektet, viser altså det Skrivetrekanten forsøker å illustrere, nemlig at god 

skriveopplæring bør vektlegge alle de tre aspektene i skrivingen. 

Smidt og Solheim (2012) påpeker at skriving utenfor skolen alltid har et formål. Det være seg 

om man skriver en e-post, en sms, en jobbsøknad eller en rapport. I skolen, derimot, har ofte 

målet med skrivingen vært å realisere en sjanger med så mange sjangertrekk som mulig, og 

det kunne være uklart for elevene hva sjangeren kunne brukes til. Andrews mfl. (2009) fant i 

sin metastudie ut at eksplisitt oppgitt formål og mottaker, er blant forholdene som kan bidra til 

god opplæring i argumenterende skriving. På tross av at Andreas uttaler at skrivingens formål 

er viktig, får ikke elevene oppgitt et eksplisitt formål. I vurderingskriteriene heter det at 

tekstene skal ha «et tydelig formål» og «en tydelig målgruppe». Det er altså opp til elevene 

selv å vurdere hvilket formål de ønsker å realisere. Ut fra de funnene Andrews mfl. (2009) har 

gjort, kan det antas at Andreas’ valg om å la elevene bestemme formålet, ikke er et strategisk 

godt valg. Det finnes ingen garanti for at elevene har et formål og en mottaker i hodet mens 

de skriver. Dersom formålet ikke er klart for elevene, vil det kunne bli vanskelig for dem å 

skrive en tekst med godt innholdet og god form (Smidt & Solheim, 2012). Samtidig gir de 

seks elevene inntrykk av at de har en forståelse for hva som er formålet med en 

argumenterende tekst. På grunnlag av elevenes tanker om bruken av pro- og kontra-

argumenter og egne meninger, ser det ut til at de anser at formålet med den argumenterende 

teksten er å diskutere et saksforhold fra flere sider, for å gi leseren grundig innsikt i et tema. 

Det varierer imidlertid hvorvidt de ønsker å overbevise leseren, eller om de vil at leseren skal 

få mye kunnskap om temaet.  

Når Andreas legger opp til skriving der elevene avgjør hvilket formål og mottaker den 

argumenterende teksten skal ha, kan dette minne om autentisk skoleskriving. Ifølge Purcell-

Gates mfl. (2007), dreier autentisk skriving i skolen seg om noe mer enn at elevene får oppgitt 

et formål. Skrivingen må innfri formålet, og teksten må kunne fungere utenfor 
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skolekonteksten. Den måten Andreas legger opp arbeidet på, gir elevene mulighet til å skrive 

en tekst rettet mot politikere, lærere, busselskap eller lokalavisen, alt ettersom hva de ønsker 

at formålet er, og hvem som er mottaker av teksten. Selv om de argumenterende tekstene ikke 

blir sendt inn til noen av mottakerne, vil tekstene likevel kunne fungere utenfor 

skolesammenheng. 

Som SKRIV-prosjektet fant, ble tekstens form gjerne vektlagt i større grad enn tekstens 

formål (Smidt & Solheim, 2012). Dette er også tilfellet for de seks elevene i studien. Funnene 

i analysen viste at elevene fokuserer på den argumenterende tekstens form, og de gir ikke 

uttrykk for at formålet er viktig. Som nevnt tidligere, er et oppgitt formål noe som kan bidra 

positivt i den argumenterende skrivingen (Andrews mfl., 2009). Med tanke på at Andreas 

vektlegger formålet, er det interessant at elevene ikke gjør det. Det kan tyde på at Andreas 

ikke i stor nok grad kommuniserer til elevene at formålet er viktig, noe som igjen kan ha 

påvirket skrivingen. Det kan se ut som om elevene har behov for å få oppgitt formålet med 

skrivingen eksplisitt, dersom de i større grad skal legge vekt på dette.  

Når elevene uttaler seg om formtrekkene til de argumenterende tekstene, fremgår det ikke 

klart om de tenker på den argumenterende teksten som en teksttype eller en sjanger. Det ser 

imidlertid ut til at det er sjangertrekk elevene mener. Elevene opplever at den argumenterende 

teksten har visse mønstre eller fellestrekk, noe som Skrivesenteret (2013b) og Svennevig 

