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Sammendrag  
Denne studien undersøker modelltekstsamtaler om leserinnlegg på åttende trinn. Leserinnlegg 

er argumenterende tekster, og forskning har vist at ungdomsskoleelevers argumenterende 

skrivekompetanse er mangelfull. Det er imidlertid få studier som har undersøkt hvordan 

modelltekstsamtaler forankret i argumenterende tekster foregår i klasserommet. Formålet med 

modelltekstsamtaler er nettopp å gjøre de aktuelle tekstene mer forståelige for leseren. 

Masteroppgavens problemstilling er derfor: Hva kjennetegner seks norsklæreres 

modelltekstsamtaler om leserinnlegg på åttende trinn? Studien undersøker hva som 

kjennetegner leserinnleggene som brukes som modelltekster. I tillegg ser studien på hvordan 

lærerne retter oppmerksomhet mot de tekstlige aspektene ved modelltekstene. Undersøkelsen 

ser også på hvordan elevene kan få øye på ulike språktrekk, samt hvordan de kan inkludere 

dem i egne tekster og diskutere dem kritisk. Problemstillingen blir besvart gjennom 

videoobservasjonsanalyse som metode.  

 

Analysen viser at flertallet av lærerne bruker autentiske leserinnlegg i sin undervisning. 

Modelltekstene er publisert i Aftenpostens Si;D-spalte, og tematiserer hvordan det er å være 

ungdom i dag. Studien antyder at læringsverdien som ligger i modelltekstsamtalene er knyttet 

til de språklige trekkene, snarere enn innholdet, i modelltekstene. På den måten legitimerer 

leserinnleggene sin plass i norskfagets tekstkultur. Studien finner videre at lærerne fokuserer 

på et globalt nivå i teksten. Her retter de oppmerksomheten mot modelltekstens tittel, 

hoveddel, konklusjon, virkemidler og formål. Det er imidlertid når lærerne fokuserer på et 

lokalt tekstnivå at modelltekstsamtalen preges av et norskfaglig metaspråk. Studien peker på 

at dette er en praksis flere norsklærere kan implementere i sine modelltekstsamtaler. I 

modelltekstsamtalen belyser norsklærerne tre utfordrende aspekter ved argumenterende 

skriving. Disse er knyttet til elevenes engasjement, organiseringen av argumentene, samt 

hvordan de kan treffe den riktige språklige tonen i leserinnleggene. Dermed antyder studien at 

modelltekstsamtalene kan bidra til å gjøre tekstene mer tilgjengelige for elevene, men at en 

større andel av samtalen med fordel kan ha et slikt oppklarende fokus.  
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Forord 
 
For fem år siden visste jeg ikke hva en modelltekst var. For fem år siden visste jeg ikke hva 

en validitetstrussel var. For fem år siden visste jeg ikke hva en didaktisk implikasjon var.  

 

Nå sitter jeg her og har skrevet en masteroppgave om modelltekster. Studietiden som 

lektorstudent har vært fem fantastisk år. Fem år med forelesninger, seminarer og 

kvalifikasjonsoppgaver. Fem år med lange lunsjer og foreningsvirksomhet. Tidlige morgener, 

sene kvelder, og noe midt imellom. I løpet av fem år samler det seg opp en rekke mennesker 

som fortjener en stor takk. Et takk for artikkelen du anbefalte, et takk for oppmuntringen du 

ga, et takk for i dag. 

 

Jeg vil først takke mine to veiledere Marte Blikstad-Balas og Cecilie Pedersen Dalland. Tusen 

takk for alle innspill, retoriske spørsmål og konstruktive tilbakemeldinger. Tusen takk for at 

dere hele tiden har trodd på meg og prosjektet mitt. Jeg vil også takke Kirsti Klette, Astrid 

Roe, Bjørn Sverre Gulheim, og alle andre som har vært tilknyttet LISA-prosjektet og 

videolabben. Takk for alt dere har involvert meg, og takk for alle de faglige diskusjonene. 

Jobben som vitenskapelig assistent har vært verdens beste deltidsjobb.  

 

Gjengen på kullet fortjener også en stor takk! Den fem år lange fadderuka har vært så altfor 

bra! «Det har skjedd sykt mye gøy, men akkurat nå husker jeg ingenting». Jeg kommer til å 

savne hverdagen sammen med dere. Snakkes.  

 

Jeg vil også takke Lisbeth M. Brevik som gjorde det mulig for meg å begynne 

skriveprosessen i Oxford forrige høst. Det var et inspirerende studieopphold!  

Olav Wegner Eide, Stian Håland og Birgit Rodvelt fortjener også en stor takk for grundig 

korrekturlesing og gode innspill.  

 

Tilslutt vil jeg takke mamma og pappa, Ingvild og Kjersti. Dere er et solid stillas rundt meg.  

 

Blindern, mai 2018  

Kjetil Birkeland 
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1 Innledning  

Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hva som kjennetegner seks norsklæreres 

modelltekstsamtaler om leserinnlegg på åttende trinn. Modelltekster er eksempeltekster som 

støtter og fungerer som forbilder i elevenes egne skriveprosesser (Charney & Carlson, 1995; 

Hillocks, 1986; Øgreid, 2017). Forskning har vist at å lese modelltekster i undervisningen, 

kan påvirke elevers skrivekompetanse i en positiv retning (Graham & Hebert, 2010; 

Kamberelis, 1998; Krashen, 1984). Fokuset i denne masteroppgaven er rettet mot den 

påfølgende samtalen som følger etter at en modelltekst har blitt lest. Denne samtalen kalles en 

modelltekstsamtale, og foregår ofte i helklasseformat. Her plukkes teksten fra hverandre til 

mer håndterbare deler, som for eksempel tittel, avslutning eller et spesifikt avsnitt. I 

forskningslitteraturen kalles fasen for dekonstruksjon. Dekonstruksjon av modelltekster kan 

skje uavhengig av tekstens form og innhold, og det er tre overordnede formål forbundet med 

modelltekstsamtaler. For det første er målet å gjøre teksten mer forståelig og tilgjengelig for 

leseren (Fjørtoft, 2014; Kringstad & Kvithyld, 2014; Løkensgard Hoel, 2000). I forlengelsen 

av dette er det andre målet at elevene skal bli bedre skrivere. Et tredje mål med 

modelltekstsamtalene er å utvikle elevenes metaspråklige bevissthet (Newell, m.fl., 2011; 

Norstoga, 2003). I modelltekstsamtalene innebærer dette at elevene tar i bruk et norskfaglig 

vokabular som de kan bruke til å benevne språktrekk i egne og andres tekster (Kringstad & 

Kvithyld, 2014; Maagerø, 2015).  

 

1.1 Valg av tema og norskdidaktisk relevans  

Sett fra et norskdidaktisk perspektiv er det flere gode grunner for å gjennomføre en studie som 

ser nærmere på modelltekstsamtaler. Bruk av modelltekster som støttestrukturer er velkjente 

undervisningsformer i klasserommet (Hillocks, 1986; Kringstad & Lorentzen, 2014). Likevel 

eksisterer det lite forskning som undersøker hva som kjennetegner de påfølgende 

modelltekstsamtalene. I tillegg er overføringsverdien av å lese modelltekster noe forskningen 

konkluderer ulikt på (Charney & Carlson, 1995; Foster, 1997; Hillocks, 1986). Noen studier 

finner en minimal effekt av å lese modelltekster, mens andre hevder at modelltekster har en 

iboende støttestruktur som vil føre til at elevene skriver bedre tekster (Charney & Carlson, 

1995; Reedy, 1980). Mange modelltekststudier er imidlertid kvantitativt forankret. Det betyr 
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at de prøver å måle den potensielle effekten en modelltekst har. Dette gjøres ofte ved å 

sammenligne elevenes skrivekompetanse før og etter en modelltekst-intervensjon. Min studie 

er kvalitativt forankret og tar derfor sikte på å beskrive hva som kjennetegner 

modelltekstsamtalene i dagens norskklasserom. Siden modelltekster og modelltekstsamtaler 

kan fungere som støttestrukturer for elevene, er det interessant å undersøke hvordan denne 

støtten kommer til uttrykk i møte med tekster vi vet elevene sliter med å skrive. 

 

Fra skriveforskningen finnes det et mangfold av studier som konkluderer med at elever har 

vansker med å skrive argumenterende tekster (Andrews, 1993; Andrews, Torgerson, Low & 

McGuinn, 2009; Berge, Evensen, Hertzberg & Vagle, 2005; Øgreid, 2017). Det å 

argumentere krever ferdigheter som abstraksjon, konseptualisering og logisk sans (Andrews, 

1995, s. 4), og de argumenterende tekstene har som formål å påvirke eller overbevise leseren 

(Kringstad & Lorentzen, 2014, s. 1). Dette skal elevene gjøre ved å begrunne meningene som 

kommer frem i teksten. Forskning finner at elevtekstene har logiske brister og mangler 

relevant informasjon. I tillegg tar elevene i bruk et ekspressivt språk med en muntlig tone 

(Andrews, m.fl., 2009; Felton & Herko, 2004).  

 

Elevenes utfordring er derfor å realisere en passende tekststruktur og treffe en riktig språklig 

tone i den argumenterende teksten (Hertzberg, 2008a; Newell, m.fl., 2011). I tillegg må 

argumentasjonen forstås som relevant innenfor et fagfelt, for eksempel i norskfaget (Øgreid, 

2017, s. 203). Det nytter altså ikke å skrive en godt strukturert argumenterende tekst hvis 

innholdet ikke er relevant for den sammenhengen teksten skal forstås i. Forskning viser også 

til at bruk av modelltekster er vanlig praksis i arbeidslivet. Dette skjer for eksempel i 

forbindelse med opplæring av nyansatte i møte med arbeidsplassens tekstkultur og 

arbeidsrutiner (Winsor, 1990). Det finnes også en rekke tekster innen offentlig forvaltning 

som har blitt kritisert for å være vanskelig å forstå, og mange av disse har et argumenterende 

preg (Seljeseth, 2013). Det er med andre ord viktig å kunne forholde seg til argumenterende 

tekster, og å mestre dette kan ses i lys av et av formålene med norskfaget. I Læreplanen 

Kunnskapsløftet (2006, 2013) står det blant annet at elevene skal «Rustes til deltakelse i 

arbeidsliv og demokratiske prosesser» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Bruk av 

argumenterende modelltekster i undervisningen kan med andre ord forberede elevene til 

deltakelse i videre arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor et behov for å undersøke hva som 

kjennetegner modelltekstene og modelltekstsamtalene om argumenterende tekster i dagens 

norskklasserom.  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

I denne studien vil jeg undersøke hva som kjennetegner modelltekstsamtaler forankret i 

argumenterende tekster, nærmere bestemt leserinnlegg. Leserinnlegg har et argumenterende 

preg, og har en stabil posisjon i norskfagets tekstkultur på ungdomstrinnet (Veum, 2015, s. 

91). Jeg vil derfor studere hvordan seks norsklærere dekonstruerer argumenterende 

modelltekster på åttende trinn. Det er særlig lærerens undervisning som vil være i fokus i 

denne studien. Min problemstilling er derfor som følger: 

«Hva kjennetegner seks norsklæreres modelltekstsamtaler om leserinnlegg på åttende 

trinn?»  

For å belyse den overordnede problemstillingen er den konkretisert til tre forskningsspørsmål:  

 

I. Hva kjennetegner leserinnleggene som brukes som modelltekster?  

II. Hvordan og hvilke aspekter ved leserinnleggene vektlegges i 

modelltekstsamtalene?  

III. Hvilke kvalitetstrekk preger modelltekstsamtalene? 

 

Jeg er altså interessert i å kartlegge hva som kjennetegner leserinnleggene som brukes som 

argumenterende modelltekster, hva lærerne vektlegger ved dem, og hvilke eventuelle 

kvalitetstrekk som preger modelltekstsamtalene. I tillegg er jeg interessert i å undersøke 

hvordan modelltekstsamtalen brukes i møte med de utfordrende aspektene ved 

argumenterende skriving. For å svare på problemstillingen har jeg valgt 

videoobservasjonsanalyse som metode. Gjennom den store klasseromsstudien Linking 

Instruction & Student Achievement, LISA-studien, (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017) har 

jeg fått tilgang til videodata fra 46 ulike norskklasserom på åttende trinn. Fra denne studien 

har jeg valgt ut seks norsklærere som bruker leserinnlegg som modelltekster i sin 

undervisning.  
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1.3 Studiens avgrensninger 

I denne masteroppgaven undersøker jeg altså hva som kjennetegner norsklæreres 

modelltekstsamtaler. Selv om modelltekstsamtaler ofte resulterer i at elevene skal skrive egne 

tekster, har jeg ikke samlet inn elevtekster og analysert disse. Studien har derfor ingen 

forutsetninger for å si hvorvidt de ulike modelltekstsamtalene fører med seg positive eller 

eventuelle negative skriveresultater i fremtiden. Dette valget henger sammen med at formålet 

med studien ikke er å måle elevers skrivekompetanse, men snarere å undersøke hvordan 

modelltekster blir plukket ifra hverandre som en del av norskundervisningen. Jeg inkluder 

likevel teori fra skriveforskningen som redegjør for utfordringer ved argumenterende skriving. 

Denne forskningen blir derfor et teoretisk bakteppe for hvordan modelltekstene potensielt kan 

støtte elevene med disse utfordringene. Jeg kartlegger heller ikke spesifikke samtalemønstre i 

modelltekstsamtalen. Det henger sammen med at det er lærerens dekonstruksjon og 

innramming av modelltekstene som er de avgjørende aspektene for å besvare 

problemstillingen min.  

 

1.4 Kart over videre lesing  

I dette kapittelet har jeg redegjort for masteroppgavens temavalg, norskdidaktiske relevans og 

problemstilling. I kapittel to setter jeg studien inn i et større teoretisk rammeverk. Jeg 

presenterer teori knyttet til hvordan modelltekster brukes i klasserommet, samt hva som 

kjennetegner argumenterende skriving. I kapittel tre presenterer jeg relevante studier som 

belyser bruken av modelltekster i undervisningen, samt utfordringer knyttet til 

argumenterende skriving. I kapittel fire presenterer jeg studiens forskningsdesign og utvalg. I 

tillegg redegjør jeg også for fordeler og ulemper med videoobservasjon som metode, og 

diskuterer oppgavens validitet og reliabilitet. I kapittel fem presenterer jeg funnene fra 

videoanalysen. Jeg kontekstualiserer først de seks norsktimene jeg har observert, før jeg 

presenterer funnene fra tre ulike delanalyser. Disse tre delanalysene tar utgangspunkt i 

oppgavens tre forskningsspørsmål. I kapittel seks diskuterer jeg betydningen av hovedfunnene 

sett i lys av eksisterende teori og forskning. Oppgavens sjuende kapittel er viet til en 

konklusjon, mens kapittel åtte foreslår videre forskning og didaktiske implikasjoner.  
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2 Teoretisk rammeverk 

Formålet med teorikapittelet er å plassere studien inn i et større teoretisk rammeverk. På den 

måten blir det tydeligere hva slags teoretiske perspektiver som legger føringer for studien 

min, samt hvilken teoretisk sammenheng studien er en del av. I teorikapittelet presenterer jeg 

teori knyttet til hvordan modelltekster brukes i klasserommet, samt hva som kjennetegner 

argumenterende skriving. Innledningsvis i delkapittel 2.1 definerer jeg hva en modelltekst er. 

Deretter etablerer jeg i delkapittel 2.2 hva som kjennetegner argumenterende tekster, mens jeg 

i delkapittel 2.3 presenterer teori knyttet til dekonstruksjon og modelltekstsamtaler. I 

delkapittel 2.4 ser jeg på hvilken posisjon argumenterende tekster og argumenterende skriving 

har i norskfaget. Med utgangspunkt i den australske sjangerpedagogikken vil jeg i delkapittel 

2.5 etablere forholdet mellom argumenterende skriving og dekonstruksjon av modelltekster. I 

delkapittelet 2.6 redegjør jeg for hva som ligger i metaspråklig bevissthet, og knytter dette til 

modelltekstsamtaler. Tilslutt oppsummerer jeg det teoretiske rammeverket i delkapittel 2.7.  

 

2.1 Hva er en modelltekst?  

Davida Charney og Richard Carlson (1995, s. 519) definerer en modelltekst som «En tekst 

skrevet av en spesifikk forfatter i en spesifikk situasjon som kan gjenbrukes for å 

eksemplifisere og generalisere en sjanger». Siden tekstene gjenbrukes og eksemplifiserer en 

sjanger, betraktes modelltekster som støttestrukturer, såkalte stillaser,1 i elevenes 

læringsprosesser (Kringstad & Lorentzen, 2014). Dette er blant annet fordi modelltekster kan 

visualiserer et ferdig produkt for elevene. Ifølge Trude Kringstad og Vibeke Lorentzen (2014, 

s. 7) kan en modelltekst være en konstruert tekst skrevet av læreren, en tidligere elevtekst eller 

en autentisk tekst. Autentiske tekster er skrevet i autentiske skrivesituasjoner, og kommer ofte 

utenfra skolen som institusjon. En viktig faktor ved bruken av modelltekster er at den er et 

godt eksempel på den teksten eleven selv skal skrive, samt at teksten er tilpasset elevens nivå 

(Hertzberg, 2001; Kringstad & Lorentzen, 2014). Torlaug Løkensgard Hoel (2000, s. 103) 

poengterer at det ikke er vilkårlig hva og hvem elevene etterligner. En forutsetning er blant 

annet at eleven kan relatere seg til det idealet som skal etterlignes. Laila Aase (2002, s. 55) 

                                                
1 Jeg redegjør fyldigere for hva som ligger i begrepene støttestruktur og stillas i delkapittel 2.5.  



6 

sier at den pedagogiske verdien av å lese modelltekster ligger i «tekstens eksemplifisering 

framfor regelens teoretisering». På den måten skiller modelltekster seg fra punktlister og 

beskrivelser som typisk lister opp hva spesifikke tekster skal bestå av. Andre har også hevdet 

at ved å bruke modelltekster i undervisningen, kan modelltekstene vise til relevante måter å 

kommunisere i faget på (Smidt, 2010). Samtidig kan modelltekstene bygge på bestemte tenke- 

og væremåter knyttet til fagets egenart (Hoem, Håland & Skartveit, 2015, s. 288). Kritikere 

hevder imidlertid at bruken av modelltekster fokuserer for mye på det ferdige produktet, og 

for lite på selve skriveprosessen. Modelltekster inviterer på den måten til en form for 

reproduksjonspedagogikk. Dette betyr at elevene prøver å kopiere tekstens språktrekk, snarere 

enn å la seg påvirke og inspirere (Callaghan m.fl., 1993, s. 191).  

 

2.1.1 Modelltekster i læreplanen  

Å bruke modelltekster i undervisningen er også forankret i norskfagets kompetansemål. Etter 

revisjonen av læreplanen i 2013 ble et av kompetansemålene etter 10. trinn at elevene skal 

«Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Mette Haustreis (2013) påpeker at å bruke modelltekster var 

et nytt begrep i revisjonen, men at praksisen sannsynligvis ikke var noe nytt for norsklærere. 

Videre trekker hun frem at å skrive etter mønstre fra andre tekster en ansett som en 

skrivestrategi, og at utfordringen for læreren er å finne brukbare modelltekster som illustrerer 

akkurat det man ønsker å vise elevene. Haustreis (2013, s. 38) argumenterer for at å bruke 

gode elevbesvarelser som modelltekster ofte er veien å gå. Det er fordi tekster skrevet av 

profesjonelle skribenter kan virke uoverkommelig både språklig og rent teknisk. Begrepene 

modelltekster og eksempeltekster blir i forskningslitteraturen brukt litt om hverandre. Jeg 

bruker betegnelsen modelltekst videre i min oppgave fordi majoriteten av den nasjonale og 

internasjonale forskningen bruker denne betegnelsen. Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) 

legger ingen føringer for hvorvidt modelltekstene skal være autentiske eller ikke, ei heller 

hvorvidt de bør etterfølges av modelltekstsamtaler, og hva som eventuelt bør kjennetegne 

disse. Forskning har vist at ungdomsskolelærere bruker både tekster fra aviser og 

fiksjonstekster som modelltekster (Hertzberg & Roe, 2016). Fiksjonstekstene som ble brukt 

som modelltekster var ofte tidligere eksamensbesvarelser skrevet av elever fra tidligere 

årskull. Forfatteren var som regel anonymisert, og på den måten var det enklere å kritisere og 

analysere teksten (Hertzberg & Roe, 2016, s. 568). 



7 

 

Flere forskere har imidlertid understreket viktigheten av at modelltekstene bør være 

autentiske. De mener at autentiske tekster i større grad kan oppfattes som relevante for 

elevenes daglige liv (Purcell-Gates, 2007; Rose & Martin, 2012). Dette tekstsynet henger også 

sammen med erkjennelsen av at samfunnet stadig blir mer tekstdrevet og tekstbasert 

(Blikstad-Balas, 2016; Karlsson, 2009). Elevene trenger derfor kjennskap til tekster utenfra 

klasserommets fire vegger.  

 

2.1.2 En etablert klasseromspraksis 

George Hillocks (1986) finner i sin metastudie at å jobbe med modelltekster er en etablert 

klasseromspraksis som kombinerer lesing og skriving. Videre brukes modelltekster ofte når 

man underviser i form- og sjangerkunnskap (Hillocks, 1986, s. 167-170). Her presenterer 

læreren en modelltekst som elevene kan imitere, samt bruke aktivt når de skal skrive egne 

tekster. Nyere studier av elevtekster finner også at elevene tar i bruk språktrekk og språklige 

mønstre fra tekster de allerede har lest (Håland, 2013; Macbeth, 2010). I en norsk 

sammenheng finner skriveforskere at å bruke modelltekster er en vanlig undervisningspraksis 

(Blikstad-Balas, Roe & Klette, 2018; Roe & Helstad, 2014). Språklærere uttrykker også at de 

anser modelltekster som effektive verktøy i møte med å støtte elevene i deres skrivearbeid 

(Stolarek, 1991). Modelltekstene blir her studert og analysert av elevene, hvorpå de ulike 

språktrekkene overføres til elevenes egne tekster. Videre finner Hillocks (1986) at eldre elever 

lettere klarer å overføre språktrekk til egen skriving, sammenlignet med yngre elever. Når det 

kommer til tidspunktet for når læreren bør introdusere modelltekstene, finner Hillocks (1986) 

to tendenser. Den ene tendensen er at elevene først plukker modellteksten fra hverandre, før 

de overfører kunnskapen og språktrekkene til egne tekster. Den andre tendensen er at elevene 

møter modellteksten underveis i egen skriveprosess. Her har elevene typisk begynt på en 

skriveoppgave og modellteksten kan her fungere som en rettesnor for tekstens form og 

innhold. En vanlig antakelse blant lærere er at elevers kjennskap til gode tekster fører til bedre 

skrevne tekster (Hillocks, 1986, s. 153). Man tenker seg altså at elevene lærer seg å skrive ved 

å imitere tekstens form og språklige kjennetegn2 (Hillocks, 1986, s. 154). 

                                                
2 Tanken om at elever lærer å skrive av å lese og imitere andre tekster kan ses i lys av begrepet intertekstualitet. 
Intertekstualitet handler om at alle tekster på en eller annen måte er i dialog med hverandre (Bakhtin, 1981; 
Barthes, 1989, s. 60; Kristeva, 1980). Dette er imidlertid ikke teorier som direkte angår min problemstilling, og 
de utdypes derfor ikke ytterligere i denne masteroppgaven.  



8 

2.2 Hva er en argumenterende tekst?  

Selv om jeg ikke skal studere argumenterende elevtekster, er kjennskap til den 

argumenterende skrivingens egenart et nødvendig teoretisk bakteppe. Det er fordi teoriene gir 

meg innsikt i hvilke aspekter som potensielt blir vektlagt i modelltekstsamtalene forankret i de 

argumenterende modelltekstene. I tillegg belyser forskningen hvilke utfordringer som er 

forbundet med argumenterende skriving. I min analyse vil det være interessant å se hvordan 

disse utfordringene blir viet oppmerksomhet i modelltekstsamtalene, nettopp fordi formålet 

med modelltekster er å gjøre en gitt teksttype mer forståelige for leseren. 

 

Richard Andrews (1995, s. 4) hevder at det å argumentere krever ferdigheter som abstraksjon, 

konseptualisering og logisk sans. Det å mestre skriftlig argumentasjon er derfor ansett som en 

kompleks kompetanse (Bacha, 2010; Øgreid, 2017, s. 199). Anne Kristin Øgreid (2017) 

definerer argumenterende skriving som «(...) Å framsette en påstand, veie for og imot, forutse 

og imøtegå motargumenter, samt å inneha kunnskap om emnet (...)» (Øgreid, 2017, s. 199). I 

tillegg skal kunnskapen uttrykkes på en effektiv måte. Den skriftlige argumentasjonen er altså 

monologisk. I dette ligger det at skriveren må bruke seg selv for å finne relevante argumenter 

for og imot en sak (Freedman & Pringle, 1989). En utfordring for skriveren er derfor å 

implementere flere synspunkter og motstemmer i sin skriftlige tekst. Dette til forskjell fra 

muntlig argumentasjon, hvor man ofte får presentert andre synspunkter av en motdebattant i 

øyeblikket. Skriveforskere påpeker også at elevene ikke bør skrive tekster med for-og-

motargumenter, før de evner å argumentere for én side av saken (Andrews, 1995; Dixon & 

Stratta, 1982). Argumentasjonen må også forstås som relevant innenfor et gitt fagfelt, for 

eksempel i norskfaget (Øgreid, 2017, s. 203). Det nytter altså ikke å skrive en godt strukturert 

argumenterende tekst hvis innholdet ikke er relevant for den sammenhengen teksten skal 

forstås i.  

 

Argumenterende teksters egenart viser at det er krevende å skrive slike tekster.  

Skriveforskere har tatt til orde for at å eksponere elevene for et bredt utvalg av 

argumenterende tekster, potensielt kan føre til at de mestre denne typen skriving (Andrews, 

1995; Freedman & Pringle, 1989). I tillegg blir tekststrukturen ofte trukket frem som en årsak 

til hvorfor argumenterende skriving oppfattes som utfordrende (Hertzberg, 2008a, s. 227). 

Denne oppfattelsen henger sammen med at argumenterende tekster ikke kan dra nytte av de 

kjente struktureringsprinsippene som kronologien i skjønnlitterære fortellinger gjør. Denne 
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kronologien er også et internalisert tekstmønster vi bruker i dagligtalen for å fortelle om ulike 

situasjoner og hendelser. De argumenterende tekstene er ofte ikke strukturert etter tid, og 

skriveren må derfor finne andre prinsipper å strukturere innholdet sitt på (Skjelbred 2013, s. 

101). Ifølge Frøydis Hertzberg (2008a, s. 227) er det rett og slett ikke lett å komponere en 

argumenterende tekst uten gjentatte ganger å ha sett eksempler på hvordan strukturen i slike 

tekster kan realiseres. Slike eksempler kan elevene få nettopp gjennom ulike modelltekster. 

Læreren må også undervise i hvordan elevene kan strukturere og ramme inn argumentene sine 

på en korrekt måte. Dette kalles for meta-kommentarer (Newell, m.fl., 2011). George Newell 

med kolleger (2011, s. 297) trekker også frem at det trengs mer forskning på selve 

undervisningen og lærernes metoder i å utvikle elevenes ferdigheter innenfor argumenterende 

skriving og lesing. Det å bruke modelltekster kan anses som en metode for å utvikle elevenes 

argumenterende ferdigheter, og denne studien er derfor et etterspurt bidrag.  

 

Den argumenterende teksten har som formål å påvirke eller overbevise leseren (Kringstad & 

Lorentzen, 2014, s. 1). Dette skal elevene gjøre ved å begrunne meningene som kommer frem 

i teksten. Videre hevder Kringstad og Lorentzen (2014) at en argumenterende tekst ikke har 

en bestemt form, og derfor ikke kan klassifiseres som en egen sjanger, men en teksttype3. Den 

argumenterende teksten kommer derimot til uttrykk gjennom en rekke sjangre, som for 

eksempel taler, leserinnlegg og kronikker. Når elevene forholder seg til teksttyper er formålet 

med teksten avgjørende for de valgene eleven tar i skrivingen sin (Blikstad-Balas & 

Hertzberg, 2015, s. 48). Ved å se nærmere på formålsrettet skriving kartla SKRIV-prosjektet 

elevenes skrivekompetanse (Smidt, 2010). Deres konklusjon var at elevene må vite hvorfor de 

skal skrive, hvem de skriver til, og hva teksten skal brukes til (Blikstad-Balas & Hertzberg, 

2015, s. 31). Formålet med skrivingen bør altså være mer eksplisitt formulert (Smidt, 2010). 

Dette betyr altså at hvis formålet med en tekst er å overbevise eller påvirke leseren, må eleven 

bruke relevante argumenter, ordlegge seg på en riktig måte, samt bruke en språklig tone som 

står i stil med formålet med teksten. Det er interessant å se hvordan slike tekstlige aspekter 

blir lagt vekt på i muntlige modelltekstsamtaler.  

 

                                                
3 Jeg diskuterer ikke forholdet mellom teksttype og sjanger nærmere i denne oppgaven. For en diskusjon av 
temaet, se Blikstad-Balas (2018), Blikstad-Balas og Hertzberg (2015) og Blikstad-Balas, Roe og Jensen (2018).  
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2.3 Dekonstruksjon gjennom modelltekstsamtaler  

Inspirert av David Rose og James Robert Martin (2012) deles argumenterende skriving inn i 

fire faser (Kringstad & Lorentzen, 2014; Kringstad, Kvithyld & Lorentzen, 2018). Disse 

fasene er: 

 

        1) Bygge kunnskap 

        2) Dekonstruere en modelltekst 

        3) Konstruere tekst i fellesskap  

        4) Skrive individuelt 

 

Det er punkt to som er fokuset for denne oppgaven. Funn fra forskning peker på at 

dekonstruksjon av modelltekster ofte skjer gjennom samtaler, såkalte modelltekstsamtaler 

(Håland, 2018). Disse samtalene tar ofte form som helklassesamtaler. Forskning knyttet til 

helklassesamtaler har vist at disse samtalene ofte er sterkt lærerstyrte, og at elevenes innspill 

er relativt korte (Klette, 2013). Rose og Martin (2012) understreker også at 

dekonstruksjonen må brytes ned i mer håndterbare steg. På den måten kan dekonstruksjonen 

innebære å avdekke eventuelle uklarheter og misforståelser knyttet til modellteksten. Ifølge 

Kringstad og Lorentzen (2014, s. 7) kan dekonstruksjonen typisk bestå av tre faser:  

 

i. Undersøke en argumenterende modelltekst for å identifisere tekststruktur og språklige 
kjennetegn. 

ii. Diskutere formål og mottaker sett opp mot den konteksten teksten inngår i.  

iii. Plukke teksten fra hverandre i mindre deler for å se nærmere på de enkelte 
argumentene og de språklige valgene som er gjort.  
 

I modelltekstsamtalen er tanken at eleven gradvis tar kontroll over nye tekstelementer og 

mønstre fra modellteksten, for deretter å knytte disse til egen skriving. På denne måten kan 

læreren trekke seg ut av skriveprosessen etter hvert som eleven mestrer mer og mer av 

skrivingen (Dixon & Stratta, 1982, s. 43). Eva Maagerø (2015) forklarer at 

modelltekstsamtalen bygger på prinsippet om at elever trenger eksplisitt undervisning i 

lesing og skriving for å utvikle seg faglig. Målet med samtalen er at elevene skal få 

redskaper for bedre å forstå og være kritiske til tekster andre har skrevet (Maagerø, 2015, s. 

