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Sammendrag 

Denne studien undersøker tre læreres introduksjoner til et argumenterende skriveforløp på 

tiende trinn. Den argumenterende skrivediskursen er krevende for mange elever, og det er 

usikkert hvorfor dette er tilfelle. At det er krevende å undervise i argumenterende skriving kan 

være en av grunnene, og det er derfor interessant å undersøke hva slags innledende bilde 

lærere skaper i introduksjon til et argumenterende skriveforløp. Masteroppgavens 

problemstilling er: Hva slags bilde av argumenterende skriving gir tre lærere til sine elever 

gjennom introduksjon til et argumenterende skriveforløp? Studien undersøker hva som 

kjennetegner språkpraksiser i slike introduksjoner, og er derfor rettet mot språkets betydning 

for læring og utvikling. Jeg vil avgrense meg til å undersøke språkpraksiser ved å si noe om 

hva slags bilde av argumenterende skriving som skapes gjennom lærernes refleksjoner rundt 

formålet med undervisningen og realisering av fagbegreper i undervisningen. 

Problemstillingen blir besvart gjennom primærdata i form av videoobservasjonsanalyse og 

sekundærdata i form av semi-strukturerte intervjuer. Analysen viste at det var mange av de 

samme metaspråklige fagbegrepene som alle lærerne brukte. Dette indikerer at det eksisterer 

kjernebegreper for den språkpraksisen og literacyhendelsen som kjennetegner slike 

innledende samtaler om argumenterende skriveforløp, preget av bruk av metaspråklige 

fagbegreper fra argumentasjons- og skrivedomenet. Analysen av de tre lærernes 

iscenesettelser av fagbegrepene ga litt ulike bilder av argumenterende skriving, gjennom et 

mer eller mindre utforskende, metaspråklig eksplisitt, autentisk, logikkpreget eller 

retorikkpreget bilde av argumenterende skriving. Den ene læreren iscenesetter hovedsakelig 

utforskende og metaspråklig eksplisitt, og beskriver i intervjuet argumenterende skriving som 

et slags tenkeredskap. Den andre læreren iscenesetter hovedsakelig formålsrettet, autentisk og 

retorisk, og fokuserer i intervjuet hovedsakelig på retoriske aspekter ved argumenterende 

skriving. Den tredje læreren iscenesetter hovedsakelig metaspråklig eksplisitt og 

skriveformålsrettet, med retoriske antydninger, og fokuserer i intervjuet hovedsakelig på 

språklige aspekter ved argumenterende skriving.  
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1 Innledning 

Den 8. mars 2019 var jeg på Youngstorget for å gå i 8. mars-toget. I år var det imidlertid noe 

spesielt med tre av appellantene. Tre fjortenåringer ved navn Ea Baklund, Ellisiv Aure og Ella 

Fyhn (2019) hadde skrevet og sendt inn en artikkel til Aftenpostens SiD under overskriften 

««Billig» og «pulbar» - #metoo kom aldri til skolegården». Teksten ba om økt fokus på det de 

kalte «normalisert sexisme» i skolegården. Da jentene holdt appell på Youngstorget var 

teksten blitt delt på Facebook 2965 ganger. I etterkant av innlegget ble de invitert til 

Stortingets spørretime, Arbeiderpartiet stilte dem skriftlige spørsmål, ulike statsråder fra 

Høyre berømmet dem, i tillegg til at likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm 

(2019) skrev et svar i Aftenposten og inviterte dem til et møte. I kjølvannet av ungdommenes 

tekst fulgte i tillegg en rekke svar og støtte fra blant annet foreldre, andre elever og 

kommentatorer. Denne tekstens gjennomslagskraft er et eksempel på hvor viktig og 

betydningsfullt det er at unge har mulighet til å delta og påvirke samfunnsdebatten. Gjennom 

å rette søkelys mot problemer de selv opplever, og på denne måten kjempe for egne 

rettigheter, satt elevene dagsorden. Jeg finner det både engasjerende og relevant å skrive en 

masteroppgave om argumenterende skriveundervisning i skolen, og vil trekke fram de tre 

jentenes tekst som et kroneksempel på hvordan en argumenterende tekst fungerer som en 

handling med et formål i verdenen vi lever i. På tross av betydningen en argumenterende tekst 

kan ha for både elevene selv, samt den offentlige debatten, er det mange elever som strever 

med den argumenterende skriveformen (Berge, 2005; Freedman & Pringle, 1984; Igland, 

2009; Igland & Sundby, 2012), og disse elevene har derfor ikke de samme mulighetene som 

Ea, Ellisiv og Ella til å være med på å påvirke samfunnet. 

1.1 Bakgrunn og tema for studien 

Jeg vil inndele dette kapittelet i tre hoveddeler for å beskrive og begrunne mitt utgangspunkt 

for denne studien. 

1.1.1 Elevers argumenterende skrivekompetanse 

Argumenterende skriving er noe elever har større utfordringer med enn andre skriveformer, 

men det er uenighet om hvorfor dette er tilfelle (Andrews, 1995; Andrews, Torgerson, Low & 

McGuinn, 2009; Freedman & Pringle, 1984; Nippold, Ward-Lonergan & Fanning, 2005). 
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Forskning viser at det er svært få norske 15- og 16-åringer som mestrer å formidle skriftlig 

argumentasjon utover den private erfaringen (Berge, 2005). Det menes en hel del, men det 

menes ikke på en velbegrunnet måte utover personlige erfaringer (Berge, 2005; Igland, 2009).  

1.1.2 Læreres argumenterende skriveundervisning 

Én forklaring på hvorfor elever strever med argumenterende skriving, er at undervisning i det 

er krevende (Applebee & Langer, 2013; Lunsford, 2002; Newell, Beach, Smith & 

VanDerHeide, 2011). En forskningsgjennomgang peker på noen årsaker til utfordringer med 

undervisningen, blant annet hvor krevende det er å formidle hva argumenterende skriving 

innebærer, da det er en sammensatt sjanger, det er vanskelig å vite hva slags innholds- og 

prosedyreferdigheter som kreves, og hvordan bevisføring skal formidles (Newell et al., 2011). 

Forskning viser samtidig at læreren er den mest avgjørende faktoren for elevenes prestasjoner 

(Klette, 2013). Dette forskningsmessige bakteppet er grunnen til at denne studien fokuserer på 

hva lærere gjør i argumenterende skriveundervisning.  

Utgangspunktet for denne studien er at det finnes ulike tilnærminger til 

argumenterende skriveundervisning, for eksempel ut ifra hva læreren anser som formålet med 

skrivingen (Newell, VanDerHeide & Wynhoff Olsen, 2014). Et av kompetansemålene i 

norskfaget på 10. trinn fordrer at elevene skal kunne: «skrive (…) argumenterende tekster 

(…) med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Dette åpner opp for ulike tilnærminger, og lærere kan for 

eksempel undervise i argumenterende skriving ut ifra skrivingens formål om å skulle 

«påvirke» eller «overbevise» en mottaker i en gitt kontekst (Kringstad & Lorentzen, 2014), og 

dette kan kalles retorikktradisjonen innenfor argumentasjonsteori (Andrews, 1995; Øgreid, 

2018). Anerkjente utdanningsforskere hevder at undervisning i argumenterende skriving også 

bør omhandle saklig bevisføring, hvor elevene trenes i å begrunne meningen sin, altså mene 

noe gjennom å trekke inferenser med hjemmel i beviser og kunnskap fra ulike kilder, som kan 

knyttes til påstanden på en prinsipiell måte (Newell et al., 2011). Dette kan sies å representere 

en nyere form for logisk tradisjon innenfor argumentasjonsteori. Undervisning i 

argumentasjon fordrer trolig en balanse mellom undervisning i retorikk og logikk (Andrews, 

1995; Newell et al., 2011; Øgreid, 2018).  
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1.1.3 Denne studiens konkrete utgangspunkt 

Denne studien bygger på fire grunnpilarer, og jeg vil her redegjøre for disse: Sosialisering inn 

i sekundærdiskurser, introduksjonsperspektiver, sosiokulturell læringsteori og 

begrepsforståelse.  

Studien bygger på en hypotese om at det finnes et utviklingspotensiale i måten lærere 

formidler hvordan elevene skal behandle og formidle kunnskap og meninger på i en 

argumenterende skrivediskurs (Newell et al. 2011). Et undervisningsmessig tiltak for å møte 

utfordringene med skriving generelt, er læreres verbalisering og tydeliggjøring av de 

språkprasisene som styrer diskursen, tekstpraksisen, bestående av tenke-, lese- og skrivemåter 

(Blikstad-Balas, 2016; Kringstad & Lorentzen, 2014; Skjelbred, 2013; Øgreid, 2018). Mange 

forskere vil hevde at en av de viktigste oppgavene en norsklærer utfører, er å verbalisere det 

fagspesifikke ved norskfagets skriving, for på den måten å gjøre norskfaglige 

sekundærdiskurser tilgjengelige for elevene (Blikstad-Balas, 2016; Kvithyld & Kringstad, 

2013; Øgreid, 2018).  

Jeg valgte å undersøke introduksjonen til tre argumenterende skriveforløp, da flere 

anerkjente skriveforskere foreslår å diskutere språkets betydning eksplisitt og tidlig i 

skriveprosesser (Kringstad & Lorentzen, 2014; Kvithyld & Kringstad, 2013; Torvatn, 2011;). 

I en stillasbyggingsmodell, gir læreren stegvis mer og mer ansvar til elevene underveis i en 

læringsprosess (Van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010), og det er derfor naturlig at læreren 

spiller en avgjørende rolle i en innledende time til et nytt undervisningsforløp. Jeg har 

begrenset meg til kun å undersøke læreres bruk av fagbegreper i felles klassesamtaler, altså 

læreres språk rettet mot hele klassen, da jeg anser disse språkpraksisene som spesielt relevante 

for det bildet som gis av argumenterende skriving, fordi de rammer inn undervisningen som 

helhet. Studien bygger på en antakelse om at det vil forekomme eksplisitt verbalisering av 

skrivediskursen i form av fagbegreper i starten av en skriveprosess, og at denne 

verbaliseringen gir elevene et førsteinntrykk, et innledende bilde, av språkpraksisene for 

argumenterende skriving, som de så bygger videre på resten av skriveforløpet. 