(2016) legger til grunn for sjangerbegrepet. Elevene trekker ikke selv inn sjangerbegrepet, 

men de sammenlikner argumenterende tekster med andre sjangre. På bakgrunn av dette kan 

det se ut som elevene anser den argumenterende teksten som en sjanger. Ida gir for eksempel 

uttrykk for at det er forskjell på leserinnlegg og argumenterende tekster. Dersom elevene 

anser den argumenterende teksten som en sjanger, vil leserinnlegget og den argumenterende 

teksten være to forskjellige sjangre. Hvis derimot den argumenterende teksten er en teksttype, 

mener Ledin (2001) og Breivega (2003) at den kan realiseres gjennom flere ulike sjangre, og 

et leserinnlegg vil kunne være en argumenterende tekst. Ut fra et slikt syn vil ikke den 

argumenterende teksten ha én gitt form. Når elevene trekker frem at den argumenterende 

teksten har en gitt form, oppfatter de den altså mer som en sjanger enn en teksttype. Et slikt 

syn skiller seg klart fra hvordan Andrews (1995) oppfatter argumenterende tekster. Han peker 

på at strukturen i argumenterende tekster ikke er gitt, og at dette gjør argumenterende skriving 

vanskelig. Ida beskriver det motsatt: det er den faste strukturen som gjør slik skriving enklere. 
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Samtidig gir flere av elevene uttrykk for at det er vanskelig å vite nøyaktig hva denne formen 

er.  

Om Andreas mener at den argumenterende teksten har en gitt form, er ikke klart. På den ene 

side legger han vekt på at det er formen til en argumenterende tekst elevene skal lære seg. 

Andreas bruker som nevnt betegnelsen skrivehandling om den argumenterende teksten, og det 

betyr at en skrivehandling har en bestemt form. Dette synet på skrivehandlinger skiller seg fra 

det som finnes i Skrivehjulet. Poenget med Skrivehjulet er å illustrere hvordan en teksts 

skrivehandling og formål kan variere (Skrivesenteret, 2013b). Som en konsekvens av at 

formålet endres, vil også måten skriveren uttrykker seg på, altså hvilken form som velges, 

kunne endres. Dette kan bety at Andreas, i likhet med elevene, mener at den argumenterende 

teksten har én bestemt form. På den annen side åpner Andreas for å «blande litt sjangre», og 

han uttaler dessuten at argumenterende tekster ikke har «den helt klare strukturen». Dette 

synet viser at det ikke er én bestemt form som realiserer den argumenterende teksten, men at 

det kan gjøres på ulike måter, i tråd med det Ledin (2001) og Breivega (2003) mener.  

5.3.2 Eksplisitt opplæring som kilde til økt forståelse 

Et viktig spørsmål når eksplisitt opplæring diskuteres, er hvorvidt påstandskunnskap fører til 

prosedyrekunnskap (Hertzberg, 2001). Er det slik at dersom elevene får forklart, eller selv kan 

forklare, hva en argumenterende tekst er, så kan de også skrive en? Analysen indikerte at 

Andreas legger opp til en form for eksplisitt undervisning. Likevel viste funnene at to elever 

etterspør mer eksplisitt opplæring. Ida og Silje ønsker at læreren forklarer nærmere hva en 

argumenterende tekst er. Det ser altså ut til at de to elevene mener at påstandskunnskap kan 

føre til prosedyrekunnskap. Hva Andreas mener, er usikkert. På den ene side gir han noe 

eksplisitt opplæring, for eksempel ved å modellere kildereferering, ved å forklare forskjellen 

på ulike argumentstyper og ved å forklare forholdet mellom påstand og argument. På den 

måten gir han elevene økt påstandskunnskap. På den annen side domineres mesteparten av 

undervisningsopplegget av at elevene selv skal skrive. Dette kan bety at prosedyrekunnskap, 

det at elevene selv øver seg på å skrive en argumenterende tekst, er det viktigste for Andreas.  

Innenfor den eksplisitte skriveopplæringen trekkes gjerne modellteksters betydning frem, og 

dette er et av sjangerskolens viktigste verktøy i skriveopplæringen. Andrews mfl. (2009) kom 

i sin metastudie frem til at modelltekster er ett av punktene som kan bidra til god opplæring i 

argumenterende skriving. I Skrivesenterets ressurshefte for argumenterende skriving har også 
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modelltekster en sentral plass (Kringstad & Lorentzen, 2014). Ida og Silje mener at 

modelltekster er avgjørende for at de klarer å skrive en argumenterende tekst. De påpeker 

imidlertid at modelltekstarbeid mangler i undervisningen, og de må derfor selv finne 

alternative modelltekster for å forstå begrepet argumenterende tekst. Når modelltekster 

trekkes frem, er det fordi slike tekster fungerer som forbilder for akseptable tekster 

(Hertzberg, 2001). Det gir elevene mulighet til å se hvordan en argumenterende tekst kan 

struktureres, og dette forklarer hvorfor Ida og Silje etterlyser modelltekster i undervisningen. 

Ida etterspør mer enn bare å lese en modelltekst. Hun ønsker at klassen i fellesskap 

undersøker hvordan teksten er bygd opp. Det er dette Kringstad og Lorentzen (2014) omtaler 

som å dekonstruere modelltekster. Denne måten å jobbe på, krever at elever og lærer i 

fellesskap diskuterer de valgene som er tatt i modellteksten. Dette vil kunne gi en felles 

referanseramme, slik at læreren og elevene får en likere forståelse for begrepet 

argumenterende tekst. Dette forklarer hvorfor Ida etterlyser slikt arbeid. Ida tror 

modelltekstarbeid vil føre til større forståelse for begrepet før hun starter skrivingen, slik 

Kringstad og Lorentzen (2014) mener at er intensjonen med å dekonstruere modelltekster. 