44). Store deler av samtalen dreier seg altså om å bli oppmerksomme på de språkvalgene 
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som er gjort av forfatteren av teksten, samt på den funksjonen eller effekten språkvalgene 

har. Lise Kulbrandstad (2018, s. 263-264) kaller fasen for etterlesingsfasen, og skriver at 

lesing i fellesskap kan være et naturlig utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. I dette 

arbeidet vil det være naturlig å se nærmere på hvordan overskrifter og oppbygging av 

enkeltavsnitt ser ut i teksten. Hvem som har skrevet teksten, hvem den er skrevet for, og i 

hvilket medium teksten er publisert i, er også aspekter som bør inkluderes i gode 

modelltekstsamtaler (Macken-Horarik, 1998). Andre relevante spørsmål er hva elevene 

lærte, og hvilke eventuelle nye ord teksten bestod av. Det er lite teori som eksplisitt 

fremhever hvor lenge en modelltekstsamtale bør vare. Dette er derfor et interessant aspekt 

jeg vil kartlegge i min undersøkelse.  

 

De overnevnte aspektene som bør vies oppmerksomhet i modelltekstsamtalene oppfordrer 

elevene til å bruke et presist metaspråk; et språk om språket (Nordstoga, 2003, s. 55). Her er 

det langsiktige målet å bygge opp en språklig selvtillit hos elevene. Ved å opparbeide seg et 

norskfaglig språklig repertoar kan eleven lære seg å formulere seg presist når tekster skal 

analyseres og tolkes (Maagerø, 2015, s. 44). På samme måte som modellteksten i seg selv 

kan fungere som en støttestruktur (Kringstad & Kvithyld, 2014), poengterer Anne Håland 

(2016) at også modelltekstsamtalen kan være en støttestruktur i undervisningssammenheng. 

Her bygger læreren et stillas rundt elevene gjennom spørsmålene sine (Håland, 20116, s. 

202; Maybin, Mercer & Steirer, 1992). I modelltekstsamtalen leder spørsmålene 

oppmerksomheten mot tekstens språk, struktur, sammenheng, innhold og tema. Det er ofte 

de språktrekkene man ikke kan forvente at elevene blir oppmerksomme på egenhånd, man 

retter oppmerksomheten mot i modelltekstsamtalene.  

 

Videre trekker Maagerø (2015) frem at modelltekstsamtalen bør være tekstnær. Det 

innebærer at teksten ofte leses høyt slik at læreren kan rette oppmerksomheten mot de ulike 

språktrekkene. I modelltekstsamtalen er det også viktig å ivareta balansen mellom det 

globale og lokale tekstnivået. Annette Kronholm-Cederberg (2009) og Agnete Bueie (2017) 

har forsøkt å fange opp dynamikken mellom det globale og lokale tekstnivået. Bueies (2017) 

analysekategorier er brukt på lærerkommentarer på elevtekster. I hennes analyse handler det 

globale nivået om sjanger og struktur, mens det lokale nivået ser på syntaks, ordforråd, 

rettskriving og tegnsetting (Bueie, 2017, s. 47). Dette er interessante aspekter jeg vil se 

nærmere på i modelltekstsamtalene.  



12 

2.4 Argumentasjon i norskfaget  

Ifølge et av kompetansemålene etter 10. trinn skal elevene «Gjenkjenne retoriske 

appellformer og måter å argumentere på» (Utdanningsdirektoratet, 2013). På bakgrunn av 

dette mener skriveforskere at argumenterende tekster har fått en sterkere posisjon og 

progresjon i den gjeldende læreplanen (Kringstad & Kvithyld, 2013). Skriving er også en av 

læreplanens fem grunnleggende ferdigheter. Disse ferdighetene er ansett som nødvendige 

redskaper for elevenes læring og utvikling4 (Utdanningsdirektoratet, 2015). I tillegg sier LK06 

at elevene skal «Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på 

hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). På den måten får de argumenterende tekstene sin forankring i 

norskfaget. I læreplanen står det imidlertid lite om hva som faktisk kjennetegner disse 

tekstene. På bakgrunn av det mener skriveforskere at læreplanen er utydelig på hva skriving i 

norskfaget egentlig innebærer, og det har blitt stilt spørsmål ved hvilke teksttyper og sjangre 

som hører hjemme i den norskfaglige tekstkulturen (Kringstad & Kvithyld, 2013, s. 32). Kjell 

Lars Berge (2012) har også kritisert hvordan skriving foregår i norske klasserom. Han mener 

blant annet at elevene må eksponeres for mer sakpregede tekster. På den måten vil norskfaget 

forberede elevene til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv etter endt skolegang. 

 

2.4.1 Hvilke tekster skal elevene skrive?  

LK06 definerer skriving i norskfaget som: 

 

Å kunne uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å 

kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk norskfaglige 

begreper (…). Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å 

planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål 

og mottaker (…) (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 4, mine uthevinger).  

 

Uthevingene er aspekter ved skriving det er viktig å ta med seg videre i oppgaven. Det er 

fordi kritikere mener det er uklart hva som ligger i begrepene i denne definisjonen, og det er 

                                                
4 Jeg redegjør ikke mer om de grunnleggende ferdighetene i denne oppgaven. For flere perspektiver knyttet til 
implementeringen av de grunnleggende ferdighetene, se Hertzberg (2012).  
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derfor relevant å se hvilken forståelse som blir praktisert i klasserommet. Trude Kringstad 

Trygve Kvithyld (2013) mener at læreplanen bruker en såkalt tautologi. En tautologi er et 

språklig uttrykk som bruker flere ulike ord for å si en og samme ting, av typen «ugift ungkar». 

Kringstad og Kvithyld (2013, s. 33) spør retorisk: «Og om ein skulle lure på kva 

«norskfaglege sjangrar» er, så blir det definert som «teksttypar som er relevante for faget». 

Og da er vi kanskje like langt?» (2013, s. 33). Kritikken er altså rettet mot fagets læreplan, og 

ikke nødvendigvis elevenes skrivekompetanse, som en årsak til uklarheten rundt hva slags 

tekster elevene skal skrive i norskfaget.  

 

Læreplanen vektlegger at elevene skal skrive tekster på fagenes premisser (Berge, 2012). Det 

bygger på forståelsen av at hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine 

egne skrivemåter. Skriving innenfor et fag skiller seg fra skriving i et annet. Å lære seg et fag 

betyr å lære å uttrykke seg på fagets premisser (Kvithyld & Kringstad, 2013). Jeg tydeliggjør 

for hva som kjennetegner norskfagets fagspesifikke tekstkompetanse i delkapittel 2.6. 

Samtidig har andre forskere kritisert skriving på fagenes egne premisser. Med utgangspunkt i 

flere studier mener Elizabeth Moje (2008) blant annet at en slik fagspesifikk tilnærming til 

skriving er for vanskelig for mange elever. Det hersker altså tvil og debatt rundt hva som 

faktisk er en norskfaglig sjanger og hvilke teksttyper som er relevante for faget. Dette kan gi 

indikasjoner for hva som kjennetegner modelltekstene lærerne i min studie benytter seg av, 

samt hva som preger den påfølgende modelltekstsamtalen.   

 

2.4.2 Dominerende tekster i norskfagets tekstkultur 
Skriveforskere understreker at det bør være en nær forbindelse mellom hva slags tekster 

elevene leser og hvilke tekster de senere skal skrive (Hillocks, 1986; Kamberelis, 1998; 

Krashen, 1984). Toril Hoem, Anne Håland og Bente Skartveit (2015) har undersøkt 

fagovergripende og fagspesifikke aspekter ved lesing i norskfaget. De etterlyser mer 

kunnskap om hvordan undervisningen kan tilrettelegges slik at elevene lærer å skrive og lese 

på fagrelevante måter (2015, s. 281). En av måtene å imøtekomme denne mangelen av 

kunnskap på er, ifølge dem, å bruke modelltekster. Oppgavene elevene får på skolen mangler 

ofte et tydelig kommunisert formål, og ber elevene å skrive tekster som ofte har en ukjent 

form (Read, 2010, s. 47). Dette er aspekter som potensielt kan forsterke bildet av at 

argumenterende skriving er utfordrende for elevene.  
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I tillegg har norskfaget lenge hatt en smal tekstkultur som kan være vanskelig å forstå for 

enkelte elever (Bach, 2015; Kringstad & Kvithyld, 2013, s. 32). Det er fordi skriving i 

norskfaget tradisjonelt sett har handlet om fortellinger fra egne liv, novelleskriving eller 

kåseri. Denne subjektive skrivemåten appellerer til elever som har et særskilt 

skriveengasjement, og det er langt i fra alle elever som kjenner seg igjen i et slikt 

uttrykksbehov. Den skjønnlitterære analysen forutsetter for eksempel at elevene har bred 

leseerfaring, samt lyst og motivasjon til å uttrykke seg gjennom en slik type skriving (Melby 

& Kvithyld, 2011). Jeg viste i forrige delkapittel at argumenterende tekster ikke følger de 

samme struktureringsprinsippene som skjønnlitterære tekster. Guri Melby og Trygve Kvithyld 

(2011) understreker også at argumenterende tekster heller ikke har det samme 

uttrykksbehovet som de skjønnlitterære sjangrene. Det er fordi argumentasjonen skal være i 

fokus, ikke elevenes subjektive tanker og følelser. De argumenterende tekstene skrives ut fra 

andre premisser fordi skriveren må argumentere for sitt syn, prøve å overbevise leseren og 

oppfordre til handling (Melby & Kvithyld, 2011, s. 39). Argumenterende tekster har derfor 

andre utfordringer sammenlignet med de nevnte skjønnlitterære sjangrene som lenge har 

preget norskfagets tekstkultur. Når det kommer til vurdering av skriftlige argumenterende 

tekster, har norsklæreren tradisjonelt sett vært ansvarlig for å utvikle elevenes formkunnskap 

om skriving. Dette har innebåret alt fra rettskriving til sjangerlære (Melby & Kvithyld, 2011, 

s. 26). Melby og Kvithyld (2011) argumenterer for at dette er en vurderingspraksis som må 

endres, og at vurdering av tekster i norskfaget heller bør fokusere på hvordan man tilpasser 

språket til den situasjonen man skriver i.  

 

Enkelte skriveforskere hevder at vi ofte ber elevene om å skrive om temaer de ikke har 

kjennskap til (Read, 2010, s. 47). Samtidig trekker Håland (2016, s. 106) frem at mange av 

tekstene elevene skriver i norskfaget på ungdomstrinnet fokuserer på temaer som «Min idrett» 

eller «Vennskap». Når ungdommer får skrive om temaer de virkelig er opptatt av, går dette ut 

over strukturen på teksten. En argumenterende tekst om et privat eller personlig tema, skrevet 

til en venn med samme referanseramme, får en annen form enn en tekst som er tiltenkt en 

ukjent leser (Perera, 1984). Håland (2016) understreker derfor at skriving innenfor 

norskfaglige sjangre bør forholde seg til et innhold som er relatert til norskfaget. En 

norskfaglig argumenterende tekst kan for eksempel være et leserinnlegg som tar opp 

språkpåvirkning fra andre språk, antall karakterer i norskfaget, sidemålsdebatten eller utvalget 

av skjønnlitteratur for ungdom. Tekster med en slik tematikk gjør det også lettere for læreren 

å hjelpe elevene med å skrive seg inn i en faglig tekstkultur, sammenlignet med når de 
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argumenterer med utgangspunkt i egen hverdag. Det kan for eksempel handle om at 

norsklærerens fagkunnskaper er begrenset i møte med temaer fra elevenes ungdomskultur 

(Kringstad & Kvithyld, 2013, s. 35). 

 

Andrews (1995, s. 9) mener derimot at når det kommer til skriving og valg av tema, skal 

elevene få velge fritt. Temaet er ikke noe læreren skal bestemme. Det gjelder altså å ta tak i 

elevens interesser og bruke dem som utgangspunkt for faglig utvikling (Aamotsbakken, 

2012). Pietro Boscolo (2009) inntar en slags mellomposisjon. Han hevder at det mest 

avgjørende for å lykkes med skrivingen ikke er interessen for emnet, men hvor mye elevene 

kan om emnet. Dette kan altså være uavhengig av norskfaglig relevans. I en norsk 

sammenheng har forskning påpekt at skriveoppgaver med en samfunnskritisk profil har vært 

mangelvare i norskfagets lærebøker på ungdomstrinnet i mange tiår (Veum, 2015). Aviva 

Freedman og Ian Pringle (1989) advarer også mot å skrive innenfor temaer som befinner seg i 

ungdommenes hverdagsdomener og som engasjerer elevene på et personlig plan. De fant i sin 

studie at tekster som omhandlet samfunnsfaglige emner hadde en mer stringent og bedre 

underbygd argumentasjon, sammenlignet med temaer som tok opp private eller hverdagslige 

temaer. Når det er sagt, kan samfunnsfaglige emner for dagens ungdommer også oppfattes 

som hverdagslige temaer, som for eksempel digitale underskriftskampanjer knyttet til 

pelsnæringen eller løslatelse av politiske fanger i andre land. Det er derfor ikke lett å skille 

mellom hva som kan defineres som norskfaglige temaer og ikke.  

 

2.5 Eksplisitt undervisning – Sjangerskolen  

Den subjektive skrivestilen som har vært dominerende i morsmålsfagene har møtt kritikk. 

Mange av de kritiske skrivemiljøene er en del av den såkalte australske sjangerskolen. Disse 

skrivemiljøene mener at frie skjønnlitterære skriveoppgaver er forbeholdt den hvite 

middelklassen. Sjangerpedagogikkens fokus på eksplisitt undervisning bygger på Michael 

Halliday og hans systemisk-funksjonelle grammatikk (Fjørtoft, 2014, s. 167). Dette er en form 

for grammatikk som tar sikte på å forklare hvordan språket former og påvirker ulike tekster. 

Grammatikkens tilnærmingsmåte til språk muliggjør på den måten at elevene kan utforske 

språkets mange nyanser og muligheter i møte med konkrete tekster (Halliday, 1978). 

Sjangerskolen hevder derfor at praktiseringen av en eksplisitt skriveundervisning kan 

potensielt utvikle elevens språklige kompetanse (Rose & Martin, 2012). Deler av 
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skriveopplæringen må også distribueres over til andre skolefag, som for eksempel naturfag og 

samfunnsfag (Cope & Kalantzis, 1993). Miljøet rundt denne sjangerpedagogikken trekker 

frem at god skriveundervisning bør kjennetegnes av stillasbyggende, eksplisitt arbeid med 

sjangerens form og funksjon. En slik undervisning kan innebære bruk av modelltekster med 

en påfølgende modelltekstsamtale (Fjørtoft, 2014, s. 170). Det er fordi systematisk bruk av 

modelltekster gjør at elevene får møte et bredt spekter av ulike sjangre, samt eksempler på 

autentiske tekster. I modelltekstsamtalen får elevene også se hvordan tekstens ulike 

funksjoner, strukturelementer og språklig tone realiseres på forskjellige måter (Fjørtoft, 2014, 

s. 170). Ved å bruke modelltekstsamtalen på denne måten får den altså en stillasbyggende 

funksjon (Håland, 2018). Dette synet på undervisning gjør at én av lærerens viktigste 

oppgaver er å bygge stillaser for elevenes læring (Fjørtoft, 2014, s. 97).  

 

Det er særlig fire aspekter ved sjangerskolens sjangerpedagogikk som har møtt kritikk 

(Hertzberg, 2008a, s. 236). 

1) Den sterke lærerstyringen 

2) Bruken av standardiserte tekstmønstre 

3) Den avvisende holdningen til spontan og utforskende skriving 

4) Vekten på språk- og tekstanalyse som middel til bedre skriveferdigheter 

 

Det fjerde punktet bygger på oppfatningen om at påstandskunnskaper om form, eksempelvis 

grammatikk og tekststruktur, er kunnskaper som kan overføres til såkalte 

prosedyrekunnskaper om form, altså det å skrive tekster. Dette er det ifølge Hertzberg (2008a, 

s. 236) lite forskningsbelegg for. Hun eksemplifiserer dette med å vise til at det ikke er slik at 

elevene kan skrive bedre noveller bare fordi de kjenner til novellens sjangerkjennetegn. Når 

det er sagt, har jeg tidligere vist til at skjønnlitterære og sakprosapregede tekster forholder seg 

til ulike struktureringsprinsipper og uttrykksbehov, og det er dermed ikke nødvendigvis slik at 

argumenterende tekster ikke kan overføre påstandskunnskaper til prosedyrekunnskaper.  

 

2.5.1 Stillasbygging og sosiokulturell læring 
Lev Vygotskijs teorier kan bidra til økt forståelse knyttet til modelltekster som former for 

stillasbygging (Vygotskij, 1978). For det første var det det asymmetriske forholdet mellom 

lærer og elev som var utgangspunktet for Vygotskijs teorier. Begrepet den nærmeste 

utviklingssone anses i dag som et fundament innenfor sosiokulturell læring. Her har læreren et 
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avgjørende ansvar for å tilrettelegge for ulike sosiale aktiviteter og deltakelse fra elevene. 

Med et sosiokulturelt syn på læring, kan lærerens bruk av modelltekster hjelpe elevene å 

skrive tekster de ikke kunne klart på egenhånd (Read, 2010, s. 47). Tanken er at det eleven 

klarer ved hjelp av læreren og samarbeid med andre i dag, klarer eleven alene i morgen 

(Maybin, m.fl., 1992). Stillasbygging er likevel ikke det samme som hjelp da hjelp ofte er 

direkte instruksjon (Maybin m.fl., 1992, s. 25). Hjelp fra læreren kan for eksempel være å gi 

et konkret svar til eleven, mens en stillasbyggende lærer heller vil stille ulike typer spørsmål 

som kan peile eleven inn på riktig svar.  

 

Inspirert av den nærmeste utviklingssonen har begrepet stillasbygging blitt en anerkjent 

metafor innenfor pedagogikk og læring (Wood, Bruner & Ross, 1976). Stillasbygging, eller 

stillaser, er hjelpemidler som brukes i kognitiv, sosial og praktisk utvikling i elevers 

læringsprosesser (Løkensgard Hoel, 2000, s. 83). Håland (2016 , s. 25) definerer 

stillasbygging som «Den støtta eleven treng for å utføra ei oppgåve, og denne støtta er av ein 

slik art at eleven på lengre sikt vil kunna løysa oppgåva utan denne forma for støtte». Denne 

definisjonen samsvarer langt på vei med Kringstad og Lorentzens definisjon. De 

karakteriserer stillasbygging i møte med skriving som det å gi elevene tekstlige forbilder på 

tekstene de skal skrive (2014, s. 4). Flere skriveteoretikere har i senere tid også anerkjent 

imitasjon av forbilledlige modeller som en fullgod pedagogisk skrivepraksis (Stolarek, 1994; 

Øgreid, 2017). Bruken av modelltekster i undervisningen kan derfor ses i lys av Vygotskijs 

begrep imitasjon. Disse definisjonene, som er av nyere dato, viser at teoriene til Vygotskij 

(1978) og David Wood med kolleger (1976) fortsatt er relevante i dag.  

 

2.5.2 Stillasbygging på ulike nivåer 
Å bruke modelltekster, samt å samtale om modelltekster, er altså former for stillasbygging. 

Denne stillasbyggingen kan foregå både på mikro- og makronivå (Hammond & Gibbons, 

2001). Ifølge Håland (2016, s. 29) er stillasbygging på mikronivå knyttet til den bestemte 

interaksjonen mellom lærer og elev. Dette kan dreie seg om den konkrete veiledningen som 

læreren gir underveis i elevens skrivearbeid. Stillasbygging på makronivå er derimot knyttet 

til måten læreren velger å organisere undervisningen på (Løkensgard Hoel, 2000, s. 85). 

Modelltekstsamtaler kan forstås som stillasbygging både på makro- og mikronivå fordi 

modellteksten er med på å strukturere stillasbyggingens makronivå, mens selve samtalen og 

interaksjon mellom lærere og elever utgjør stillasbyggingens mikronivå (Håland, 2016).  
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2.6 Metaspråk og fagspesifikk literacy  

Jeg viste tidligere i kapittelet at et av formålene med modelltekstsamtaler er å utvikle elevenes 

metaspråklige kompetanse (Kringstad & Lorentzen, 2014, s. 7). Sosiokulturell læringsteori 

vektlegger også språkets betydning for læring, samt samtalens funksjon som læringsredskap 

(Bakhtin, 1998; Vygotskij, 1978). Dette gjelder også i modelltekstsamtaler. I dette ligger det 

at kunnskap konstrueres, og her anses språket som det viktigste redskapet som brukes for å 

konstruere kunnskap (Mikkelsen & Fladmoe, 2009, s. 114). Å kunne et fag, for eksempel 

norskfaget, innebærer innenfor sosiokulturell læringsteori at eleven kan samtale og delta i et 

språklig fellesskap på fagets premisser. Dette skjer ved å formulere relevante spørsmål og 

forklaringer, eller ved å vurdere påstander, eksempler og argumenter (Mikkelsen & Fladmoe, 

2009, s. 117). Maagerø (2015) poengterer også at kunnskaper om språket som gjøres 

tilgjengelig i modelltekstsamtalene er viktig for elever i ungdomsskolealder. Tekstene de skal 

mestre blir stadig mer kompliserte (Blikstad-Balas, 2016, s. 9), og det er viktig at elevene 

mestrer et slikt språk for å holde tritt med tekstenes vanskelighetsgrad.  

 

Det er flere innganger av begrepet metaspråk, men felles for dem alle er at de på en eller 

annen måte beskriver metaspråk som et språk om språket. En slik språkbevissthet innebærer 

altså evnen til å ha oppmerksomt blikk på språket som medium. Det innebærer å se hvordan 

meninger kan uttrykkes på forskjellige måter, samt å vurdere egne og andres valg av språklige 

uttrykk. Grammatikken tilbyr på den måten noen viktige redskaper for opparbeidelsen av en 

slik bevissthet (Hertzberg, 2008b, s. 17). Elever må altså kunne snakke like tydelig om språk 

og tekst, som om fotosyntese og tyngdekraft. En slik presis språkføring skal utvikles i arbeid 

med autentiske tekster, og gjennom modelltekstsamtalene skal elevene få trening i å se 

potensialet som ligger i språket (Maagerø, 2015, s. 41). På den måten kan språkkunnskapene 

fungere som analytiske redskaper (Rødnes, 2014). Når elevene er klar over de ulike 

språktrekkene i en tekst, er det også enklere for dem å organisere egne tekster, samt å forstå 

det kommunikative formålet med sjangeren. Dersom målet er å øke elevenes metaspråklige 

bevissthet, må også læreren ta i bruk et tydelig medierende språk (Blikstad-Balas, 2016, s. 

14).  
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2.6.1 Fagspesifikk literacy 
Alle skolefag har sine særegne måter å forholde seg til tekster på. Å lære seg et fag handler 

derfor om å bli kjent med de bestemte tekstene som er viktige innenfor et gitt fag (Lundqvist 

m.fl., 2013, s. 15). Jon Smidt (2010 s. 22) kaller det å erobre et fag – å erobre fagets sjangre 

og språk – samt måter å uttrykke seg på. Fagspesifikk literacy er en samlebetegnelse på den 

kunnskapen og de ferdighetene elevene må ha for å erobre et fag (Blikstad-Balas, 2016, s. 26). 

På den måten kan man si at fagspesifikk literacy handler om tilgang. Det handler om å komme 

inn i skriften, teksten og tekstkulturen (Gee, 1996; Kaspersen, 2004; Skaftun, 2015).  

 

Å sosialisere elevene inn i fagets terminologi og egnende måter å forholde seg til tekster på, er 

dermed helt avgjørende for at elevene skal lykkes i det aktuelle faget (Blikstad-Balas, 2016, s. 

27). Lesing av relevante modelltekster kan derfor brukes til å komme inn i norskfagets 

tekstkulturer. Et fags tekstkultur betegner de særegne måtene man kan bruke språk og tekster 

på (Blikstad-Balas, 2016, s. 26). Målet med å tilegne seg kompetanse innenfor fagspesifikk 

literacy er at elevene skal kunne ta i bruk et mer spesialisert språk i klasserommet. Når eleven 

har funnet veien inn, handler den videre utviklingen om å komme ut av teksten igjen. På den 

måten kan eleven innta en selvstendig og myndig holdning til teksten (Skaftun, 2015, s. 3). 

Kringstad og Kvithyld (2013, s. 35) mener at når norskfaget ikke klarer å definere tydelige 

teksttyper, risikerer vi å gi elevene oppgaver som inviterer til hverdagsprat hvor de ikke 

trenger å ta i bruk fagkunnskaper og fagbegreper. For å hindre at elevene blir stående fast i 

hverdagsspråket, er det derfor nødvendig å lage eksamensoppgaver som stimulerer til faglig 

relevant skriveopplæring (Kringstad & Kvithyld, 2013, s. 35).  

 

Også sjangerskolen understreker at lærere og elever bør bruke et språk som tilhører de 

aktuelle sjangrene (Hertzberg, 2008a, s. 232). Timothy Shanahan og Cynthia Shanahan (2008) 

hevder at det er gjennom den fagspesifikke tekstkompetansen – fagspesifikk literacy – at 

elevene kan gjøre seg kjent med de faglige måtene å kommunisere på, enten det gjelder 

kausalitetsforhold i historiefaget eller norskfagets grammatiske metaspråk (Shanahan & 

Shanahan, 2008, s. 45). De poengterer videre at slik eksplisitt språkbruk sjeldent blir viet 

oppmerksomhet i undervisningen. I tillegg viser de til at lærere ofte tilbyr færre 

støttestrukturer i undervisningen etter hvert som elevene kommer opp på høyere trinn.  
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2.6.2 Fagspråk som stillas 
Håland (2016, s.156) skriver om hvordan kunnskap om språk, både fagspesifikke begreper og 

grammatiske termer, også kan fungere som stillas for elevenes utvikling som skrivere i fag. 

Håland (2016, s. 156) mener at kunnskap om hvordan grammatikk i en tekst fungerer er 

viktige redskaper som kan tas i bruk i undervisningen og i elevens skrivearbeid. 

Grammatikken kan for eksempel vise seg i valg av komposisjon, avsnitt, setninger og ord. Når 

kunnskapen kobles til hvordan språket gir mening i en tekst, støtter dette elevenes 

læringsprosesser. Andre forskere har også understreket at innsyn i grammatikken som 

språksystem kan gjøre at elevene ser nye muligheter for å skape mening (Kringstad, Kvithyld 

& Lorentzen, 2018). Håland (2016) nevner blant annet setning, forfelt, nominalisering og 

argument som eksempler på begreper som kan brukes i en metaspråklig kontekst, mens 

Ingebjørg Tonne (2015, s. 201) definerer metaspråklig bevissthet som det å kunne tenke over 

språk og språkets former: hvordan et ord høres ut, dets oppbygging og hvordan det passer inn 

i en setning. Modelltekster kan altså gi eksempler på fagenes bruk av språk, og de 

eksemplifiserer hvordan fagspesifikke skrivemåter kan se ut.  

 

2.7 Oppsummering av teorikapittelet  

I dette kapittelet har jeg satt studien inn i et større teoretisk rammeverk. Modelltekster er 

tekster som kan gjenbrukes for å eksemplifisere og generalisere en sjanger, og på den måten 

kan modelltekster fungere som støttestrukturer elevene kan bruke for å utføre en gitt 

skriveoppgave. Hillocks (1986) fant at å jobbe med modelltekster er en etablert 

klasseromspraksis som kombinerer lesing og skriving, og studier av elevtekster fant også at 

elevene tar i bruk språktrekk og språklige mønstre fra tekster de allerede har lest (Håland, 

2013; Macbeth, 2010). Forskerne var imidlertid uenige i hvorvidt man skal ta i bruk 

autentiske tekster eller elevtekster (Haustreis, 2013; Rose & Martin, 2012). I tillegg var det 

delte meninger knytte til tekstenes temaer. Andrews (1995) argumenterte for at elevene skulle 

få velge temaer selv, mens Håland (2016) understrekte viktigheten av å benytte tekster med en 

norskfaglig tematikk.  

 

Jeg trakk videre frem hvordan argumenterende tekster er ansett som en krevende teksttype å 

skrive. Dette hang blant annet sammen med tekststrukturens egenart som ikke følger de kjente 

struktureringsprinsippene fra dagligtalen. I tillegg har ikke de argumenterende tekstene det 
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samme uttrykksbehovet som den subjektive skrivingen. En måte å imøtekomme utfordringene 

knyttet til argumenterende skriving på er å bruke modelltekster i undervisningen, og i den 

påfølgende modelltekstsamtalen plukkes modelltekstene fra hverandre til mer håndterbare 

deler. Målet med samtalen er at elevene skal kunne benevne ulike språktrekk, og på den 

måten opparbeide seg en større språkbevissthet. Det innebærer å kunne se hvordan ting kan 

uttrykkes på forskjellige måter, samt kunne vurdere egne og andres valg av språklige uttrykk. 

Grammatikken tilbyr på den måten noen viktige redskaper for opparbeidelsen av en slik 

bevissthet (Hertzberg, 2008b, s. 17). Skriveforskere rettet imidlertid kritikken mot fagets 

læreplan som de hevder ikke presiserer hva som kjennetegner norskfagets tekstkultur. Dette 

mener de kan være en av årsakene til uklarheten rundt hva slags tekster elevene skal skrive i 

norskfaget. Dette kan potensielt også gi seg utslag i hvilke modelltekster de bruker i 

undervisningen sin.  
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3 Tidligere forskning  
I dette kapittelet presenterer jeg studier knyttet til bruken av modelltekster i klasserommet, 

samt studier knyttet til argumenterende skriving. Det finnes få studier som utelukkende 

studerer modelltekstsamtaler i argumenterende skrivearbeid. I forskningsgjennomgangen 

inkluderer jeg derfor flere beslektede studier som belyser tematikken i andre skolefag, i andre 

land og på andre årstrinn. I delkapittel 3.1 presenterer jeg et utvalg studier hvor modelltekster 

blir brukt som støtte i undervisningen. I delkapittel 3.2 ser jeg på forskning knyttet til elevers 

argumenterende skriving, og særlig hvilke utfordringer elevene har med denne typen skriving. 

I delkapittel 3.3 oppsummerer jeg funnene fra den eksisterende forskningen.  

 

3.1 Bruk av modelltekster 

Funn fra forskning er tvetydige når det kommer til hva slags spesifikke fordeler modelltekster 

og modelltekstsamtaler bærer med seg (Charney & Carlson, 1995; Foster, 1997; Hillocks, 

1986). Det er derfor interessant å se nærmere på hva som fører til disse sprikende 

konklusjonene.  