Denne studien springer ut fra en tradisjon med sosiokulturell læringsteori med fokus 

på språkets betydning for læring og utvikling. Vygotsky hevdet at kognisjon og utvikling er 

direkte sammenvevd med de psykologiske redskapene vi omgir oss med, særlig språket 

(Vygotsky, 1986; Wittek & Dale, 2013). Vygotsky (1986) var opptatt av begrepenes 
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betydning som verktøy for generaliserte kunnskapsstrukturer i tenkningen og utviklingen av 

høyere mentale funksjoner. Denne studien anerkjenner fagbegreper som verktøy for elevenes 

læring.  

En verbalisering av norskfagets normer for argumenterende skriving innebærer å 

pakke ut de språklige nyansene i språksystemet elevene skal anvende, for å lære å anvende 

språksystemet i egen skriving (Wittek & Dale, 2013). Undervisning i, og bruk av, 

fagbegreper, er en måte å støtte elevene i å forstå systemet som ligger bak et gitt konsept, for 

eksempel skriftlig argumentasjon, fordi begrepene i et språksystem transformeres gradvis til 

strukturer i tenkningen (Wittek & Dale, 2013). Begreper som «argument», «påstand» og 

«belegg», er eksempler på fagbegreper som er essensielle for forståelsen av hva 

argumentasjon er, fordi de er generaliserte konsepter som skaper en systematikk i et spesifikt 

fagspråk. Idet elever anvender og forstår nye begreper som representasjoner for en idé eller en 

erfaring, er de i gang med å generalisere, abstrahere og transformere kunnskapsstrukturer og 

forme konsepter (Wittek & Dale, 2013). Denne studien bygger derfor på en antakelse om at 

de fagbegrepene lærerne bruker, realiserer i undervisningen, gir ulike bilder av hva 

argumenterende skriving er, og at undersøkelse av fagbegreper er en relevant inngang for å 

undersøke hvordan lærere støtter elever i å møte de utfordringene de opplever med 

argumenterende skriving. 

Det er imidlertid ingen systematikk i at språklig baserte tegnsystem transformeres til 

kognitive strukturer. Vygotsky (1986) hevdet at for at barna skal utvikle abstrakt tenkning, 

kreves «awareness», det Wittek og Dale (2013, s. 28) kaller en bevisst utforsking av, eller 

refleksjon rundt, begreper. Vygotsky (1986) oppfordret til en kontiunerlig utforsking av 

forholdet mellom erfaringsbaserte og mer abstrakte tegnsystemer for å oppnå det han kalte 

høyere mentale funksjoner, som skriving. En utforskende undervisning innebærer at barnet 

aktivt engasjerer seg for utforskingen av språket generelt, og begrepene spesielt. En 

utforskende tilnærming utelukker aktiviteter som for eksempel avskriving fra Internett eller 

læreboka, men legger opp til for eksempel skriveaktiviteter der faglige termer aktivt 

diskuteres (Sigsgaard, 2013; Wittek & Dale, 2013). Aktiv utforsking av språk og tekst 

anerkjennes i dag som en relevant undervisningstilnærming (Utdanningsdirektoratet, 2019). 

Læreren spiller en viktig rolle i utviklingen av begrepsforståelsen, da læreren stiller 

spørsmål, forklarer og får elevene til å granske sin nåværende forståelse av begrepene (Wittek 

& Dale, 2013). Sosiale interaksjoner mellom lærer og elever er et sentralt konsept i all læring 
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(Mercer, Wegerif & Dawe, 1999), og sammenhengen mellom skriftlig, verbal og indre tale er 

viktige aspekter ved kognitiv utvikling og derfor kompleks skriving (Wittek & Dale, 2013). 

Studier viser hvordan kombinasjon av muntlig og skriftlig bruk av språket, med bruk av 

fagbegreper som medierende ressurser, kan bidra til bedre skriftlige resultater (Rødnes, 2012). 

Slike vekslinger mellom ulike aktivititeter kan føre til at sosiale språkpraksiser utforskes og 

rekontekstualiseres i ulike sosiale interaksjoner og episoder, for slik å gi elevene muligheter 

til å mestre oppgaver på høyere nivå (VanDerHeide & Newell, 2013; Sigsgaard, 2013). I 

revideringen av nåværende norsklæreplan ser det ut til at linken mellom skriftlig og muntlig 

argumentasjon blir enda tydeligere, hvis det slås fast at argumenterende muntlighet og 

skriftlighet blir stående i samme kompetansemål (Utdanningsdirektoratet, 2019).  

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

I denne studien undersøker jeg det fagspråket som kjennetegner den argumenterende 

sekundærdiskursen. Jeg tar utganspunkt i den argumenterende skriveformens måter å 

produsere kunnskap på i norskfaget, gjennom å undersøke de fagbegrepene som støtter 

elevene i å oppnå metaspråklig bevissthet om argumenterende skriving. Jeg studerer bruk av 

fagbegreper som eksempler på de språkpraksisene som styrer arbeidet med 

skriveundervisning på tre forskjellige skoler, og har utarbeidet følgende problemstilling for 

studien: Hva slags bilde av argumenterende skriving gir tre lærere til sine elever gjennom 

introduksjon til et argumenterende skriveforløp?  

Innunder denne problemstillingen, har jeg tre forskningsspørsmål: 

1) Hvordan beskriver lærerne formål med undervisning i argumenterende skriving og hva 

slags bilde av argumenterende skriving skaper dette? 

2) Hvilke fagbegreper dominerer i timene og hva slags bilde av argumenterende skriving 

skaper dette? 

3) Hvordan iscenesettes det mest dominerende fagbegrepet i undervisningen og hva slags 

bilde av argumenterende skriving skaper dette? 

Gee (2015) hevder en ikke skal stirre seg blind på tekst, men heve blikket og se hele bildet i 

den sosiale situasjonen når man studerer en praksis innenfor en tekstkultur. I en sosiokulturell 

forståelse av literacy betrakter man literacy som handling med tekst innenfor en bestemt 
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kontekst (Bjørkvold, 2018). Literacybegrepet inkluderer ikke bare lesing, snakking og 

skriving rundt tekst, men også følelser, handlinger og holdninger (Barton, 2007). 

Bildemetaforen i problemstillingen skal illustrere at jeg studerer en sosialt situert literacy 

(Bjørkvold, 2018), og derfor anser det som relevant å undersøke ulike perspektiver på det 

samme bildet i de literacyhendelsene jeg undersøker, for å få en bedre forståelse av praksisen. 

Bildet som hver lærer skaper består i denne studien av tre perspektiver: hvorfor lærerne 

underviser som de gjør, samt selve realiseringen av fagbegrepene i form av hva 

undervisningen består av og hvordan de underviser.  

Det første forskningsspørsmålet undersøker intervjumaterialet, og er ment å belyse 

lærernes refleksjoner og intensjoner knyttet til formålet med undervisningen. Dette vil gi 

innsyn i hva slags mentalt bilde lærerne har av argumenterende skriving gjennom de 

begrepene de anvender. Forskningsspørsmål to undersøker videomaterialet, og er ment å 

belyse lærernes overordnede fagbegrepsbruk i felles klassesamtaler, gjennom å innhente 

informasjon om hvilke fagbegreper som er i spill i hver time. Det har betydning hvilke 

fagbegreper lærerne i denne studien anvender i både intervju og undervisning, fordi dette sier 

noe lærernes vurderinger, holdninger og antagelser om fenomenet de uttrykker seg om (Säljo, 

2000). I denne studien har jeg derfor valgt å studere bruk av fagbegreper som eksempler på de 

praksisene som styrer arbeidet med samtaler i skriveundervisning. Det tredje 

forskningsspørsmålet undersøker også videomaterialet, og er ment å belyse hvordan det mest 

dominerende fagbegrepet iscenesettes som en hendelse i form av fagbegreper og aktiviteter. 

Iscenesettelse er en anerkjent undervisningsmetafor, og vil i denne studien defineres som 

«utøving av undervisning» (Bakke, 2019, s. 9). Aktivitetene i undervisningen, er relevant å 

undersøke i en literacyorientert skriveforskningsstudie av fagbegrepsbruk, fordi de er en del 

av utførelsen og situasjonen rundt fagbegrepene, og derfor den skrivepraksisen som 

skrivehendelser gis mening igjennom (Krogh, 2015). Jeg har derfor valgt å kombinere omtaler 

av det mest dominerende fagbegrepet i kombinasjon med hovedaktivitetene som utføres, for å 

besvare det siste forskningsspørsmålet. Jeg vil argumentere for at læreres refleksjoner og 

realisering av fagbegreper innenfor et bestemt skrivefagfelt, argumenterende skriving, kan gi 

innblikk i det bildet lærerne skaper av argumenterende skriving i en literacyhendelse, fordi 

lærerne handler med språk med bestemte intensjoner i en gitt skolekontekst, knyttet til en 

skrivehandling innenfor en situert tekstform (Krogh, 2015). 
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2 Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet vil jeg legge fram hva slags teoretisk perspektiv denne studien baserer seg 

på. Mitt perspektiv er skriving som sosial praksis (Gee, 2012), nærmere bestemt lærerens 

refleksjoner, samt faktisk realisering av fagbegreper i undervisningen knyttet til et 

argumenterende skriveforløp. Dette perspektivet vil påvirke hva jeg vektlegger i analysene, og 

derfor må denne oppgaven bli lest og forstått i lys av denne teoretiske forankringen. Grunnet 

språkets betydning for læring i denne studien, har jeg valgt å vektlegge tre teoretiske 

retninger: sosiokulturell læringsteori (Vygotsky, 1978, 1986), sosiokulturell literacy (Gee, 

2012), samt argumentasjonsteori (Andrews 1995; Aristoteles, overs. 1983; Brodersen et al., 

2007; Toulmin, 1958; Øgreid, 2018). 

2.1 Et sosiokulturelt læringsperspektiv på språk 

Denne studien baserer seg på læreres språk i lys av dets betydning for elevers 

læringsprosesser. Oppgavens teoretiske rammeverk er basert på Vygotskys (1978, 1986) 

sosiokulturelle teorier om hvordan språk og sosiale interaksjoner er essensielt for menneskets 

utvikling og læring. Mennesker konstruerer forståelse i fellesskap, gjennom involvering i 

hendelser som formes av kulturelle og historiske faktorer, og dermed er læring situert, altså 

plassert i og avhengig av, en gitt sosial og kulturell kontekst. Denne studien undersøker 

hvordan sosiale språklige hendelser kan fungere som verktøy for å mediere læring. 