Modelltekstarbeid vil dessuten kunne utvikle elevenes metaspråk og metabevissthet 

(Kringstad & Lorentzen, 2014). Dette kan øke kvaliteten på læringssamtalene i 

responsgruppene, fordi elevene får et språk de kan bruke om tekst. 

De to jentene er ikke alene om å mene at bruken av gode modelltekster mangler i opplæringen 

i argumenterende skriving. Ifølge Freedman og Pringle (1988) og Andrews (1995) har liten 

eksponering for modelltekster, både hjemme og i skolen, vært en av grunnene til at elever ofte 

synes det er utfordrende å skrive argumenterende tekster. Dette synet harmonerer med det 

synet Ida og Silje har. Det ser ut til at undervisningsopplegget til Andreas har likhetstrekk 

med undervisningsoppleggene de nevnte forskerne viser til; de utelater eksplisitt opplæring 

gjennom modelltekster. 

På tross av at Ida og Silje mener undervisningen i forkant av skrivingen ikke gjør dem godt 

nok rustet til skrivingen, klarer begge å skrive hver sin argumenterende tekst. De leverer 

begge inn tekster Andreas vurderer til høy måloppnåelse. For å forklare hvorfor de to elevene 

klarer å realisere teksttypen, kan Freedmans (1987) studie trekkes inn. Hun fant ut at 

studentene i hennes studie hadde en «vag følelse» (Freedman, 1987, s. 101, min oversettelse), 

og denne følelsen gjorde dem i stand til å lære seg en sjanger uten eksplisitt undervisning. Ida 

forteller at hun har tanker om formålet med den argumenterende teksten, men hun er usikker 
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på hvordan formålet skal realiseres. Resten av kunnskapen hun trenger for å skrive en 

argumenterende tekst, må hun «forske» seg frem til, som Andreas kaller det. Det kan antas at 

Idas tanker om hva som er hensikten med den argumenterende skrivingen, er det Freedman 

(1987) omtaler som den vage følelsen, og at det er denne som gjør Ida i stand til å tilegne seg 

kunnskapen hun behøver for å realisere teksttypen. Hvis dette er forklaringen på hvorfor Ida 

og Silje klarer å skrive en argumenterende tekst, uten det de oppfatter som tilstrekkelig med 

kunnskap, kan det tyde på at mer eksplisitt undervisning egentlig ikke er nødvendig.  

Ida mener at responsgruppa er et viktig bidrag til at hun tilegner seg den argumenterende 

teksttypen. I responsgruppa får hun mulighet til å diskutere teksten, og hun får tips og råd til 

hva hun kan forbedre. Både Ida og Silje opplever at diskusjoner med medelever gjør at de 

kommer nærmere en forståelse av den argumenterende tekstens form. Å diskutere tekster med 

andre, var også noe Freedman (1987) fant ut at hjalp studentene til å tilegne seg sjangeren. 

Freedman mente at studentene hun forsket på, ikke hadde behov for eksplisitt opplæring i 

sjanger, fordi de blant annet gjennom samtaler med andre klarte å tilegne seg sjangeren. 

Kanskje er det nettopp ved diskusjon i responsgrupper elevene får «forske» seg til formen, 

noe Andreas mener undervisningsopplegget hans legger opp til. 

Det må påpekes at klassen får noe eksplisitt undervisning, og konteksten er ikke den samme 

som i Freedmans (1987) studie. Andreas gir elevene eksplisitt opplæring, for eksempel når 

han forklarer forholdet mellom påstand og argument. En slik type undervisning har tidligere 

vist seg å være nyttig, spesielt for å få elever til å inkludere kontra-argumenter. I Nussbaum 

og Schraws (2007) studie var eksplisitt instruksjon i et arguments oppbygging blant 

intervensjonene som hadde positiv effekt på studentenes evne til å inkludere kontra-

argumenter. Nøyaktig hvilken effekt dette grepet har for de seks elevene i studien, er 

vanskelig å anslå, men funnene har som nevnt vist at alle elevene trekker frem kontra-

argumenter som et sentralt element. Riley og Reedy (2005) fant i sin studie ut at når elevene 

eksplisitt hjelpes til å se både pro- og kontra-argumenter, klarer de å bygge ut 

argumentasjonen sin. I motsetning til i Riley og Reedys studie, går ikke Andreas systematisk 

til verks for å hjelpe elevene til å se at saken har flere sider. Det han imidlertid gjør, er å 

forklare at en sak alltid har flere sider, og han viser at det finnes flere typer argumenter. 