 

3.1.1 Korte modelltekster med karakteristiske språktrekk 
Det er flere intervensjonsstudier som har undersøkt bruken av modelltekster i 

undervisningssammenheng (Clark, 1968; Lareau, 1971; Perry, 1980). Felles for disse 

undersøkelsene var at de delte studiens deltakere i to grupper: En eksperimentgruppe hvor 

elevene jobbet med en modelltekst før de skrev egne tekster, og en kontrollgruppe hvor de 

ikke gjorde det. I studiene trakk lærerne frem styrker og svakheter ved modelltekstene, før 

elevene etterpå skulle skrive egne tekster. Forskerne fant ingen statistisk signifikante 

forskjeller mellom eksperimentgruppen og kontrollgruppen når det kom til om studentene 

skrev bedre tekster eller ikke. Utvalget i disse studiene var hovedsakelig førsteårsstudenter på 

universitetet. Tilsvarende studier gjort på ungdomsskolenivå klarte heller ikke å etablere en 

statistisk signifikant forskjell mellom skrivekompetansen til elevene i eksperimentgruppen og 

kontrollgruppen (Keech, 1980; Martin, 1981; Winson, 1980). Det var altså få studier som 

konkluderte i positive ordelag når det kom til hvordan modelltekstene fungerte i 

undervisningen. Det var likevel et fåtall studier på ungdomsskolenivå som identifiserte 



23 

signifikante forskjeller mellom eksperimentgruppen og kontrollgruppen (Reedy, 1966; 

Robinsson, 1978; Wood, 1978). Felles for disse studiene var at modelltekstene var relativt 

korte tekster, som illustrerte få karakteristiske aspekter ved teksten. Det eksisterer imidlertid 

også studier med tilsvarende korte modelltekster som ikke fant samme signifikante forskjell 

mellom eksperiment- og kontrollgruppen (Hillocks, 1986, s. 167). Summen av disse funnene 

viste at det var behov for flere studier knyttet til bruken av modelltekster. I noen av studiene 

skrev elevene altså bedre tekster etter å ha lest spesifikke modelltekster. Jeg kan dra nytte av 

disse studiene fordi de kan legge føringer for hva slags tekster elevene klarer å forholde seg til 

og trekke noe ut av. Det er også interessant å se hvorvidt modelltekstenes kjennetegn gir seg 

utslag i hvordan modelltekstsamtaler utspiller seg.  

 

3.1.2 Bedre strukturerte tekster  
I Charney og Carlsons studie (1995) fant de ingen systematiske fordeler med å la elevene 

jobbe med modelltekster. Undersøkelsen viste imidlertid noen interessante funn. Studien så på 

hvordan bachelorstudenter i psykologi brukte modelltekster i forbindelse med å skrive en 

metodedel til en semesteroppgave. Alle studentene fikk utdelt et metodehefte som inneholdt 

både relevant og irrelevant teoretisk fagstoff om metoder innenfor psykologidisiplinen. 

Studentene ble delt inn i én kontrollgruppe og fire ulike eksperimentgrupper. To av 

eksperimentgruppene fikk utdelt tre gode modelltekster, mens de to andre 

eksperimentgruppene fikk en god, en middels og en dårlig modelltekst. Det var totalt 95 

studenter som deltok i studien, og deltakerne mottok ekstrapoeng for å delta. Poengene spilte 

inn på den endelige karakteren i faget. Dette er et aspekt som potensielt kan påvirke studiens 

utvalg. Det er fordi det er nærliggende å tenke seg at det var de høystpresterende studentene 

som ville delta i studien. Studentene i eksperimentgruppen dekonstruerte ikke teksten i 

fellesskap, men fikk beskjed fra læreren at modelltekstene sannsynligvis ville hjelpe dem med 

å skrive bedre metodedeler. Samtidig ble det påpekt at ingen av tekstene var «perfekte».  

 

For det første fant Charney og Carlson (1995, s. 102) at studentene fra alle fire 

eksperimentgruppene hadde bedre struktur på tekstene sine sammenlignet med 

kontrollgruppen. Dette inkluderte både en bedre setningsstruktur, samt relevant informasjon 

på de rette stedene i teksten. For det andre fant studien ingen forskjell mellom 

kontrollgruppen og eksperimentgruppene når det kom til hvordan de innlemmet fagstoffet fra 

metodeheftet. Det klarte studentene fra begge gruppene å gjøre i like stor grad (Charney & 
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Carlson, 1995).  

 

David Fosters (1997) studie fant også sted på universitetsnivå. Ved å bruke modelltekster som 

utgangspunkt for undervisningen, var han interessert i å undersøke studenters forhold til 

skriving og lesing. I Fosters (1997) eget tekstkomposisjonsemne undersøkte han hvordan 

studenter utviklet seg som skrivere gjennom å eksponere dem for autentiske tekster. 

Studentene på emnet kom fra ulike fagdisipliner, og både bachelor- og masterstudenter tok 

emnet som en del av sine respektive grader. Utvalget bestod med andre ord av deltakere som 

var over gjennomsnittet interessert i skriving. Dette er viktig å ha i bakhodet når studiens funn 

presenteres, da det potensielt kan påvirke funnene på samme måte som Charney og Carlsons 

studie (1995). Materialet i studien bestod av studenttekster, muntlige seminardiskusjoner, 

samt Fosters (1997) egne notater. I emnet leste de skjønnlitterære tekster, og studentene skulle 

skrive en tekst som på en eller annen måte handlet om personlige erfaringer (Foster, 1997, s. 

529). Tekstens språklige stil og tone var blant annet viktig. I seminardiskusjonene ble 

virkemidler fra modelltekstene diskutert, som for eksempel forfatterens bruk av ironi. Foster 

(1997) trakk frem at noen av studentene misforstod ironien, og at modelltekstsamtalen tidvis 

derfor var preget av forvirring. Ved å oppklare slike misforståelser argumenterte Foster 

(1997) for at modelltekstsamtaler også kunne ha en oppklarende funksjon. Mange av 

studentene rapporterte at ved å ha lest modelltekstene fikk de utdypet sin forståelse av hva 

gode skrivere gjør i tekstene sine (Foster, 1997, s. 535). Han konkluderte derfor med at lesing 

av relevante tekster kan være viktig når elevene jobber med egen skriving. 

 

Elizabeth Stolarek (1994) undersøkte hvordan nybegynnere og mer erfarne skrivere benyttet 

seg av modelltekster i egen skriving. Utvalget hennes bestod av 143 førsteårsstudenter som 

hadde fått karakteren C eller høyere i deres første emne innen tekstkomposisjon på 

universitetet. Disse skriverne var studiens nybegynnere. I tillegg deltok 21 skrivelærere. Disse 

utgjorde studiens mer erfarne skrivere. Også i dette utvalget kan deltakerne karakteriseres som 

over gjennomsnittlig interessert i skriving. Studiens deltakere skulle alle skrive en «modified 

chosisme». Dette er en type tekst som beskriver miljø, hendelser og karakterer på en detaljert 

måte, er skrevet i tredjeperson presens, samt består av to avsnitt. Tekstene ble blant annet 

vurdert etter lengde, indre sammenheng og grad av detaljnivå i teksten. I skriveoppgavene ble 

deltakerne delt inn i fem ulike grupper: gruppe 1 fikk bare en beskrivelse av teksten de skulle 

skrive, gruppe 2 fikk en modelltekst av en ferdigskrevet tekst, gruppe 3 fikk både en 

beskrivelse og en ferdigskrevet modelltekst, gruppe 4 fikk en modelltekst med tilhørende 
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analysekommentarer, mens gruppe 5 fikk alle av de nevnte støttestrukturene. 

 

I Stolareks (1994) studie skrev deltakerne for hånd, og den skrivende hånden ble også filmet. 

Etter skriveoppgaven ble 15 studenter og 15 lærere intervjuet. Studiens datagrunnlag bestod 

altså av intervjuer og elevtekster. I intervjuet var videoklippet av egen skriving 

utgangspunktet for samtalen, og Stolarek (1994) spurte hvorfor elevene stoppet opp på de 

tidspunktene de gjorde, samt hva de tenkte når de skrev og endret de ulike avsnittene. Også 

disse intervjuene ble filmet og transkribert. På den måten hadde intervjuene flere likhetstrekk 

med formatet på en modelltekstsamtale, sett bort i fra at det var elevenes egne tekster de 

skulle kommentere. Basert på de 30 intervjuene lagde Stolarek (1994) sju kategorier som 

fanget essensen av det deltakerne trakk frem som krevende med skriveoppgaven. Disse 

kategoriene var blant annet knyttet til forståelsen av oppgavelyden, bestanddelenes rolle i 

teksten, og hvilken språklig tone de burde ha i teksten sin.  

 

Stolarek (1994) fant at både nybegynnerskriverne og de mer erfarne skrivelærerne i gruppe 5 

skrev de beste tekstene. Stolareks (1994, s. 170) konklusjon var at å bruke modelltekster som 

stillas ikke er nok i seg selv, men at modellteksten må suppleres med andre former for støtte, 

for eksempel modelltekstsamtaler eller skriverammer. Funnene fra intervjuene avdekket også 

noen interessante aspekter ved bruken av modelltekster. Studentene som ikke hadde sett 

modellteksten rettet oppmerksomhet mot tekstens innhold, snarere enn tekstens form. Videre 

viste intervjuene at studentene som hadde lest modellteksten var mer opptatt av å imitere og 

kopiere sjangertrekk for på den måten å skrive en «riktig tekst» (Stolarek, 1994, s. 168). De 

mer erfarne skriverne fremstod som mer selvkritiske til egen skriving. Disse funnene bekrefter 

altså viktigheten av å ha supplerende støttestrukturer i møte med en modelltekst.  

 

3.1.3 Modelltekster i norske klasserom  
I en norsk sammenheng har blant annet Håland (2013) undersøkt hvordan 44 femteklassinger 

jobbet med ulike modelltekster gjennom et skoleår. I hennes prosjekt designet hun en 

kasusstudie som gjorde det mulig å studere bruken av modelltekster i klasserommet (Håland, 

2013, s. 71). Kasusstudien bestod av fire ulike intervensjoner. Disse intervensjonene kom til 

uttrykk som skrivesituasjoner i klasserommet. Innenfor hver av de fire skrivesituasjonene 

jobbet elevene med mellom to og tre modelltekster. Håland (2013) arbeidet ut ifra to kriterier 

for å finne de utvalgte modelltekstene til studien. For det første skulle skrivesituasjonene vise 
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at spesialisert skriving forgår i arbeidslivet, og ikke bare på skolen. Videre var det et poeng 

for Håland (2013) at tekstene ikke skulle imiteres, men transformeres. Det handlet om at 

tematikken fra modellteksten, og det temaet elevene skulle skrive om, ikke var direkte 

relevante for hverandre. Sammen med læreren studerte hun språktrekk og mønstre som var 

karakteristiske for de ulike tekstene, før Håland (2013) undersøkte nærmere hvordan disse 

trekkene og mønstrene satte spor i elevtekstene. Det samlede materialet bestod av elevtekster, 

elevintervjuer, observasjoner og feltnotater, samt lærerintervju og lærers refleksjonslogg. 

Studien fant for det første at elevene brukte mange av de samme mønstrene fra 

modelltekstene, særlig mønstrene de allerede hadde møtt i undervisningen (2013, s. 281). I 

tillegg observerte Håland (2013, s. 283) at klassen hadde metasamtaler om språk i alle 

skrivesituasjonene. Håland (2013, s. 263) konkluderte med at det var viktig å gi elevene gode 

modelltekster. Dette er tekster som illustrerer den typen kommunikasjon som elevene skal 

imitere eller transformere.  

 

Ved å fokusere på én av de fire skrivesituasjonen fra undersøkelsen skrev Håland (2018) 

artikkelen «Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster?». Målet med denne 

artikkelen var å identifisere hva som kjennetegnet samtalemønstrene når lærer og elev 

dekonstruerte modelltekster. Overordnet trekker Håland (2018, s. 14) frem at hele 

samtaleseansen hadde et utforskende preg, sammenlignet med de strenge tekstsamtalene fra 

den australske sjangerskolen. Ved å bruke teorier om det dialogiske klasserommet 

(Alexander, 2006; Bakhtin, 1998; Dyste, 1995) fant hun at samtalemønstrene typisk fulgte to 

mønstre: Først en oppdagende samtale, deretter en mer utforskende samtale (Håland, 2018, s. 

12). Et slikt mønster kom til uttrykk ved at samtalene om modelltekstene ofte hadde en 

presenterende innledning, for så å gå over til mer språklig utforsking. For de førstnevnte 

fasene fant Håland (2018, s. 11) at inautentiske spørsmål satte fokus på bestemte tekstlige 

trekk, mens de autentiske spørsmålene la opp til at elevene skulle overføre de språklige 

trekkene fra modellteksten til egne tekster.  

 

Håland brukte videre samtalemønstrene som utgangspunkt til å diskutere hvordan vi kan 

forstå kvalitetstrekk i modelltekstsamtaler. Kvalitetstrekkene kaller hun oppdagende, 

utforskende og utfordrende (Håland, 2018, s. 14). Det er, ifølge Håland (2018), ved å ta i bruk 

slike spørsmål at modelltekstsamtalen kan få et kvalitetspreg over seg. Hun trekker frem at 

gjennom de oppdagende spørsmålene skal elevene oppdage de språklige trekkene som læreren 

retter oppmerksomheten mot. Typiske spørsmål her er: Legger dere merke til noe spesielt ved 
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måten denne teksten er skrevet på? Etter at elevene har identifisert og oppdaget visse 

språklige trekk kan disse utforskes mer i detalj (Håland, 2018, s. 15). De utforskende 

spørsmålenes hensikt er å utforske ideer, samt sortere egne tanker. Tanken er at denne typen 

spørsmål kan binde språktrekk fra modellteksten samme med elevenes skriving (Håland, 

2018, s. 15). Et eksempel på et spørsmål er: Hvordan kunne dette språktrekket sett ut i din 

tekst? Det siste kvalitetstrekket er å utfordre teksten (Håland, 2018, s. 15). I den utfordrende 

delen er tanken at de språklige trekkene blir satt opp mot hverandre og diskutert kritisk 

(Håland, 2018, s. 16). Læreren kan for eksempel spørre: Hva gjør dette ordvalget med teksten 

din? Hva var formålet med denne teksten? Det er aspekter det er interessant å se nærmere på. 

Jeg har viet forskningsspørsmål III til å analysere i hvilken grad lærerne i mitt utvalg stiller 

spørsmål som har slike kvalitetstrekk ved seg. 

 

Øgreid (2017) så i sitt doktorgradsprosjekt nærmere på bruken av modelltekster og 

argumenterende skriving på åttende trinn. Formålet med studien var å se på hvilken måte 

lesing av modelltekster kunne forberede elevene til å håndtere en gitt skriveoppgave (Øgreid, 

2017, s. 200). I skriveoppgaven skulle elevene skrive en argumenterende tekst om et etisk 

dilemma. To klasser, Modelltekst-klassen, M-klassen, og kontrollgruppe-klassen, K-klassen, 

deltok i en intervensjon bestående av tre faser (Øgreid, 2017, s. 206):  

1. Lærer presenterer etiske skrivemodeller og det etiske dilemmaet  

2. Fokusert lesing av argumenterende modelltekster 

3. Oppgavepresentasjon av skriveøkt  

M-klassen deltok i alle de tre fasene av intervensjonen, mens K-klassen bare deltok i fase 1 og 

3. På den måten kunne Øgreid (2017) finne ut hvorvidt fase to var avgjørende for kvaliteten 

på elevenes egne tekster eller ikke. Det er hva som foregikk i denne fasen som er det mest 

relevante for min studie. Videre valgte Øgreid (2017) ut de aktuelle modelltekstene basert på 

fire kriterier: 

1. Enkle tekster med entydig og tydelig manifestasjon av trekkene 

2. Tekster fra andre erfaringsområder for å unngå imitasjon 

3. Både autentiske og konstruerte tekster 

4. Tekster av forfattere som elevene kunne identifisere seg med 

Dette resulterte i fem modelltekster: «Høner i bur», «Leksefri skole!», «For lite gym!», 

«Hvorfor svømming er viktig i kroppsøvingsfaget» og «Skolen svømmer baklengs». Fire av 
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disse var autentiske tekster skrevet av unge mellom 11 og 15 år. Den femte teksten var en 

konstruert tekst hvor det var lagt vekt på å tydeliggjøre trekkene i argumentasjonen (Øgreid, 

2017, s. 204). Øgreid (2017, s. 205) trekker også frem at alle tekstene tilhørte en diskurs hvor 

leseren fordret å ha noe kjennskap til temaet, men som ikke krevde spesifikk skolefaglig eller 

vitenskapelig kunnskap.  

 

Dekonstruksjonen skjedde i tre faser: «Aksentuering av kontekst og fokus», «Forarbeid til 

fokusert lesing» og «Fokusert lesing». I de to første fasene leste læreren tekstene høyt, hvorpå 

elevene samtalte om hva som kjennetegnet argumenterende tekster. Elevene knyttet også egne 

assosiasjoner til tekstene og diskuterte i grupper. I den fokuserte lesingen identifiserte læreren 

sammen med elevene tekstens hovedsynspunkt, argument for hovedsynspunkt, motargument 

og tilbakevisning av motargument (Øgreid, 2017, s. 204). Dekonstruksjonens tre faser er med 

på å belyse at en modelltekstsamtale kan ta for seg en rekke ulike aspekter ved teksten, og at 

det er læreren som har ansvaret for å trekke samtalen i ulike retninger. Øgreid (2017) fant 

blant annet at et stort flertall av elevtekstene fra M-klassen hadde flere likhetstrekk med 

modelltekstene. En forskjell sammenlignet med tekstene fra elevene i K-klassen var imidlertid 

at flertallet av M-klassens tekster, var forankret i «sunn fornuft». Dette til forskjell fra K-

klassen som forankret argumentene i de etiske modellene som de lærte om i intervensjonens 

første fase. Øgreid (2017) diskuterer om denne forskjellen kan henge sammen med at K-

klassen begynte å skrive egne tekster (fase 3) rett etter at de hadde hatt undervisning om de 

etiske modellene, mens M-klassen jobbet med modelltekster i mellomtiden. På den måten kan 

det antydes at tiden som ble brukt på modelltekst-intervensjonen, opplevdes som et 

forstyrrende element i elevenes skriveprosess.   

 

3.2 Elevers argumenterende skriving  

Studier knyttet til elevers argumenterende skriving slår fast at elever strever med å skrive 

argumenterende tekster (Berge, m.fl., 2005; Freedman & Pringle, 1984). I nyere tid var 

Freedman og Pringle (1984) blant de første til å slå fast dette. I deres studie jobbet de ut i fra 

den rådende hypotesen om at elever ikke mestret å skrive argumenterende tekster fordi de 

ikke mestret å strukturere og organisere tekster. Skriveforskerne testet denne hypotesen, og 

fant at 98 prosent av elevene mestret å skrive sammenhengende tekster. De avfeide dermed 

struktur som hovedårsak til elevers manglende skrivekyndighet innenfor argumenterende 
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skriving. Selv om elevene klarte å skrive sammenhengende tekster, fant Freedman & Pringle 

(1984) at bare 12 prosent av elevene innfridde sjangermønstrene forbundet med 

argumenterende tekster. Som et tiltak for å styrke elevenes argumenterende tekster, trakk de 

blant annet frem eksponering av ulike argumenterende tekster. En slik eksponering kan for 

eksempel inkludere modelltekster.  

 

En av de største kartleggingene av britiske ungdommers skrivekompetanse avdekket også 

flere lignende funn (Andrews, 1995). Et av funnene var at elevene i lav grad mestret de 

kravene som var forbundet med å skrive argumenterende tekster. Dette var sammenlignet med 

kompetansen de hadde i å skrive skjønnlitterære tekster. Elevtekstene manglet utbroderende 

argumenter, var mangelfulle på relevant informasjon, hadde flere logiske brister, feilplasserte 

setninger og tidvis overdreven argumentasjon. Elevene klarte heller ikke å inkludere 

motstemmer eller alternative perspektiver (Andrews, 1995, s. 3). Også i USA fant forskere at 

elevtekstene var preget av påstander med korte utbroderinger, samt uorganiserte begrunnelser 

for å støtte opp om meningene deres. Elevene var også usikre på hvorvidt de skulle skrive en 

objektiv tekst om en sak, eller en engasjerende tekst med formål om å overbevise leseren 

(Felton & Herko, 2004, s. 672). 

 

I Norge har KAL-prosjektet (Kvalitetssikring av læringsutbytte) kartlagt ungdommers 

skrivekompetanse. KAL-studien undersøkte eksamensbesvarelser fra avgangseksamen i 

tidsperioden mellom 1998 og 2001. Også de fant at elevene i liten grad mestret å skrive 

argumenterende tekster. Det var i tillegg få oppgaver som inviterte til denne typen skriving 

(Berge m.fl., 2005). De argumenterende tekstene var preget av en subjektiv tone og et 

ekspressivt språk (Hertzberg, 2008a, s. 225). Dette materialet er imidlertid nærmere 20 år 

gammelt, og både avgangseksamen og læreplaner har endret seg siden da. Blant annet kan det 

tenkes at sidestillingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur i læreplanen har vært en endring 

som har gitt positive utslag for sakprosaen og de argumenterende tekstene. I tillegg kan også 

forskningen som har pekt på at samfunnet stadig blir mer tekstdrevet (Blikstad-Balas, 2016) 

ha spilt en rolle i oppgaveformuleringene for avgangseksamenene.  

 

I Øgreid og Hertzbergs (2009) studie undersøkte de hvordan argumentasjon og skriving av 

argumenterende tekster fortonte seg på tvers av skolefag. Studiens materiale bestod av 

observasjon i klasserommet, tekstanalyser av elevtekster, elevintervjuer, samt deltakende 

observasjon i fagmøter med de involverte lærerne. Studien tok sted på en ungdomsskole og en 
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videregående skole. Begge skolene lå i områder med høy sosioøkonomisk status. I tillegg var 

begge lærerkollegiene ved to de skolene interessert i å forbedre sin egen undervisningspraksis 

knyttet til skriving. Lærerne diskuterte seg frem til at argumenterende tekster var en teksttype 

de alle hadde til felles, og som i tillegg var betraktet som krevende blant både lærerne og 

elevene. De anså argumenterende skriving som krevende fordi de mente at argumentasjon 

innebar ulike ting i de ulike skolefagene.  

 

På 10. trinn på Granli ungdomsskole jobbet de med et tverrfaglig prosjekt mellom 

samfunnsfag og norsk. Temaet var global urettferdighet, og i slutten av perioden skulle 

elevene skrive enten et leserinnlegg eller en fagartikkel (Øgreid & Hertzberg, 2009, s. 454). 

Elevteksten skulle bli vurdert av både norsklæreren og samfunnsfaglæreren. Etter forespørsel 

fra forskerne, inkluderte de to lærerne to modelltekster i undervisningen. Dette skulle være 

modelltekster som lærerne mente var gode besvarelser på oppgaven elevene hadde fått. 

 

Da norsklærer Karen dekonstruerte modellteksten, trakk hun frem at teksten var skrevet på en 

fengende måte, samt at de formidlet et emosjonelt engasjement. Ifølge Karen kvalifiserte dette 

til et godt leserinnlegg. I fagmøtet påpekte samfunnsfaglærer Per at Karens modelltekst 

manglet fagbegreper og faktastoff. I tillegg behandlet teksten global urettferdighet på en naiv 

og forenklet måte. Pers modelltekst derimot, viste en god forståelse av fagstoffet, skrevet i en 

argumenterende sammenhengende tekst. Karen mente denne teksten var tørr og kjedelig, sett i 

lys av sjangerkravene til leserinnlegg. Det var altså tydelig at de to lærerne oppfattet 

argumenterende skriving på ulike måter. Fra elevintervjuene kom det frem at elevene 

oppfattet oppgaven som forvirrende, og at de måtte «velge» hvilket fag de ville få god 

karakter i. Øgreid og Hertzbergs (2009) tekstanalyse fant fire fellestrekk ved de 

argumenterende elevtekstene: De forenkler temaet, de utbroderte ikke argumentene, de 

inkluderer ikke fagbegreper, og de har en personlig skrivestil.  

 

Det finnes også studier som har brukt videoopptak fra norsktimer til å undersøke temaer som 

er beslektet med bruk av modelltekster. Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe og Kirsti Klette 

(2018) har kartlagt all skriving fra LISA-prosjektets 178 norsktimer, hentet inn ved 46 ulike 

åttendeklasser. Ved å undersøke et utvalg skriveøkter som var identifisert som «gode 

skriveøkter» som hadde både en tydelig oppgave, samt ga elevene anledningene til å skrive, 

så de at læreren understrekte hvordan og hvorfor man skriver på ulike måter. Et viktig funn 

var at disse skriveøktene også var preget av ulike former for stillasbygging. Blant disse var 
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både skriverammer og modelltekster. Språktrekkene fra modelltekstene ble også diskutert i 

plenum (Blikstad-Balas, Roe & Klette, 2018, s. 28). Blikstad-Balas med kolleger (2018) er 

positivt overrasket over mengden stillaser og stillasbygging som blir brukt i undervisningen, 

og mener derfor at noen av funnene bør betraktes som kontrasterende funn innen 

skriveforskningen. Det er fordi når dagens norsklærere gir elevene muligheter til å skrive, 

bruker de stillaser på en god måte. I tillegg er formålet med skrivingen eksplisitt formulert og 

sjangerspesifikk (2018, s. 29). Basert på et utvalg fra LISA-materialet har også andre 

undersøkelser funnet at når lærerne brukte støttestrukturer i undervisningen, var modelltekster 

hentet fra aviser og litteratur, samt skrevet av andre elever, de mest brukte modelltekstene 

(Jensen, 2017).   

 

3.3 Oppsummering av kapittelet  

I dette kapittelet har jeg vist at modelltekster i undervisningen har blitt undersøkt fra en rekke 

ulike innfallsvinkler. Mange av studiene er av eldre dato, og de er også kvantitativt forankret. 

Det betyr at de prøvde å måle effekten av en modelltekst, gjerne ved å sammenligne elevenes 

skrivekompetanse før og etter en modelltekst-intervensjon. Det er få studier som har etablert 

en statistisk signifikant forskjell mellom elever som har blitt eksponert for modelltekster før 

de har skrevet egne tekster, og de som ikke har det. 

 

Jeg har sett nærmere på de studiene som imidlertid har observerte forskjeller mellom 

elevtekster før og etter eksponering av arbeid med modellteksten. Disse studiene hadde også 

noen fellestrekk. De benyttet seg av relativt korte tekster som illustrerte relativt få, men 

spesifikke sjangertrekk i tekstene. Felles for mange av studiene var også at utvalgene ofte 

består av studenter som karakteriseres som over gjennomsnittet interessert i skriving og 

lesing. Charney og Carlson (1995) fant i sin studie at studentene som hadde lest modelltekster 

skrev tekster med bedre struktur sammenlignet med kontrollgruppen. Basert på 

modelltekstsamtaler om språklige virkemidler fant Foster (1997) at samtalene kunne være 

preget av forvirring, men også ha et oppklarende aspekt ved seg. Mange av hans studenter 

pekte på at gjennom å ha lest og snakket om modelltekstene, hadde de fått utdypet sin 

forståelse av hva gode skrivere gjør i tekstene sine. Stolarek (1994) viste at modelltekster 

alene ikke var et tilfredsstillende stillas, men at det med fordel kunne suppleres med 

påfølgende modelltekstsamtaler. I en norsk kontekst trekker Håland (2018, s. 14) frem at 
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modelltekstsamtalen fra henne studie hadde et utforskende preg. På bakgrunn av dette hevdet 

hun at gode modelltekstsamtaler kjennetegnes av tre kvalitetstrekk. Disse er å oppdage, 

utforske og utfordre, og Håland (2018) viste til at det handlet om hvordan læreren retter 

oppmerksomhet mot ulike språktrekk i modellteksten. Når det kom til modelltekstenes 

kjennetegn viste Øgreids (2017, s. 205) studie at elevene leste modelltekster som tilhørte en 

diskurs hvor leseren fordret å ha noe kjennskap til temaet, men som ikke krevde spesifikk 

skolefaglig eller vitenskapelig kunnskap. 

 

Videre i kapittelet viste jeg at internasjonale og norske studier finner at elever i liten grad 

mestrer å skrive av argumenterende tekster. Ved å gjøre meg kjent med hva vi vet om elevers 

utfordringer i møte med argumenterende skriving, kan jeg enklere forutse hva lærerne i 

utvalget mitt potensielt vektlegger i sine modelltekstsamtaler. Dette er styrende for 

analysefokuset. Elevtekstene var mangelfulle på relevant informasjon og hadde flere logiske 

brister. Øgreid og Hertzberg (2009) fant også at lærerne selv betraktet argumenterende tekster 

som en krevende teksttype.   
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4 Metode  

Formålet med metodekapittelet er å redegjøre for fremgangsmåten i studien min. For å finne 

ut hva som kjennetegner norsklæreres modelltekstsamtaler om leserinnlegg, har jeg valgt å 

gjennomføre en kvalitativ videoobservasjonsanalyse av et utvalgt videomateriale. I delkapittel 

4.1 presenterer jeg studiens forskningsdesign. I delkapittel 4.2 redegjør jeg for LISA-

prosjektet, som er prosjektet jeg bruker videomateriale fra. I delkapittel 4.3 greier jeg ut om 

videoobservasjon som metode, mens jeg i delkapittel 4.4 ser nærmere på videoobservasjon i 

klasserommet. I delkapittel 4.5 presenteres studiens utvalg, og i delkapittel 4.6 og 4.7 

diskuterer jeg henholdsvis annengenerasjonsbruk og analysen av videoobservasjonene. 

Avslutningsvis i delkapittel 4.8 drøfter jeg studiens validitet og reliabilitet. 

 

4.1 Forskningsdesign 

Tabell 1 under presenterer sentrale begreper for studiens forskningsdesign.  

 

Forskningsdesign 

Fokus Modelltekstsamtaler om leserinnlegg 

Type studie Videostudie 

Datamateriale Videoopptak fra LISA-prosjektet 

Metode Videoobservasjonsanalyse  

Utvalg 6 norsklærere som jobber med 

leserinnlegg som modelltekster 

Analysetype Kvalitativ analyse av 

observasjonstranskripsjonene  

Analysebegreper Medium, avsender, tekststruktur, tema, 

autentisitet, metaspråk, oppdagende, 

utforskende og utfordrende kvalitetstrekk  

  Tabell 1: Studiens forskningsdesign.  
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4.2 LISA-prosjektet 

Som tidligere nevnt er LISA et akronym for Linking Instruction & Student Achievement, 

Norges største videoobservasjonsprosjekt innen skoleforskning (Blikstad-Balas, Klette & 

Roe, 2015, s. 66). Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hva som kjennetegner 

god undervisning, og det er lærerens undervisningskvalitet som er hovedfokuset i LISA-

prosjektet. Det er fordi det er internasjonal konsensus om at det er lærerens 

undervisningspraksis som kan utgjøre en størst mulig forskjell når det kommer til elevenes 

læring (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017). Jeg har selv jobbet som vitenskapelig assistent i 

prosjektet siden september 2014. I løpet av skoleåret 2014/2015 samlet vi inn videodata fra 46 

norskklasserom på åttende trinn. Fire timer ble videofilmet i hver klasse, ofte over en eller to 

skoleuker. I tillegg samlet vi inn supplerende dokumenter som oppgaveinstrukser og tekster 

som ble brukt i undervisningen. Ved skoleårets slutt hadde prosjektet samlet inn 178 timer 

med videoopptak. Prosjektet er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) 

ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet på Universitetet i Oslo. Det er finansiert av 

Norges forskningsråd, og godkjent av personvernombudet for forskning, Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). Det er professor Kirsti Klette som er prosjektleder. En av mine to 

veiledere, Marte Blikstad-Balas, er også tilknyttet prosjektet.  