Sosiokulturell læringsteori kan bidra med konseptene: «verktøy», «mediering», «proksimal 

utviklingssone» og «scaffolding», og under vil jeg pakke ut disse begrepene. 

Begrepene: «verktøy», «redskap», «middel» eller «ressurs», er sentrale begreper for 

denne studien, fordi jeg undersøker bruk av språk som verktøy i undervisningen av en 

skriveaktivitet. «Ved å lære seg å bruke redskapet, tilegner man seg samtidig aktiviteten som 

redskapet er ment for, verktøyet formidler på den måten aktiviteten» (Vygotsky, 2014, s. 9). 

Jeg anså det som relevant, i denne studien, å undersøke fagbegreper som eksempler på 

redskaper, og hvordan disse formidles og brukes som medierende middel for å oppnå 

kunnskap om argumenterende skriving (Wittek & Dale, 2013). Med utgangspunkt i 

Vygotskys teorier kan en hevde at språket, spesielt begrepene, er verktøy, forankret i ulike 

sosiale praksiser, som mennesket bruker for å lære om, handle i og forstå verden. Begrepet 

«mediering» kan forstås på mange måter, men vil defineres som det å formidle (Säljö, 2000). 
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Medierende midler, for eksempel fagbegreper, gir handlinger, for eksempel skriving, en 

begrensende eller utrustende retning i kraft av et handlingspotensiale som ligger i ressursen, 

og de overfører i tillegg historisk og kulturelt utviklet kunnskap til brukerne av ressursen 

(Wittek & Dale, 2013). Vygotsky (1986) skiller mellom fysiske og psykologiske ressurser, 

hvorav de fysiske er for eksempel penn og papir, og de psykologiske kan være gester, tall, 

symboler, begreper og tegn slik de er nedfelt i språket. Vygotsky (1978, 1986) var opptatt av 

begrepenes betydning for kognitiv struktur i tenkningen og utviklingen av høyere mentale 

funksjoner (Wittek & Dale, 2013). Dette er relevant for en studie som undersøker hvordan 

språkbruk av lærerne, som ressurs, utruster elevenes kommende skriveaktivitet.  

Vygotsky (1986) bruker termen «vitenskapelige begreper» om abstrakte begreper som 

læres i samarbeidet mellom en voksen og et barn fra starten av. Han hevder at de 

vitenskapelige begrepene representerer en tematisk organisering og indre logikk. Dette kan 

relateres til fagbegreper, all den tid fagbegreper inneholder distinkte nettverk av begreper og 

generaliseringer, utviklet over tid i en fagdisiplin. Begreper som «argument», «påstand» og 

«belegg», er eksempler på fagbegreper som er viktige for forståelsen av hva argumentasjon er, 

fordi de er generaliserte konsepter som skaper en systematikk i et spesifikt språksystem. I 

denne studien vil jeg operasjonalisere «fagbegrep» som sentrale, mer eller mindre 

spesialiserte og abstrakte, konsepter som er del av et fagfelts systematikk (Sigsgaard, 2013), 

og i relasjon til undervisning, anses fagbegreper som verktøy for å mediere læring i et fagfelt. 

Idet elever anvender og forstår nye fagbegreper som representasjoner for en idé eller en 

erfaring, er de i gang med å generalisere, abstrahere og transformere kunnskapsstrukturer og 

forme konsepter (Wittek & Dale, 2013). Systematikken i et fagspråk, relasjonene mellom 

fagbegrepene, er derfor et viktig medierende middel i elevenes læring. 

Vygotsky (1986) argumenterte for at høyere kognitive ferdigheter oppnås gjennom 

barns sosialisering inn i en språkkultur, fordi barn lærer strukturene og prosessene som er 

iboende i sosialt meningsfulle aktiviteter. Vygotsky (1986) mente derfor at prosesser først blir 

sosialt mediert gjennom språket, og deretter tilgjengelige som ressurser for den enkelte 

person. Interaktive hendelser mellom en voksen og et barn er essensielle for å lære å skrive, 

fordi de involverer barnet som en aktiv lærende i en setting hvor en voksen gir en systematisk 

struktur, og noen ganger direkte veiledning, som leder barnets deltakelse i skriveaktiviteter 

(Applebee & Langer, 1986). Vygotsky (1986) bruker konseptet «den proksimale 

utviklingssone» for å beskrive avstanden mellom nåværende utviklingsstadie, hvor barnet 
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løser en oppgave på egenhånd, og utviklingsstadiet for potensiell utvikling, hvis barnet får 

veiledning av en mer kompetent annen. Bruner og hans kollegaer lanserer termen 

«scaffolding», på norsk «stillasering», i pedagogisk forstand, for å beskrive den veiledende 

assistansen, den eksplisitte støtten, som den voksne bygger opp omkring et barn, for at barnet 

skal kunne gjennomføre en oppgave, som hun ellers ikke ville være i stand til å gjennomføre 

av seg selv (Wood, Bruner & Ross, 1976).  

2.2 Sosiokulturell literacy 

Denne studien omhandler skriveundervisning og føyer seg inn i sosiokulturell forståelse av 

literacy, nærmere bestemt en tradisjonell form for etnografisk skriveforskning innenfor New 

Literacy Studies («NLS») (Bjørkvold, 2018). I dette feltet er man opptatt av tekst som sosiale 

praksiser vevd sammen med kultur og makt i samfunnet (Street, 2006). Jeg vil pakke ut 

begrepene: «literacy», «literacyhendelse», «literacypraksis» og «fagspesifikk literacy».  

Literacy handler om å skape mening av egne og andres tekster (Blikstad-Balas, 2016), 

og i dagens tekstsamfunn handler literacy om tilgang til samtidens mangfoldige tekster 

(Skjelbred & Veum, 2013). Termen «literacypraksis» kan defineres som en kulturell 

forståelse av spesifikke måter å tenke om og utføre lesing og skriving i kulturelle kontekster 

(Barton, Hamilton & Ivanič, 2000; Street, 2006). Termen «skrivepraksis» anvendes om de 

kulturelle måtene, teknikkene og mønstrene som skrivehendelser gis mening igjennom 

(Krogh, 2015; Smidt, 2010). I sosiokulturell læringsteori brukes begrepet «aktivitet» 

synonymt med «hendelse» (Bakke, 2019). Jeg studerer hvordan språk og aktiviteter, 

hendelser, i relasjon til skriving fortoner seg i et spesifikt miljø og derfor undersøker jeg en 

form for skrivepraksis i dette miljøet (Bjørkvold, 2018). Begrepet «literacyhendelse» kan 

defineres som observerbare hendelser mediert av tekst (Barton, Hamilton & Ivanič, 2000; 

Barton, 2007). Gjennom undersøkelse av en literacyhendelse, kan en få innblikk i mer 

overordnete lærerfaglige literacy- og skrivepraksiser (Krogh, 2015). Literacyhendelsene og 

literacypraksisene gir mønster og normer for hvordan skrivingen, tekstene, skal utformes. Jeg 

vil argumentere for at læreres refleksjoner og realisering av fagbegreper innenfor et bestemt 

skrivefagfelt, argumenterende skriving, kan defineres som deler av en literacyhendelse, fordi 

lærerne handler med språk med bestemte intensjoner i en skolekontekst, knyttet til en 

skrivehandling innenfor en situert tekstform (Krogh, 2015). 
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Skolen, generelt, har praksiser og konvensjoner for å handle med tekst (Barton, 2007), 

og norskfaget, spesielt, har egne tradisjoner for sin tekstkultur eller literacypraksis. Denne 

tekstkulturen består av skrevne og uskrevne konvensjoner for arbeidsmåter, sjangre, 

kvalitetsnormer og ritualer knyttet til tekst (Smidt, 2010). Målet med lærerens støtte i 

skriveundervisningen er å sosialisere elevene inn i norskfaglige skrivepraksiser. Dette er 

viktig i norskfaget, da mye av tekstkulturen er ikke-verbalisert og erfaringsbasert, og må 

tydeliggjøres og verbaliseres (Skjelbred, 2013).  

Gee (2012) beskriver begrepet «sekundærdiskurs» som spesialiserte uttrykksmåter 

som tilegnes i offentlige grupperinger, for eksempel i skolen. Han konkluderer med at elevene 

er nødt til å kjenne skolens fagspråk og det akademiske språket som brukes i enkeltfag, for å 

lykkes i skolen. Denne studiens spørsmål er hvorvidt skolen, som en del av literacy-

opplæringen, setter elevene i stand til å tre inn i en av norskfagets sekundærdiskurser: 

argumenterende skriving. Gee (2012) hevder at undervisning er nødt til å basere seg på aktiv 

metaspråklig bevisstgjøring, for å unngå å forsterke de forskjellene som allerede finnes i 

skolen. Forskning knyttet til sekundærdiskurser og metaspråk kan også relateres til forskning 

på «det typisk faglige», altså «disciplinary literacies» eller «fagspesifikke literacier». 

Fagspesifikke literacier er spesifikke uttrykksmåter som kjennetegner fagets egenart og måter 

å produsere kunnskap på, og derfor en form for sekundærdiskurs (Håland, 2018; Shanahan & 

Shanahan, 2008). Fagspesifikke literacier forteller noe om den kunnskapen og de ferdighetene 

man må ha for å mestre tekster innenfor en gitt disiplin (Blikstad-Balas, 2016). 

Argumenterende skriving i norskfaget kan omtales som en form for fagspesifikk 

sekundærdiskurs. Hva læreren åpner for i sin undervisning, hvordan hendelser språkliggjøres, 

er avgjørende for å innlemme elevene i fagenes sekundærdiskurser (Bakke, 2019).  