Sistnevnte er et grep Kringstad og Lorentzen (2014) mener er lurt å gjøre i den 

argumenterende skriveopplæringen, fordi det vil hjelpe elevene til å ta i bruk ulike 

argumentasjonsstrategier. Det kan antas at Andreas’ eksplisitte opplæring bidrar til en 
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bevissthet om at det finnes ulike typer argumenter, og at en sak alltid har flere sider, noe 

elevene i varierende grad har tatt til følge i tekstene. 

For å summere opp diskusjonene om eksplisitt opplæring, etterlyser Ida og Silje eksplisitt 

undervisning gjennom bruk av modelltekster. De får ikke en slik undervisning i helklasse. 

Elevene får imidlertid lese medelevers tekster i responsgruppene, og dette er en form for 

modelltekstarbeid. Klassen får eksplisitt undervisning på andre måter, for eksempel når 

Andreas modellerer kildereferering, når han forklarer forholdet mellom påstand og argument, 

eller når han forklarer forskjellen på de ulike argumentstypene. Når Ida og Silje uttrykker 

hvor nyttig bruken av modelltekster er, er dette et uttrykk for at påstandskunnskap kan føre til 

prosedyrekunnskap. For de to elevene har altså eksplisitt skriveopplæringen betydning når 

tekstens form er ukjent, og dette står i kontrast til Freedmans (1987) studie.  

5.4 Avsluttende betraktninger 

Som diskusjonen har vist, er det flere av resultatene som stemmer overens med forskning 

gjort i andre kontekster. Denne studien viser blant annet at det er elementer ved den 

argumenterende skrivingen som er utfordrende, akkurat slik Freedman og Pringle (1988) og 

Berge (2005) har funnet ut. Årsakene til at argumenterende skriving er utfordrende, er blant 

annet at den argumenterende teksten mangler en gitt struktur (Andrews, 1995). Mine funn 

skiller seg noe fra dette, ved at én elev uttaler at den argumenterende teksten har en gitt 

struktur, og for henne gjør dette skrivingen enklere. Samtidig er det flere elever som opplever 

at det er vanskelig å forstå hvordan teksten skal struktureres, og at fortellende skriving er 

enklere. Min studie er altså ikke fullstendig sammenfallende med de perspektivene Andrews 

(1995) trekker frem. Studien viser også at det er to elever som helt spesifikt etterspør 

modelltekster i undervisningen, og det ser altså ut til at min studie bekrefter det Andrews 

(1995) skriver om at elever i liten grad eksponeres for argumenterende modelltekster.  

Etter mitt syn ser det ut til at mye av teorien og den tidligere forskningen på argumenterende 

skriving, anser det som selvsagt hva en argumenterende tekst er, og begrepet blir i liten grad 

problematisert. Selv ikke gjennom dokumentene fra Utdanningsdirektoratet, er det enkelt å 

forstå hva som ligger i begrepet. Ett av de viktigste funnene i min studie er nettopp at 

begrepet argumenterende tekst er vanskelig å forstå, både for elevene og læreren. Skriving i 

norskfaget har beveget seg vekk fra den formalistiske skrivingen, men kanskje vil norskfaget 
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være tjent med en diskusjon om hvordan den argumenterende teksten faktisk skal forstås. Det 

er nemlig ikke utenkelig at også flere norsklærere enn Andreas vil ha problemer når de skal 

forklare hva en argumenterende tekst faktisk er.  
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6 Avslutning 

6.1 Konklusjon 

I denne studien har jeg forsket på et undervisningsopplegg om argumenterende skriving i en 

niendeklasse på en skole utenfor Oslo. Formålet var å undersøke problemstillingen Hvordan 

forstår læreren og elevene begrepet argumenterende tekst? Forskningsspørsmålene har 

undersøkt hva læreren og seks elever vektla i arbeidet med argumenterende skriving, samt hva 

de opplevde som spesielt utfordrende i arbeidet. Datamaterialet i studien var observasjon av 

undervisningen, intervjuer med læreren og elevene, samt analyse av elevtekster med 

lærerkommentarer.  

Et av hovedfunnene i studien viste at informantene anser oppgavetema, egne meninger, pro- 

og kontra-argumenter og kilder som de fire mest sentrale elementene i arbeidet med 

argumenterende skriving. Slik informantene forstår begrepet argumenterende tekst, er det en 

saklig tekst med begrunnede argumenter. Teksten balanserer forholdet mellom egne meninger 

på den ene side og kilder på den annen. Det bør dessuten inkluderes både pro- og kontra-

argumenter i en argumenterende tekst. Det ser ut til at formålet med en argumenterende tekst, 

er å belyse flere sider av en sak, før forfatteren trekker en konklusjon. Informantene er enige 

om hvilke elementer som skal vektlegges i arbeidet med argumenterende skriving, men ikke 

hvordan elementene skal komme til uttrykk i tekstene. Et av hovedfunnene viste at utover de 

elementene som er nevnt, er det utfordrende for informantene å forstå begrepet 

argumenterende tekst. For å få en klarere forståelse av hva begrepet innebærer, er det to elever 

som bruker modelltekster. 