 

4.2.1 PLATO-manualen 
Med et så stort videomateriale er det viktig å systematisere og arkivere dataene på en god 

måte. Videodataene kan bli kodet gjennom en observasjonsmanual, og blir på den måten mer 

tilgjengelige for analyser (Janik & Seidel, 2009). Videomaterialet i LISA-prosjektet brukte 

observasjonsmanualen PLATO (Protocol for Language Arts Teaching Observation) 

(Grossman, 2015). Denne manualen har som mål å fange opp hva som kjennetegner god 

undervisning (Klette & Blikstad-Balas, 2017). Manualen bygger på forskning fra 

morsmålsfaget «Language Arts», som er engelskundervisning fra amerikanske klasserom. På 

grunn av morsmålsfagenes egenart er det nærliggende å tenke seg at manualen også kan retter 

blikket mot sentrale aspekter ved morsmålsundervisningen i norsk. Koding innenfor 

kvalitative undersøkelser består ofte av korte beskrivelser, såkalte koder, som prøver å fange 

essensen av et fenomen eller en praksis (Saldaña, 2013, s. 3). En observasjonsmanual kan 

dermed ses på som et par med briller som forskeren ser videomaterialet gjennom. Brillene 

retter oppmerksomheten mot spesifikke sider av det som foregår i klasserommet, for eksempel 
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lærerens bruk av modelltekster.  

 

Videoobservasjonsmanualer designet til klasseromsforskning kan blant annet hjelpe forskeren 

med å velge ut utvalget sitt (Klette & Blikstad-Balas, 2017, s. 6). I min undersøkelse har jeg 

ikke brukt PLATOs koder som analyseverktøy, men to av kodene har fungert som 

utvalgskriterier for utvalget mitt. Det er to koder som direkte omhandler teksters rolle i 

undervisningen og lærerens bruk av modeller. Disse to vil jeg redegjøre for i delkapittel 4.5.  
 

4.3 Hvorfor videoobservasjonsanalyse? 

Videoobservasjon kan betraktes som en underkategori av tradisjonell observasjon. Forskjellen 

på videoobservasjon og observasjon ligger blant annet i hvor mye informasjon forskeren 

klarer å ta inn og håndtere. Sharon Derry med kolleger (2010, s. 16) understreker at 

videoobservasjon fanger opp mer detaljerte observasjoner enn det menneskelig observasjon 

tillater. Videoobservasjon som metode brukes i dag i en rekke humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige disipliner. En av grunnene til at flere forskningsdisipliner har fått 

øynene opp for videoobservasjon, er at videofilming tar opp og lagrer hendelser og situasjoner 

slik de utarter seg i øyeblikket (Jewitt, 2012). Christian Heath, Jon Hindmarsh og Paul Luff 

(2010) understreker at videoforskning tilbyr nye, og særegne måter å samle inn data på. Dette 

åpner igjen opp for å kartlegge nye innsikter av kulturelle aktiviteter og praksiser på. 

 

Kvalitative analyser bryter videomaterialet ned i mer håndterbare deler, for så å identifisere 

temaer, kategorier og mønstre, samt samspillet mellom dem. Dette vil til slutt gi forskeren 

svaret på problemstillingen sin (Heath m.fl., 2010). Jeg gjør dette i mitt prosjekt siden jeg bare 

studerer modelltekstsamtalene, og ikke hele norsktimen som modelltekstsamtalen er en del av. 

En videoforsker kan spole frem og tilbake i materialet sitt, sette på pause, samt sette ned 

hastigheten på opptaket. Dette gjør at datamaterialet kan studeres mer detaljert, og siden 

materialet også kan lagres over lengre tid, anses videodata for å være såkalte «rike data» 

(Heath, m.fl., 2010, s. 40). Det innebærer blant annet at materiale kan brukes til å belyse ulike 

situasjoner og hendelser med ulike teoretiske innganger. Sarah Pink (2011) påpeker at 

videoforskningen utvikler seg parallelt med teknologier, innovasjoner og teoretiske 

perspektiver (2011, s. 22). Det at stadig flere forskningsmiljøer utfører videostudier, gjør også 

at forskningsdesign og ideer stadig blir videreutviklet.  
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Videodata, altså data samlet inn fra videoobservasjon, kalles ofte «naturlige data» 

(Knoblauch, Schnettler, Raab & Soeffner, 2012). Det er nettopp fordi metoden fanger opp 

fenomener og hendelser i tilsynelatende naturlige situasjoner, som i liten grad er påvirket av 

forskerens tilstedeværelse (Silverman, 2013). Som videoforsker må man likevel betrakte 

innhentingen av videodata som en forstyrrelse i seg selv, og som påvirker situasjonen man 

undersøker (Knoblauch, m.fl., 2012). I det ligger det at videoopptaket i seg selv er tatt opp 

med en spesifikk hensikt, et mål for øye, i en bestemt kontekst. Dette er sider ved metoden 

man må ta med i beregningen når man anser videodata som «naturlige data».  

 

Selv om videoobservasjon har mange metodiske fordeler, finnes det skeptikere med kritiske 

innvendinger. En av de vanligste innvendingene mot videodata er den såkalte 

«kameraeffekten» (Blikstad-Balas, 2017; Maxwell, 2013). Kritikerne trekker frem at 

videokameraene og mikrofonene påvirker den naturlige settingen som forskeren prøver å 

undersøke. De hevder at dette potensielt kan føre til ugyldige resultater (Speer & Hutchby, 

2003, s. 333). I tillegg er de kritiske til forskerens tilstedeværelse i situasjonen, den såkalte 

observatøreffekten (Kleven, 2011, s. 59). Det er fordi det svekker det naturlige og autentiske 

ved situasjonen.  

 

Videoforskere har imidlertid imøtegått denne kritikken og kaller den noe overdreven (Heath, 

m.fl., 2010). Det er fordi den faktiske påvirkningen er veldig varierende og avhenger av en 

rekke praktiske faktorer. Pål Aarsand og Lucas Forsand (2010) viser for eksempel til at 

deltakerne i deres studie glemte kameraene etter en kort stund, og at de ikke ble viet særlig 

stor oppmerksomhet. En annen fordel som er unikt for videoobservasjon, er at når deltakerne 

retter oppmerksomhet til kameraene, blir dette også videofilmet (Blikstad-Balas, 2017, s. 

513). Dermed blir dette synliggjort for forskeren, og jeg som videoforsker må ta stilling til 

hvordan dette kan påvirke resultatene.  

 

Heath med kolleger (2010) hevder også at det er feil å anta at deltakerne som blir filmet, 

konstant vil være opptatt av kameraenes tilstedeværelse. Når det er sagt, hender det jo at 

deltakerne retter et nysgjerrig blikk mot kameraet. Disse blikkene tar ofte sted i naturlige 

pauser eller sekvensskifter, og er på den måten enkle for meg som forsker å oppdage. Slike 

øyeblikk er forbigående øyeblikk (Heath, m.fl., 2010). Det henger sammen med at deltakerne 

ofte har ting de faktisk må gjøre. I mitt tilfelle må for eksempel læreren styre undervisningen, 
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og elevene må følge med i timen. Heath med kolleger (2010, s. 44) konkluderer derfor med at 

kameraet etter en kort stund, «is made at home», og de har ingen empiriske bevis på at 

kameraets tilstedeværelse forandrer måten deltakerne gjør oppgavene sine på. Blikstad-Balas 

(2017, s. 519) hevder at måten samfunnet forholder seg til videofilming på, har endret seg 

drastisk de siste tiårene. Det er primært mobiltelefoner utstyrt med kameraer, samt sosiale 

medier, som er årsaken til denne endrede kulturelle forståelsen knyttet til det å bli filmet. 

Denne nye forståelsen kan bidra til at færre elever og lærere påvirkes negativt av å bli filmet.  

 

4.4 Videoobservasjon i LISA-prosjektet  

I LISA-prosjektet utrustet vi klasserommene med kameraer og mikrofoner. Videoobservasjon 

i klasserommet videofilmer situasjoner og fenomener, og har ofte som formål å få nye 

innblikk i undervisningspraksiser på tvers av situasjoner og fag (Cohen & Grossman, 2016). 

Videoobservasjon kan gjennomføres på utallige måter, men det er jeg som forsker, som ut fra 

min problemstilling, må velge hvilken kameraløsning som er best egnet til mitt prosjekt. 

Felles for alle kameraløsningene er at forskeren etterstreber å gjøre seg så lite synlig som 

mulig (Heath, m.fl., 2010). Videoobservasjon kan potensielt fange opp både lærer- og 

elevperspektivet i ett og samme klipp. Dette gjør blant annet at samhandlingen mellom lærer 

og elev kan undersøkes nærmere, og forskeren får dermed observert «alt i en pakke» (Fisher 

& Neumann, 2012).  

 

I LISA-prosjektet benyttet vi oss av en fast to-kameraløsning (se figur 1). 

  

Figur 1: Kamerautsnitt i LISA-prosjektet. 
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I klasserommet plasserte vi kameraene på bokhyller og lignende. Kameraene var derfor 

vanskelig å få øye på, og vi trengte ikke å rigge opp store kamerastativer i tillegg. Heath med 

kolleger (2010) understreker at dersom forskeren skal være til stede under filmingen, er det 

viktig å tenke over hvordan hans tilstedeværelse kan påvirke situasjonen. I LISA-prosjektet 

ønsket vi å ha en så tilbaketrukken rolle som mulig. Derfor satt vi alltid helt bakerst i 

klasserommet, og på den måten tiltrakk vi oss lite oppmerksomhet fra elevene. Under 

datainnsamlingen i LISA-prosjektet filmet vi også de utvalgte klassenes 

matematikkundervisning. Dette kan ha ført til at elevene glemte kameraene etter kort tid 

(Cohen, m.fl., 2011, s. 185). Videodata fra klasserommet medfører at identifisering av elevene 

kan forekomme. Dette fordrer at materialet må lagres på lovlig og forsvarlig vis (Dalland, 

2011, s. 456). LISA-materialet er derfor kun tilgjengelig gjennom et lukket nettverk, og 

tilgang til videodataen fås kun på instituttets Teaching Learning Video Lab, heretter referert 

til som instituttets videolab.  

 

Lærerne som ble filmet i LISA-prosjektet ble informert om forskningsprosjektets 

overordnende formål. De visste altså ikke hvilke konkrete aspekter ved deres undervisning ble 

vektlagt. Ved å bruke videoopptak fra disse klasserommene får jeg derfor et autentisk 

innblikk i hvordan de ulike modelltekstsamtalene utspiller seg. Dette til forskjell fra 

intervjubaserte undersøkelser hvor lærerne kunne fortalt om hvordan de bruker modelltekster 

og modelltekstsamtaler i undervisningen. Min studie skiller seg også fra intervensjonsbaserte 

studier hvor læreren ofte er klar over hva det forskes på. 

 

Det er en rekke fordeler med en fast kameraløsning. For det første slipper forskeren å prøve å 

forutse hendelser og situasjoner som potensielt kan oppstå (Erickson, 2006; Heath m.fl., 

2010). Videokameraene filmer heller situasjonen fra samme vinkel i ett sammenhengende 

strekk. Dette kalles «rådata-opptak» og medfører også minimale mengder redigeringsarbeid i 

ettertid. På den måten tiltrekker ikke forskeren seg unødvendig oppmerksomhet som kan 

oppstå idet forskeren zoomer eller beveger kameraet. En ulempe med en fast kameraløsning 

er at man potensielt kan miste detaljer. Dette gjelder for eksempel i store settinger som 

involverer mange deltakere, som for eksempel i et klasserom. For forskeren blir dette alltid et 

spørsmål om avveininger, fordi jo nærmere man fokuserer på en gruppe, jo mer mister man av 

helheten (Heath m.fl., 2010, s. 177). Vi benyttet oss av to ulike kameravinkler i klasserommet, 

og dette minsket sannsynligheten for vi mistet vesentlige detaljer. I LISA-prosjektet brukte vi 

også mikrofoner til å ta opp lyd. Vi brukte to såkalte «mygger» som tok opp lærer- og 



39 

elevinteraksjonen fra klasserommet. Én var festet til læreren, mens den andre typisk hang ned 

fra taket midt i klasserommet.  

 

4.5 Utvalgsprosedyre  

Alle data er et resultat av seleksjon, og videodata er ikke er noe unntak (Heath, m.fl., 2010). 

Det første jeg måtte gjøre var å identifisere videodata som kunne gi meg svar på 

problemstillingen min. Jeg foretok meg et utvalg for å gjøre materialet mer håndterbart gitt 

omfanget til en masteroppgave. Dette er det John og David Creswell (2018, s. 192) omtaler 

som «winnowing the data», altså å avgjøre hvilke deler av et stort materiale som skal benyttes 

for å besvare en gitt problemstilling. Som utvalgskriterium startet jeg med en kategori hentet 

fra LISA-prosjektets videologg. I LISA-prosjektet kartla vi hvilke norskfaglige temaer som 

ble dekket i undervisningen. Gjennom denne kartleggingen skilte vi blant annet mellom 

undervisning som handlet om sidemål, grammatikk, skjønnlitteratur og fagtekster. Siden 

fokuset mitt er på argumenterende tekster, trakk jeg ut alle timene som bestod av 

«fagtekstsamtale». Det var ikke sannsynlig at undervisning hvor temaet var argumenterende 

tekster ville befinne seg i noen andre kategorier fra loggen. Jeg satt da igjen med 59 

norsktimer.  

 

4.5.1 Utvalgskriterier 

Deretter så jeg nærmere på de to kodene «tekstbasert undervisning» (TU) og «modellering og 

bruk av modeller» (MOD) fra PLATO-manualen. Førstnevnte kode er designet for å 

identifisere ulike former for tekstbasert undervisning, mens «modellering og bruk av 

modeller» ser på kvaliteten knyttet til læreres bruk av modeller og modelltekster. Jeg ville 

videre undersøke læreres undervisning som hadde blitt identifisert som god. Det er blant annet 

fordi jeg anser dette som å bære med seg større didaktisk verdi for meg som fremtidig 

norsklærer, sammenlignet med å undersøke modelltekstsamtaler som er kategorisert som 

mindre gode.  

 

PLATO-manualen vurderer ikke bare hva som skjer i klasserommet, men den vurderer også 

kvaliteten på de observerbare hendelsene (Klette & Blikstad-Balas, 2017, s. 134). Ut i fra gitte 

kvalitetskriteriene har PLATO-manualen et skåringssystem bestående av fire karakterer. Her 
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skåres undervisning av mindre god kvalitet 1 eller 2, såkalt «low end». De gode 

undervisningssekvensene får karakteren 3 eller 4, såkalt «high end». Jeg reduserte derfor 

utvalget mitt ytterligere til å kun inkludere de timene som hadde blitt kodet til «high end» på 

de to nevnte kodende (Grossman, 20155). Jeg stod nå igjen med 12 norsktimer. I manualen til 

Pam Grossman (2015, min oversettelse) definerer hun hva som skal kjennetegne god 

«tekstbasert undervisning» (TU) på følgende måte: 

 

Læreren tilrettelegger for undervisningsaktiviteter og- muligheter for diskusjon som 

fordrer elevene til aktivt å bruke tekster i et lengre tidsrom. Elevene må vise til, sitere 

og analysere spesifikke aspekter av teksten for å etablere en dypere forståelse av 

teksten, sjangeren og ofte hvordan man forholder seg til tekster generelt.  

 

Videomaterialet i utvalget mitt skulle altså være av en slik karakter som beskrevet over. Den 

andre koden «modellering og bruk av modeller» (MOD), ser på læreres bruk av ulike 

modeller i undervisningen. Utdraget under viser Grossmans (2015, min oversettelse) 

definisjon av hva sekvensene skal kjennetegnes av:  

 

Læreren bruker en form for modell/modelltekst i undervisningen. Dekonstruksjonen 

av modellteksten fokuserer på spesifikke aspekter som går forbi åpenbare trekk. 

Modelleringen er komplett, klar og tilgjengelig for alle elevene 

 

Videomaterialet i utvalget mitt skulle også være av en slik karakter som beskrevet over. 

Kombinasjonen av de to utvalgskriteriene over, timer som har blitt skåret som gode på 

«tekstbasert undervisning» og på «modellering og bruk av modeller», er et hensiktsmessig 

utvalg for min undersøkelse. Det er fordi TU-koden fanger all undervisning som er 

tekstdrevet og som passer beskrivelsen over. Dette inkluderer imidlertid et bredt spekter av 

tekster, også skjønnlitterære tekster. Ved å kombinere koden med MOD-koden, sikrer jeg meg 

at tekstene som blir brukt i undervisningen, fungerer som modelltekster. Det er særlig tre 

formuleringer fra kodene som er med på å støtte opp om denne antagelsen: For det første viser 

TU-koden til at i undervisningsaktivitetene skal foregår i et lengre tidsrom. For det andre 

                                                
5 Observasjonsmanualen har ikke sidetall.  
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nevner MOD-koden at «modelleringen er komplett», noe som kan tyde på at jeg får tilgang til 

modelltekstsamtaler fra start til slutt. For det tredje nevner også MOD -koden at 

dekonstruksjonen skal fokusere på «spesifikke aspekter som går forbi åpenbare trekk». Ved 

ytterligere å kombinere de to kodene med «fagtekstsamtaler», snevrer jeg utvalget til ikke å 

inneholde andre tekster enn de sakpregende fagtekstene. Videre ville jeg at 

modelltekstsamtalene skulle ta for seg samme sjanger. På den måten ville 

modelltekstsamtalene bedre kunne sammenlignes. Seks av de 12 timene tok for seg 

leserinnlegg, og jeg valgte derfor ut disse seks norsktimene. To av de andre timene bruktefor 

eksempel rapporter og søknader som modelltekster, og jeg valgte altså bort disse med fordel 

for de seks leserinnlegg-timene.  

 

4.5.2 Studiens utvalg  

Tabell 2 viser de seks klasserommene og lærerne i utvalget mitt. Jeg har gitt alle lærerne 

pseudonymer.  

 

Klasse og lærer Geografisk plassering  Norsktimens varighet  

8A – Ane og Annette By på Sør-Vestlandet  45 minutter 

8B – Berit Tettsted på Sør-Vestlandet 55 minutter 

8C – Carola  Tettsted i Trøndelag 120 minutter 

8D – Dana By i Trøndelag 45 minutter 

8E – Erika  By på Østlandet  45 minutter 

8F – Frank  Tettsted på Østlandet  45 minutter 

Tabell 2: Studiens utvalg. 

 

På Ane og Annettes skole har de et to-lærersystem som gjør at de er to lærere til stede i alle 

norsktimer. Det er utenfor denne studiens fokus å kartlegge hvorvidt dette utgjør en forskjell 

for modelltekstsamtalene, og jeg behandler dem videre som «en lærer». I LISA-prosjektet 

kartla vi også hva slags bakgrunn de ulike lærerne hadde, og tabell 3 gir ytterligere 
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informasjon om norsklærernes alder og utdanningsbakgrunn.  

 

Klasse og lærer Alder Antall år som 

lærer  

Antall studiepoeng i norsk  

Skole A: Ane og 

Annette 

Ane: 30–39 år 

Annette: 40–49 år  

Ane: 15 år  

Annette: 15 år 

Ane: 31–60 stp  

Annette: 0 – 30 stp 

Skole B: Berit   40–49 år  12 år 31–60 stp 

 

Skole C: Carola 50–59 år  

 

30 år 31–60 stp 

 

Skole D: Dana 30–39 år 

 

4 år 0 – 30 stp 

Skole E: Erika 20–29 år 1 år 31–60 stp 

Skole F: Frank  40–49 år  11 år  61–90 stp 

Tabell 3: Norsklærerens bakgrunn 

 

Summen av de to tabellene viser at det er stor variasjon knyttet til de utvalgte lærernes 

geografiske plassering, alder og utdanningsbakgrunn. Dette er et aspekt ved undersøkelsen jeg 

vil belyse nærmere i delkapittel 4.8.  

 

4.6 Annengenerasjonsbruk  

Å benytte seg av allerede innhentet datamateriale kalles for annengenerasjonsbruk (Andersson 

& Sørvik, 2013). LISA-prosjektets materiale legger opp til at flere forskere kan benytte seg av 

det. Cecilie Dalland (2011) argumenterer for at mange kvalitative datasett kan analyseres på 

nytt ved å benytte seg av andre problemstillinger enn de som ble stilt i den opprinnelige 

undersøkelsen. Dette gjelder særlig for videodata. Jeg var selv med på LISA-prosjektets 

datainnsamling, og på den måten kan det diskuteres om det er riktig å betegne bruken av 

videomaterialet som annengenerasjonsbruk. Når jeg likevel gjør det, henger det samme med 

at jeg kun samlet inn data fra ett av de seks klasserommene i utvalget mitt. En fordel med å 

benytte seg av allerede innhentet materiale, er at jeg som forsker får tilgang til mer data enn 
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det jeg kunne ha samlet inn på egenhånd, gitt omfanget til en masteroppgave. En god digital 

infrastruktur kan føre til at materialet lagres for et lengre tidsrom, og på den måten gjøres 

materialet tilgjengelig for flere forskere og studenter (Knoblauch, m.fl., 2012). 

Samtykkeskjemaer fra lærere og elever som spesifiserer at videomaterialet kan brukes av 

andre forskere, gjør også at annengenerasjonsbruk er en mulighet. Nigel Fielding (2004, s. 

100) trekker også frem at annengenerasjonsbruk kan hindre unødvendige duplikasjoner av 

undersøkelser. Martin Hammersley (1997) sier at siden materialet kan analyseres på nytt med 

ulike teoretiske innganger, kan annengenerasjonsbruk være med på å avkrefte eller bekrefte 

opprinnelige funn. Likevel er det ikke slik at forskere som benytter seg av allerede innhentet 

materiale kommer til dekket bord. Dalland (2011) påpeker at annengenerasjonsforskere blant 

annet må bruke tid på å sette seg inn i datamateriale. Det gjelder blant annet 

datainnsamlingens formål og forskningsdesign, samt gjøre seg kjent med mappestrukturer og 

analyseverktøyer (Dalland, 2011). Gjennom LISA-prosjektet har jeg signert en avtale hvor jeg 

forplikter meg til å følge de gjeldende retningslinjene for prosjektet, se vedlegg 11.  

 

Kritikerne av annengenerasjonsbruk mener at alt annet enn førstehåndkjennskap til 

datamaterialet, ikke kan regnes som naturlige og autentiske data. Niamh Moore (2007) svarer 

på denne kritikken og sier at å skille mellom bruk og gjenbruk er en falsk dikotomi. Det er 

fordi all data er innhentet til et spesifikt formål, for deretter å bli kontekstualisert inn i en ny 

sammenheng (Moore, 2007). Den nye konteksten som dataene opptrer i ved 

annengenerasjonsbruk er på ingen måte mindre verdt enn førstnevnte, nettopp fordi det alltid 

konstrueres opp teoretiske rammeverk med nye innfallsvinkler til hver studie. Skepsisen til 

sekundæranalyser henger ofte sammen med mangelen på praktisk erfaring (Medjedovit & 

Witzel, 2005). Kritikerne mener også at en annen svakhet ved annengenerasjonsbruk, er den 

manglende muligheten til å være med på å planlegge, samt gjennomføre datainnsamlingen. 

Dalland (2011) tilbakeviser også denne kritikken, og mener at denne ulempen kan veies opp 

ved å få tilgang til det rike materialet.  

 

Også når det kommer til konteksten til videomaterialet, viser Emilia Andersson og Gard 

Sørvik (2013, s. 6) hvordan ulike videoforskere er uenige om hvorvidt kjennskap til 

konteksten er fordelaktig eller ikke. Louise Corti (2000) mener det er fordelaktig at 

videoforskeren kjenner til klassen og klassemiljøet. Hun mener at det kan føre til solide 

sekundæranalyser, og at dersom forskeren ikke var til stede, er det svært sannsynlig at 

forskeren vil ha problemer med å tolke dataene. Sarah Irwin og Mandy Winteron (2011) 
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mener derimot at dersom forskeren ikke kjenner til konteksten og elevene, kan det påvirke 

studien i en positiv retning. Det er blant annet fordi forskeren nå vil se situasjoner og 

hendelser med et objektivt blikk, og potensielt se det gjennom nye perspektiver. Jeg samlet 

inn videodata fra ett av klasserommene som er en del av utvalget mitt. I tillegg hadde jeg ved 

tidligere anledninger kodet deler av videomaterialet fra de andre klasserommene i kraft av 

min rolle som vitenskapelig assistent. Dette er et aspekt ved studien jeg vil diskutere nærmere 

i delkapittel 4.8.   

 

4.7 Analyse av videomateriale  

Frederik Erickson (2006) redegjør for hvordan forskere kan redusere og systematisere store 

mengder kvalitative videodata til mer håndterbare enheter. Jeg benytter meg av det Erickson 

kaller for en type II fremgangsmåte. Her må jeg som forsker lage analysekategorier som retter 

oppmerksomheten mot noen spesifikke kjennetegn av de utvalgte sekvensene. 

Tilnærmingsmåten er deduktiv, som betyr å gå fra et teoretisk perspektiv til å undersøke et 

fenomen i praksis. I min studie bruker jeg hva vi vet om bruken av modelltekster, 

dekonstruksjon og argumenterende skriving, til å undersøke hvordan et utvalg 

modelltekstsamtaler foregår i praksis (Christoffersen & Johannesen, 2012). Ericksons (2006, 

s. 186) fremgangsmåte består av fire trinn. 

 

1)      Avgrens studien ved å velge et fokusområde. 

2) Se på de aktuelle videoavsnittene og marker hver gang fokusområdet 

forekommer. 

3) Fremstill hyppigheten av fokusområdet. Dette kan gjøres i tabeller, 

diagrammer, eller gjennom transkripsjoner.  

4) Vis, gjennom sitater og lignende, eksempler på ulike tilfeller av fokusområdet 

som kommer til uttrykk i videosekvensen.  

 

Erickson (2006) hevder at dersom forskerens mål er å undersøke sosial interaksjon, er 

videoopptak med tilhørende detaljerte transkripsjoner den beste måten å besvare 

problemstillingen på. Jeg så gjennom alle timene i utvalget mitt, og transkriberte alle 

modelltekstsamtalene på instituttets videolab. Dette gjorde jeg i transkriberingsprogrammet 

Inqscribe. Dette programmet består av en rekke tidsbesparende snarveier. Transkripsjonene 
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og videoavspilleren integreres blant annet i samme vindu, og videospillingen kan også styres 

ved hjelp av en fotpedal. Dette var nyttige funksjoner å bruke når man skulle transkribere 

store mengder tekst. Videotranskripsjonene fokuserer på verbalspråk, og formidler hva lærere 

og elever sier i de ulike modelltekstsamtalene. Jeg har ikke inkludert kroppsspråk, kremtinger 

og pauser i mine transkripsjoner. Selv om dette forekommer i flere av ytringene, har jeg ikke 

tenkt å analysere disse trekkene, og jeg har derfor ikke inkludert dem i selve transkripsjonen. 

Ved å bruke de to kodene fra PLATO-manualen som utvalgskriterier avgrenset jeg studiens 

utvalg, og fikk tilgang til de aktuelle videoavsnittene. På den måten kunne jeg se på 

hyppigheten og karakteristiske kjennetegn av de ulike aspektene knyttet til 

modelltekstsamtalene, samt fremstille funnene gjennom tabeller og sitater.  

 

4.7.1 Analysekategorier 
Analysekategoriene skal være teoretiske operasjonaliseringer som dekker over flere 

individuelle eksempler av samme fenomen, i mitt tilfelle kjennetegn ved 

modelltekstsamtalene. Kategoriene gjør det enklere for meg som forsker å rette 

oppmerksomheten mot disse spesifikke kjennetegnene. Etter at jeg som forsker har identifisert 

de aktuelle sekvensene, anbefaler Sharan Merriam og Elizabeth Tisdell (2016) å se etter 

gjentagende regelmessigheter i materialet. I denne åpne kodingen inkluderer forskeren alt han 

tror han komme til å være relevant. Når forskeren grupperer den åpne kodingen, starter han en 

annen prosess, nemlig den analytiske kodingen. Analytisk koding hever seg opp til et nytt 

abstraksjonsnivå. Det er fordi denne kodingen er et produkt av tolkninger og refleksjoner 

rundt datamaterialet i sin helhet (Erickson, 2006, s. 188). Den analytiske kodingen danner 

grunnlaget for analysekategoriene. Utfordringen med analysekategorier er å konstruere de på 

en slik måte at de faktisk fanger noen gjennomgående mønstre i datamaterialet. Merriam og 

Tisdell (2016, s. 7) kommer med følgende sjekkliste for gode analysekategorier:  

 

1) De bør være en indirekte respons til formålet med studien din.  

2) De bør være romslige, og på den måten også kunne romme mindre 

underkategorier.  

3) De må være gjensidig utelukkende. Dermed kan visse segmenter kunne høre 

hjemme i én analysekategori.  

4) En utenforstående leser skal kunne være i stand til å forstå hva som ligger i 

navnet.  
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Min studie består av innsikter fra seks klasserom, og analysekategoriene er med på å lage en 

rød tråd i analysen. På den måten styrker de også studiens reliabilitet. For å finne ut hva som 

kjennetegnet modelltekstsamtalene til seks norsklærere, har jeg formulert tre 

forskningsspørsmål. Disse tre har alle sine tilhørende analysekategorier som bygger på 

teoretiske perspektiver fra både modelltekstdidaktikken, sjangerpedagogikken og 

skriveforskningen knyttet til argumenterende skriving. På den måten er de alle indirekte 

responser til formålet med studien. Analysene av videotranskripsjonene gjorde jeg i 

analyseprogrammet Nvivo.  

 

Forskningsspørsmål  Analysekategorier Teoretisk forankring  
 

I: Hva kjennetegner leserinnleggene 

som brukes som modelltekster? 

• Medium  

• Avsender  

• Tema 

• Autentisitet 

• Lengde  

 

Håland (2016), Hoem, Håland 

og Skartveit (2015), Rose og 

Martin, (2012) Kringstad og 

Kvithyld (2014), Melby og 

Kvithyld (2011), Løkensgard 

Hoel (2000)  

 

 

II: Hvordan og hvilke aspekter ved 

leserinnleggene vektlegges i 

modelltekstsamtalene? 

• Hvordan:  

• Lokal og globalt tekstnivå 

• Elevenes assosiasjoner  

 

• Hvilke: 

• Tekststruktur  

• Faglig argumentasjon 

• Språklig tone 

• Motargumenter 

• Formål 

 

Bueie (2017), Kronholm-

Cederberg (2009), Øgreid 

(2017) 

 

Andrews (1995), Andrews 

m.fl. (2009), Fjørtoft (2014), 

Hertzberg (2008), Kringstad 

og Kvithyld (2013), Shanahan 

og Shanahan (2008), Smidt 

(2010), Øgreid (2017) 

 

III: Hvilke kvalitetstrekk preger 

modelltekstsamtalene? 

 

• Oppdagende 

• Utforskende  

• Utfordrende  

Håland (2018)  

Tabell 4: Analysekategorier.  

 

I analysen av datamaterialet mitt tar jeg altså utgangspunkt i analysekategoriene fra tabell 4. 

Analysekategoriene fra forskningsspørsmål I har et deskriptivt preg, og bygger på teori 
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knyttet til de tekstlige aspektene ved modelltekstene. I analysen vil jeg bruke både 

informasjon fra selve modelltekstene, samt modelltekstsamtalene til å besvare 

forskningsspørsmålet.  