Å lære fagbegreper er helt avgjørende for å kunne ta del i et faglig fellesskap og få 

tilgang til fagenes tekstpraksiser og sekundærdiskurser (Blikstad-Balas, 2016; Håland, 2018; 

Øgreid, 2018). Norskfaget har ikke et like dominerende fagspesifikt språk som i mange andre 

fag, og mange av begrepene møter elevene også utenfor faget (Blikstad-Balas, 2016; Håland, 

2018). Dette kan være noe av grunnen til at norskfaget har blitt omtalt som et «snakkefag» 

uten faglig innhold (Rødnes, 2014). Denne studien tar for seg de norskfaglige fagbegrepene 

som støtter elevene i å oppnå en slags metaspråklig bevissthet om argumenterende skriving, 

gjennom begreper som: «påstand» og «argument». I denne studien undersøker jeg spesielt det 

fagspråket, de fagbegrepene, som kjennetegner den argumenterende skriveformens måte å 
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produsere kunnskap på i norskfaget. Ingen begreper referer direkte til fenomenet eller objektet 

det viser til, men det bærer med seg og signaliserer kulturell og historisk mening. Bruk av 

begreper er dermed med på å bryte opp omverdenden på forskjellige måter og til forskjellige 

formål. Det har betydning hvilke fagbegreper lærere anvender om argumenterende skriving, 

fordi dette sier noe lærernes vurderinger, holdninger og antagelser om fenomenet de uttrykker 

seg om (Säljo, 2000), og derfor det bildet de skaper.  

I denne studien studerer jeg bruk av fagbegreper som eksempler på de praksisene som 

styrer arbeidet med samtaler i skriveundervisning på tre forskjellige skoler. De fagbegrepene, 

det fagspråket, som brukes i skriveundervisningen, sier noe om hva slags språkpraksiser som 

gjelder for en gitt sekundærdiskurs, for eksempel argumenterende tekst, i norskfaget. Denne 

studien undersøker både en fagspesifikk literacy for argumenterende skriving i norskfaget 

spesifikt, men også en mer generell, fagovergripende literacy («content area literacy») 

(Shanahan & Shanahan, 2008) for skriving av argumenterende tekst som en generell 

akademisk ferdighet (Utdanningsdirektoratet, 2013). Innenfor norskfagets fagspesifikke 

literacy, er metaspråket et sentralt begrepsapparat. Mange av norsklæreres samtaler om 

skriving kan relateres til oppbygging av et metaspråk. Håland (2018) definerer metaspråk 

som: «et språk til å snakke om språk» (s. 3), og gir eksempler på metaspråket med begreper 

som: argument, forfelt, setning og nominalisering. Hun argumenterer for at formålet med 

metaspråk er å gi elevene et verktøy til å snakke om tekster for å kunne avdekke tekstenes 

skrivemåter. Videre vil jeg se nærmere på former for metaspråklige begrepsapparater som kan 

anvendes i norskfaget, nærmere bestemt ulike former for argumentasjonsteori. 

2.3 Argumentasjonsteori 

Jeg vil begynne dette kapittelet med kort å presentere de to mest sentrale tilnærmingene til 

argumentasjon: retorikk og logikk (Øgreid, 2018). Til sist vil jeg presentere en mye brukt 

argumentasjonsmodell i skolen, Toulmin-modellen (Toulmin, 1958, 2008). 

Begrepet «argumentasjon» har ulik betydning i ulike tradisjoner (Øgreid, 2018). 

Freedman og Pringle (1984) skiller mellom en «persuasive» og «argumentative» skriveform, 

der førstnevnte er en agiterende og ekspressiv overbevisningsform med appell til mer følelser 

enn fornuft, i motsetning til en logisk oppbygd argumentasjon i en mer nøytral, objektiv og 

saklig stiltone. Innenfor nyere norsk skriveforskning, har en fokusert på handlings- og 
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formålsdimensjonen ved skrivingen (Øgreid, 2018). Argumentasjon forstås da ikke først og 

fremst ut fra språk og struktur, men ut fra hvorvidt den virker overbevisende som handling i 

en spesifikk kontekst (Berge, Evensen & Thygesen, 2016). Freedman og Pringle (1984) sin 

forståelse av argumentasjon kan knyttes til et grunnleggende skille innenfor 

argumentasjonsteori, som har sitt opphav i antikken, en forståelse av argumentasjon som 

enten logikk eller retorikk (Øgreid, 2018). 

Logikken representerer, på den ene siden, et syn på argumentasjon som bestående av 

regler for sammenhengen mellom premiss og konklusjon i et argument, og dette er med andre 

ord uavhengig av kontekst og sosial sammenheng. Logikken er derfor mer normativ i sin 

tilnærming til språk og handling (Øgreid, 2018). Den logiske tradisjonen legger til grunn at 

det finnes en logisk tvang i språket som gjør at troverdigheten i én påstand kan overføres til 

en annen, slik som i premissene: «Per er høyere enn Lars», og «Lars er høyere enn Anders». 

På grunnlag av dette kan vi få konklusjonen: «Per er høyere enn Anders» (Brodersen et al., 

2007, s. 28). Retorikken representerer, på den andre siden, et fokus på argumentets effekt og 

overbevisningskraft hos mottaker (Øgreid, 2018). Retorikken er mer praktisk rettet og har 

som hensikt å si noe om hvordan mennesker overbeviser hverandre i konkrete situasjoner: 

«Retorikken derimod synes at være i stand til at fremdrage det overbevisende i bogstavelig 

talt ethvert givet stof. Det er dette, vi udtrykker ved at sige, at dens system av regler ikke er 

bundet til noget spesielt afgrænset område» (Aristoteles, overs. 1983, s. 34). I retorikken ser 

en altså ikke kun på det språklige resultatets logikk i argumentene (logos), men også på veien 

dit, selve kommunikasjonssituasjonen, som innebærer logos, men også retorens evne til å 

berøre og bevege mottakere (patos), og evne til å framstille seg selv som troverdig (etos) 

(Aristoteles, overs. 1983; Øgreid, 2018). Andrews (1995) påpeker at undervisning i 

argumentasjon fordrer en forståelse av argumentasjon som både logikk og retorikk. 

Toulmins argumentasjonsmodell (1958, 2008), «Toulmin-modellen» (oversatt av 

Breivega, 2018), har fått en solid posisjon både innenfor argumentasjonsanalyse- og teori 

(Jørgensen & Villadsen, 2009; Jørgensen & Onsberg, 2011; Kjeldsen, 2014), men også 

innenfor nyere skoleforskning på argumentasjon (Breivega, 2018; Nippold & Ward-

Lonergan, 2010). Toulmin-modellen beskriver effektiv argumentasjon som en presentasjon av 

påstander og bevisføring av disse, anerkjennelse av motargumenter og passende motsvar, 

samt en konklusjon som kan logisk trekkes fra informasjonen (Nippold & Ward-Lonergan, 

2010). Modellen er imidlertid ikke ment som en formalisert argumentasjonsstruktur, men 
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heller som praktisk logikk ankret i en gitt disiplin (Toulmin, 2008). Toulmin (2008) påpekte 

at modellen skal ta høyde for konteksten argumentasjonen foregår i. I undervisningsøyemed 

handler dette om de sosiale interaksjonene som rekontekstualiserer, det vil si former, 

forhandler om, og implementerer en forståelse av argumentasjon (Lunsford, 2002). Toulmin-

modellen (1958, 2008) plasserer seg således et sted mellom antikkens og logikkens forståelse 

av argumentasjon. Den tilfører begreper som vil bli anvendt i analysedelen, og de vil her kort 

forklares. 

Toulmin-modellen er basert på en resonnementtilnærming (Toulmin, 1958). Toulmins 

oppdaterte modell (2008) beskriver argumentasjon som bestående av seks elementer: 

hovedpåstand (claim), belegg (data), hjemmel (warrant), styrkemarkør (qualifier), rygg-

dekking (backing), og innvending (rebuttal) (oversatt av Breivega, 2018). Toulmin (2008) 

anvender det engelske begrepet «argument» for å definere den overordnede 

påstandsstrukturen. «Belegg» kan beskrives som en påstand som støtter hovedpåstanden 

direkte. «Belegg» i Toulmin-modellen er med andre ord det man i hverdagssammenhenger 

ofte omtaler som argumenter (Breivega, 2018). For å unngå sammenblandling med det norske 

uttrykket «argument» i hverdagssituasjoner, i betydningen «belegg», vil jeg i stedet anvende 

«argumentasjon» som begrep for den overordnete påstandsstrukturen.  

Hvis man ser for seg et resonnement som et tre, vil hovedpåstanden være stammen i 

resonnementet, og de ulike beleggene være grenene. Underpåstander som hjemmel og 

ryggdekning, vil være bladene som strekker seg ut fra hver belegg-gren (Kamler, 2001). 

Hjemmelen er ofte implisitt informasjon som ligger i belegget, og som derfor støtter opp 

under det: «Heimelen er ikkje ein påstand som stør hovudpåstanden direkte, men har ein 

brubyggjarfunksjon ved å formulere ein premiss som gjer det mogeleg å trekkje slutningar frå 

belegg til hovudpåstand» (Breivega, 2018, s. 10). Ryggdekning er ofte fakta knyttet til 

hjemmelen. Styrkemarkør og innvendinger er ofte underbygging av hovedpåstanden 

(Breivega, 2018). Ryggdekning er et relevant begrep for denne studien, da det kan relateres til 

det som i skolen omtales som: «faktaargumenter» (Kringstad & Lorentzen, 2014). 

Hovedpåstand, belegg og hjemmel er de obligatoriske kjernekomponentene i resonnementet, 

ofte omtalt som grunnmodellen (Jørgensen & Onsberg, 2011). Resonnementet kan i tillegg 

beskrives ut ifra en utvidet modell med de tre ekstra komponentene, ryggdekning, 

innvendinger og styrkemarkører (Breivega, 2018).  
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2.4 Oppsummering av teori 

I dette kapittelet har jeg begrunnet hvorfor studien har bakgrunn i sosiokulturell tradisjon med 

et sosiokulturelt NLS-perspektiv. Jeg har beskrevet hvordan fagbegreper kan være eksempler 

på medierende midler som bidrar til å begrense eller utruste aktiviteten argumenterende 

skriving (Bakke, 2019; Vygotsky, 1986). Termene «proksimal utviklingssone» (Vygotsky, 

1986) og «scaffolding» (Wood et al., 1976) er sentrale i denne studien, da jeg undersøker 

læreres støtte i form av fagbegreper. Denne studien undersøker hvordan fagbegreper brukes i 

bestemte literacyhendelser (Barton, 2007), og hvordan disse bidrar til å mediere kunnskap om 

en sekundærdiskurs. Sekundærdiskursene krever kjennskap til et fagspesifikt språk (Håland, 

2018; Shanahan & Shanahan, 2008), og flere hevder at fagbegreper, særlig metaspråklige 

fagbegreper, er essensielle for å tre inn i en sekundærdiskurs (Blikstad-Balas, 2016; Gee, 

2012; Håland, 2018; Øgreid, 2018). Eksempler på metaspråklige begrepsapparater kan være 

ulike argumentasjonsteorier, som logikk og retorikk. Forskere hevder at undervisning i 

argumenterende skriving fordrer en balanse mellom en retorisk og logisk tilnærming til 

skrivingen (Øgreid, 2018; Andrews, 1995). Toulmins argumentasjonsmodell (1958, 2008) 

innehar et spesifikt og konsistent begrepsapparat som er anerkjent innenfor argumentasjons- 

og skriveteori (Breivega, 2018).  
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3 Tidligere forskning 

I dette kapittelet vil jeg legge fram et forskningsmessig bakteppe for hvorfor jeg har valgt å 

fokusere på argumenterende skriving i form av læreres refleksjoner rundt undervisning og 

realisering av fagbegreper i undervisningen. Denne forskningsoversikten plasserer studien 

innenfor et skriveforskningsfelt. Jeg har valgt å legge fram hovedsakelig tre empiriske 

hovedområder: Forskning på argumenterende skriving i et elevperspektiv, forskning på 

læreres støtte i arbeidet med argumenterende skriving, og forskning på hva som er de mest 

anerkjente undervisningsmessige strategiene for argumenterende skriving. Jeg valgte disse 

forskningsområdene fordi de beskriver elevenes utfordringer ved skrivingen, samt læreres 

betydning for å møte disse utfordringene.  