Når informantene uttrykker usikkerhet om hvordan begrepet argumenterende tekst skal 

forstås, er det naturlig å undersøke hvordan teori og tidligere forskning har forstått begrepet. 

Jeg har imidlertid ikke klart å finne forskning på hva begrepet faktisk innebærer. I 

forskningsrapportene problematiseres og diskuteres ikke begrepet. Det er ingen redegjørelser 

som angir hvordan en argumenterende tekst faktisk bygges opp. Gjennom den forskningen det 

er referert til i denne studien, ser det ut til at det er en selvfølgelighet hva en argumenterende 

tekst er. Mine funn viser at dette ikke er selvsagt, og da er det utfordrende at teori og 

forskning ikke kan brukes for å forstå begrepet argumenterende tekst.  
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6.2 Videre studier 

Når denne masteroppgaven skal peke mot videre studier, fremstår en fremtidig studie av hva 

en argumenterende tekst faktisk er, som den tydeligste. Dette er et viktig spørsmål når elever 

skal ha eksamen i norsk, fordi de kan risikere å møte en sensor som har en annen oppfatning 

av begrepet enn elevene. Vurderingen av eksamenssvar må naturligvis legge stor grad av 

skjønn til grunn, men det kan være interessant å undersøke hvordan sensorene vurderer 

argumenterende tekster, og hvordan de forstår begrepet argumenterende tekst. Studien kan 

dessuten undersøke om, og i hvilken grad, sensorenes forståelse skiller seg fra elevenes. 

Når læreren i denne studien synes det er vanskelig å skille informerende, argumenterende og 

reflekterende tekster, er det interessant å studere hvorvidt dette er noe flere norsklærere synes 

er utfordrende. Og dersom dette er noe flere finner vanskelig, hvordan er det da for elevene? 

Andreas skisserer en mulig studie når han kommer med et hjertesukk over teksttypebegrepet i 

norsklæreplanen: hva er egentlig forskjellen på de tre sakteksttypene?  

Informantene i min studie etterspør større innsikt i formen til en argumenterende tekst. En 

studie av hva den argumenterende teksten er, kan kanskje gi svar på om det i det hele tatt er 

mulig å gi en klar definisjon på formen til teksttypen. Kanskje er det slik at det er umulig å 

komme til en enighet om hvordan en slik tekst skal skrives, og hva som skiller den 

argumenterende teksten fra den informerende og den resonnerende? Og kanskje er det ikke 

engang et problem, all den tid læreplanen i norsk vektlegger formålet med skrivingen, og ikke 

formen? En mulig studie kan klargjøre hensikten med den argumenterende teksten, for 

eksempel om den skal være overbevisende eller resonnerende. Dersom det er mulig å komme 

frem til en klarere forståelse av teksttypen, ville dette kanskje kunne hjelpe norsklærere og 

elever i arbeidet med argumenterende skriving.  

Denne studien har redegjort for noen elementer som kan bidra til god opplæring i 

argumenterende skriving. En fremtidig studie kan undersøke dette nærmere. Dersom det er 

flere klasser som sliter med å forstå hva som ligger i begrepet argumenterende tekst: hvordan 

kan undervisningen i større grad bidra til en klarere forståelse for teksttypen? 

Dersom jeg skal gjennomføre en ny studie, vil det være interessant å se om, og eventuelt 

hvordan, lærerens og elevenes forståelser av den argumenterende teksten utvikler seg når 

klassen får mer erfaring med teksttypen. Kanskje vil de ha et annet bilde av den 
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argumenterende teksten når de kommer til eksamen i tiendeklasse? Det er viktig å påpeke at 

elevene nettopp hadde startet i niendeklasse da datainnsamlingen fant sted. Å skrive en 

argumenterende tekst var noe helt nytt for dem, og derfor er det grunn til å anta at en studie av 

de samme elevene som tiendeklassinger kan gi andre funn.  

6.3 Didaktiske implikasjoner 

De to store spørsmålene en norsklærer må stille seg etter å ha lest denne studien, er: hvilken 

forståelse har jeg av den argumenterende teksten, og hvordan harmonerer min forståelse med 

elevenes? Kanskje er det slik at også norsklæreren har en slags «vag følelse» av teksttypen, 

men at en nærmere forklaring vil by på utfordringer. Dersom norsklæreren ikke har en klar 

oppfatning av hva begrepet argumenterende tekst innebærer, må vedkommende vurdere om 

han eller hun bør få en klarere oppfatning av formen, eller om det holder å vite hva som er 

formålet med teksttypen. En viktig avveining er hvor eksplisitt læreren skal være når han eller 

hun forklarer elevene strukturen i en argumenterende tekst. Hvordan skal for eksempel 

elevene forholde seg til pro- og kontra-argumenter? Jeg tror at det i det minste er lurt å 

reflektere over spørsmål som dette, gjerne i fellesskap i kollegiet, slik at man i alle fall er 

bevisste de oppfatningene som finnes. Som studien har vist, kan ulike utsagn fra læreren ha 

betydning for hvordan elevene løser oppgaven, og dette må norsklæreren være seg bevisst.  