 

I analysen av forskningsspørsmål II vil jeg, med utgangspunkt i analysekategoriene, se på 

hvordan lærerne bruker spørsmål til å rette oppmerksomhet mot ulike trekk ved 

modelltekstene. Det er primært lærer- og elevinteraksjon i modelltekstsamtalen som utgjør 

materialet for å besvare dette forskningsspørsmålet. Kategoriene knyttet til «hvordan»-delen 

av forskningsspørsmålet er inspirert av Bueies (2017) skille mellom det globale og det lokale 

nivået i en tekst. Spørsmålene som handler om sjanger og struktur blir kategorisert som 

globale spørsmål, mens spørsmål som handler om ordvalg, syntaks og tegnsetting blir 

kategorisert som lokale spørsmål (Bueie, 2017, s. 47). Selv om Bueie (2017) ser på skriftlige 

elevtekster, mener jeg at begrepene kan brukes i en muntlig kontekst. Det er blant annet fordi 

det er modellteksten som fungerer som utgangspunktet for samtalen. I tillegg har jeg latt meg 

inspirere av Øgreids (2017, s. 204) funn om at elevene knyttet egne assosiasjoner til tekstene. 

Lærerspørsmålene er derfor delt inn i to gjensidig utelukkende kategorier: Tekstnære 

spørsmål som handler om selve teksten, dens struktur, argumentasjon og språk (i), og 

tekstfjerne spørsmål som ser ut av teksten og for eksempel knytter innholdet til elevenes egne 

liv (ii). Forskningsspørsmålets «hvilke»-del kartlegger alle tekstlige aspekter som vies 

oppmerksomhet i modelltekstsamtalen, for deretter å se etter mønstre og tendenser. Som en 

pekepinn, forankret i tidligere forskning, ser kategoriene på hvordan lærerne samtaler om 

tekststruktur, faglig argumentasjon, språklig tone, motargumenter og formål. Deretter vil 

selve spørsmålene bli analysert etter hvorvidt de peker på spesifikke språktrekk eller stiller 

mer åpne spørsmål.  

 

Forskningsspørsmål III belyser kvaliteten på de ulike delene av modelltekstsamtalene. 

Markørene for de oppdagende, utforskende og utfordre trekkene er forankret i Hålands (2018) 

kvalitetstrekk, og vurderer hvorvidt sekvensene i utvalget samsvarer med Hålands (2018) 

definisjon av trekkene. Dette innebærer blant annet et fokus på autentiske og inautentiske 

spørsmål, overføringsspørsmål og hvordan elevene blir oppfordret til å kommentere 
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språktrekkene kritisk. Også i denne delanalysen er materialet lærerspørsmål og lærer- og 

elevinteraksjon.  

 

4.8 Validitet og reliabilitet 

I en videoobservasjonsstudie må jeg som forsker være bevisst på hvilke forhold som kan true 

studiens validitet. Joseph Maxwell (2013, s. 122) definerer validitet som «The correctness or 

credibility of a description, conclusion, explanation, interpretation or other sort of account». 

Maxwell (2013) mener forskeren bør stille seg selv to spørsmål: «På hvilken måte kan 

resultatene mine være misvisende?» og «Hvorfor skal noen tro på resultatene?».  

For å forsikre meg om at de to spørsmålene er tilstrekkelig besvart, er det viktig å være 

bevisst på de relevante validitetstruslene som potensielt kan true prosjektets validitet. Et første 

skritt i riktig retning, er å presentere en åpen refleksjon rundt aspekter som kan true studiens 

validitet og reliabilitet (Postholm & Jacobsen, 2012, s. 126). På grunn av den komplekse 

naturen som er iboende i alle sosiale fenomener – klasseromssituasjoner inkludert – må 

forskeren være inneforstått med at det er umulig å fange alt på video (Blikstad-Balas, 2017, s. 

513). Dette gjelder også når det kommer til å fange opp det som skjer i klasserommet. 

 

4.8.1 Indre validitet  
Studiens indre validitet handler om hvordan jeg tolker mine data, og hvor rimelige og gyldige 

disse tolkningene er (Creswell, 2014; Maxwell, 2013). Tolkningene og generaliseringene jeg 

gjør, må jeg ha dekning for i dataene mine (Kleven, 2013). Jeg måtte altså forsikre meg om at 

mine tolkninger av modelltekstsamtalene ga et så tilfredsstillende bilde av virkeligheten som 

mulig. Ricki Goldman-Segall (1995) påpeker at studiens «Configurational validity» er en 

sentral validitetstrussel for videostudier. Her må jeg som videoforsker spørre meg selv 

hvordan jeg kan etablere gyldige virkelighetsbeskrivelser når det alltid vil finnes utallige 

tolkninger av ett og samme fenomen. 

 

For det første var en av fordelene med videoobservasjon, at jeg kunne se gjennom 

modelltekstsamtalene så mange ganger jeg ville. På den måten fikk jeg som forsker 

kvalitetssjekket observasjonene og transkripsjonene mine. I tillegg hadde jeg tilgang til alle 

modelltekstene som brukes i undervisningen. Jeg har brukt disse som et supplement til 
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videotranskripsjonene. Denne tilgangen gjorde det mulig for meg å undersøke de faktiske 

modelltekstene mer i detalj. Dette gjelder både å kartlegge hvilke aspekter lærerne ikke legger 

merke til i modelltekstsamtalene, samt hvor i teksten trekkene er å finne.  

 

For det andre var det viktig at jeg som forsker hadde inngående kjennskap til datamaterialet, 

samt det teoretiske feltet. Gjennom min rolle som vitenskapelig assistent hadde jeg solid 

kjennskap til LISA-prosjektets datamateriale. Dette bidro et stykke på vei til å forsikre meg 

om at mine tolkninger var gyldige. Det andre jeg måtte gjøre etter at jeg hadde fått 

konkretisert utvalget mitt, var å kvalitetssjekke hvorvidt jeg var enige i at de aktuelle 

sekvensene i utvalget mitt kunne sies å karakteriseres som modelltekstsamtaler. Dette innebar 

å se modelltekstsamtalene i lys av den eksisterende forskningslitteraturen, og ikke gjennom 

PLATO-manualens beskrivelser. På den måten ville jeg forsikre meg om at 

undervisningssekvensene faktisk kunne karakteriseres som modelltekstsamtaler. For å få frem 

kompleksiteten i de sekvensene som studeres, måtte jeg også gi fyldige beskriver av de ulike 

sidene ved modelltekstsamtalene (Cohen, m.fl., 2011, s. 183). I funnene fra analysen viser jeg 

utdrag fra modelltekstsamtalene. På den måten kan leseren lese transkripsjonene og vurderer 

og tolkningene fremstår som rimelige. Dette er med på å øke studiens transparens, forstått 

som gjennomsiktighet (Seale, 1999).  

 

Louis Cohen med kolleger (2011, s. 184) trekker også frem forskerens bias som en potensiell 

validitetstrussel. Dette kan handle om at jeg som forsker aktivt leter etter mønstre og andre 

tendenser jeg vil finne. Dette kalles forskerens bekreftelsesbias (Cohen, 2011, s. 185). I mitt 

prosjekt kunne dette også ha handlet om at kjennskapen til videodataen førte til at jeg hadde 

spesifikke sekvenser jeg ville ha med i utvalget mitt. Dette har ikke vært tilfelle i mitt 

prosjekt. Et eksempel som antyder dette handler om at jeg ikke hadde kjennskap til 

modelltekstdidaktikken som forskningsfelt på det tidspunktet da jeg kodet mesteparten av 

timene, og jeg så derfor ikke spesifikt etter modelltekstsamtaler når jeg kodet materialet som 

vitenskapelig assistent. Jeg har heller ikke hatt kontakt med lærerne i utvalget mitt, og har 

derfor ikke hatt mulighet til å påvirke hvordan modelltekstsamtalen utspilte seg. Dette 

sammenlignet med for eksempel Hålands (2013) studie hvor hun samarbeidet med læreren for 

å finne aktuelle modelltekster. Kodingen jeg gjorde som vitenskapelig assistent innebar 

dessuten at jeg skulle se etter en rekke andre forhold, som for eksempel læreres bruk av 

læringsstrategier og håndtering av bråk og uro.   
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Studiens indre validitet er forsøkt ivaretatt ved å få fagpersoner til å se gjennom de samme 

videoklippene eller de samme transkripsjonene. Dette kaller Maxwell (2013, s. 56) for «peer-

debriefing». Dette er viktig for å unngå at tolkningene blir for subjektive. I tillegg kan 

samtalene avdekke teoretiske og metodiske mangler ved studien (Maxwell, 2013, s. 127). Jeg 

har hatt diskusjoner med andre ansatte i LISA-prosjektet, og den åpne dialogen har 

kjennetegnet, og kjennetegner fortsatt, mange av de LISA-relaterte diskusjonene. Diskusjonen 

har ofte involvert nærlesing av de ulike kodene, samt videovisning av spesifikke sekvenser 

etterfulgt av koding og diskusjon. I tillegg har jeg diskutert metodiske fordeler og ulemper 

med andre masterstudenter i norskdidaktikk, samt masterstudenter og doktorgradsstipendiater 

som har benyttet seg av instituttets videolab. Jeg mener, med disse tiltakene for å redusere 

prosjektets validitetstrusler tatt i betraktning, at studiens indre validitet er relativt sterk.  

 

4.8.2 Ytre validitet  
Studiens ytre validitet handler om hvor generaliserbare og overførbare funnene mine er 

(Kleven, 2011, s 123). Maxwell (2013) understreker at kvalitative studier ofte undersøker 

situasjoner med få involverte informanter, og at de benytter seg av et teoretisk eller 

hensiktsmessige utvalg, til forskjell fra kvantitative sannsynlighetsutvalg. Derfor er det viktig 

å være bevisst på hvilke personer og i hvilke settinger resultatene mine er gyldige i. Jeg som 

forsker bør spørre meg selv: Hva ved mine funn ønsker jeg å generalisere? (Kleven, 2011, s. 

124). 

 

Her vil jeg også minne om datamaterialets begrensninger. Analysene mine er kun innblikk i et 

utvalg spesifikke modelltekstsamtaler, og de gir derfor ikke et fullverdig bilde av 

norsklærernes sjanger- og skriveundervisning. Samtidig mener jeg at modelltekstsamtalene 

gir ny og viktig innsikt i hvordan modelltekstsamtaler utspiller seg i norske klasserom. De 

konkrete mønstrene jeg finner vil være unikt for mitt utvalg. Samtidig er det nærliggende å 

tenke seg at funnene et stykke på vei kan generaliseres til «gode» økter som har modelltekster 

som leserinnlegg på åttende trinn. Dette henger sammen med at utvalget mitt består av timer 

som har blitt identifisert som gode på tekstbasert undervisning, samt bruken av modelltekster 

(jf. Grossman, 2015). Siden det eksisterer lite forskning på hva som kjennetegner 

modelltekstsamtaler om leserinnlegg, er det viktig å tilrettelegge for at flere kan forske på det 

samme fenomenet. Dette gjør jeg ved å gi grundige analyser av de konkrete 

modelltekstsamtalene jeg undersøker (Cohen m.fl., 2011, s. 183). På den måten kan andre 
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forskere vurdere mine fremgangsmåter og funn. Cohen (2011, s. 183) påpeker også at 

studiens ytre reliabilitet kan styrkes ved å benytte seg av rike data. Som jeg viste i delkapittel 

4.3 karakteriseres videodata som rike data (Heath, m.fl., 2010, s. 40). Siden jeg undersøker 

kjennetegnene ved modelltekstsamtaler om leserinnlegg vil funnene være mest overførbare til 

andre norskklasserom. Når det er sagt, fant Øgreid og Hertzbergs (2009) studie at 

argumenterende skriving var en teksttype lærere på tvers av fag anså som en utfordring. 

Funnene om utfordringene knyttet til argumenterende tekster, kan derfor brukes som en 

pekepinn i møte med andre skolefag.  

 

En annen styrke knyttet til funnenes overførbarhet er variasjonen blant de ulike 

klasserommene og norsklærerne. Norsktimene er fra ulike geografiske områder i Norge, og 

inkluderer både urbane og mer rurale skoler. I tillegg består utvalget av både mannlige og 

kvinnelige lærere, i forskjellige aldre med forskjellig utdanningsbakgrunn. Det totale utvalget 

i LISA-prosjektets norsktimer kommer fra 46 ulike klasserom som ble valgt ut for å speile 

geografisk, sosioøkonomisk og faglig variasjon (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017). Siden 

jeg gjør grundige analyser, benytter meg av rike data, samt har et utvalg som speiler variasjon, 

mener jeg at studiens ytre validitet er relativt sterk.  

 

4.8.3 Begrepsvaliditet  
For at studien skal opprettholde en sterk begrepsvaliditet, må forskeren spørre seg: Beskriver 

mine data det jeg hevder at de beskriver? På den måten knyttet begrepsvaliditeten seg til 

studiens etterprøvbarhet (Cohen, m.fl., 2011). Vedeler (2000, s. 129) understreker at 

kategoriene innenfor kvalitativ forskning dreier seg om å gi gode representasjoner av det man 

observerer. For det første viste jeg at analysekategoriene mine var operasjonaliseringer som 

var i tråd med funn fra tidligere forskning og teoretiske innsikter. Thor Arnfinn Kleven (2011) 

hevder at dersom operasjonaliseringen både er lett å måle og er i tråd med teoretiske 

definisjoner, vil begrepsvaliditeten styrkes. Operasjonaliseringene mine er et resultat av 

teoretiske innsikter og tidligere forskning innen både modelltekstdidaktikken og 

skriveforskningen. Innsiktene er både internasjonale, så vel som nasjonale, og har et tidsspenn 

på rundt 50 år. Dette gir indikasjoner på at operasjonaliseringene stammer fra grundige 

litteratursøk. Kodene «tekstbasert undervisning» og «modellering og bruk av modeller» 

beskriver hva som kjennetegner god tekstundervisning, samt god undervisning hvor 

modelltekster tas i bruk. Disse kodene som jeg brukte som utvalgskriterier var også 
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operasjonalisering som er bygget på konsensusbasert internasjonal forskning som finner at 

enkelte undervisningsmetoder er mer læringsfremmende enn andre (Grossman, 2015; Klette, 

m.fl., 2017). I arbeidet med oppgaven har jeg foretatt grundige litteratursøk, og 

analysebegrepene bygger på teoretiske innsikter. I tillegg bygger også kodene som utgjør 

utvalgskriteriene på konsensusbaserte operasjonaliseringer, og jeg vurderer derfor studiens 

begrepsvaliditet som relativt sterk.  

 

4.8.4 Reliabilitet  
Studiens reliabilitet henger sammen med resultatenes pålitelighet. Det som er interessant her 

er hvorvidt undersøkelsen viser til den faktiske situasjonen, samt hvordan resultatene kan 

etterprøves i ettertid. Det er to spørsmål jeg som forsker kan stille meg for å sikre studiens 

reliabilitet (Kleven, 2011). For det første er det viktig å diskutere om de samme 

observasjonene og tolkingene ville blitt gjort på et annet tidspunkt. LISA-prosjektets 

datamateriale er fra skoleåret 2014/2015. Datamaterialet er altså nokså nytt. Det er ingen 

indikasjoner fra noen styringsdokumenter som tilsier at arbeidet med modelltekster og 

modelltekstsamtaler skal være av vesensforskjellig karakter dersom undersøkelsen hadde blitt 

gjennomført på et annet tidspunkt. Når det er sagt, vil det naturligvis alltid være variasjon 

knyttet til de konkrete modelltekstene som brukes i undervisningen, og en kan tenke seg at 

andelen av digitale og sammensatte tekster vil øke i fremtiden. Dette legger imidlertid ingen 

strenge føringer for hvordan formen på selve modelltekstsamtalen skal gå for seg, men kan 

gjøre at innholdet i modelltekstsamtalene blir annerledes. Kleven (2011) mener også det er 

verdt å stille spørsmålet om andre observatører ville gjort de samme observasjonene og 

tolkningene som en selv. Som allerede nevnt har jeg jobbet som vitenskapelig assistent siden 

prosjektet startet datainnsamlingen. At jeg har førstehåndskjennskap til både videomateriale 

og kodingen av det, gjør at jeg har en inngående og solid kjennskap til materialet. På grunn av 

dekonstruksjonens egenart er modelltekstsamtalene i seg selv lett avgrensbare, og det er 

derfor ikke sannsynlig at andre observatører ville funnet andre sekvenser enn meg. Det er 

heller ikke sannsynlig at andre ville ha gjort vesentlig andre observasjoner enn meg, da 

videosekvensene kan observeres gjentatte ganger. Jeg har også redegjort for det teoretiske 

bakteppet som lå til grunn for mine analysekategorier. På den måten kan andre bruke de 

samme kategoriene, og vurdere om tolkningene mine er pålitelige. På bakgrunn av dette 

mener jeg at studiens reliabilitet er tilstrekkelig god.  
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5 Funn fra videoanalysen 

I dette kapittelet presenterer jeg funnene fra videoanalysen. Funnene er med på å besvare 

oppgavens problemstilling: Hva kjennetegner seks norsklæreres modelltekstsamtaler om 

leserinnlegg på åttende trinn? I delkapittel 5.1 kontekstualiserer jeg de seks norsktimene i 

utvalget mitt. Deretter presenterer jeg funnene fra videoanalysen i tre delanalyser, hvor hver 

delanalyse er knyttet til sitt respektive forskningsspørsmål. I delkapittel 5.2 undersøker jeg 

hva som kjennetegner de argumenterende modelltekstene. I delkapittel 5.3 ser jeg på hvordan 

og hvilke aspekter ved de argumenterende tekstene som blir vektlagt i modelltekstsamtalen, 

mens jeg i delkapittel 5.4 ser på hvilke kvalitetstrekk som preger modelltekstsamtalene. Til 

slutt oppsummerer jeg videoanalysens hovedfunn i delkapittel 5.5.  

 

5.1 De seks lærerne  

De seks norsktimene er hentet fra ulike skoler og er filmet på ulike tidspunkter. Felles for dem 

alle er likevel at datainnsamlingen fant sted i løpet av skoleåret 2014/2015. Ved å 

kontekstualisere hva som foregår i norsktimene til de seks norsklærerne viser jeg hvilken 

sammenheng modelltekstsamtalene er en del av. Alle modelltekstsamtalene foregår i 

helklasseformat. De seks norsklærerne ble også loggført til å drive med «fagtekstsamtale» i 

undervisningen, samt skåret «high end» på kodene «tekstbasert undervisning» og 

«modellering og bruk av modeller». Alle lærer- og elevnavn er anonymisert.  

 

Ane og Annette – 8A 

Ane og Annettes norsktime varer i 45 minutter. Klasse 8A jobber med å skrive egne 

leserinnlegg. Timen starter med at Annette leser leserinnlegget «Hvorfor kan vi ikke 

respektere hverandre?». Det er hentet fra Si;D, Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 

13 og 21 år. Deretter følger en modelltekstsamtale, før Annette repeterer noen 

sjangerkjennetegn knyttet til leserinnlegg. I neste undervisningssekvens gjennomgår Ane 

ulike argumenttyper, som fornuftsargument og ekspertargument. Etter denne sekvensen 

fortsetter elevene med å skrive egne leserinnlegg. Annette og Ane går rundt og veileder. 

Timen avsluttes med at elevene sitter i responsgrupper hvor de får respons på innledning og 

hoveddel i egne leserinnlegg.  
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Berit – 8B 

Berits norsktime varer i 55 minutter. Timen starter med at de gjennomgår en oppgave fra 

læreboka «Nye Kontekst 8–10» som de jobbet med i forrige time. Videre går de gjennom 

leksa, som er oppgaven: «Finn argumentene Ingrid bruker for å vise hvor dumt det er å få for 

lite søvn». Oppgaven er knyttet til leserinnlegget «La meg sove!» fra elevenes lærebok. 

Deretter følger en modelltekstsamtale hvor elevene identifiserer argumentene i teksten. Berit 

introduserer så en ny modelltekst, leserinnlegget «Er Noreg eit land for latsabbar?». Her skal 

elevene identifisere påstandene i leserinnlegget. Berit går gjennom elevsvarene i plenum, og 

denne sekvensen tar dermed form som en modelltekstsamtale.  
 

Carola – 8C 

Carolas norsktime er en dobbelttime på 90 minutter. I denne økta dekonstruerer klassen tre 

ulike modelltekster. I timens første sekvens leser de leserinnlegget «Jeg lever et liv på besøk» 

fra Si;D. Klassen har så en modelltekstsamtale hvor de ser på ulike sjangerkjennetegn knyttet 

til leserinnlegg, samt formålet med argumenterende tekster. Deretter snakker klassen om Vær 

Varsom-plakaten, før de ser på en ny modelltekst kalt «Dustegatelys». Det kommer ikke frem 

hvor dette leserinnlegget er hentet fra. Leserinnlegget blir plukket fra hverandre i en 

modelltekstsamtale, før klassen repeterer fagstoff knyttet til Ivar Aasen og nynorsk. Neste 

sekvens tar for seg den tredje modellteksten «Er jeg en byrde for alle?», også denne fra Si;D. 

Lesingen av modellteksten følges opp av en modelltekstsamtale i etterkant. Klassens siste 

sekvens er en idémyldringsprosess hvor elevene foreslår hvilke temaer de selv kan skrive 

leserinnlegg om.  
 

Dana – 8D  

Danas norsktime varer i 45 minutter. Klassen repeterer først sjangerkjennetegn knyttet til 

leserinnlegg. Deretter leser de leserinnlegget «Jeg skal ha shoppestopp i 2015. Blir du med?» 

hentet fra Si;D. Etterpå har de en modelltekstsamtale forankret i seks spørsmål knyttet til 

leserinnlegget. Neste sekvens er en muntlig aktivitet hvor læreren deler klassen i to. Den ene 

delen skal finne argumenter for lekser, den andre imot. Mot slutten av timen får elevene 

introdusert en skriveoppgave hvor de skal skrive et eget leserinnlegg.  
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Erika – 8E 

Erikas norsktime varer i 45 minutter. Her jobber de med ulike sakprosasjangre, blant annet 

leserinnlegg. Timen starter med at de leser leserinnlegget «Bare 20 likes på profilbildet» 

hentet fra Si;D. I den påfølgende modelltekstsamtalen gir Erika elevene ulike spørsmål knyttet 

til modellteksten. Elevene blir bedt om å skrive ned svarene i skriveboka si. Spørsmålene 

handler om sjanger, budskap og formål, og svarene tas opp fortløpende etter hvert som 

elevene er ferdige. Resten av timen jobber de med en novelle.  

 

Frank – 8F 

Franks norsktime varer i 45 minutter, og han bruker to modelltekster i sin undervisning. Først 

leser de leserinnlegget «Dusjing etter kroppsøving er unødvendig. Dropp det.» hentet fra 

Aftenposten Debatt. Deretter leser de motsvaret «Derfor bør vi dusje etter gymtimene», hentet 

fra Si;D. Det første leserinnlegget leses høyt av Frank, før klassen har en modelltekstsamtale 

med fokus på budskap og egne erfaringer knyttet til dusjing etter gymtimen. Den neste 

modellteksten leses høyt av elevene, og blir plukket fra hverandre på samme måte som det 

første leserinnlegget. Timen avsluttes med at Frank tegner opp et to-kolonneskjema på tavla 

som organiserer for- og motargumentene for å dusje etter gymtimen på skolen.  

 

5.2 Hva kjennetegner de argumenterende modelltekstene?  

Jeg ser nå nærmere på oppgavens første forskningsspørsmål Hva kjennetegner 

leserinnleggene som brukes som modelltekster? Fokuset er altså deskriptivt, og tar sikte på å 

beskrive ulike aspekter ved modelltekstene. Formålet med delanalysen er å kartlegge 

eventuelle likheter og forskjeller, tendenser og mønstre knyttet til modelltekstene. Som 

beskrevet i teorikapittelet og operasjonalisert i delkapittel 4.7, er blant annet tema, autentisitet, 

avsender og lengde sentrale aspekter å undersøke når det kommer til hva som kjennetegner 

leserinnleggene. I forrige delkapittel viste jeg at de seks lærerne tok i bruk til sammen ti 

modelltekster. Carola bruker flest, og klassen hennes har tre modelltekstsamtaler. Frank og 

Berit bruker to tekster hver, mens Ane og Annette, Dana og Erika bruker én modelltekst hver. 

Jeg ser nå nærmere på medium og avsender i delkapittel 5.2.1, tema og autentisitet i 

delkapittel 5.2.2, og lengden på selve modelltekstene, og modelltekstsamtalene i delkapittel 

5.2.3.  
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5.2.1 Medium og avsender  
Tabell 5 gir en oversikt over hvilke leserinnlegg de seks norsklærerne bruker. Tabellen viser 

også hvor modelltekstene var publisert, samt hvem som har forfattet modellteksten. 

Modelltekstenes medium og avsender er hentet fra LISA-prosjektets arkiv over relevante 

dokumenter fra de ulike klasserommene. Jeg trekker frem dette for å poengtere at 

modelltekstens medium og avsender ikke var aspekter som det ble diskutert i 

modelltekstsamtalene. I de klasserommene hvor flere modelltekster ble tatt i bruk, har jeg 

listet dem opp kronologisk i den rekkefølgen de ble presentert av læreren. Alle modelltekstene 

er lagt ved i sin helhet, se vedlegg 1–10 bakerst i oppgaven.  
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Lærer og skole Modelltekster  Medium  Avsender  

Ane og 

Annette, 8A 

1) «Hvorfor kan vi ikke 

respektere hverandre?» 

1) Aftenposten SI;D 1) Anja (19)  

Berit, 8B  2) «La meg sove!»  

 

3) «Er Noreg eit land for 

latsabbar?»  

2) Nye Kontekst 8–10 

 

3) Nye Kontekst 8–10 

 

2) Ingrid (14)  

 

3) Ærleg 

arbeidsmann  

Carola, 8C 4) «Jeg lever et liv på 

besøk»  

5) «Dustegatelys» 

 

6) «Er jeg en byrde for 

alle?» 

4) Aftenposten SI;D 

 

5) Ukjent  

 

6) Aftenposten SI;D 

4) Skillsmisse- 

barn (14)  

5) Trynern  

 

6) Axel Røthe 

(15)  

Dana, 8D  7) «Jeg skal ikke shoppe i 

2015. Blir du med?» 

7) Aftenposten SI;D 7) Maria Skage 

El-Yousef (17) 

Erika, 8E 8) «Bare 20 likes på 

profilbilde»  

8) Aftenposten SI;D 8) Leonora (14)  

Frank, 8F 9) «Dusjing etter 

kroppsøving er 

unødvendig. Dropp det.» 

 

10) «Derfor bør vi dusje 

etter gymtimene» 

9) Aftenposten 

Debatt  

 

 

10) Aftenposten SI;D 

9) Jorun Spord 

Borge og Gro 

Rugseth 

 

10) Leon 

Bafondoko (16)  

  Tabell 5: Studiens ti modelltekster.  

 

Flertallet av modelltekstene er skrevet av ungdommer mellom 14 og 19 år, og er publisert i 

Aftenpostens Si;D-seksjon. Jorun Spord Borgen og Gro Rugseths tekst fra 

modelltekstsamtalen i 8F kan anses som et unntak blant avsenderne. Deres leserinnlegg er fra 

Aftenpostens debattsider, og ikke debattsiden for ungdom. Det er på grunn av avsendernes 

alder. Spord Borgen og Rugseth jobber begge på Norges Idrettshøgskole, men tar opp en 
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tematikk som i stor grad angår ungdom. To av avsenderne bak leserinnleggene som ikke er 

publisert i Aftenposten, Ingrid (14) i 8B og «Trynern» i 8C, er også skrevet av ungdommer. 

Forfatteren «Ærleg arbeidsmann» kan antyde at avsenderen av dette leserinnlegget skal 

fremstå som noe eldre enn elevene.  

 

5.2.2 Tema og autentisitet  
At flertallet av leserinnleggene er publisert i Si;D, legger også føringer for hva 

leserinnleggene tematiserer. Analysen av hva slags tematikk modelltekstene tar opp viser at 

flertallet av leserinnleggene på en eller annen måte tematiserer hvordan det er å være ungdom 

i dag. Dette kommer til uttrykk gjennom temaer som hvordan det er å være ungdom og ha 

skilte foreldre, hvordan press på sosiale medier påvirker ungdommer, hvordan det er å være 

ung og ensom, samt det å forholde seg til leggetider og dusjing etter gymtimen på skolen. Et 

mindretall av leserinnleggene tar opp mer allmenn mellommenneskelige verdier. Dette 

kommer frem gjennom temaer som det å respektere hverandres meninger, å tolerere at andre 

er annerledes, samt å begrense forbruket sitt og ta avstand fra barnearbeid. Ingen av de ti 

modelltekstene tar opp noen temaer fra norskfagets kultur- og litteraturhistorie.  

 

I både Håland (2013) og Øgreids (2017) studier leste elevene modelltekster som tok opp en 

annen tematikk enn hva elevene skulle skrive om. Dette var blant annet for å forhindre direkte 

imitasjon. I norsktimen til Ane og Annette skriver elevene leserinnlegg om valgfrie temaer. 

Noen skriver om leksefri skole og andre om nettmobbing. Siden modellteksten blir presentert 

mens elevene er i skriveprosessen, er det mindre sannsynlig at innholdet kopieres direkte over 

i elevens tekster. I norsktimene til Carola og Dana har de idémyldringer i etterkant av 

modelltekstsamtalen. Her diskuterer de aktuelle temaer å skrive leserinnlegg om, hvor kantine 

med varmmat, overbetalte fotballspillere, ny fotballbane, leksefri skole, samt OL i Norge blir 

nevnt som mulige temaer. Heller ingen av disse modelltekstene tar opp den samme 

tematikken som leserinnleggene. Flertallet av lærernes bruker altså modelltekster som ikke 

legger opp til en form for imitasjonsskriving, men snarere en form for 

transformasjonsskriving.  

 

Tabell 5 viser også at sju av de ti modelltekstene er autentiske tekster. Det er fordi de er 

publiserte leserinnlegg skrevet i autentiske skrivesituasjoner og publisert i Si;D og 

Aftenposten Debatt. De tre resterende leserinnleggene har et mer kvasi-autentisk preg. 
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Leserinnleggene «La meg sove!» og «Er Noreg eit land for latsabbar?» er fra elevenes 

lærebok, mens informasjon om leserinnlegget «Dustegatelys» kommer ikke frem i 

undervisningen. De to sistnevnte, «Er Noreg eit land for latsabbar?» og «Dustegatelys», er 

begge eksempler på mindre gode leserinnlegg, såkalte anti-modeller6. For førstnevnte 

modelltekst blir dette kommunisert gjennom oppgavelyden fra læreboka: «Lesarinnlegget 

nedafor er ikkje av dei mest saklege. (...) Kva trur du er rette og kva trur du er berre gjettingar 

frå «Ærleg arbeidsmann» si side?». Når klassen til Carola har lest leserinnlegget 

«Dustegatelys» begynner hun modelltekstsamtalen med å si: «Dette var et leserinnlegg. Kan 

jeg få noen meninger her, om hva dere synes?». På den måten blir det opp til elevene å forstå 

at det er et mindre godt leserinnlegg, for deretter å begrunne hvorfor. 

 

I modelltekstsamtalene snakket også lærerne om hvilke skrivesituasjoner elevene skulle møte 

etter modelltekstsamtalen. Analysen viste at i fem av klassene skal elevene skrive egne 

leserinnlegg. Klassen til Ane og Annette er allerede i skriveprosessen. Elevene i klassene til 

Berit, Carola og Dana skal skrive leserinnlegg om noen uker. Carola sier:  

 

Carola:  Nå skal dere skrive et leserinnlegg, og det skal vi starte med i morgen, 
og da er det viktig at dere finner et tema som dere er engasjerte i. Ellers 
blir det litt sånn kunstig. Dere må ha noen meninger rundt det. Vi har jo 
snakket om dette med leksefri skole, men det hadde vært artig om noen 
kunne skrevet om noe annet også. 
 