3.1 Forskning på elevenes argumenterende skriving 

Jeg vil først legge fram internasjonal forskning som har kartlagt argumenterende 

skriveferdigheter hos elever, og deres antydninger til hvorfor elever har utfordringer med 

argumenterende skriving. Jeg vil vektlegge utfordringene: den passende språklige stilen, 

argumentasjonsstrukturen, samt en dyp forståelse av konseptet argumentasjon. Forståelse av 

utfordringene har betydning for den argumenterende skriveundervisningen, fordi det influerer 

hva slags formål en anser som relevant og oppnåelig med undervisningen. Jeg vil deretter 

legge fram de tre store norske kvantitative skrivestudiene: KAL-prosjektet, SKRIV-prosjektet 

og Normprosjektet. Disse studiene er relevante for å forstå dagens norske skriveopplæring, og 

hvorfor jeg har valgt å fokusere på nettopp læreres skriveundervisning. I dette kapittelet vil 

jeg operasjonalisere undervisningsstrekket: «autentisk». 

Nippold og Ward-Lonergan (2010, s. 238-239) beskriver en vellykket argumenterende 

tekst som:  

[T]he argumentative writer must articulate a position, anticipate counterarguments, and reply 

to opposing points of view in an organized fashion. This challenging communication task 

requires knowledge of the topic, perspective-taking, the ability to weigh both sides of an issue, 

and the use of literate language, including complex syntax to express one’s ideas efficiently. 

Forskere har lenge vært enige om at elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen ikke mestrer 

argumenterende skriving godt nok (Andrews et al., 2009; Freedman & Pringle, 1984; Nippold 

et al., 2005; Andrews, 1995). Argumenterende elevtekster har blitt karakterisert som: 
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«formless, incoherent, and, above all, awkward» (Freedman & Pringle, 1984, s. 19), eller at 

tekstene mangler innhold, har dårlig struktur, er additive i stedet for bestående av en logisk 

oppbygging, usammenhengende med logiske brudd, med brå endringer i tema (Andrews, 

1995). Elevene strever med abstrakt og generaliserende argumentasjon, samt den skriftlige 

språklige stilen og strukturen, kjennetegnet av etterprøvbarhet, åpenhet og egen framdrivning 

av argumenter (Newell et al., 2011). Elever bygger i stedet ofte opp argumentasjonen 

overflatisk ut ifra personlige erfaringer (Berge, 2005). Jeg vil under legge fram hvilke årsaker 

internasjonal forskning antyder at kan forklare elevenes utfordringer. 

Freedman og Pringle (1984) konkluderte i sin studie med at elevene ikke mestrer å 

skape en adekvat «chain of reasoning» i argumenterende skriving, fordi de strever med å 

abstrahere og konseptualisere poengene sine. Elevene har også mindre erfaring med 

argumenterende tekststrukturer, kan ikke dra nytte av kronologien ved en narrativ fortelling, 

og kan heller ikke dra nytte av en naturlig mottaker framfor seg, som i muntlig 

argumentasjon. Elevene må i stedet selv produsere det dialoge i en argumenterende tekst, og 

må på sett og vis utvikle et nytt sett med kognitive og retoriske ferdigheter for å klare å 

bevege seg fra muntlig til skriftlig argumentasjon (Andrews, 1995). Andrews (1995, s. 58-61) 

argumenterer for at skolen må anerkjenne argumenterende skriving som i dialog med andre 

tekster og stemmer, og argumenterer derfor for en undervisning som i større grad anser 

skriving ut ifra Bakhtins dialogiske teorier (Bakhtin, 1981, 1998). 

I den internasjonale effektstudien IEA (Purves, 1992), i fjorten forskjellige land, 

konkluderte forskerne med at det ikke er belegg for å hevde at det er universelle 

sammenhenger mellom vanskeligheten ved spesifikke skriveoppgaver. De fant i stedet at 

skriving og vanskelighet henger sammen med øving på ulike typer skriving (Purves, 1992). 

Dette funnet støtter opp under ideen om at skriving må sees i sammenheng med både 

kommunikative samt kognitive ferdigheter, og dette resonnerer med Normprosjektets 

teoretiske fundament (Fasting, Thygesen, Berge, Evensen & Vagle, 2009), som vil diskuteres 

under. Hva forskere anser som årsaken til elevenes utfordringer med argumenterende 

skriving, henger sammen med hvordan forskere mener man kan møte utfordringen. Hvis en 

følger et individualpsykologisk resonnement om at elever ikke er i stand til å skrive 

argumenterende før de har passert 16 år, vil det være nytteløst med undervisning i tidlig alder. 

Det eksisterer imidlertid en rekke miljøer, blant annet de australske sjangerskolene, som tror 

på skolens betydning for å bidra til elevenes argumenterende skriveferdigheter. Dette 
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understøttes av for eksempel den tidligere nevnte internasjonale IEA-studien. Representanter 

fra den australske sjangerskolen (Rose & Martin, 2012) argumenterer for at elevene er nødt til 

å få øving og språklig eksplisitt opplæring i mange ulike måter å behandler kunnskap og 

erfaring på i tekst, fra tidlig alder (Berge, 2005). 

I norskfaglig sammenheng ble elevenes kompetanse i sakskriving undersøkt for første 

gang i forskningsmessig storskala under prosjektet Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk 

skriftlig (Evensen & Vagle, 2003). KAL-prosjektet undersøkte over 3300 

eksamensbesvarelser i norsk skriftlig på 10. trinn fra 1998-2001, hvorav flere av 

eksamensoppgavene fordret bruk av «resonnerende» teksttyper. KAL-undersøkelsen viste at 

elever valgte å skrive fortellende framfor resonnerende, og at de sjeldent valgte å skrive om 

saksorienterte temaer. Kvaliteten ved de resonnerende tekstene ble i tillegg vurdert som 

betydelig lavere enn de fortellende tekstene. De fleste elevene som valgte å skrive 

resonnerende tekster, enten i form av en forklarende eller argumentativ type, gjorde dette 

gjennom å uttrykke seg polemisk og ekspressivt om private erfaringer. Elevene forholdt seg i 

liten grad til en debatterende offentlighet som kontekst, og mestret stort sett ikke å 

generalisere og skape mønstre som forutsetter mer abstrakte relasjoner. Elevene slet i tillegg 

med både ytre form og indre struktur i de resonnerende tekstene, altså en koherent, global 

tekststruktur (Berge, 2005). Dette funnet resonnerer med Freedman og Pringle (1984) sin 

studie.  

De resonnerende tekstene som anvendte en argumenterende framstillingsform i KAL-

studien ble karakterisert som enten en implisitt form for argumentajson eller «hulter til bulter» 

(Berge, 2005, s. 183). Forskerne fant så å si ingen eksempler på «eksplisitt, åpen og 

etterprøvbar argumentasjon» (Berge, 2005, s. 183). Dette samsvarer med Igland (2008) sin 

kvalitative studie, hvor særlig de svake og middels gode argumenterende elevtekstene 

mangler en sammenhengende tekststruktur, går ikke i dybden i argumentasjonen, og uttrykker 

seg ekspressivt. Elevene argumenterer i stedet ekspressivt for egne meninger, men 

argumentene er overflatiske og inneforståtte (Igland, 2009). Samlet kan en konkludere med at 

norske elever strever med de samme områdene som Freedman og Pringle (1984) fant, det vil 

si argumenterende språkstil, dypere forståelse av argumentasjon og argumenterende 

tekststruktur. 

SKRIV-prosjektet (Smidt, Solheim & Aasen, 2011; Smidt, 2010) fant at mye av 

skrivingen som foregikk i skolen ikke hadde et klart formål, og at lærere underkommuniserte 
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hvorfor elevene skulle skrive og hva teksten skulle brukes til. Dette på tross av at skriving 

med et autentisk formål utenfor skolen, er en internasjonal, forskningsmessig oppfatning 

(Purcell-Gates, Duke & Martineau, 2007). I denne studien vil begrepet «autentisk» i 

skriveundervisning defineres som tilfeller hvor «the literacy event serves a social 

communicative purpose» (s. 14). Flere utdanningsforskere hevder at det er et 

utviklingspotensiale i læreres formidling av formålet med en skriveoppgave for å skape 

meningsfulle skrivesituasjoner (Kringstad & Kvithyld, 2013a; Kringstad & Kvithyld, 2013b; 

Melby & Kvithyld, 2011). I den norske intervensjonsstudien av elever i 3., 4., 6. og 7. årstrinn 

i Normprosjektet fra 2012-2016 (Matre & Solheim, 2014), oppnådde elevene på tredje trinn 

en progresjon tilsvarende et halvt til to ekstra undervisningsår sammenliknet med 

kontrollskolene. Forskerne antyder at resultatet kan henge sammen med kvaliteten på lærerens 

skriveundervisning (Berge & Skar, 2015). Spørsmålet blir hva forskning sier om hvilke måter 

skolen kan bidra til å hjelpe elevene med det mange mener er en kognitivt krevende og uvant 

skriveform. 