En annen didaktisk implikasjon er hvordan norsklæreren skal legge opp arbeidet med 

argumenterende skriving. Hvilke elementer bør med i undervisningen? To av elevene i denne 

studien har pekt på viktigheten av å bruke modelltekster. En viktig implikasjon er altså 

hvordan modelltekster kan brukes for å styrke opplæringen i argumenterende skriving. Et 

annet spørsmål er hvilke temaer elevene bør skrive om når de skriver argumenterende tekster. 

Elevene i denne studien mener at de motiveres av at de selv får være med å bestemme tema, 

for da kan de foreslå temaer som engasjerer. Samtidig viser studien at engasjement ikke er 

nok. Elevene må også ha kunnskap om temaene og mulighet til å finne kilder. I forbindelse 

med dette spørsmålet bør læreren gjøre seg tanker om hvorvidt temaene skal være 

norskfaglige eller mer samfunnsaktuelle temaer. Elevene i denne studien mener det er de 

samfunnsaktuelle temaene som engasjerer ungdom mest. Norsklæreren er fagpersonen som 

skal tilrettelegge for best mulig opplæring i argumenterende skriving, men det er kanskje ikke 

så dumt å la elevene få delta med innspill?  
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6.4 Til slutt 

Denne masteroppgaven har fått tittelen fra et utsagn av lærer Andreas: «Det finnes så mange 

forklaringer på hva som er en argumenterende tekst. Og det gjør for meg at diskursen er litt 

sånn vag.» Etter å ha arbeidet med denne studien i ett år, kan jeg slutte meg til dette utsagnet. 

Da jeg begynte med denne masteroppgaven, trodde jeg at jeg visste hva en argumenterende 

tekst var. Jeg hadde nok en «vag følelse» av teksttypen, og jeg trodde at dersom noen spurte, 

ville jeg være i stand til å forklare begrepet. Det tok imidlertid ikke lang tid før jeg forstod at 

dette begrepet heller ikke var så enkelt for meg å forstå. Det var ikke lett å finne noen klar 

definisjon i teorien og forskningen heller. Jo mer jeg arbeidet med studien, jo mer usikker ble 

jeg på hva en argumenterende tekst faktisk er. Skal den ha med både pro- og kontra-

argumenter eller holder det med pro-argumenter? Skal den være objektiv eller subjektiv? Skal 

jeg fortelle min mening, eller er det først og fremst andres meninger som skal komme frem? 

Skal jeg tilbakevise påstander jeg ikke er enig i? Skal den være overbevisende eller 

resonnerende? Selv er jeg er fortsatt ikke sikker, men jeg skal bruke mine kommende år som 

norsklærer til å utforske temaet videre. Og dersom du som leser også har blitt litt usikker på 

hvordan du skal forklare hva en argumenterende tekst er, ja, da må argumentasjonen min i 

denne masteroppgaven sies å ha vært vellykket. 
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Vedlegg 2: Intervjuguider 

Intervjuguide førintervju med lærer 
1. Kan du fortelle meg om klassen?  

• Hvordan er sammensetningen av elever? 

• Hvordan er ferdighetene i norsk generelt, og skriving spesielt? 

• Har de hatt noe om argumentasjon og argumenterende skriving tidligere? 

• Er det noen spesielle hensyn du må ta når du utvikler et undervisningsopplegg til 

denne klassen? 

2. Hva er argumenterende skriving? 

3. Hvorfor skal norsklærere lære elevene argumenterende skriving? 

4. Kan du fortelle om undervisningsopplegget ditt? Hva har du planlagt at skal skje i 

denne perioden? 

5. Hva er målet med undervisningsopplegget? 

6. Hva mener du er det viktigste elevene skal lære? 

 

Intervjuguide etterintervju med lærer 
Generelt om argumenterende skriving 

1. Utover at det er kompetansemål i læreplanen – hvorfor bør vi drive med 

argumenterende skriving i skolen? 

2. I førintervjuet sa du at det er vanskelig å definere argumenterende skriving. Har synet 

ditt endret seg etter denne perioden? Hvordan vil du definere det nå? 

- Er det et problem at det er en vanskelig definisjon? Hvorfor/hvorfor ikke? 

3. Du sa også at du ikke ville komme med en vanskelig definisjon på argumenterende 

skriving til elevene dine. Hvilken forståelse har du gitt elevene av hva argumenterende 

skriving er? Har de et klart bilde, eller er begrepet uklart for dem?  