Erika har allerede vurdert leserinnlegg som elevene hadde levert inn. Det kommer ikke frem 

hva disse leserinnleggene handlet om. Frank nevner ikke en spesifikk skrivesituasjon for 

elevene sine.  

 

5.2.3 Lengden på modellteksten og modelltekstsamtalen  
I tabell 6 gir en fullstendig oversikt over lengden på modellteksten og modelltekstsamtalene.  

Tabellen viser at den korteste modellteksten er på 78 ord, mens det lengste leserinnlegget er 

på 493 ord. I analysen har jeg også undersøkt modelltekstsamtalene i antall minutter. Jeg har 

regnet tiden fra når læreren er ferdig med å lese teksten, til det kommer et naturlig 

                                                
6 Det er nærliggende å tenke seg at dette er konstruerte modelltekster (se f.eks. Hertzberg, 2001; Øgreid, 2017), 
men dette er ikke et forhold jeg spekulerer videre i.  
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sekvensskifte, som for eksempel en idémyldringsfase eller en skrivefase. Den korteste 

modelltekstsamtalen varer i et og et halvt minutt, mens den lengste varer i 18 minutter.  

 

Lærer  Modelltekster Antall 

ord 

Modelltekstsamtalen i 

minutter 

Ane og 

Annette 

1) «Hvorfor kan vi ikke respektere 

hverandre?» 

1) 341 1) ca. 3 min. 

Berit 2) «La meg sove!» 

 

3) «Er Noreg eit land for latsabbar?» 

2) 229 

 

3) 159 

2) ca. 6.5 min. 

 

3) ca. 11. 5 min. 

Carola 4) «Jeg lever et liv på besøk» 

5) «Dustegatelys»  

6) «Er jeg en byrde for alle?»  

4) 493 

5) 78 

6) 324 

4) ca. 7.5 min.  

5) ca. 1.5 min. 

6) ca. 6 min.  

Dana 7) «Jeg skal ikke shoppe i 2015. Blir du 

med?» 

7) 305 7) ca. 12.5 min. 

Erika 8) «Bare 20 likes på profilbilde» 8) 238 a) ca. 18 min. 

Frank 9) «Dusjing etter kroppsøving er   

_unødvendig. Dropp det.» 

 

10) «Derfor bør vi dusje etter gymtimene» 

9) 378 

 

 

10) 479 

9) ca. 3 min. 

 

 

10) ca. 4.5 min. 

                 Total lengde på modelltekstsamtalene: 72 minutter.  

Tabell 6: Lengden på modelltekstene.  

 

Det var altså disse 10 modelltekstsamtalene på totalt 72 minutter som dannet grunnlaget for 

den videre analysen. Denne første delanalysen har etablert at flertallet av leserinnleggene var 

autentiske tekster fordi de var publisert i Aftenposten Si;D. Flertallet av modelltekstene var 

også skrevet av ungdom og tematiserte ungdommelige temaer. Et mindretall av 
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modelltekstene tok for seg mer allmennmenneskelige verdier, men ingen av dem tematiserte 

noen åpenbare norskfaglige temaer.  

 

5.3 Hva vektlegger lærerne?  

I denne delanalysen undersøker jeg nærmere oppgavens andre forskningsspørsmål Hvordan 

og hvilke aspekter ved leserinnleggene vektlegges i modelltekstsamtalene? I delkapittel 5.3.1 

undersøker jeg hvilket tekstlig nivå lærerne peker på i modelltekstsamtalene, mens delkapittel 

5.3.2 ser på hvilke aspekter ved modelltekstene som blir vektlagt i modelltekstsamtalene.  

 

5.3.1 Tekstlige nivåer i modelltekstsamtalen 
De seks lærerne stiller til sammen 76 spørsmål i løpet av sine modelltekstsamtaler. 10 av disse 

spørsmålene er repetisjon av typen «Hvor finner du det [argumentet]? Hvor finner du 

argumentet?». Det er derfor 66 lærerspørsmål jeg undersøker videre. Disse delte jeg inn i to 

gjensidig utelukkende kategorier: Tekstnære spørsmål som handlet om selve teksten, og 

tekstfjerne spørsmål som så ut av teksten og for eksempel knytter innholdet til elevenes egne 

liv. De tekstnære spørsmålene er igjen delt inn i to underkategorier, én for globale spørsmål, 

og én for lokale spørsmål. Det globale tekstnivået refererer til teksten som en enhet, som for 

eksempel tekstens formål og budskap, mens det lokale tekstnivået typisk refererer til 

spesifikke tekstelementer som tittel og avslutning (Bueie, 2017). Den tekstfjerne kategorien er 

preget av elevenes egne assosiative forbindelser til teksten. Jeg har ikke delt kategorien inn i 

globale og lokale underkategorier fordi jeg ikke anser det som relevant for analysen og 

formålet med oppgaven. Et eksempel på et tekstnært spørsmål er fra Danas 

modelltekstsamtale hvor hun stiller spørsmålene: «Hvordan begynner teksten da? Hva 

begynner hun med?», mens et tekstfjernt spørsmål er fra Franks modelltekstsamtale hvor han 

spør: «Hvordan er det med dusjing? Gutter, hvor mange av dere dusjer her?». Figur 2 

visualiserer fordelingen av lærerspørsmål.  
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Figur 2: Oversikt over lærerspørsmål stilt i modelltekstsamtalene. 

 

Som figuren over viser er flertallet av spørsmålene tekstnære spørsmål rettet mot et globalt 

tekstnivå. Eksemplene i tabell 7 er inkludert for å illustrere typiske eksempler på hvilke typer 

spørsmål lærerne stiller i modelltekstsamtalene. Det er verdt å understreke at et globalt 

lærerspørsmål kan kreve at elevene må peke på et lokalt nivå i modellteksten for å svare på 

spørsmålet. Det er imidlertid utenfor denne delanalysens fokus å kartlegge den typen mønstre.  

  

66 lærerspørsmål 

12 innholdsspesifkke 
spørmål

54 tekstnære 
spørsmål 

45 globale 9 lokale
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Lærer 

 
Tekstnært 
 – lokalt  

 
Tekstnært 
 – globalt  

 
Tekstfjernt  

 
Antall 
spørsmål  

Ane og 
Annette  

 
4 
 
«Hva er det hun 
begynner med? Hva er 
de første ordene?» 
 

 
0 

 
0 

 
4 

 
Berit 

 
3 
 
«Andre argumenter? Det 
er flere argumenter her, 
Ine?» 

 
14 
 
«Hva er det som er 
hovedbudskapet med 
denne teksten?»  

 
2 
 
«Tror du virkelig at han 
[avsenderen] kan kjenne 
alle som sitter og tigger i 
alle byer i Norge?»  
 

 
19  

 
Carola 

7 
 
«Hun har med et tegn 
der [Spørsmålstegn]. 
Hvorfor tror dere det?»  

8 
 
«Er dette her et 
leserinnlegg? Ja, 
hvorfor er det et 
leserinnlegg?» 

 

0 15 

 
Dana 

9 
 
«Hva kaller vi det når 
det står i sånne 
klammer?» 

 

10 
 
«Hva vil hun med 
denne teksten, 
Arvid?» 

0 19 

 
Erika 

 
3 
 
«Klarer dere å finne noe 
sted i teksten, en setning 
eller så, som støtter opp 
om det Bjørn Kristian sa 
der?» 

 
6 
 
«Hva er hensikten 
med leserinnlegget?» 

 
2 
 
«(…) At målet liksom er 
å få flest mulig likes. Er 
det sånn for dere også?» 
 

11 

 
Frank  

3 
 
«Og så var det kanskje 
en ting til? Hva sa de?» 
 

7 
 
«Hva er 
hovedbudskapet til 
Leon?» 
 

8 
 
«Hvor mange av jentene 
dusjer i gymmen?» 
 

18 

  Tabell 7: Oversikt over fordelingen av type lærerspørsmål. 

 

Tabellen over viser at det er variasjon knyttet til hvor mange, og hvilke typer, spørsmål 

lærerne stiller. Antall spørsmål henger også sammen med lengden på modelltekstsamtalene. 

Ane og Annette stiller fire spørsmål som peker på et lokalt tekstnivå, mens Berit stiller 19 

spørsmål som peker på ulike aspekter ved modelltekstene. Carola og Dana har et ganske likt 

mønster hvor ingen av dem stiller tekstfjerne spørsmål, men heller stiller omtrent like mange 
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lokale som globale tekstnære spørsmål. Erika stiller 11 spørsmål som peker på ulike aspekter 

ved modellteksten, mens Frank er den læreren som stiller flest tekstfjerne spørsmål som ser ut 

av teksten. Jeg ser i neste delkapittel nærmere på de 54 tekstnære spørsmålene.  

 

5.3.2 Tekstlige aspekter i modelltekstsamtalene 
Av de 54 modelltekstspørsmålene skiller det seg ut fem tekstlige aspekter ved leserinnleggene 

som alle de seks lærerne vektlegger i sine modelltekstsamtaler. De fem er tittel, argumenter i 

hoveddel, konklusjon, virkemidler og formål. Jeg velger å fokusere på de aspektene med 

høyest forekomst fordi jeg anser de som å bære med seg størst didaktisk verdi. I tillegg gir de 

et representativt bilde av hva som kjennetegner norsklæreres modelltekstsamtaler. Dette 

sammenlignet med aspekter som bare en eller to lærere peker på et par ganger. Disse 

aspektene har jeg samlet opp i en egen «annet»-kategori. Det er for eksempel tilfeller hvor to 

av lærerne spør «Er dette et leserinnlegg. Hvorfor?» og «Var det noen vanskelige ord i 

modellteksten?». Diagrammet under viser fordelingen av de tekstlige aspektene.  

 

 

Figur 3: Fordelingen av de tekstlige aspektene.  
 

Som diagrammet viser er det modelltekstenes tittel og argumenter lærerne retter 

oppmerksomhet mot flest ganger. Deretter følger formål, virkemidler og avslutning.  
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5.4 Kvalitetstrekk i modelltekstsamtalene  

I denne siste delanalysen svarer jeg på oppgavens tredje forskningsspørsmål Hvilke 

kvalitetstrekk preger modelltekstsamtalene? Kvalitetstrekkene er hentet fra Hålands (2018) 

studie som jeg redegjorde for i delkapittel 3.1.3 og operasjonaliserte i delkapittel 4.7.1. 

Interessen for kvalitetstrekkene henger også sammen med at to av mine utvalgskriterier 

representerer undervisning som er identifisert som god gjennom PLATO-manualens 

skåringssystem. Dette redegjorde jeg for i delkapittel 4.5. Jeg analyserte de 54 

lærerspørsmålene for å kartlegge fordelingen mellom de tre kvalitetstrekkene. Det er i denne 

delanalysen jeg presenterer utdrag fra modelltekstsamtalene. De oppdagende fasene la vekt på 

at elevene skulle bli oppmerksomme på ulike språktrekk. De utforskende fasene hadde til 

hensikt å bevisstgjøre elevene på hvordan de kunne inkludere språktrekkene i egne tekster, 

mens målet med de utfordrende fasene var å diskutere språktrekkene kritisk. Det var ikke alle 

trekkene i mine modelltekstsamtaler som direkte kunne plasseres inn i de tre kategoriene. Jeg 

lagde derfor en «annet»-kategori. Disse sekvensene var typisk preget av oppklaringer av 

typen: «Hva betyr det at det er en prøvelse?» og «Hva betyr det å vegre seg?». 

Stolpediagrammet under viser fordelingen mellom de tre kvalitetstrekkene, samt «annet»-

kategorien.  

 

 

Figur 4: Kvalitetstrekk i modelltekstsamtalene.  
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5.4.1 Oppdagende trekk  
I analysen identifiserte jeg 23 spørsmålssekvenser hvor modelltekstsamtalene hadde et 

oppdagende preg. Det var særlig tittel, hoveddel og noen av virkemidlene som hadde et 

oppdagende preg. For å illustrere hvordan disse sekvensene gikk for seg, inkluderer jeg et 

eksempel fra hver lærer som belyser et av tekstlig aspektene ved modelltekstene. Dette med 

unntak av Frank som ikke hadde noen oppdagende sekvenser i sin modelltekstsamtale. 

Eksempelet under har et oppdagende preg hvor Ane og Annette retter oppmerksomheten mot 

et av virkemidlene i modellteksten. De kaller det å spille på leserens følelser. 

 

Annette:  Jeg ba dere tenke litt på dette med følelser. Husker dere noe som gjorde 
at dere tenkte at det var følelser her?  

Ane:   Er hun personlig? Hva er det hun begynner med? Hva er det første … 
De første ordene? Husker dere det? Karina?  

Karina: «Kjære deg». 

Ane:   «Kjære deg», ja! 

 

Vi ser her at sekvensen får et oppdagende preg ved at Ane og Annette retter 

oppmerksomheten mot hvordan det å spille på leserens følelser kommer til uttrykk, og det er 

den spesifikke, gjentagende formuleringen «Kjære deg», de er ute etter. I Berits 

modelltekstsamtale retter hun oppmerksomheten mot leserinnleggets argumenter. Spørsmålet 

er oppgavelyden fra elevenes lærebok: «Finn argumentene Ingrid bruker for å vise hvor dumt 

det er å få for lite søvn».  

 

Berit:   Hvilke argumenter er det hun bruker? Det var det dere skulle finne ut. 
Klarte dere det?  

       Bjarne:  At hun får for lite søvn.  

Berit:   Hun får for lite søvn. Hvor er det du finner det hen? 

Bjarne: Der: «Eg føler at eg får alt for lite søvn».  

Berit:   Ja, hun mener jo det, at hun får for lite søvn, ja ... Andre argument?  

Morten:  At ungdommer må sove mellom 9 og 10 timer.  
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Berit:  Ja! «Eg har lese at ein ungdom som meg treng mellom 9–10 timar 
søvn». Det er jo en påstand, men det er også på en måte et argument … 
Hun bruker det for å overbevise leseren om at hun har rett.  
 

I slutten av spørsmålssekvensen sier Berit: 

Berit (…) Så kan man jo være enige eller uenige i det hun sier, vi skal ikke ta 
stilling til det. Vi skal bare finne ut hvordan hun argumenterer for å 
overbevise oss. 

 

Berit ber altså elevene om å finne ulike argumenter i teksten, og modelltekstsamtalen får 

dermed et oppdagende preg. I tillegg understreker hun at de ikke skal ta stilling til temaet i 

leserinnlegget, men heller studere selve argumentene. Carolas modelltekstsamtale får et 

oppdagende preg når de repeterer det de allerede vet om sjangerkjennetegnene knyttet til 

leserinnlegg.  

 

 Carola:  Ja. Så innledningen skal gi informasjon om hva resten av innlegget 
handler om. Hun skriver her: «Hvor mange voksne ville flyttet hver uke 
og bodd på to steder? Mest sannsynlig ingen. Hvorfor ikke? Fordi det er 
utrolig slitsomt». Syns dere hun greier å si kort om hva resten av 
innlegget vil handle om? 

Øyvind:  Ja. 

 Carola:  Hva er det hun bruker, i innledningen her, hva slags virkemidler? Hvis 
du ser det.  

 Nils:   Hun spiller på følelser.  

Carola:  Ja, hun spiller litt på følelser, og det kan være lurt. Og hun har med et 
tegn der? 

Anne:   Hun stiller et spørsmål. 

Carola:  Ja, spørsmål. 

 

Her ser vi at Carola bruker leserinnleggets ingress som en døråpner til å repetere virkemidler 

knyttet til leserinnleggsjangeren. I Danas modelltekstsamtale skal elevene finne 

faktaargumenter i leserinnleggets hoveddel. Elevene har fått oppgaven: «Finner du noen 

faktaargumenter? Hvilke?». Dana går gjennom svarene i plenum. 
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Dana:         Finner vi noen faktaargumenter i denne teksten her? Ingrid? 

Ingrid:  «Kleskjedene står for enorme mengder giftige utslipp som blant annet 
forurenser drikkevannet til millioner av mennesker». 

Dana:  Ja, ikke sant. Klesskjedene slipper ut masse vann, så det er et 
faktaargument. Helt riktig. Er det flere faktaargumenter? Jane og 
Solveig?  

Jane:  «I Kina blir hele 40 prosent av overflatevannet ansett som forurenset». 

Dana:  Ja. Fredrik? 

Fredrik:  «I 2012 var det hele 168 millioner barn som heller måtte jobbe for 
minimale summer i stedet for å gå på skole». 

Dana:  Ja, Maria, har du funnet noen argumenter? (…)  

 

Vi ser at også denne sekvensen får et oppdagende preg, og at elevaktiviteten handler om å 

finne ulike setninger som fungerer som argumenter i modellteksten. Når det er sagt, virker det 

ikke som om Dana er på utkikk etter noen spesifikke formuleringer, slik vi så når Ane og 

Annette ville ha elevene til å oppdage formuleringen «Kjære deg». Når Erikas 

modelltekstsamtale har et oppdagende preg, retter hun oppmerksomheten mot ulike ordvalg i 

modellteksten.  

 

Erika: Noen som har funnet ut hvilket ord hun starter setningene med da? 
Sigvald? 

Sigvald:  «Vi» og «Alle».  

Erika:  Ja! Hun starter veldig mye med «Vi» og «Alle». Men hvilket ord er det 
hun starter aller flest setninger med? Henrik?  

Henrik:  «Vi». Også har jeg skrevet [i skriveboka] at «Det er 2-3 setninger som 
starter med «Vi», fordi hun prøver å si til oss at det er flere som mener 
det hun mener», liksom. 

Erika:  Ja, kjempebra, Henrik! Fordi at, det kan være et litt sånn lurt triks å 
starte med, for da får ... Hun får flere til å tro at vi alle sammen mener 
jo dette her. Hun manipulerer oss litt sånn inne i tankene sine. Så, pluss 
at da blir det litt sånn at, vi blir en del av teksten. Så å skrive 
leserinnlegg og bruke «Vi» eller «Du», eller bruke sånne pronomen, 
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som vi kaller det, det kan være litt lurt. For da trekker man folk inn i 
tankene sine.  
 

Jeg har i denne første delen av delanalysen illustrert hvordan spesifikke sekvenser ved 

modelltekstsamtalen kan ses i lys av Hålands (2018) oppdagende kvalitetstrekk. Dette 

oppdagende trekket kan også ses i sammenheng kompetansemålet fra læreplanen som sier at 

elevene skal kunne «Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Gjennom de oppdagende utdragene har jeg vist at noen av 

lærerne retter elevenes oppmerksomhet mot spesifikke ord og formuleringer, som de vil at 

elevene skal få øye på, mens andre stiller mer åpne spørsmål hvor det er opp til elevene selv å 

oppdage de språklige trekkene.   

 

5.4.2 Utforskende trekk  
Delanalysens andre del ser på hvordan de utforskende delene av modelltekstsamtalen utspiller 

seg. Det er her Hålands (2018) utforskende trekk er i fokus. Det var særlig konklusjonen, og 

noen av virkemidlene som hadde et utforskende preg. Gjennom dataanalysen finner jeg sju 

sekvenser hvor modelltekstsamtalene eksplisitt blir brukt til å peke på elevenes egen 

skriving7. Dette er i modelltekstsamtalene til Ane og Annette, Erika og Frank. Det første 

eksempelet er fra Ane og Annettes modelltekstsamtale. Her har elevene allerede valgt tema og 

skrevet innledning til egne leserinnlegg, og de holer nå på med hoveddelen. Ane og Annette 

knytter noen av virkemidlene fra modellteksten til et av elevenes leserinnlegg.  

 

Annette:  Så bruker hun et annet grep som jeg glemte å si som er ganske vanlig, 
og det er gjentakelse. Og det er også et ganske lurt virkemiddel hvis du 
virkelig mener noe, og bare ta det igjen og igjen. «Kjære deg», skriver 
hun, «Kjære deg», «Kjære deg», tre ganger. Også har hun også dette 
med spørsmålene: «Hvorfor», «Hvorfor?», «Hvorfor?» Hun er helt sånn 
«Åh!» 

Ane: Og da tenker jeg litt på deg, Pernille. Du skal jo skrive om det som skjer 
på nettet på skolen her [nettmobbing], og da er det gjerne veldig lurt å 
gjøre sånn som hun har gjort. Overbevise. Vær personlig, og still 

                                                
7 Man kan argumentere for at alle de overnevnte sekvensene i modelltekstsamtalene på en eller annen måte 
fungerer som hjelp og støtte i elevenes egen skriving, men denne delanalysen ser etter eksplisitte eksempler og 
formuleringer. 
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spørsmål. 
 

 
Her knytter Ane og Annette et spesifikt virkemiddel, gjentakelse, til én elevs spesifikke 

leserinnlegg. Annette peker på et virkemiddel fra modellteksten de har lest, og Ane foreslår at 

det er noe eleven Pernille kan gjøre i sin tekst. På den måten får samtalen et utforskende preg. 

Videre peker også lærer Annette på hvordan virkemiddelet å spille på følelser kan knyttes til 

elevenes eget engasjement, og dermed overføres til elevenes egne tekster:  

 

Annette:  (…) Fordi det er masse følelser her. Det er det som er viktig. Du skal 
vise at du er så engasjert – at du virkelig mener dette så sterkt – at den 
som sitter i andre enden skal tenke: «Ja, kanskje han eller hun har et 
poeng». Da kan ikke du være sånn: «Nja, jeg synes det er litt dumt at 
noen er i mot...». Dere må bare kjøre litt på! Og være litt sånn … Sterke 
og tydelige. 
 

 
Vi ser her at Annette understreker viktigheten av elevenes engasjement til temaet i 

leserinnleggene, og at dette nærmest må skinne gjennom til leseren i elevenes egne 

leserinnlegg. I den forbindelse karikerer hun også en fiktiv mottaker av leserinnlegget. 

Annette nyanserer også hvordan elevene skal ordlegge seg når de viser engasjement for 

tematikken i leserinnlegget:  

 

Annette:  Men angående følelser så skriver hun at hun blir kvalm. Det er et 
ganske sterkt ord, da. Er dere ikke enige i det? Hun blir kvalm av det. 
Hun blir fysisk dårlig av det. Og da sier ikke jeg at dere skal skrive at 
dere blir kvalm hver gang dere finner frem leksene [mange av elevene 
skriver leserinnlegg om lekser], men det går an å vise, liksom: «Åh!» 
Hvor sterkt dere mener noe. 

 

Dette eksempelet er ikke knyttet til en spesifikk elevtekst, men kan likevel tenkes å gi 

inspirasjon til elevenes videre skriving, og får dermed et utforskende preg. Annette 

understreker hvordan elevenes konkrete ordvalg kan være med på å vise engasjement i 

teksten, men påpeker også at de ikke må kopiere språktrekket direkte over i egne tekster, men 

snarere transformere språktrekket slik at det passer inn i deres egne tekster. Også i Erikas 

modelltekstsamtale knytter hun noen av språktrekkene fra modellteksten til elevens egne 

tekster. Hun kommer først med en oppsummering av tre kjennetegn ved modelltekstene som 
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elevene har pekt på, og deretter en mer generell oppfordring om bruken av disse tre 

kjennetegnene.  

 

Erika:  Så både det å bruke faktaargumenter, kanskje beskrive en situasjon, og 
bruke «Vi», kanskje ikke bruke det i alle setningene, det blir jo litt 
kjedelig, men å tenke over hvilket ord man bruker.  
 

Ordvalg er også noe Erika vektlegger i den påfølgende sekvensen. I tillegg retter hun 

oppmerksomheten mot modelltekstens språklige tone som et aspekt elevene må tenke over når 

de skal skrive egne tekster. Hun kommenterer dette både i modelltekstsamtalen, samt hva hun 

observerte da hun vurderte leserinnleggene elevene har levert inn.  

 

Erika:  Tror dere hun er enig i at man skal basere … At ting burde være basert 
på utseende og sosiale medier? Ahmed? 

Ahmed:   Nei. 

Erika:  Nei, hun er på en måte ikke enig i det. Og dere skjønner det gjennom 
teksten hennes. Og det er en fin ting å ta med seg når dere skriver 
leserinnlegg, for nå når jeg retta mange av deres, så skriver dere: «Jeg 
mener at», og så ramser dere opp hva dere mener. 
(…) 
Men det dere kan prøve på, er sånn som hun Leonora har gjort, at du 
skjuler meningen. Så du trenger ikke å skrive «Jeg mener», fordi det 
kommer frem uansett. Hun Leonora kunne ha skrevet «Jeg mener i dag 
at altfor mange folk baserer seg på utseende og sosiale medier», men 
hun gjør ikke det. Og jeg skjønner uansett hva hun mener.  
 

Erika vektlegger her den språklige tonen, og kommenterer hvordan elevene bedre kan «skjule 

meningene sine» ved «å gjøre sånn som Leonora har gjort». På den måten får samtalen et 

utforskende preg. I Franks modelltekstsamtale tegner han opp et to-kolonneskjema for å 

identifisere og organisere argumentene fra de to modelltekstene de har lest. Sekvensen får et 

utfordrende preg fordi organiseringen blir knyttet til elevenes egne tekster. 

 
Frank:  Ja. Bra! Ser dere, dere kan skrive, hvis dere hadde fått en sånn tekst, så 

kunne dere skrevet et leserinnlegg. Dere kunne enten valgt en side, og 
skrevet et leserbrev og fortalt hvorfor dere mener man ikke trenger å 
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dusje (…). Eller så kunne dere skrevet en tekst hvor dere drøftet det. 
Hvordan gjør man det? Hvordan drøfter man det? Hva gjør man da?  

 
[Ingen av elevene svarer]  

 
Frank:  Ok, du kunne ha skrevet bare det [peker på den ene siden av tavla], eller 

bare det [peker på den andre siden av tavla]. «Det mener jeg», ikke sant. 
Men, så kunne du valgt en tredje oppgave, og det er å drøfte. Hva gjør 
du da? Jon? 

 
Jon:  Skriver om begge deler.  
 
Frank:  Ja, helt riktig! (…) 

 

 

Eksempelet viser at Frank hovedsakelig knytter modelltekstene til elevenes tekster ved å 

fokusere på organiseringen av argumentene. Videre peker også Frank på den språklige tonen i 

modelltekstens konklusjon, og knytter dette til elevenes egen skriving.  

 

 Frank:             Og det med konklusjon til slutt (…). Hva kan man gjøre i 
konklusjonen? Det er flere muligheter. Aleksander sa at konklusjon på 
en måte var avslutningen? 

 Rolf:  Du kan skrive hva du synes. 

 Frank:  Du kan skrive hva du synes. Hva annet kan du gjøre da? Hvis ikke du 
vil trekke deg selv inn i det? Håkon? 

 Håkon:  Skrive hva flere synes. 

 Frank:  Ja, for eksempel … Og når man skal skrive sånn, en sånn drøfting, det 
man må passe på da, det er at man ikke bruker sånn «Alle mener», man 
må bruke sånne ufarlige ord: «Noen sier at», «Andre sier at», ikke sant. 
Dere må være litt nøytrale.  

 

Vi ser her at også Frank trekker frem ordvalg og den språklige tonen i leserinnleggene, og 

knytter disse språktrekkene til elevenes egne tekster. Han viser til at når elevene skriver egne 

tekster, må de tilpasse språket ved «å bruke sånne ufarlige ord» og «være litt nøytrale». 

 

I denne andre delen av delanalysen har jeg etablert hvordan Hålands (2018) utforskende 

kvalitetstrekk kommer til uttrykk i modelltekstsamtalene. På samme måte som de oppdagende 
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fasene varierte fra å rette oppmerksomheten mot spesifikke språktrekk, til mer generelle 

oppfordringer, viser de utforskende fasene også variasjon knyttet hvordan elevenes egne 

tekster blir diskutert i modelltekstsamtalene. Felles for mange av samtalene er imidlertid at 

lærerne kommenterer hvordan ulike formuleringer kan føre til at elevenes egne leserinnlegg 

treffer den språklige tonen. 

 

5.4.3 Utfordrende deler av modelltekstsamtalene  
I denne siste delanalysen ser jeg nærmere på de delene av modelltekstsamtalen som har et 

utfordrende preg. Jeg identifiserte åtte sekvenser som hadde et slikt preg. Alle sekvensene 

handlet om formålet med teksten. Å samtale om formål kunne karakteriseres som utfordrende 

sekvenser (Håland, 2018). I teorikapittelet viste jeg at formålet med argumenterende tekster er 

å overbevise og påvirke leseren (Kringstad & Kvithyld, 2014). I tillegg påpekte Henning 

Fjørtoft (2014) at gjennom å snakke om formålet med teksten, kunne elevene bli oppfordret til 

å bruke et metaspråk. Jeg inkluderer fire illustrerende eksempler her. Det første eksempelet er 

fra modelltekstsamtalen i Carolas klasse 8C. Her har de nettopp lest leserinnlegget «Er jeg en 

byrde for alle?». 

 

Carola:  Kan et slikt leserinnlegg som Axel har skrevet, forandre på noe? Kan 
han påvirke noe?  

Erik:  Ja. 

Carola:  Ja, Fortell. 

Erik:  Han kan få de han går på skole med til å finne på ting med han.  

Carola:  Ja, fint. Bra!  

 

I klassen til Carola snakker de om hvordan de ble påvirket budskapet i modellteksten, og 

modelltekstsamtalen går i retningen av å snakke om tematikken i leserinnlegget. Eleven Erik 

peker på hva Axels venner kan gjøre for å forhindre at han føler seg ensom. Det andre 

eksempelet er fra modelltekstsamtalen til Dana. Her diskuterer de hvorvidt de ble overbevist 

av leserinnlegget som oppfordret til å slutte å handle klær.  

 

Dana:         Hva vil hun med denne teksten? Henrik?  
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Henrik:         Å ikke kjøpe. 

Dana:  Ja, å ikke kjøpe klær. Er det mange her som har blitt overbevist her, da? 
Av teksten til Maria? Hvor mange, etter å ha lest denne teksten, vil 
slutte å kjøpe klær i 2015? 

[Elevene rekker opp hånda] 

Dana:         Tre stykker, ja … 

 

Dana knytter altså formålet med teksten til å sjekke i hvilken grad forfatteren bak 

leserinnlegget kan ha overbevist elevene som mottakere av leserinnlegget. I 

modelltekstsamtalen til Erikas 8E spør hun elevene om hva som kan anses som å være 

hensikten med leserinnlegget:  

 

Erika:  Okei. Hva er hensikten med leserinnlegget? (…), Ahmed? 

Ahmed:         Å få folk til å forstå sosiale medier.  

Erika:  Ja, bra, da har du liksom klart å trekke noe ut fra teksten uten at det står 
direkte der. Hun ønsker å få voksne, og egentlig andre, til å forstå det 
presset unge får gjennom sosiale medier. Altså det dere blir utsatt for 
hver eneste dag, ønsker hun at andre skal forstå. For det er det ikke 
sikkert alle andre vet.  
 

Videre får også denne utfordrende sekvensen et oppdagende preg når eleven Marius har et 

innspill:  

Erika:         Ja, Marius?  

Marius:  Det hun prøver å si er at sosiale medier ikke er alt. Mange føler at hvis 
de ikke er kjendiser på sosiale medier, så er det flaut, på en måte. 