3.2 Undervisning i argumenterende skriving 

Forskning antyder at en mulig årsak til at elever strever med argumenterende skriving, er at 

det er krevende å undervise i dette (Lunsford, 2002, Newell et al., 2011; VanDerHeide & 

Newell, 2013). I denne delen vil jeg legge fram forskning som undersøker hvordan lærere 

underviser i argumenterende skriving. 

Kvalitativ forskning på argumenterende skriveundervisning viser eksempler på at 

norsklærere underviser spesialisert i språk og form (Bakke, 2019; Øgreid & Hertzberg, 2009). 

Bakke (2019) viste at norsklærere bruker eksempeltekster og deltrener på skriving av 

fagtypiske tekster, for eksempel ved finsliping av et argument.  

Newell et al. (2014) peker i en kvalitativ studie på sammenhengen mellom hvordan 

lærere underviser i argumenterende skriving og lærernes egne epistemologiske tro på hva 

skriving er. Epistemologisk tro vil si lærernes ideer om hva elever bør lære om 

argumenterende skriving, og hvordan de bør lære om det. Forskerne har undersøkt 31 lærere 

og har, basert på epistemologien slik den uttrykkes i deres undervisning, laget et grovskille 

mellom et strukturorientert-, ideasjonelt og sosiokulturelt pedagogisk lærersyn på 

argumenterende skriving. I en strukturorientert undervisning, er fokuset på form, for eksempel 
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grammatikk og setningsstruktur. I en ideasjonelt orientert undervisning, er fokuset på 

utforsking av ideer og innhold, og i en sosiokulturelt orientert undervisning vil den autentiske, 

retoriske, sosiale og kulturelle konteksten for skrivingen være fremtredende (Newell et al., 

2014). Denne tredelingen av skriving kan relateres til SKRIV-prosjektets triadiske skrivesyn, 

som skiller mellom henholdsvis form, innhold og formål. Newell et al. (2014) støtter seg til 

Ivanič (2004), som hevder at skrivelærere må utøve en intellektuell frihet til selv å velge en 

holistisk og dekkende skrivepedagogikk.  

I Newell et al. (2011) sin forskningsgjennomgang av undervisning i argumenterende 

skriving og lesing fra 1985-2011, fra barnehage til videregående nivå, konkluderes det med 

fem hovedgrunner til hvorfor lærere har utfordringer med undervisning i argumenterende 

skriving og lesing. Den første grunnen er at den argumenterende sjangeren er sammensatt og 

kan bestå av flere sjangre, som kan føre til at lærere ikke vet hva slags innholds- og 

prosedyrekunnskaper som kreves av elevene. Den andre grunnen er at lærere forsøker å 

opprettholde en konfliktfri sone i klasserommet, som kan føre til at opprettholdelse av fred 

blir prioritert over det å diskutere uenigheter. En tredje utfordring, er den manglende 

klargjøringen av formål og publikum med skrivingen. Dette stemmer godt overens med 

SKRIV-prosjektets funn (Smidt, 2010). En fjerde utfordring, er en formularisk og forenklet 

undervisning, hvor elevene ikke lærer å identifisere og bevisføre inferenser, påstander og 

antagelser fra tekster. Elevene lærer da ikke hvordan de kan kritisk analysere argumenterende 

tekster. Dette funnet støttes opp av forskning av Applebee og Langer (2013), som finner at 

mange engelsk morsmålslærere enten fokuserer på enkeltkomponenter ved logikken i 

argumentasjon, eller gir en formularisk overforenkling av utfordringene ved argumenterende 

skriving. De argumenterer for en skriveundervisning som i større grad tar inn over seg ulike 

strategier for å møte ulike retoriske kontekster for skriving, og ankre den argumenterende 

skrivingen i fagspesifikke «ways of knowing». En siste utfordring, er at lærere kan ha 

vanskeligheter med å formulere bevisføringen som styrer argumenterende skriving. Studier av 

skoleskriving- og lesing har dokumentert at lærere ofte er uvitende om disse konseptene, vet 

ikke hvordan de skal undervise i dem, og at det generelt er krevende å undervise i 

kompleksiteten ved dem (Lunsford, 2002; Newell et al., 2011).  
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3.3 Hvordan kan lærere støtte elever i 

argumenterende skriveundervisning? 

I dette kapittelet vil jeg først legge fram en studie som antyder hvordan lærere på best mulig 

vis kan støtte elevene i argumenterende skriving, og jeg vil utdype særlig to av disse 

strategiene. Jeg vil til slutt trekke inn forskning som begrunner hvorfor jeg finner det relevant 

å undersøke læreres bruk av fagbegreper i samtaler knyttet til argumenterende 

skriveundervisning. I denne studien er termen «undervisningssekvens» relevant, og jeg vil 

definere dette som en overordnet avgrenset hendelse med et formål, startet og avsluttet av 

læreren. Hver undervisningssekvens fungerer som en hendelse, situert i tid og rom, for å støtte 

elevenes argumenterende skriving. Eksempler på dette kan være: muntlig 

argumentasjonsøvelse eller dekonstruksjon av modelltekst. Hver undervisningssekvens kan 

bestå av ulike «læringsaktiviteter», og jeg vil definere dette som ulike arbeidsmetoder, for 

eksempel gruppearbeid. Under vil jeg, med støtte fra forskning på effektive strategier for 

argumenterende skriveundervisning, legge fram noen strategier for undervisningssekvenser 

som lærere kan anvende i introduksjoner av argumenterende skriving. I dette kapittelet vil jeg 

operasjonalisere undervisningstrekkene: «utforskende» og «eksplisitt». 

3.3.1 Strategier for argumenterende skriveundervisning 

Andrews et al. (2009) kartla, i en metastudie, kriterier for det som kan kalles vellykket praksis 

knyttet til hvordan lærere kan undervise i skriftlig argumentasjon for best mulig resultat. De 

sammenfattet fem gode strategier for argumenterende skriveundervisning, der det første, 

stillasbygging, er direkte undervisning i strategier for planlegging av argumenterende 

skriving. For det andre, muntlig argumentasjon og motargumenter som støtte for skrivingen. 

For det tredje, viktigheten av hensikt og mottaker. For det fjerde, lærermodellering av den 

skriftlige argumentasjonen, og til slutt veiledning fra lærer gjennom skriveprosessen 

(Andrews et al., 2009; oversatt av Øgreid, 2018). Grunnet denne studiens fokus på 

introduksjonen til et argumenterende skriveforløp, anser jeg det som relevant å utdype 

muntlige argumentasjonsøvelser og lærermodellering, da denne studien ikke fokuserer på 

veiledning eller strategier for planlegging av hele skriveprosessen. Jeg vil likevel inkludere et 

avsnitt om eksplisitt skriveundervisning, da dette er relevant for introduksjonsøkter. Formål 

og mottaker er relevant, men har blitt beskrevet i relasjon til SKRIV-prosjektet i kapittel 3.1. 
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3.3.2 Muntlige argumentasjonsøvelser 

Enkelte studier viser effekten av dialogiske muntlige argumentasjonsøvelser som måter å 

støtte elever til å skrive argumenterende tekster (Andrews et al., 2009; Nippold & Ward-

Lonergan, 2010; Reznitskaya et al., 2001; Reznitskaya, Anderson & Kuo, 2007). Igland 

(2007) antyder, ut ifra en kvalitativ studie, at muntlige formelle øvelser kan bidra til å støtte 

elevene i argumenterende skriving. På tross av manglende signifikant empirisk bevis, antyder 

forskere (Reznitsksya et al., 2001; Reznitskaya et al., 2012) at overgangen fra naturlig 

dialogiske samtaler og diskusjoner, til metarefleksjoner knyttet til argumentasjonen, kan være 

en måte å støtte elevene i å internalisere språkpraksisene som kjennetegner argumentasjon.  

I en kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie, konkluderte Reznitskaya et al. (2001) 

med at deltakelse i muntlige argumentasjonsøvelser før skrivingen, såkalte «collaborative 

reasoning dialogues», førte til signifikant flere relevante argumenter, belegg, motargumenter, 

i tillegg til signifikant mer bruk av formelle argumentasjonsteknikker og tekstinformasjon. 

Dialogen i CR-diskusjonene var åpen og derfor ikke styrt, men veiledet, av læreren. 

Reznitskaya et al. (2001) hevder at elever, gjennom denne dialogen, internaliserer et 

argumentasjonsskjema, et abstrakt kunnskapssystem som hjelper dem til å skrive 

argumenterende på tvers av ulike situasjoner. Dette skjemaet består av både deklarativ 

kunnskap om logikken bak argumentasjon, samt prosedurell og kondisjonell kunnskap om 

hvordan og når en skal skrive argumenterende, og derfor en mer retorisk tilnærming til 

argumentasjon. Kvantitativ forskning av Nippold og Ward-Lonergan (2010) fant en 

forbindelse mellom verbal analogisk begrunnelse og argumenterende skriving. Denne studien 

indikerer at elever som mestrer begrunnelse og argumentasjon verbalt, har større 

sannsynlighet for å skrive argumenterende tekster som reflekterer kompleksiteten ved 

kontroversielle emner. Studiene gir eksempler på betydningen av at elever sosialiseres inn i 

spesifikke språkpraksiser. 

3.3.3 Lærermodellering  

Lærermodellering er forskningsmessig anerkjent som en verdifull undervisningsstrategi 

innenfor argumenterende skriveundervisning (Andrews et al., 2009). Den tradisjonelle 

australske sjangerskolen deler skriveprosessen inn i tre faser: modellering, felles konstruksjon 

av tekst, og uavhengig konstruksjon av tekst. Modelleringsfasen har senere blitt omtalt som 

«dekonstruksjonsfasen», for å underbygge et mer kritisk perspektiv i samtalene (Rose & 
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Martin, 2012). Lærer og elever diskuterer, i en dekonstruksjonssamtale i 

dekonstruksjonsfasen, tekstens struktur og spesifikke språktrekk i lys av tekstens formål og 

den konteksten teksten inngår i (Håland, 2018; Kringstad & Lorentzen, 2014; Rose & Martin, 

2012). Håland (2018) viser i sin kvalitative studie, at lærerens metaspråklige spørsmål i 

forbindelse med dekonstruksjon av modelltekster kan gi elever en analytisk måte å oppdage, 

utforske og utfordre tekstlige mønstre og måter å uttrykke seg på. Denne formen for 

metaspråklige samtale kan dermed gi tilgang til språklige koder, og fagspesifikke skrivemåter 

i ulike sekundærdiskurser. 