- Er dette et problem om de ikke får en definisjon? 

4. Du nevnte i forrige intervju at elevene synes det er «stress» å skrive saktekster, fordi de 

opplever at det er større krav til formen. Kan du si noe mer om hva som er vanskelig 

med å skrive argumenterende tekster, kontra for eksempel fortellende/kreative?  

- Hva med kravet til innhold? 

Om undervisningsopplegget og perioden 

1. Hva la du vekt på da du skulle lage opplegget om argumenterende skriving? 

2. Kan du presentere undervisningsopplegget? 

3. Fulgte du planen din? Hvorfor gjorde du eventuelle endringer?  

4. Undervisningen i forkant av skrivingen la mye vekt på ulike typer argumenter og 

hvordan føre kilder i løpende tekst. Hvorfor ble akkurat dette viktig? 

5. Dere har brukt mye tid på skolen på å skrive argumenterende tekst. Hvorfor fikk dette 

en så sentral plass i undervisningsopplegget? Hvorfor skulle all skriving foregå på 

skolen, og ikke hjemme? 

6. Hvordan synes du denne perioden har gått? Stod resultatet til forventningene? 

7. Hva fungerte bra? 

8. Hva fungerte mindre bra? 

9. Hva mener du er det viktigste elevene skulle kunne etter dette undervisningsopplegget?  
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10. Hva er det minst viktige? 

Om skriveoppgaven 

1. Du lot elevene selv foreslå og stemme over skriveoppgavene. Hvorfor det?  

- Hva er fordelen og ulempene med å gjøre det på denne måten, kontra at du 

bestemmer? 

2. Er det lettere eller vanskeligere for dem å skrive om noe veldig erfaringsnært enn noe 

mer abstrakt? 

3. Kun tre elever valgte å skrive om bussholdeplass. Hvorfor tror du det ble slik? 

4. Hva var viktig å tenke på da du evaluerte oppgavene? 

5. Ofte skiller man mellom form og innhold når man vurderer en tekst. Hvordan vurderte 

du disse to komponentene? Hva var viktigst? 

6. Ut fra tekstene de har skrevet, hva har de lært? Hva har de ikke fått med seg? 

7. Hva er de viktigste erfaringene du har gjort deg etter dette undervisningsopplegget? 

8. Var det noe som overrasket deg denne perioden? 

9. Dersom du skulle laget opplegget igjen, ville du endret noe? Hvorfor/hvorfor ikke? 

10. Er det noe du vil tilføye?  

 

Intervjuguide elever 
Informasjon – før opptak 

• Hilse på eleven, og takke for at vedkommende tar seg tid til å bli intervjuet 

• Fortelle om formålet med masteroppgaven og intervjuet 

• Presisere at eleven vil være anonym, og få et fiktivt navn i oppgaven. Det vil ikke være 

mulig å finne ut hvem som er intervjuet 

• Ingen andre enn jeg skal vite hvem som har sagt hva.  

• Fortelle at intervjuet vil bli tatt opp, og at dette blir slettet når oppgaven er ferdig 

• Fortelle at eleven når som helst kan trekke sitt samtykke uten grunn, og forklare hva 

dette betyr 

• Spørre eleven om jeg kan kontakte eleven dersom jeg har flere spørsmål eller trenger en 

oppklaring, og be om kontaktopplysninger 

• Spørre eleven om vedkommende har noen spørsmål 

• Sette på opptakeren 

Eget arbeid 

1. Dere kunne velge mellom å skrive om «Ingen lekser i grunnskolen» og «Bussholdeplass 

ved Toppen skole».  

Kristian: Du valgte å skrive om lekser 

Anja: Du valgte å skrive om lekser 

Thea: Du valgte å skrive om lekser 

Silje: Du valgte å skrive om lekser 

Markus: Du valgte å skrive om bussholdeplass 

Ida: Du valgte å skrive om lekser 

Hvorfor valgte du den oppgaven? Hva tenkte du da du skulle velge skriveoppgave? 

2. Hvordan la du opp arbeidet med teksten? 

3. Hva synes du at du fikk til? 
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4. Hva synes du at du ikke fikk til? 

5. Var det noe som var lett? 

6. Var det noe som var vanskelig? 

7. Hvordan var det å finne argumenter for og mot saken? 

8. Kristian: Da dere satt i responsgrupper, så fortalte du at du egentlig ønsker å ha lekser, 

sånn at ikke skoledagene skal bli så lange. I teksten din argumenterte du mot lekser. 

Hvorfor gjorde du det? 

9. Følte du at du fikk brukt det du lærte om argumenterende skriving da du selv skulle 

skrive? Hvorfor/hvorfor ikke? 

10. I ettertid, er det noe du ville gjort annerledes? 

Ta utgangspunkt i tilbakemeldingene på oppgaven.  