Erika: Ja, veldig godt poeng. At det liksom finnes et liv utenom sosiale medier 
også, ja. Klarer dere å finne noe sted i teksten, en setning eller så som 
støtter opp om det Marius sa? En setning som sier at «Vel, det finnes et 
liv utenom sosiale medier». Så bare finn en helt konkret setning. Se i 
teksten. Det er én som forteller ganske inn på det du sa (…) Anne?  

Anne:  «En ting er helt sikkert: En hverdag uten å sitte med ansiktet nedgravd i 
sosiale nettsamfunn, ville vært en mye bedre hverdag». 

Erika:  Ja, det tar jo egentlig opp akkurat det. Pål, har du en annen setning? 
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Pål: «I dag er alt basert på utseende og hvor mange venner du har på sosiale 
medier.» 

Erika:         Ja! 

 

Jeg har i delanalysens tredje del sett de tekstlige aspektene i lys av Hålands (2018) 

utfordrende kvalitetstrekk for gode modelltekstsamtaler. Delanalysen finner at det ofte er 

formålet som blir viet oppmerksomhet i disse sekvensene. Modelltekstsamtalene fokuserer på 

tre ulike aspekter av formålet: hva ungdommene i modelltekstens kontekst kan gjøre dersom 

de ble overbevist av leserinnlegget, hvorvidt elevene selv ble påvirket av leserinnleggets 

budskap, samt hvilke tekstlige bevis man må ha for å påstå at noe kan være formålet med 

teksten.  
 

5.5 Hovedfunn og oppsummering av videoanalysen 

Gjennom funnene fra videoanalysen har jeg gitt et innblikk i hva som kjennetegner de seks 

norsklærernes modelltekstsamtaler om leserinnlegg. Overordnet vil jeg trekke frem at de seks 

lærerne dekonstruerer de argumenterende modelltekstene på ulike måter. 

 

I den første delanalysen viste jeg først at sju av de ti modelltekstene var autentiske tekster. Det 

var fordi de var tidligere publiserte leserinnlegg fra Aftenpostens SI;D, og Aftenposten 

Debatt. De tre resterende modelltekstene hadde et mer kvasi-autentisk preg, hvor to av dem 

fungerte som anti-modeller, eksempler på mindre gode leserinnlegg. Modelltekstene var 

typisk skrevet av ungdommer mellom 14 og 19 år. Videre viste jeg at modelltekstene 

tematiserte hvordan det er å være ungdom i dag. Dette er et kjennetegn ved modelltekstene 

jeg vil diskutere i neste kapittel. Modelltekstenes lengde varierte fra 78 til 493 ord. I tillegg 

strakk modelltekstsamtalene seg fra å vare i ett og et halvt minutt til 18 minutter.  

 

I funnene fra analysens andre identifiserte jeg at modelltekstsamtalene bestod av totalt 66 

lærerspørsmål. 12 av disse spørsmålene så ut av teksten og ble knyttet til elevenes egne liv. 54 

av lærerspørsmålene var tekstnære og rettet oppmerksomheten mot et globalt nivå i 

modellteksten. Modelltekstspørsmålene pekte på fem tekstlige aspekter. Disse var tittel, 

hoveddel, konklusjon, virkemidler og formålet med teksten.  

 



76 

Analysens siste del så de tekstlige aspektene i lys av Hålands (2018) tre kvalitetstrekk for 

gode modelltekstsamtaler. Her viste jeg at lærerne i de oppdagende sekvensene både stilte 

spørsmål som pekte på konkrete setninger og argumenter i teksten, men lærerne stilte også 

mer åpne spørsmål som ikke rettet oppmerksomheten mot noen konkrete språktrekk. I de 

utforskende sekvensene av modelltekstsamtalene pekte lærerne på både virkemidler og 

tekststruktur i modelltekstene, og foreslo hvordan elevene kunne inkludere disse 

språktrekkene i egne tekster. Dette kom til uttrykk gjennom spesifikke henvendelser til 

spesifikke elever, samt mer generelle oppfordringer. Til slutt viste jeg at de utfordrende 

delene knyttet seg til formålet med modelltekstene. Modelltekstsamtalene fokuserer på tre 

ulike aspekter av formålet.   
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6 Diskusjon  

Formålet med dette kapittelet er å diskutere betydningen av hovedfunnene fra forrige kapittel 

med bakgrunn i eksisterende teori og forskning. Det er tre kjennetegn ved lærernes 

modelltekstsamtaler jeg vil diskutere. Disse tre aspektene kan også knyttes til de tre 

overordnede formålet med en modelltekstsamtale som jeg nevnte i innledningskapittelet. 

Disse tre var å gjøre teksten lettere å forstå (i), slik at elevene potensielt kunne skrive bedre 

tekster (ii), og at elevene skulle oppøve sin metaspråklige bevissthet (iii). I delkapittel 6.1 

diskuterer jeg hvordan modelltekstenes tematikk kommer til uttrykk i modelltekstsamtalene, 

og ser dette i lys av norskfagets tekstkultur. I delkapittel 6.2 diskuterer jeg hvordan 

modelltekstsamtalene brukes til å peke på noen utfordrende aspekter ved de argumenterende 

modelltekster. I delkapittel 6.3 diskuterer jeg språkets rolle i modelltekstsamtalene.  

 

6.1 Norskfagets tekstkultur i modelltekstsamtalene  

I denne første delen diskuterer jeg modelltekstenes tematikk sett i lys av norskfagets 

tekstkultur på ungdomstrinnet. Dette er knyttet opp mot oppgavens første forskningsspørsmål 

om hva som kjennetegner de argumenterende modelltekstene. Et hovedfunn fra videoanalysen 

er at norsklærere bruker modelltekster som i en eller annen form tematiserer hvordan det er å 

være ungdom i dag. Dette kommer til uttrykk gjennom temaer som hvordan det er å være 

ungdom og ha skilte foreldre, hvordan press i sosiale medier påvirker ungdom, samt det å 

forholde seg til leggetider og dusjing etter gymtimen på skolen. Siden elevene både blir 

eksponert for ungdomstematikken i modelltekstene, i modelltekstsamtalene, og i stor grad i 

tekstene de selv skal skrive, ser vi at hvordan det å være ungdom i dag kommer til uttrykk i 

norskfagets muntlige og skriftlige tekstkultur.  

 

Disse funnene føyer seg inn i rekken av funn fra tidligere forskning hvor elevene blir bedt om 

å skrive om idrett og vennskap (Hoem, Håland & Skartveit, 2015; Håland, 2016). I 

teorikapittelet pekte jeg på at flere forskere er bekymret for hva slags innhold som skal få 

prege norskfagets tekstkultur (Hoem, Håland & Skartveit, 2015; Håland, 2016; 

Aamodtsbakken, 2012). I tillegg var forskerne uenige om i hvor stor grad elevene bør få velge 

temaer selv når de skriver egne tekster (Andrews, 1995; Boscolo, 2009), samt hvor autentiske 
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tekstene skulle være (Haustreis, 2013; Rose & Martin, 2012). Siden vi vet at hva elevene leser 

henger sammen med hva de skriver, (Graham & Hebert, 2010; Hillocks, 1986; Kamberelis, 

1998) er det verdt å diskutere dette forholdet. 

 

Forskning trekker frem at elevenes interesse for temaet kan påvirke elevenes argumentasjon i 

en negativ retning, og at elevene bør ha en viss distanse til temaet, for på den måten å 

forholde seg mer saklige til temaet (Freedman & Pringle, 1989; Kringstad & Kvithyld, 2013; 

Perera, 1984; Read, 2010). Samtidig poengterer Løkensgard Hoel (2000, s. 103) at det er et 

mål at eleven kan relatere seg til det idealet som skal etterlignes. På den måten er forskningen 

tvetydig når det kommer til hva slags innhold norskfagets tekstkultur skal tematisere. 

Innholdet i modelltekstene fra min undersøkelse viser i stor grad at temaene kan knyttes til 

elevenes egen ungdomskultur, og det er sannsynlig at dette er et ideal elevene kan relatere seg 

til. Kringstad og Kvithyld (2013, s. 35) hevder at norsklærere gjør seg selv en bjørnetjeneste 

når de gir elevene oppgaver fra deres egen ungdomskultur. Slike oppgaver gjør dem ikke i 

stand til å erobre faginnholdet og tekstkulturen i norskfaget (Smidt, 2010). Freedman og 

Pringle (1989) mener også at å skrive argumenterende tekster om personlige temaer gjør det 

vanskeligere for elevene å argumentere på en saklig måte. Når det er sagt, har modelltekstenes 

kjennetegn fra min undersøkelse flere likhetstrekk med de tekstene Øgreid (2017) og Håland 

(2015) bruker i sine studier. Modelltekstenes er skrevet av forfattere som elevene kan 

identifisere seg med, og tekstene kommer fra andre erfaringsområder for å unngå imitasjon. 

Funnene fra min studie viser nettopp at flertallet av lærerne legger opp til en form for 

transformasjonsskriving, snarere enn imitasjonsskriving.  

 

Kringstad og Kvithyld (2013, s. 35) mener at en av grunnene til at norskfagets tekster 

inviterer til hverdagsprat fremfor en aktiv bruk av fagkunnskap og fagbegreper, henger 

sammen med at norskfaget ikke har klart å definere tydelig hvilke teksttyper som har status i 

faget. Er det da sånn at modelltekster som omhandler ungdomstemaer påvirker 

modelltekstsamtalene i en negativ retning? Mine funn viser at de seks åttendeklassene kan ha 

gode modelltekstsamtaler, preget av ulike kvalitetstrekk, selv om temaene er nært knyttet til 

elevens egne liv. Det er blant annet fordi analysen av lærerspørsmål viser at bare 12 av dem 

var tekstfjerne og så ut av teksten. I tillegg poengterer lærerne at elevene kan være enige eller 

uenige i det forfatteren av leserinnlegget skriver, men at de ikke skal ta stilling til det i 

modelltekstsamtalen. Her skal de bare «Finne ut hvordan hun argumenterer for å overbevise 

oss». På den måten inviterer ikke modelltekstene til hverdagsprat. Ut fra mine funn kan det 
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antydes at læringsverdien som ligger i modelltekstsamtalene ikke er knyttet direkte til 

innholdet, men heller de språklige aspektene rundt og i selve modellteksten. Det er nettopp på 

denne måten at disse tekstene legitimerer sin plass i norskfagets tekstkultur. 

 

Kvithyld og Kringstad (2013) karakteriserer norskfagets tekstkultur som en tekstkultur som 

favoriserte elever med et genuint uttrykksbehov. Dette er i tråd med flere studier som fant at 

elevene skrev mindre gode argumenterende tekster (Bach, 2015; Berge, m.fl., 2005). I lys av 

mine funn kan det se ut som at norskfagets tekstkultur fortsatt favoriserer elever med et 

genuint uttrykksbehov. Det henger sammen med at lærerne understreker at elevenes må ha et 

engasjement til den saken de skal skrive om. Samtidig ser vi at engasjementet nå kan komme 

til uttrykk gjennom en sak i et leserinnlegg, og ikke i form av en skjønnlitterær dagbokside. 

Dette er i tråd med studien til Øgreid og Hertzberg (2009) hvor elevene skulle skrive 

leserinnlegg om global urettferdighet. Ungdomstematikken utgjør fortsatt en del av 

norskfagets tekstkultur, og funnene mine peker i retning av at innholdet i norskfagets 

tekstkultur forblir relativt uforandret. Det nye som funnene fra denne studien kaster lys over 

er imidlertid at innholdet skal uttrykkes gjennom sakprosapregede sjangre, som for eksempel 

leserinnlegg. Det at uttrykksbehovet kan kommuniseres gjennom disse sjangrene kan føre til 

at tekstkulturen ikke oppleves som så krevende for enkelte elever fordi de uttrykker seg 

gjennom et saklig forhold. Her trenger de ikke nødvendigvis å trekke på egne erfaringer og 

subjektive meninger (Berge, 2012; Rose & Martin, 2012).  

 

Hvordan innholdet i norskfagets tekster representerer relevante sider av norskfagets 

tekstkultur har blitt problematisert tidligere. Melby og Kvithyld (2011) hevder blant annet at 

norsklæreren tradisjonelt har vært ansvarlig for å utvikle elevenes formkunnskap om skriving, 

alt fra rettskriving til sjangerlære: «Man har trent på for eksempel leserbrevsjangeren gjennom 

å fokusere på sjangertrekk, men uten å fokusere på innholdet» (2011, s. 26). En slik 

beskrivelse av leserinnleggssjangeren er helt i tråd med funnene fra min undersøkelse. Dette 

skiller norskfagets tekstkultur fra andre fag som tradisjonelt har fokusert på innholdssiden, og 

ikke på tekstens form. Mine funn er langt på vei med på å bekrefte at norsklæreren fortsatt 

fokuserer mer på språk- og sjangertrekk, enn på selve innholdet i tekstene. Hoem med 

kolleger (2015) hevder at siden modelltekster bygger på sentrale kommunikasjonsformer 

knyttet til fagets egenart, kan elevene lære seg å forholde seg til norskfaglige tekster gjennom 

å bruke modelltekster. På den måten var målet at elevene skulle få en mer tilgjengelig inngang 

til norskfagets tekstkultur (Skaftun, 2015). Flertallet av modelltekstene fra min undersøkelse 
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er autentiske tekster som har en argumenterende form med et hverdagslig innhold. Gitt 

Aslaug Veums (2015) funn om at leserinnlegg har hatt en stabil rolle i norskfaget i flere tiår, 

kan leserinnlegg sies å vise til fagrelevante måter å lese tekster på. 

 

Store deler av undervisningen som foregår i klasserommet på ungdomstrinnet, handler til 

syvende og sist om å forberede elevene til eksamen på 10. trinn. Det er derfor interessant å se 

modelltekstenes tematikk i lys av hovedmålseksamenen. I 2016 var tittelen, og dermed den 

røde tråden, i eksamensoppgavene «Arven etter Ibsen – å sette problemer under debatt». 

Tittelen kan vitne om et eksamenstema som i stor grad peker i retning av en tekstkultur som er 

opptatt av norsk litteraturhistorie. Modelltekstene fra mitt utvalg kunne dermed anses som å 

ikke treffe norskfagets tekstkultur. Oppgavene fra eksamenen ber elevene imidlertid om å ta 

utgangspunkt i tekster som tematiserer bruken av ytringsfriheten, og en av oppgavene 

presiserer at elevene skal «Bruk[e] konkrete eksempler som du kjenner fra litteratur, 

hverdagsliv og/eller samfunnsliv». Her ser vi at litteratur og hverdagslige temaer blir sidestilt, 

og at selvvalgte temaer også er en vanlig praksis i hovedmålseksamenen. 

 

I 2017 var temaet for eksamensoppgavene på 10. trinn «kommunikasjon». I en av 

langsvarsoppgavene ble elevene bedt om å skrive en argumenterende tekst til lokalavisen hvor 

de argumenterte for hvorfor det var nødvendig med et møtested for ungdommer i lokalmiljøet. 

Denne oppgavelyden har flere likhetstrekk til klasserommene jeg observerte i min studie, 

særlig når det kommer til tekstkultur og ungdomsdiskurs. Et tilfeldig sammentreff er også at 

klassene vi filmet i skoleåret 2014/2015 var de som gikk i 10. klasse våren 2017, og altså fikk 

disse oppgavene på eksamen. Denne første delen av diskusjonskapittelet argumenterer for at 

selv om tekstene tar opp ungdommelige temaer, vies oppmerksomheten i 

modelltekstsamtalene primært mot språk og struktur. På den måten kan modelltekstene 

legitimere sin posisjon i norskfagets tekstkultur. 

 

6.2 Utfordrende aspekter ved argumenterende skriving 

I diskusjonens andre del vil jeg diskutere hvordan modelltekstsamtalene brukes til å peke på 

de utfordrende aspektene ved argumenterende tekster. Dette er knyttet opp mot oppgavens 

andre forskningsspørsmål om hvordan og hvilke aspekter ved leserinnleggene som blir 

vektlagt i modelltekstsamtalene. Dette er et interessant forhold å diskutere fordi bruken av 
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modelltekster anses som en støttestruktur i undervisningen for å lette og forbedre elevenes 

skrivekompetanse (Hammond & Gibbons, 2001; Håland, 2013, 2016; Vygotskij, 1978; Wood 

m.fl., 1978). Gjennom dataanalysen fant jeg sju utforskende sekvenser hvor lærerne gjennom 

modelltekstsamtalene eksplisitt pekte på utfordringer knyttet til argumenterende skriving. 

Utfordringene omhandlet tre sider ved argumenterende skriving: 

 

1) At engasjementet til temaet burde smitte over på leseren. 

2) At argumenterende tekster har en krevende tekststruktur. 

3) At det er utfordrende å finne en passende språklig tone.  

 

Engasjerende temaer 

Forskning understreker at elevene må skrive innenfor engasjerende temaer (Andrews, 1993, 

1995). Samtidig mener andre at å skrive innenfor slike temaer potensielt kan svekke elevenes 

argumentasjon (Freedman & Pringle, 1989; Kringstad & Kvithyld, 2013). Funnene fra 

videoanalysen viser at temaet fra modelltekstene kan betraktes som engasjerende temaer for 

elevene. Det er på grunn av nærheten til egen hverdagskultur. Elevene får også i stor grad selv 

velge tema for leserinnleggene. Dette i tråd med Boscolo (2009) som hevder at selvvalgt tema 

vil styrke elevenes motivasjon til skrivearbeidet, fordi de da har mye kunnskap på feltet. 

Skriveforskningen påpeker også at argumenterende skriving har et annet uttrykksbehov enn 

de skjønnlitterære tekstene. Dette handler om at i argumenterende tekster som leserinnlegg 

formidler elevene sitt engasjement gjennom kunnskaper om en sak, og dermed prøver å 

overbevise leseren og oppfordre til handling (Melby & Kvithyld, 2011, s. 39). Tekstens 

innhold kommuniseres ikke gjennom egne subjektive opplevelser.  

 

De utfordrende sidene som er forbundet med argumenterende skriving kan være en av 

grunnene til at flertallet av lærerne velger å gi elever tekster som tar opp en tematikk som 

interesser dem. På den måten kan den argumenterende skrivingen oppleves som enklere. 

Funnene fra analysen viser at en av lærerne understreker at elevene forsøksvis må prøve å 

kommunisere engasjementet sitt knyttet til temaet over til leseren. Det er fordi engasjementet 

kan betraktes som å være nøkkelen til å overbevise «den som sitter i den andre enden». 

Elevene må derfor, gjennom en sikker språkføring, være sterke og tydelige og «kjøre litt på!». 

Ved å gjøre det kan tekstene deres potensielt påvirke leseren til handling. Dette aspektet, i 

kraft av å være ansett som et utfordrende aspekt, (Melby & Kvithyld, 2011) ble altså viet 
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oppmerksomhet ved at læreren karikerte en fiktiv mottaker. Denne fiktive mottakeren ble ikke 

ansett som å være en innehaver av motargumenter, men snarere en nøytral leser elevene 

potensielt kunne overbevise med sine argumenter. På den måten kjennetegnes 

modelltekstsamtalen av at lærerne fokuserer på at elevene ikke skal skrive tekster med for-og-

motargumenter, før de evner å argumentere for én side av saken (Andrews, 1995; Dixon & 

Stratta, 1982). 

 

Krevende tekststruktur 

Forskning fra ulike hold peker på tekststruktur som en utfordring i møte med argumenterende 

skriving (Andrews, 1995; Andrews, m.fl., 2009; Felton & Herko, 2004; Hertzberg, 2008a; 

Newell, m.fl., 2011). Utfordringen henger sammen med at argumenterende tekster ikke kan 

dra nytte av det kjente struktureringsprinsippet som kronologien i en narrativ fortelling gjør 

(Hertzberg, 2008a, s. 227). I tillegg blir det også poengtert at skriveren må bruke seg selv for 

å finne relevante argumenter for og imot en sak (Freedman & Pringle, 1984). Hertzberg 

(2008a, s. 228) konkluderer med at elevene gjentatte ganger må se eksempler på hvordan 

strukturen i slike tekster kan realiseres. På den måten vil de ha bedre forutsetninger for å 

skrive argumenterende tekster.  

 

Skrivere av argumenterende tekster må finne andre prinsipper å strukturere innholdet på 

(Skjelbred 2013, s. 101), og et av funnene illustrere dette. I modelltekstsamtalen tok en av 

lærerne opp utfordringen knyttet til tekststruktur ved å tegne opp et to-kolonneskjema for å 

organisere for- og motargumenter fra de to leserinnleggene de hadde lest. På tavla skrev de 

ned to argumenter for å dusje etter gymmen: At man ikke ville lukte svette og at det kunne 

skape trivsel for klassemiljøet. På den andre siden av skjemaet skrev de argumenter imot: 

Dusjingen stjal tid, og elever som var usikre på sin egen kropp, kunne vegre seg for å ha gym. 

På denne måten ble elevene mer kjent med ulike argumentene i leserleggene de har lest. Fra 

modelltekstsamtalen ser vi at argumentene struktureres etter fordeler og ulemper, og gjør 

dermed leserinnleggene mer oversiktlige. Denne måten å diskutere tekststruktur på synliggjør 

i større grad hva som nettopp er utfordringen knyttet til organiseringen av argumentene, og et 

to-kolonneskjema kan være en mulig løsning på utfordringen. Det at ikke flere lærere rettet 

oppmerksomhet mot de utfordrende sidene ved argumenterende skriving kan henge sammen 

med hvor i prosessen de ulike klassene var da vi i LISA-prosjektet filmet dem. At ikke flere 

lærere tok opp den krevende tekststrukturen kan også ses i lys av åttendeklassingenes alder. 
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Med det mener jeg at elevene på et senere tidspunkt muligens får stifte bekjentskap med disse 

utfordringene. 

 

Passende språklig tone 

Den tredje utfordringen som ble tatt opp i modelltekstsamtalene er de argumenterende 

tekstenes språklige stil og tone. Funnene fra analysen viser hvordan noen av lærerne retter 

oppmerksomheten mot ordvalg, og at elevene måtte tilpasse språket ved «Å bruke sånne 

ufarlige ord» og «Være litt nøytrale». Noen av lærerne peker på spesifikke formuleringer fra 

modellteksten, og setter dette opp mot den språklige stilen elevene hadde i sine egne 

leserinnlegg. «Jeg mener at» var for eksempel en språklig tone som ikke stod i stil med 

sjangerkravene til leserinnlegg. Disse funnene har flere likhetstrekk med Berge med kollegers 

(2005) funn om at de argumenterende tekstene hadde en muntlig form, samt Foster (1997) 

som fant at modelltekstsamtalene kunne ha en oppklarende funksjon når elevene hadde 

misforstått den språklige tonen i modellteksten. Den oppklarende funksjonen ble også trukket 

frem som et verdifullt aspekt ved modelltekstsamtalene i sjangerskolen (Fjørtoft, 2014; Rose 

& Martin, 2012). I tillegg henger den språklige tonen sammen med formålet med teksten 

(Blikstad-Balas & Hertzberg, 2015; Maagerø, 2015; Hertzberg, 2008a). Lærerne oppfordrer 

derfor elevene til å heller «skjule meningene sine», slik som forfatteren i modellteksten hadde 

gjort. På den måten ville meningen komme frem på en måte som stod mer i stil til den 

språklige tonen i leserinnlegget. 

 

Summen av disse tre utfordringene som blir belyst i modelltekstsamtalen kan antyde at 

norsklærerne er bevisste på hva forskningen trekker frem som krevende aspekter ved 

argumenterende skriving. Når det er sagt, ble for eksempel ikke utfordringen knyttet til å 

inkludere motargumenter eller det å argumentere i en faglig sammenheng belyst av lærerne. 

Det utelukker likevel ikke at lærerne har pekt på disse utfordringene ved tidligere anledninger, 

eller at de ikke vil gjøre det i fremtiden. Funnene fra analysen viser bare at de ikke blir viet 

oppmerksomhet i de spesifikke modelltekstsamtalene i utvalget mitt. 
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6.3 Språkets rolle i modelltekstsamtalene  

I den siste delen av diskusjonen vil jeg se nærmere på språkets rolle i modelltekstsamtalene. 

Funnene fra analysen viser at flere av aspektene ved formålet med en modelltekstsamtale, ble 

realisert i klasserommene i utvalget mitt. Når det er sagt, er det også flere aspekter ved 

modelltekstene og modelltekstsamtalene som ikke kommer til uttrykk i mitt utvalg. Det er 

særlig hvordan fagspesifikk literacy kommer til uttrykk i modelltekstsamtalene jeg vil 

diskutere i dette delkapittelet.  

 

Et funn fra analysen er at modelltekstsamtalene ikke har et særlig fokus på fagspesifikk 

literacy. Funnene mine er dermed i tråd med Shanahan og Shanahan (2008), som hevder at 

lærernes påpeking av faglige begreper, er mindre vanlig på ungdomstrinnet. Selv om 

modelltekstsamtalene har både oppdagende, utforskende og utfordrende kvalitetstrekk, 

benytter lærerne og elevene seg i stor grad av et hverdagsspråk. Rødnes (2014) diskuterte 

hvordan norskfaget har en tendens til å bli oppfattet som et snakkefag, uten nødvendig 

fagsnakk. Funnene fra denne studien viser at elevene får være med på å oppdage ulike 

språktrekk i teksten. Identifiseringen skjer imidlertid ofte gjennom direkte avlesing fra 

modelltekstene, før det er læreren som setter de faglige merkelappene på begreper som 

argument, virkemidler og personlige pronomen. Dette er en samtalepraksis som gjør det 

vanskelig for elevene å øve opp sin metaspråklige bevissthet. Oppfattelsen av norskfaget som 

et snakkefag manifesterer seg blant annet i erkjennelsen av at mange av de norskfaglige 

begrepene, er begreper elevene allerede kjenner fra hverdagen (Kaspersen, 2004, s. 357). På 

den måten kan det være vanskelig å skille mellom betydningen av for eksempel avsender i en 

hverdagslig sammenheng satt opp mot en norskfaglig skolesammenheng. Forankret i tidligere 

forskning antydet jeg i delkapittel 6.1 at metaspråket ville ta større plass i 

modelltekstsamtalene. Det var fordi selve læringsverdien ikke var knyttet opp mot innholdet i 

modelltekstene, men heller mot modelltekstsamtalenes språk og struktur.  

 

Teori og tidligere forskning understreker at et av formålene med å dekonstruere modelltekster, 

er å trene elevene i å bruke et fagspesifikt metaspråk (Fjørtoft, 2014; Gee, 1996; Hertzberg, 

2008b; Håland, 2013, 2016; Kringstad & Kvithyld, 2013; Kulbrandstad, 2018; Maagerø, 

2015; Nordstoga, 2003; Rose, & Martin, 2012). Fjørtoft (2014) peker også på at det ofte er 

når elevene snakker om formål at de ble oppfordret til å bruke et metaspråk. Funnene fra 

analysen viste at mye av modelltekstsamtalene foregikk på et globalt tekstnivå, hvor lærerne 
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typisk stilte spørsmål som «Hva er formålet med denne teksten?». På den måten burde det 

ikke være et hinder for innslag av metaspråk.  

 

Når lærerne retter oppmerksomheten mot ulike argumenter, hadde modelltekstsamtalen 

innslag av fagspesifikk literacy. Dette henger også sammen med at modelltekstens argumenter 

er blant de tekstlige aspektene lærerne retter oppmerksomhet mot flest ganger i 

modelltekstsamtalen. Den høye forekomsten og vektleggingen av argumentene, må også ses i 

lys av teksttypens egenart. Med det mener jeg at det er nettopp argumentene som er det 

særegne for leserinnleggene, og det er naturlig at disse vies mye oppmerksomhet. Når det er 

sagt, var det sjeldent at selve argumentene ble plukket fra hverandre og undersøkt hva de 

bestod av i plenum. 

 

Mine funn antyder imidlertid at når modelltekstsamtalen finner sted på et mikronivå, er 

innslaget av metaspråk mer fremtredende. Tonne (2015, s. 201) poengterte at å snakke om 

hvordan et ord passer inn i en setning kan være med på å øke elevenes metaspråklige 

bevissthet (2015). Et gjenblikk tilbake til norsktimen til Ane og Annettes kan fungere som et 

illustrerende eksempel. Her snakker de blant annet om hva slags effekt det å skrive at man ble 

kvalm fikk i leserinnlegget. Annette sa eksplisitt at elevene ikke skulle skrive at de ble kvalm 

hver gang de fant frem leksene, men at ved å bruke et direkte språk med negativt ladede ord, 

kunne de få frem hvor sterkt de mente det de mente. Det at Annette nyanserer hvordan ulike 

ord kan gi utslag i tekstens språklige tone, kan påvirke elevene metaspråklige bevissthet i en 

positiv retning.  

 

Håland (2016) nevner også forfelt, nominalisering og argument som eksempler på begreper 

som potensielt kan brukes i metaspråklige sammenhenger. Et gjenblikk til Erikas 

modelltekstsamtale viser at den fagspesifikke tekstkompetansen kom til uttrykk når de 

snakket om personlige pronomen. Eleven Henrik hadde her trukket frem at avsenderen startet 

mange av setningene med «Vi». Videre mente Henrik at avsenderen på denne måten prøvde å 

si til leseren at det var flere som delte det samme standpunktet som forfatteren. Lærer Erika 

bygde videre på dette, og trakk også frem at ved å starte mange setninger med «Vi» ble 

leseren en del av teksten. Det kunne derfor være «lurt», fordi «da trekker man folk inn i 

tankene sine». Måten Erika retter oppmerksomhet mot bruken av «Vi» på er med på å 

illustrere hvordan elevene kan inkludere leseren i tekstene sine på. Vi ser dermed at språket 

spiller en viktig rolle i deler av modelltekstsamtalene.  
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Funne fra analysen viser også at når noen av norsklærerne skal forklare hvordan og hvorfor et 

språktrekk kan inkluderes i elevenes egne leserinnlegg, blir dette begrunnet med at det er 

«lurt». Jeg inkluderer her to korte gjenblikk til modelltekstsamtalen til Ane og Annette og 

Carola. Om gjentakelse sier først Annette: «Og det er også et ganske lurt virkemiddel hvis du 

virkelig mener noe (…)», før Ane sier: «(…) [O]g da er det gjerne veldig lurt å gjøre sånn 

som hun har gjort. Overbevise (…)». Carola har også samme råd å komme med nå de snakker 

om å spille på følelser: «Ja, hun spiller litt på følelser, og det kan være lurt (…)». Dette er ord 

og formuleringer som kan sies å høre hjemme i hverdagsspråket og i disse sekvensene blir 

ikke det fulle potensialet til modelltekstsamtalene brukt. Funnene fra analysen viser også at 

norsklærerne selv står for store deler av modelltekstsamtalen, og at elevsvarene ofte var korte 

innspill (jf. Klette, 2013). Ved å ha inkludert elevene mer i selve samtalen kunne elevene 

potensielt ha fått flere muligheter til å oppøve sin metaspråklige kompetanse.  
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7 Konklusjon  
Formålet med denne masteroppgaven har vært å belyse problemstillingen Hva kjennetegner 

seks norsklæreres modelltekstsamtaler om leserinnlegg på åttende trinn? Ved å ha 

videoobservert et utvalg norsklæreres modelltekstsamtaler har den blitt besvart gjennom tre 

forskningsspørsmål. 

 

Hva kjennetegner leserinnleggene som brukes som modelltekster?  