3.3.4 Eksplisitt skriveundervisning 

 «Eksplicit skriveundervisning i fagene er at modellere skrivestrategier» (Kvithyld & 

Kringstad, 2013, s. 198). Da jeg i denne studien undersøker tre norsklæreres realisering av 

fagbegrepser i  felles klassesamtaler, vil jeg begrense den eksplisitte skriveundervisningen til 

å innebære språklig eksplisitt veiledning ved bruk av fagbegreper: «At vejlede eleverne ind i 

det offentlige sprog, i fagenes sprog og udtryksformer» (Kvithyld & Kringstad, 2013, s. 205). 

Eksplisitt undervisning knyttes ofte til stillasering (Woof et al., 1976). Kvantitative studier 

som Englert, Raphael, Anderson, Anthony og Stevens (1992), samt Ferretti, MacArthur og 

Dowdy (2000), har vist god effekt av eksplisitt språklig stillasering av elevenes 

argumenterende skriving. Studiene viste effekt av synliggjøring av implisitte tekststrukturer 

for elevene.  

Sigsgaard (2013) har undersøkt, i en kvalitativ studie i dansk skole, betydningen av 

samtale og fagbegreper i skriveundervisningen. Hun argumenterer for en aktivt utforskende 

undervisning ved bruk av en «stilladserende tale». Denne utforskende samtaleformen tar 

utgangspunkt i elevenes primærdiskurser, og utforsker faglige begreper og ulike språkvalg, til 

forskjell fra en mer fasitorientert samtale. I en kvalitativ studie utført av Herholdt (2013), 

finner hun grunn til å anta at elevene bør få utforske og anvende nyervervete faglige begreper 

på gjentagende og varierte måter i et skriveforløp, og at undervisningen bør bygges opp av 

sammenhengende «sprogbrugssituationer»: «Den måde, sproget bruges på, vil derfor variere 

hele tiden efter det formål, som den faglige aktivitet har, men karakteristisk er det, at den 

faglige læring ikke kan adskilles fra den sproglige aktivitet» (s. 242-243).  
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3.4 Oppsummering av tidligere forskning 

Den internasjonale forskningsgjennomgangen har vist at elever ofte strever med å skrive 

argumenterende tekster (Andrews et al., 2009; Freedman & Pringle, 1984; Nippold et al., 

2005; Andrews, 1995), og da spesielt den språklige stilen, strukturen, samt en dypere 

forståelse av argumentasjon (Andrews, 1995; Freedman & Pringle, 1984; Nippold & Ward-

Lonergan, 2010). Jeg har trukket fram KAL-studien, som bekrefter at også norske elever 

strever med de samme aspektene i argumenterende skriving (Berge, 2005). Jeg har presentert 

kvalitativ forskning på argumenterende skriveundervisning som viser eksempler på at 

norsklærere underviser spesialisert i språk og form (Bakke, 2019; Øgreid & Hertzberg, 2009). 

Jeg har lagt fram forskning som peker på at én relevant årsak til elevenes manglende 

ferdigheter til å skrive argumenterende, kan være lærernes undervisning (Applebee & Langer, 

2013; Lunsford, 2002; Newell et al., 2011), og har presentert fem punkter på hva som er 

krevende ved undervisning i argumenterende skriving (Newell et al., 2011). Til sist i 

kapittelet, har jeg lagt fram hva forskning sier om hvordan lærere på best mulig vis kan støtte 

elever i argumenterende skriving. Jeg har tatt utgangspunkt i Andrews et al. (2009) sin 

metastudie, som viste at det er fem strategier som er mest effektive for elevenes skriving, og 

jeg vektla beskrivelse av to av disse: muntlig argumentasjonsøvelser og lærermodellering. I 

tillegg beskrev jeg hvorfor eksplisitt skriveundervisning er relevant å undersøke i denne 

studien. 
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4 Metodisk tilnærming 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for studiens design. Under følger en skjematisk oversikt 

over hovedtrekkene ved forskningsdesignet: 

Forskningsdesignet 

Mål Forstå hva slags bilde av argumenterende skriving tre lærere gir i 

introduksjon til et argumenterende skriveforløp. 

Konseptuelt 

rammeverk 

Vygotsky (1978, 1986) sine sosiokulturelle teorier, etnografisk 

skriveforskning innenfor NLS (Barton, 2007; Barton, Hamilton & Ivanič, 

2010; Street, 2006), Toulmins (1958, 2008) modell for argumentasjon, 

internasjonal argumenterende skriveforskning (Andrews et al., 2009; 

Newell et al., 2011) samt norsk skriveforskning (Berge, 2005). 

Metode for 

datainnsamling  

Videoobservasjon og semi-strukturerte intervjuer med lærerne.  

Empirisk 

datamateriale 

Primærdata: Videoopptak av tre introduksjoner til argumenterende 

skriveforløp med tre ulike lærere på tiende trinn (til sammen 208 

minutter). 

Sekundærdata: Intervjudata av de tre lærerne (til sammen 138 minutter) i 

etterkant av videoopptakene. 

Utvalg Tre literacyhendelser.  

Analysemetode Primærdata: Summativ og konvensjonell visuell innholdsanalyse. 

Sekundærdata: Konvensjonell innholdsanalyse. 

Tabell 1 Oversikt over forskningsdesign 

Jeg vil videre beskrive og begrunne valg av kvalitativ metode, metode for datainnsamling, 

utvalg og utvalgsstrategier, det empiriske materialet, og analysemetode. Jeg vil deretter 

diskutere studiens bekreftbarhet, troverdighet og overførbarhet ved å diskutere validitet, samt 

studiens reliabilitet, og til slutt bringer jeg fram noen etiske betraktninger.  

4.1 Kvalitativ metode 

I denne studien vil jeg besvare problemstillingen gjennom en kvalitativ undersøkelse med 

metodetriangulering i form av videodata som primærdata, samt semi-strukturerte intervjuer 

som sekundærdata. Kvalitativ metode er fordelaktig når man har en deskriptiv problemstilling 

med mål om å beskrive et sosialt fenomen gjennom en åpen tilnærming (Larsen, 2017). 
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Denne studien baserer seg på en hermeneutisk tradisjon, da jeg har anvendt en subjektivt 

fortolkende prosess som en måte å oppnå økt forståelse for datamaterialet (Befring, 2015). 

Videre i dette kapittelet vil jeg begrunne og beskrive ulike metodiske valg jeg har tatt 

underveis i prosessen. 

4.2 Presentasjon av utvalget 

Jeg vil først argumentere for hvordan utvalget henger sammen med designet av studien, for 

deretter å presentere utvalget. Van Leuwen og Jewitt (2001) beskriver en visuell analyse som 

grunnleggende sammenliknende, og at det er nødvendig med minst to ulike datasett. Jeg 

samlet derfor inn tre datasett for å ha et tilstrekkelig sammenlikningsgrunnlag. 

Sammenlikningen foregår ikke kun mellom de tre kasusene som beskrives i denne studien, 

men også i tråd med eksisterende forskning og teori på feltet (Befring, 2015). 

Sammenlikningen er fokusert, fordi de ulike kasusene kun sammenliknes på utvalgte aspekter 

ut ifra forskningsspørsmålene. Den fokuserte og sammenliknende forskningen betyr at 

forskeren undersøker om de samme forholdene mellom variablene eksisterer i ulike kasuser 

for å finne bevis som støtter opp om, eller motbeviser, hypoteser om hvordan disse forholdene 

fungerer. Kasusstudier kan derfor sies å fremheve ulike perspektiv på samme fenomen 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Mitt primærutvalg er et fenomen, en literacyhendelse i form av læreres introduksjoner 

til argumenterende skriveforløp, som belyses gjennom lærerens refleksjoner, samt faktisk 

realisering av fagbegreper i undervisningen. Primærutvalget kan, for enkelthets skyld, 

defineres som de tre deltagende lærerne. Under følger en presentasjon av dem. 

Lærer Alder og erfaring Utdanning 

Elise underviser på 

E-skolen 

Midten av 30-årene med seks 

års undervisningserfaring. 

Lektor i norsk og samfunnsfag, med 

spesialisering innenfor norskdidaktikk. 

Jan-Olav underviser 

på J-skolen 

Slutten av 20-årene med to års 

undervisningserfaring. 

Adjunkt i norsk og samfunnsfag. 

Monika underviser 

på M-skolen. 

Midten av 30-årene med ni års 

undervisningserfaring. 

Allmennlærerutdanning med fordypning i 

fagene norsk, matematikk og naturfag, i 

tillegg til et årsstudium i historie. 

Tabell 2 Presentasjon av utvalget 
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I denne studien er det to forskjellige utvalg, som spiller ulike roller. De tre lærerne er 

primærinformanter, da det er deres refleksjoner og realisering av fagbegreper jeg fokuserer 

på. Sekundærutvalget i denne studien er elevene som deltok i undervisningen under 

datainnsamlingen, og disse vil komme til syne gjennom beskrivelser av fagbegrepenes 

iscenesettelse i klasserommet. Det er imidlertid lærerne som er mitt fokusområde. Alle navn 

er fiktive og anonymiserte. 

4.3 Utvalgsstrategier 

Vedeler (2016) poengterer at den underliggende logikken i kvalitative design er å velge 

informanter ut ifra hvem som kan tilføre forskningen mest informasjon. I denne studien skulle 

jeg undersøke et literacyhendelse-fenomen, og var avhengig av at målgruppen av informanter 

skulle oppfylle de samme forhåndsbestemte inklusjonskriteriene for å kunne sammenliknes 

(Cohen et al., 2011). Utvalgsstrategien i denne studien kalles ikke-sannsynlighetsutvelging 

(Larsen, 2017) eller kriteriebasert hensiktsmessig utvalg (Vedeler, 2016), da det ikke er like 

sannsynlig for alle å bli trukket ut til å delta. Utvalget er bestemt ut ifra «possession of the 

particular characteristics being sought» (Cohen et al., 2011, s. 156). Utvalget er derfor ikke 

representativt for populasjonen, noe som medfører at resultatene ikke er statistisk 

generaliserbare (Larsen, 2017).  