11. Forstod du tilbakemeldingene? 

12. Hva mente læreren du fikk til? 

13. Hva mente læreren du måtte jobbe med? 

14. Hvorfor tror du du fikk denne tilbakemeldingen? Peke på utvalgte tilbakemeldinger. 

Kristian: Du fikk tilbakemelding på at du viste god mottakerbevissthet. Hva betyr det, 

og hvorfor er det viktig? 

Anja: Du fikk tilbakemelding på at du tydeligere måtte oppgi kildene dine i teksten. 

Hva betyr det, og hvorfor er det viktig? 

Thea: Du fikk tilbakemelding at du ikke skulle bruke samme kilde to ganger på rad. 

Hvorfor tror du at du fikk den tilbakemeldingen? 

Silje: Du fikk tilbakemelding på at strukturen din er god. Hva mente læreren med det, 

og hvorfor tror du du fikk denne tilbakemeldingen? 

Markus: Du fikk tilbakemelding på at et av avsnittene dine var litt rotete. Hvorfor tror 

du du fikk denne tilbakemeldingen, tror du? Hva mente læreren med det? 

Ida: Du fikk tilbakemelding på at du hadde god struktur i oppgaven. Hva mente læreren 

med det? Hvorfor tror du du fikk denne tilbakemeldingen? 

15. Hvordan kan du bruke tilbakemeldingene til å bli bedre til å skrive argumenterende 

tekster? 

16. Hva vil du gjøre neste gang du skal skrive en argumenterende tekst? 

 Undervisningen 

17. Dere har nå jobbet med det som kalles «argumenterende skriving». Hvordan synes du 

det har vært å jobbe med dette? 

18. Hva har du lært i denne perioden?  

- Var det noe du lærte som var viktigere enn noe annet? 

19. Kan du forklare meg hva mener du mener argumenterende skriving er? Hvorfor er det 

viktig å kunne argumentere?  

20. Er argumenterende skriving annerledes enn annen type skriving du har lært? På hvilken 

måte? Hva er lettere/vanskeligere med argumenterende skriving enn for eksempel 

fortellende skriving? 

21. Hva tror du læreren mener er viktigst å kunne om argumenterende skriving? 

22. Var det noe du skulle ønske du kunne lært mer om? 

23. Er det noe læreren kunne gjort annerledes?  

24. Er det noe du vil tilføye? 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

Forespørsel om deltakelse i masteroppgaven 

«Argumenterende skriving på ungdomstrinnet» 

Bakgrunn og formål 

En av skolens oppgaver er å skape demokratiske medborgere. Et ledd i dette er å gi elevene 

opplæring i argumentasjon. Studier har vist at norske elever har hatt problemer med å skrive 

argumenterende tekster etter endt grunnskoleutdanning. I den forbindelse ønsker jeg å 

undersøke hvordan det arbeides med argumenterende skriving på ungdomstrinnet. 

Denne studien er en masteroppgave i norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Klassen er 

tilfeldig trukket ut for å delta i undersøkelsen.   

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Datainnsamlingen vil være en kombinasjon av observasjon, intervju og tekstanalyse. 

Hovedvekten vil ligge på klasseromsobservasjon, der jeg observerer og tar notater fra det som 

hender i timene. Noen av elevene vil bli valgt ut til å delta i dybdeintervjuer. Dette gjøres for 

å undersøke hva elevene anser som relevant kunnskap de tar med seg fra undervisningen, og 

slik få en indikasjon på læringsutbyttet. Intervjuene vil bli tatt opp, og de utvalgte elevenes 

skriftlige arbeid vil bli samlet inn og analysert.  

På forespørsel kan foresatte få se spørsmålene.  

Hva skjer med informasjonen?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Deltakerne garanteres anonymitet, og 

hverken skole, lærer eller elever vil gjenkjennes i publikasjonen. Kun jeg vil ha tilgang til 

personopplysningene, og disse vil lagres slik at man må ha passord og brukernavn for å få 

tilgang til dem. Koblingsnøkkelen vil lagres adskilt fra øvrig data.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2017. Alle personopplysninger som er lagret 

elektronisk, vil da anonymiseres. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og deltakere kan når som helst trekke sitt samtykke uten å 

oppgi noen grunn. Dersom man trekker seg, vil alle opplysninger anonymiseres.  

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med masterstudent Maria Skuland på 971 

94 815 eller maria.skuland@gmail.com eller veileder Kari Anne Rødnes på 

k.a.rodnes@ils.uio.no eller 22854834. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. Studien vil følge forskningsetiske retningslinjer. 
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Samtykke til deltakelse i forskningsprosjektet 

«Argumenterende skriving på ungdomstrinnet» 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til at mitt barn deltar 

 

Barnets navn: 

______________________________________________________________________ 

 

Foreldre/foresattes signatur, dato: 
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