Jeg kartla først hva som kjennetegnet modelltekstene som ble brukt i undervisningen. Det var 

nødvendig å gjøre seg kjent med modelltekstenes kjennetegn fordi det la føringer for selve 

modelltekstsamtalen. I funnene fra videoanalysen viste jeg at flertallet av leserinnleggene var 

autentiske tekster skrevet av ungdom, publisert i Aftenpostens Si;D-spalte. Leserinnleggene 

tok opp hvordan det er å være ungdom i dag, ved blant annet å tematisere hvordan press på 

sosiale medier påvirker dem og hvordan det er å være skilsmissebarn. Dette til tross for at 

forskere fra flere hold har etterlyst mer undervisning og skriveoppgaver som aktivt tar i bruk 

norskfaglige temaer. Funnene mine skriver seg inn i debatten om hva slags tematikk som skal 

være rådende i norskfagets tekstkultur på ungdomstrinnet. På bakgrunn av modelltekstenes 

kjennetegn antydet jeg at norskfagets tekstkultur fortsatt verdsetter tekster som har et genuint 

engasjement, og funnene peker i retning av at innholdet i norskfagets tekstkultur forblir 

relativt uforandret. Funnene viste også at engasjementet kan komme til uttrykk gjennom en 

sak i et leserinnlegg. Her trenger ikke elevene å blande inn personlige erfaringer og subjektive 

meninger. 

 

Videre viste funnene mine at de seks åttendeklassene hadde modelltekstsamtaler preget av 

ulike former for kvalitetstrekk, selv om temaene var nært knyttet til elevens egne liv. Ut fra 

funnene fra analysen min antydet jeg at læringsverdien som ligger i modelltekstsamtalene 

ikke er knyttet direkte til innholdet, men heller til de språklige aspektene i selve 

modellteksten. På den måten legitimerer modelltekstene sin plass i norskfagets tekstkultur. 

Dette ble også understrekt av lærere som sa at elevene ikke skulle ta stilling til selve temaet i 

leserinnlegget, men heller studere selve argumentene. En gjennomgang av to 

eksamensoppgaver for norsk hovedmål etter 10. trinn viste også at tematikken i 

modelltekstene var i tråd med potensielt fremtidige eksamensoppgaver.  
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Hvordan og hvilke aspekter ved leserinnleggene vektlegges i modelltekstsamtalene? 

Når det kom til hvordan og hvilke aspekter norsklærerne vektla i modelltekstsamtalen, fant 

jeg at lærerne stilte totalt 66 stillasbyggende spørsmål. 54 av disse var tekstnære, og 45 av 

dem pekte på et globalt tekstnivå. Dette var typisk spørsmål som «Hva er hensikten med 

leserinnlegget?» og «Hva var hovedbudskapet i dette leserinnlegget?». Et mindretall av 

lærerspørsmålene pekte på et lokalt i teksten. Dette var spørsmål hvor læreren typisk spurte: 

«Hva slags ord begynner hun avsnittene med?». Et knippe spørsmål var også tekstfjerne 

spørsmål som pekte ut av teksten, og typisk spurte «Hvor mange av dere dusjer etter 

gymmen?». Det var imidlertid når lærerne fokuserer på et lokalt tekstnivå at 

modelltekstsamtalen var preget av et presist norskfaglig språk. Når modelltekstsamtalen var 

på et mikronivå hadde modelltekstsamtalen innslag av fagspesifikk literacy. Lærerne 

nyanserte hvordan ulike ord kunne få ulike meninger i teksten, og språket spilte dermed en 

viktig rolle i modelltekstsamtalene. Funnene fra analysen viste også at når noen av 

norsklærerne skulle forklare hvordan og hvorfor et språktrekk kunne inkluderes i elevenes 

egne leserinnlegg, ble dette begrunnet med at det var «lurt». Dette er formuleringer som kan 

sies å høre hjemme i hverdagsspråket. 

 

Videre i analysen fant jeg at lærerne rettet oppmerksomheten mot primært fem aspekter ved 

modelltekstene. Disse var tittel, hoveddel, konklusjon, virkemidler og formål med teksten. Jeg 

diskuterte hvordan lærerne i utvalget mitt brukte modelltekstsamtalene til å belyse utfordrende 

aspekter ved de argumenterende tekstene. Dette var et interessant forhold å diskutere fordi 

modelltekster og modelltekstsamtaler er ansett som en støttestruktur i undervisningen for å 

lette og forbedre elevenes skrivekompetanse. Lærerne brukte modelltekstene til å peke på 

hvordan engasjementet til temaet bør smitte over på leseren. Dette gjorde de ved å karikere en 

fiktiv mottaker. Andre påpekte at argumenterende tekster har en krevende tekststruktur, og 

visualiserte hvordan argumentene kunne organiseres i et to-kolonneskjema. I tillegg illustrerte 

lærerne at det er utfordrende å finne en passende språklig tone i argumenterende tekster. De 

pekte på modelltekstenes formuleringer og kom med eksempler på hvordan elevene kunne 

skrive på en mer balansert og distansert måte.  

 

Hvilke kvalitetstrekk preger modelltekstsamtalene? 

I den tredje delanalysen identifiserte jeg hvordan Hålands (2018) kvalitetstrekk kom til 

uttrykk gjennom modelltekstsamtalene. Det var i denne delanalysen jeg presenterte utdrag fra 
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modelltekstsamtalene. Modelltekstsamtalene hadde samlet sett flest oppdagende preg ved seg. 

Det var særlig tittel, hoveddel og noen av virkemidlene som hadde et oppdagende preg. Her 

rettet lærerne oppmerksomheten mot spesifikke tegn som spørsmålstegn, spesifikke ord som 

«kvalm» og «hvorfor?», samt spesifikke setninger som ble ansett som argumenter, av typen: 

«I Kina blir hele 40 prosent av overflatevannet ansett som forurenset». De oppdagende 

sekvensene hadde også mer åpne spørsmål som ikke pekte på spesifikke språktrekk ved 

tekstene, men lot snarere elevenes egne oppdagelser bli tema for modelltekstsamtalene. Når 

sekvensene hadde et utforskende preg, knyttet lærerne språktrekk fra modelltekstene til 

elevens egne tekster. Det var særlig modelltekstenes konklusjon, og noen av virkemidlene 

som fikk et utforskende preg i modelltekstsamtalen. Forholdet mellom modellteksten og 

elevenes egne tekster ble etablert på ulike måter. Noen av lærerne knyttet konkrete språktrekk 

til konkrete elevtekster, mens andre kom med mer generelle oppfordringer og hva som var 

«lurt» å gjøre. De utfordrende delene av modelltekstsamtalene var nært knyttet til formålet 

med leserinnleggene. Her rettet noen av lærerne oppmerksomhet mot den overordnede 

hensikten med leserinnlegget, mens andre så på hvorvidt elevene ble påvirket av selve 

innholdet eller ikke.  
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8 Veien videre  
I dette kapittelet vil jeg kommer med forslag til videre forskning, samt presentere noen 

didaktiske implikasjoner knyttet til funnene fra denne undersøkelsen.  

 

8.1 Videre forskning  

Modelltekstdidaktikken er et relativt lite utforsket forskningsfelt, særlig i en norsk kontekst. 

Det er derfor nødvendig med mer forskningsbasert kunnskap på feltet. For det første trengs 

det mer forskning som ser nærmere på modelltekstsamtalen i flere skolefag, klassetrinn og 

elevgrupper. Det ser blant annet ut til å være et behov for mer forskning i den videregående 

skolen, da mange av dagens modelltekststudier foregår på barnetrinnet, ungdomstrinnet eller 

på universitets- og høgskolenivå. Øgreid og Hertzberg (2009) viste til at argumenterende 

skriving på videregående skole foregår på hver sin fagspesifikke måte, og det er derfor 

interessant å se nærmere på hvordan dette gir seg utslag i modelltekstsamtalene.  

 

For det andre er det også et behov for mer forskning som undersøker flere av norskfagets 

ulike teksttyper. I teorikapittelet trakk jeg frem at samfunnet blir stadig mer tekstbasert, og det 

er viktig at norskfaget holder tritt med denne tekstlige utviklingen. Det finnes en rekke tekster 

innen offentlig forvaltning som har blitt kritisert for å være vanskelig å forstå. Siden formålet 

med norskfaget blant annet er å ruste elevene til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, er dette 

tekster som bør diskuteres og plukkes fra hverandre i modelltekstsamtaler. I tillegg er det også 

interessant å undersøke hva som ville ha kjennetegnet et utvalg modelltekstsamtaler hvor de 

jobbet med et leserinnlegg, hvor innholdet var knyttet til norskfagets kultur- og 

litteraturhistorie.  

 

For det tredje trengs det mer forskning som undersøker hvordan elevene selv opplever 

modelltekstsamtaler i undervisningen. Ved for eksempel å filme ulike modelltekstsamtaler 

kan forskere deretter gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer med en gruppe elever. På den 

måten vil modelltekstdidaktikken få mer inngående kunnskap om hvordan elevene faktisk 

opplever modelltekstsamtalen som undervisningsmetode. Videre studier kan potensielt 

kartlegge hvilke modelltekster elevene selv oppfatter som tilgjengelige, hvilke språktrekk de 

mestrer å overføre til egne tekster, og alternativt også hvordan modelltekstsamtaler kan 
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gjennomføres på andre måter enn i helklasseformatet. I forlengelsen av samtalemønster-

studien til Håland (2018) kan det også være interessant å se nærmere på elevdeltakelsen i 

modelltekstsamtaler, og da særlig hvordan flere elever kan involvere seg i disse samtalene. 

Funnene mine viste også at det norskfaglige metaspråket kom til uttrykk på ulike måter, og 

videre forskning kan undersøke hvordan man kan øke forekomsten av fagspesifikk 

tekstkompetanse i modelltekstsamtaler.  

 

8.2 Didaktiske implikasjoner  

Funnene som nå har blitt trukket frem og diskutert legger føringer for læreres bruk av 

modelltekstsamtalen som støttestruktur i undervisningen. Flere av funnene kan ha relevans for 

norsklæreres undervisningspraksis, og avslutningsvis vil jeg peke på to didaktiske 

implikasjoner ved denne studien.  

 

For det første mener jeg at studien bærer med seg didaktiske implikasjoner når det kommer til 

hva slags modelltekster lærere bruker i sin norskundervisning. Funnene fra min analyse viser 

langt på vei at gode modelltekstsamtaler kan finne sted selv om tematikken ikke er direkte 

norskfaglig. Det er fordi det i modelltekstsamtalene primært rettes oppmerksomhet mot 

tekstens språk og struktur. En didaktisk implikasjon er derfor at norsklærere fritt kan velge 

tekster uavhengig av norskfaglig relevans, så lenge fokuset ligger på de språklige aspektene. 

Når det er sagt, er det ikke slik at det norskfaglige modelltekster utelukker gode 

modelltekstsamtaler om språktrekk. Det vil snarere være en god idé å kombinere både direkte 

norskfaglig modelltekster med modelltekstsamtaler preget av ulike kvalitetstrekk, for på den 

måten å kombinere flere norskfaglige aspekter i samme undervisningsøkt. Samtidig er det 

viktig å finne en god balanse. For at elevene skal engasjere seg mer i modelltekstsamtalen kan 

en mulighet være å få elevene selv til å velge hvilke modelltekster de vil plukke fra hverandre. 

På den måten kan elevdeltakelsen i modelltekstsamtalen potensielt påvirkes i en positiv 

retning.  

 

Den andre didaktiske implikasjonen er at modelltekstsamtaler bør fokusere mer på et lokalt 

tekstnivå. Det er primært på grunn av to årsaker. For det første har studien vist at lærerne 

peker på et lokalt nivå i teksten for å belyse utfordrende aspekter ved argumenterende 

skriving. Her bruker lærerne tid på å nyansere hvordan ulike ord kan få ulike betydninger i 
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elevenes egne tekster. I tillegg viser studien at lærere tar i bruk andre støttestrukturer, som for 

eksempel organiseringsstrategier for å visualisere og plukke fra hverandre argumentene i 

modelltekstene. Dette er undervisningsmetoder flere norsklærere kan implementere i sine 

modelltekstsamtaler. Den andre grunnen til at flere norsklærere bør peke på et lokalt nivå i 

modellteksten, henger sammen med funnet som viser at det er da samtalen preges av en større 

språklig bevissthet. En didaktisk implikasjon er derfor at dersom målet er å opparbeide 

elevenes metaspråk, bør større deler av modelltekstsamtalen peke på et lokalt nivå i teksten. 

På den måten kan elevene potensielt også bli mer involvert i modelltekstsamtalen. 
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Vedlegg 1: Hvorfor kan vi ikke respektere 
hverandre? 
Hvorfor kan vi ikke respektere hverandre? 

 
PUBLISERT: 30. JAN.2015 10:00.    
OPPDATERT: 30. JAN.2015 10:04 
 

Kjære deg, du som er muslim, kristen, jøde, ateist eller tilhenger av en annen religion eller et 
annet livssyn, som finnes blant mennesker her i verden. Kjære deg som har en tro, en 
oppfatning av verden, en tanke om hvordan livet er. 

Kjære deg, hvorfor kan vi ikke respektere hverandre? Hvorfor kan vi ikke leve i fred, sammen 
med hverandre? Hvorfor har noen et behov for å tegne et fiendtlig bilde av noen som har en 
annen tro? 

Vi er alle født og oppvokst på samme jord. Men med forskjellig syn på livet. Et menneske er 
et menneske, og har den samme prisen uansett hudfarge og bakgrunn. Nordmenn har vært 
heldige. 

Vi er blitt født inn i oljerørene, og nyter godt av pengene som kommer ut. Vi bor trygt og godt 
innenfor Norges vegger, og ser ut i verden på dem som lider nød. Så drar vi for gardinene og 
låser døren. 

Forrige uke hadde Pegida en demonstrasjon mot islamsk påvirkning og muslimsk innvandring 
i Norge. Det samlet 190 personer. Sammen hadde de en marsj mot folk som har en tro og en 
tanke om hvordan livet er, som er litt annerledes enn dem selv. De som deltok i denne marsjen 
tror at de er best i verden, og at ingen er like suverene som dem. 

Jeg blir kvalm av deres meninger og tanker om muslimer, og jeg er totalt uenig. Det eneste de 
gjør er å skape mer uro, og mer fremmedfrykt. Men jeg skal la dem tro det de tror. For de er 
mennesker, og mennesker har meninger. Og meninger er ytringsfrihet. Noe av det mest 
verdifulle vi har. Noe vi er blitt minnet kraftig på de siste dagene. 

Derfor er det viktig at vi reagerer mot denne skapelsen av fremmedfrykt, og bruker vår 
ytringsfrihet til å kjempe for et bedre og mer inkluderende samfunn. 

 

Anja (19) 
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Vedlegg 2: La meg sove! 
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Vedlegg 3: Er Noreg eit land for latsabbar?  
 

Kurs 8: Å skrive debattartikkel og diskusjonsinnlegg.  

Lesarinnlegget nedanfor er ikkje at dei mest saklege. Skriv ned påstandande i lesarinnlegget. 
Kva trur du er rette og kva trur du er berre gjettningar frå «Ærleg arbeidsmann» si side?  

 

Er Noreg eit land for latsabbar?  
 

Stadig oftare ser vi tiggarar på gatene, skulene og ungdommar som tener til livets opphald ved 

å gjere ingenting. Dei berre sit der med ein kopp framfor seg, skitne og ustelte, og håper at 

nokre lettlurte og blauthjerta personer skal forbarme seg over dei med nokre myntar. Og det er 

det alltid nokon som gjer. Tiggarane kan sikkert få mange hundre kroner i kippen. Kanskje 

tusen, på ein dag, før dei går til nærmaste hjørne og kjøper narkotika. Så lett er det å skaffe 

seg pengar i Noreg dersom du ikkje gidd å arbeide.  

 

Desse tiggarane er narkovrak, og dei har seg sjølv å takke for det. Dei kunne gått på skule og 

fått seg arbeid som andre folk, men det er for tungt og vanskeleg for desse sløvsekkene. Få dei 

vekk frå gatene. Ikkje gi dei pengar. La dei svelte til dei finn ut at dei vil arbeide.  

 

Ærleg arbeidsmann  
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Vedlegg 4: Jeg lever et liv på besøk 
Jeg lever et liv på besøk 
 
OPPDATERT: 16. MAR.2015 10:42  
PUBLISERT: 12. MAR.2015 21:39 
Hvor mange voksne ville flyttet hver uke og bodd på to steder? Mest sannsynlig ingen. Hvorfor 
ikke? Fordi det er utrolig slitsomt. Hvorfor skal barna straffes for at foreldrene velger å 
skilles? 

50/50-skilsmissebarna lider. Min påstand er at 50/50-løsningen som oftest er foreldrenes 
ønske. De realiserer seg selv den uken de ikke har barna. De får verdifull alenetid slik at de 
får ladet opp foreldrebatteriene sine. Dessuten er ordningen lettvint og rettferdig. For de 
likestilte foreldrene, vel å merke. 

Som å leve i en krigssone 
Men bør vi være så opptatt av likestilling når det gjelder skilsmisse? At likestilling er best for 
foreldrene, betyr ikke at det er best for barna. 50/50-barna lever ofte i en krigssone mellom 
foreldrene som på overflaten ser ut til å samarbeide godt. Men barna ser blikkene, hører 
stillheten og kjenner betydningen av de "liksom-nøytrale" ordene som blir brukt. Hvor ligger 
rettferdigheten i å måtte høre på foreldrene klage over glemte ting hos den andre og hvem 
som har ansvar for å kjøpe hva uke etter uke? Hvor ligger rettferdigheten i at barn føler at de 
må takke nei til bursdager i familien, fordi bursdagen er i feil uke? 50/50-barna er nemlig 
unormalt opptatt av rettferdighet mellom foreldrene og hvilken uke det er. 

Få ville holdt ut et slikt liv 
Barn gjør som foreldrene sine. Foreldrene er mest opptatt av lik fordeling mellom foreldrene 
og forutsigbarhet. Derfor velger barna det som er rettferdig for foreldrene. Barna kjenner ikke 
etter hva de selv ønsker. Det har ikke foreldrene lært dem. Barna kjenner bare etter hva 
foreldrene ønsker. De vil jo ikke såre sin mor og sin far. I tillegg kommer også dette med at 
mammas hjem kanskje har andre regler, verdier og rutiner enn pappas hjem. Barn bruker tid 
på å komme inn i dette hver uke, og når de endelig har funnet sin plass hos mamma, er det 
igjen bare få dager til du må reise til pappa og vende deg til hans hjem. Få voksne ville ha 
holdt ut et slikt liv! 

Lever et liv på besøk 
De fleste voksne forsøker å bygge seg et rede. 50/50-barna er fratatt denne muligheten. De 
lever et liv på besøk. 50/50-barna blir tvunget til å planlegge mer enn andre barn. De lever 
strengt tatt i en koffert, og når de endelig har fått pakket ut, er det få dager til de må pakke 
igjen. Det eneste positive med dette, er at man ikke er alene om denne ordningen. Jeg lever i 
en generasjon som risikerer å bli utbrente alle sammen på grunn av stress hjemme! Hvis 
foreldrene på død og liv skal ha barna 50 prosent hver, så burde det være foreldrene som 
flytter inn og ut av huset, ikke barna. Da ville nok ordningen ha forsvunnet etter få uker. 

Skilsmissebarn (14) 
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Vedlegg 5: Dustegatelys  
 

Dustegatelys 
Jeg blir bare så utrolig irritert når jeg leser at disse politikerne skal spare en haug med penger 

ved å skru av gatelysene etter klokka 20:00. Er ikke noe vits i det vel? Kan de ikke heller 

spare inne på noe annet da? Skal en stakkar tryne på veien hjem fra kameraten sin da, bare for 

at han ikke ser noe? Jeg bare spør. Finnes det ikke noen andre måter å spare noen kroner på? 

 

Hilsen Trynern.  
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Vedlegg 6: Er jeg en byrde for alle? 
Er jeg en byrde for alle? 
 
OPPDATERT: 01. JUN.2012 10:27 
PUBLISERT: 30. MAI.2012 09:13 

 
Jeg er 15 år, blind og trolig en av verdens mest ensomme ungdommer. 

Det er ingen som ringer meg. Det er ingen som ringer på døra og spør om vi skal finne på noe. 

På Facebook får jeg tommelen opp når jeg legger ut et bilde, men spør jeg om noen vil finne 

på noe med meg, er det helt stille. Jeg kan ikke gjøre ting alene. Jeg kan ikke ta meg en 

joggetur for å glemme ensomheten. Jeg kan ikke spille et spill på data eller TV. Jeg trenger 

hjelp til nesten alt. Også til å skrive dette. 

Mørkt og stille 
Det har ikke alltid vært sånn. Før kunne jeg se. Jeg hadde venner. Det var alltid liv og røre 

hjemme hos oss. Nå er det bare mørkt og stille. Bare foreldrene mine og jeg hjemme. Søsken 

er ute med venner. De er på hyttetur. De drar på Frognerbadet. Jeg hører på musikk og finner 

tekster som rimer med livet mitt. 

Støttekontakter kommer og går. De skal videre i livet. To måneder uten støttekontakt nå. Er 

det meg? Er det fordi jeg er meg at de ikke orker mer? Er jeg en byrde? For alle? 

Jeg prøver så godt jeg kan å holde motet oppe. Pappa sier han beundrer mitt pågangsmot. Det 

er et lite plaster på såret, men under plasteret er det fremdeles et stort åpent sår som aldri gror. 

Pappa forteller meg også at det finnes så veldig mange andre ensomme ungdommer rundt 

omkring. Men hvordan skal jeg, som er blind, finne dem? 

Jeg savner synet av naturen på denne tiden når alt er grønt og i blomstring. Jeg savner synet 

av snødekte vidder. Jeg savner det å føle meg inkludert i et fellesskap. Jeg er så ensom, så 

ensom. 

Axel Røthe (15)  
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Vedlegg 7: Jeg skal ikke shoppe i 2015. Blir 
du med? 
Jeg skal ikke shoppe i 2015. Blir du med?  

OPPDATERT:01.MAR.2015 21:32 
PUBLISERT:01.MAR.2015 21:32 

 «Ja, det er grusomt dette med barnearbeid», sier vi til vennene våre i det vi slenger 
klesplaggene opp på disken i klesbutikkene. 

Alle smiler og nikker, fornøyde over at man nettopp har diskutert et litt mindre overfladisk 
tema enn vanlig. Mange av oss har fått med seg at det finnes barnearbeidere, og enda flere av 
oss har hørt om global oppvarming forårsaket av all forurensningen rundt om i verden. 

Vi snakker om hvordan vi ønsker å være bedre mennesker. Likevel er det ikke alltid vi 
forventer at vi må gjøre en innsats. 

Kleskjedene står for enorme mengder giftig utslipp som blant annet forurenser drikkevannet 
til millioner av mennesker. I Kina blir hele 40% av overflatevannet ansett som forurenset. Vi i 
Europa kjøper store mengder klær fra produsenter som bidrar til giftig forurensing av vann. 

«Alle har rett til et bra liv med utdanning, for alle er like mye verdt», tenker vi. Men likevel 
kjøper vi plagg etter plagg hos klesprodusentene som bidrar til barnearbeid. 

I 2012 var det hele 168 millioner barn som heller måtte jobbe for minimale summer i stedet 
for å gå på skole. 

Vi har blitt mer bevisste på disse globale utfordringene, men vi shopper fremdeles. Derfor vil 
jeg ha shoppestopp i 2015. 

Ved å slutte å shoppe i 2015 vil jeg for det første ikke bidra til disse globale 
utfordringene, og best av alt – jeg vil spare penger. 

Vi utgjør en stor del av problemet, men vi kan også være en stor del av løsningen. Jeg 
utfordrer deg til å ha shoppestopp i 2015, du også! 

Maria Skage El-yousef (17) 
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Vedlegg 8: Bare 20 «likes» på profilbildet 

 

Bare 20 «likes» på profilbildet 
 

OPPDATERT:16. OKT.2012 15:51 
PUBLISERT:16. OKT.2012 11:32 

 

Om dette presset på ungdom fortsetter, bør man sette aldersgrense på sosiale medier, mener 

Leonora (14). Her om dagen var venninnen min veldig lei seg. Hvorfor? Fordi hun hadde 

for få «likes» på Facebook. 

Hver dag, via sosiale medier, får vi se hvor perfekte liv andre på vår alder lever. Og vi blir til 

stadighet minnet om at hvis ikke vi er like perfekte, er vi ikke gode nok. Dette gjør oss usikre, 

og vi bruker masse tid på å sammenligne oss med andre. 

Venninnen min er et av de vakreste menneskene jeg vet om, men hvordan får jeg henne 

til å forstå det når hun ikke har mer enn 20 «likes» på profilbildet sitt? 

I dag er alt basert på utseende og hvor mange venner du har på sosiale medier. 

Ærlig talt, nå har det virkelig gått for langt! Om dette presset på ungdom fortsetter, bør man 

sette aldersgrense på slike nettsider. Om voksne hadde visst hvor ille det kan være for unge å 

ha en profil på sosiale nettsteder, ville nok halvparten ha forbudt det. 

En ting er helt sikkert: En hverdag uten å sitte med ansiktet nedgravd i sosiale 

nettsamfunn, ville vært en mye bedre hverdag. 

Leonora (14) 
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Vedlegg 9: Dusjing etter kroppsøving er 
unødvendig. Dropp det. 
Dusjing etter kroppsøving er unødvendig. Dropp det. 
 

OPPDATERT:18. SEP.2014 13:47 
PUBLISERT:12. SEP.2014 15:09  

Dusjingen skygger for det kroppsøvingsfaget skal rette seg mot og stjeler tid fra et innhold 
mange vil ha mer av, mener Jorun Spord Borgen og Gro Rugseth ved Norges idrettshøgskole. 
 
Etter vår mening er dusjingens begrunnelse utdatert. Arbeid for å bedre folkehelsen har 
gjennom alle tider blitt kanalisert til skolen, enten det har handlet om opplæring i renslighet 
eller tannpleie, vaksinering eller veiing. Dusjingen på skolen var i sin tid del av et større 
dannelsesprosjekt som handlet om opplæring i hygiene. Svært få hadde eget bad, og badet i 
varmt vann kun en håndfull ganger i året. Rundvask over et vaskevannsfat var ellers 
vanlig og godt nok. Argumentene for å knytte dusjingen til gymnastikkfaget, handlet om ny 
kunnskap om hudens porer som åpnet seg under svetting og utsondret bakterier og skitt. 
Skitten måtte vaskes bort for å hindre smitte og sykdom. 
 
Dusjer vi for ofte? 
I dag vil mange hevde at vi snarere er for renslige, at vi dusjer for ofte. Riktignok blir de fleste 
av oss litt svette av ulike ting i hverdagen. Vi sykler og går, leker i parken, lufter hunden eller 
handler i varme butikker, men dagen starter eller avsluttes gjerne i dusjen og tøyet vi bruker er 
hentet rent fra vaskemaskin og tørketrommel. Etter trening velger svært mange, både barn, 
unge og voksne å dusje hjemme fremfor i fellesdusjen på klubbhuset eller treningssenteret. 
Når barn og unge trenger at dusjingen foregår med undertøyet på, bør det spore til et fornyet 
blikk på praksisen. Til nå har det bare ført til bekymrede blikk på barnet. For all del, ungenes 
motstand kommuniserer om mye, men det tilhører en annen og større debatt om religiøse 
pålegg, sjenanse, skam og utidig kroppspress. 
 
Stjeler tid fra aktivitet 
Mange har stor tro på at mer kroppsøving er viktig også for slik tematikk og at skolefaget kan 
fremme læring og bedre helse. For dem som trives i faget kan mer kroppsøving høres ut som 
en gavepakke, men det er også dokumentert gjennom forskning at faget kan erfares som svært 
utfordrende å delta i. Ulyst og motstand er like sentrale erfaringer fra å delta i «gymmen» som 
lyst og glede. Når en ellers aktiv og bevegelsesglad tredjeklassing betror seg til oss om at han 
gruer seg til gymmen, snakker han altså på vegne av mange og det gir grunn til å høre etter. 
Dusjingen skygger for det kroppsøvingsfaget skal rette seg mot og stjeler tid fra et innhold 
mange vil ha mer av. Tiden er moden for å gjøre noe med det. 
 
Jorun Spord Borgen og Gro Rugseth  
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Vedlegg 10: Derfor bør vi dusje etter 
gymtimene 
Derfor bør vi dusje etter gymtimene 
 

OPPDATERT:19. SEP.2014 10:39 
PUBLISERT:19. SEP.2014 10:36 

Jorunn Spord Borgen og Gro Rugseths argumenter mot dusjing hviler på et svakt grunnlag, 
og stiller ikke de viktigste spørsmålene. Dusjing etter gymtimene handler om personlig 
hygiene og velvære. Det å dusje naken sammen med sine klassekamerater kan være en 
prøvelse for noen, men det handler om at vi som mennesker må bli tryggere på oss selv. 
 
Skaper felleskap 
En klasse som er trygg på hverandre og har et godt sosialt miljø, opplever dusjing etter 
gymmen som noe sosialt. Det fremmer felleskapsstemningen når noen slår på musikk og det 
blir allsang i dusjen og gymgarderoben. Nylig skrev Jorunn Spord Borgen og Gro Rugseth at 
dusjing etter gymtimen er unødvendig i Aftenposten. Men argumentene deres hviler på et 
svakt grunnlag og stiller ikke de viktigste spørsmålene rundt problematikken for elevene, som 
ikke ønsker å dusje. Deres argumenter går nemlig ut på at noen elever gruer seg, og at 
dusjingen stjeler for mye tid. Her mener jeg de bommer. Skolene må heller begynne å sette 
mer fokus på hvorfor elevene ikke er trygge nok på kroppen sin, og på hverandre som en 
felles klasse. 
 
Et økende kroppsfokus 
Gymfaget er til for at elever skal oppleve at det er morsomt å være i fysisk aktivitet. Samtidig 
skal elevene kjenne på en mestringsfølelse etter gymtimen. Gymfaget er mer enn kun direkte 
fysisk aktivitet. Det handler også om hvordan kroppen blir påvirket etterpå. I dagens samfunn 
er det dessverre mye fokus på kropp, og ungdommer føler et press vi som samfunn må bidra 
til å bryte ned. Elevene må lære seg å bli tryggere på sin egen kropp. Målet må være at de skal 
føle at det er helt naturlig å dusje og se at andre mennesker er forskjellige — fordi vi alle er 
skapt til å bli unike mennesker. Skoleledelsen og elevrådet på alle landets skoler må videre 
jobbe med at ingen elever skal vegre seg mot fellesdusj, fordi de frykter å bli fotografert, eller 
å få uakseptable kommentarer fra andre elever. Under slike situasjoner må skolen ta nettvett 
og mobbing på alvor, og gi elevene kunnskap om det. 
 
Andre utfordringer 
Aktivitetsnivået og innsatsen elevene gir i gymfaget kan kanskje synke hvis elevene ikke får 
dusje etter timer. Det skapes heller ikke et godt læringsmiljø i klassen, når flere lukter vondt 
blant sine medelever og lærere. Det vil også skape utfordringer for elevene på barneskolen og 
ungdomsskolen hvis de ikke må dusje etter gymtimene gjennom hele grunnskolen, men 
plutselig må begynne å gjøre det på videregående. Til syvende og sist handler denne debatten 
om en ting: Hvilket forhold ønsker vi at våre ungdommer skal ha til kroppshygiene og 
trygghet overfor egen kropp? 
 
Leon Bafondoko (16) 
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Vedlegg 11: Erklæring om bruk av 
videodata 

 