I denne studien er snøballmetoden, bruk av personlige nettverk (Cohen et al., 2011; 

Larsen, 2017), anvendt som rekrutteringsstrategi. Elise og Monika kom jeg i kontakt med via 

kjent nettverk. Jan Olav rekrutterte jeg direkte fra kjent nettverk, noe jeg har vært bevisst på 

under prosessen, gjennom å behandle dataene så likt som mulig. Tilgjengelighetsaspektet, at 

lærerne måtte si ja til å bli både observert i timen, filmet, og brukt i forskning, og at de måtte 

gjennomføre en bestemt literacyhendelse, begrenset utvalget til de som ønsket å delta i 

forskning samt skulle gjennomføre et skriveforløp i argumenterende skriving i løpet av en 

begrenset tidsperiode. Begge disse kriteriene innskrenket trolig potensielle deltakere, og kan 

ha medvirket til at primærinformantene på sett og vis ligner hverandre i utdanning og alder, 

for eksempel at ingen av deltagerne er over 40 år. Dette vil jeg diskutere ytterligere i kapittel 

4.7 «Validitet og reliabilitet». 

For å isolere og sammenlikne literacy-hendelsefenomenet var det ønskelig med 

undervisning i et liknende undervisningsmessig format. I denne studien valgte jeg ut fire 
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inklusjonskriterier: forskjellige skoler, undervisning på tiende trinn, introduksjon til et nytt 

skriveforløp og temaet argumenterende skriving. Jeg ønsket å rekruttere lærere fra forskjellige 

skoler, fordi dette ville gi meg et større sammenlikningsgrunnlag for fenomenet. Ulike lærere 

representerer ulike skriveskolekulturer, og kan derfor vektlegge ulike aspekter ved den samme 

type literacyhendelse (Krogh, 2015). Utvalget er likevel, som skrevet over, ikke 

representativt, så funnene kan ikke generaliseres til utover utvalget av de tre lærerne. Jeg 

valgte likevel tre forskjellige skoler for å øke sannsynligheten for varierende eksempler på 

literacyhendelsen. Et annet inklusjonskriterium var elevenes alder, og jeg valgte å rekruttere 

lærere som underviser på tiende trinn. Alder kan være relevant i en studie av argumenterende 

skriveundervisning, da det er grunn til å tro at elevers muligheter til å mestre argumentasjon 

kan henge sammen med kognitiv utvikling (Felton & Kuhn, 2001; Freedman & Pringle, 

1984), og derfor at lærere tilpasser undervisningen til aldersgruppen de underviser. Det var 

ikke ønskelig med aldersbredde i elevutvalget, da denne variasjonen mellom 

literacyhendelsene ikke ville bidra til å isolere fenomenet til en bestemt aldersgruppe med 

elever. 

Et tredje inklusjonskriterium var at undervisningsøktene skulle være oppstarten av, 

introduksjonen til, et argumenterende skriveforløp. Jeg valgte å fokusere på 

introduksjonsøkter av skriveforløp, på grunn av kunnskap fra skriveforskning (Rose & 

Martin, 2012), pilotering, og egen erfaring med undervisning og praksis. Samlet tilsa dette at 

lærere ofte søker å skape en felles forståelse av en argumenterende skrivediskurs i starten av 

et nytt undervisningsopplegg om argumenterende skriving. Dette ville gi informasjon om det 

bildet lærere gir av argumenterende skriving. En annen grunn til fokus på introduksjonsøkter 

var at klasseromssamtalene skulle baseres på et liknende timeformat for å kunne 

sammenliknes. Jeg ønsket derfor kun lærere som skulle starte opp et lengre skriveforløp (over 

noen flere økter), for at timene skulle kunne sammenliknes, samt at jeg antok jeg ville får en 

litt mer substansiell oppstartsime. Samtidig la jeg ingen føringer på undervisningen, og dette 

betød at skriveforløpene var vesensforskjellige både i vurderingsform, produkt og tematikk i 

skriveoppgavene. Jeg anså det som viktigere at undervisningen var mest mulig naturlig 

(Heath, 2011), enn at undervisningsforløpene skulle være designet likt. Det siste 

utvalgskriteriet i denne studien var at temaet for undervisningsøkten skulle være 

argumenterende skriving.  
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4.4 Datainnsamlingsmetode 

Jeg har valgt å anvende videoobservasjon som hovedstrategi for datainnsamling, da jeg ønsket 

å samle inn data om et sosialt fenomen slik det opptrer i naturlige 

kommunikasjonssammenhenger (Emmison, 2011; Heath, 2011). Videre har jeg samlet inn 

supplerende informasjon gjennom sekundærdata i form av semi-strukturerte intervjuer (Kvale 

& Brinkmann, 2015) av lærerne i etterkant av hver filmede undervisningsøkt. 

Høsten 2018 og våren 2019 var jeg vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), ved prosjektet Video to Support 

Excellence in Teaching, og var derfor kjent med praktiske fremgangsmåter for filming av 

undervisning. Jeg hadde erfaring med filming i klasserom i forskningsøyemed, blant annet 

med tanke på innstilling av lyd, frekvens og oppstilling. Jeg var også kjent med etiske 

prosedyrer for videoopptak i klasserom. Jeg lånte filmkamerautstyr med stativ og to lydkilder 

av ILS. I forkant av filmingen, piloterte jeg kamerautstyret med en medstudent for å teste ut 

lyd- og bildeinnstillinger. Jeg utarbeidet en datalagringsplan i fellesskap med ingeniører ved 

ILS, som inneholdt prosedyrer for sikker overføring og lagring av dataene på krypterte PCer 

ved Universitetet i Oslo. Dette vil diskuteres ytterligere i kapittel 4.8 «Etiske betraktninger».  

Kameraet var stillestående med et stativ, slik at det var synlig i rommet, men ga et 

godt bilde. Heath (2011) poengterer at et fiksert kamera gir best mulig opptak med høy lyd- 

og bildekvalitet som kan fokusere på den scenen man antar at oppfyller flest krav til analysen, 

samt at man unngår at filmeren blir en aktiv deltaker i rommet. Den scenen som ga min 

analyse mest informasjon var klasserommets front, hvor læreren ofte befinner seg. For å få 

hele klasseromsfrontens bredde, og av hensyn til kameraeffekten, ble kameraet plassert 

bakerst, mot midten av rommet. Lærer var utstyrt med mikrofon, og selve kameraet hadde en 

lydkilde vendt mot læreren, og dette ga god lyd for å oppfatte lærerens ytringer, samt 

elevytringer i felles klassesamtale. Jeg satt opp kamerautstyret i forkant av timen. Selv satt jeg 

på en stol ved siden av kameraet. 

Jeg samlet inn sekundærdata gjennom semi-strukturerte intervju (Kvale & Brinkmann, 

2015) av de tre lærerne i etterkant av hver filmede time, med ulike formål som vil bli 

presentert i kapittel 4.5.4. Siden forskeren er det viktigste instrumentet i kvalitativ forskning, 

og jeg i utgangspunktet kun hadde én sjanse til gjennomføringen, var det viktig å møte godt 

forberedt til intervjuene (Kvale & Brinkmann, 2015; Patton, 1999). Jeg piloterte et utkast til 
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intervjuet oktober 2018 på en annen skole. Da observerte jeg først en undervisningsøkt i 

argumenterende skriving, og testet ut intervjuet med læreren etterpå. Etter å ha endret noen 

ledende spørsmål i intervjuguide og økt oppmerksomheten min på ikke-ledende 

spørreteknikk, øvde jeg på intervjuet på nytt med medstudenter. 

4.5 Det empiriske materialet 

I denne studien består det empiriske materialet av videodata som primærdata, samt semi-

strukturerte intervjudata som sekundærdata. Jeg vil i dette kapittelet beskrive datakildenes 

fordeler og ulemper. Nedenunder følger først en oversiktstabell over det empiriske materialet. 

 Hva Mengde Relevans for problemstilling 

Primærdata Videodata 208 minutter Besvare forskningsspørsmål 2 og 3 om 

realisering av fagbegrepene i 

undervisningen 

Sekundærdata Intervjudata 138 minutter Besvare forskningsspørsmål 1 om 

lærernes refleksjoner rundt timene, 

samt validitetsinformasjon 

Tabell 3 Det empiriske materialet 

4.5.1 Metodetriangulering 

I denne studien har jeg valgt å metodetriangulere med videoobservasjon og semi-strukturerte 

intervju, for å avdekke informasjon om ulike aspekter ved fenomenet og slik få en rikere 

forståelse av det, og mulighet til å sjekke konsistensen ved resultatene (Cohen et al., 2011; 

Maxwell, 2013; Patton, 1999). Intervjudata forteller noe om lærernes refleksjoner, og derfor 

andre aspekter, ved undervisningen, slik den oppleves av deltakerne i situasjonen (Creswell & 

Miller, 2010; Newell et al., 2014). Gjennom å stille lærerne spørsmål knyttet til enkelte 

aspekter ved den foregående undervisningsøkten, fikk jeg mer informasjon om hvilke 

situasjoner og deler i videodataene lærerne selv anså som sentrale, og derfor mer dybde i 

analysen av videodataene (Maxwell, 2013). I tillegg fikk jeg lærernes begrunnelser for mange 

av undervisningsvalgene, noe som fungerte som en form for validitetsstrategi (Patton, 1999). 

Det er likevel risiko for validitetstrusler ved denne framgangsmåten, da lærernes refleksjoner 

rundt undervisningen kan ha påvirket meg til å velge å fokusere på noe framfor noe annet, og 

jeg har forsøkt å møte dette gjennom å analysere ut ifra de samme teori- og forskningsdrevne 

kategoriene (Bell, 2001). Samtidig er metodetriangulering i seg selv en anerkjent 
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validitetsstrategi (Patton, 1999). Dette vil diskuteres ytterligere i kapittel 4.7 «Validitet og 

reliabilitet». 

4.5.2 Primærdata 

Primærdata i denne undersøkelsen er tre videofiler fra tre ulike klasserom. Under følger en 

enkel tabell over videodataenes lengde, samt informasjon fra intervjuene om vurderingsform 

og lengde på hele undervisningsforløpet som undervisningsøkten inngikk i. 

Tabell 4 Oversikt over primærdata 

4.5.3 Fordeler og ulemper ved bruk av videodata 

Siden bruk av videodata er en så sentral del av denne studien, vil jeg her gi en beskrivelse av 

fordelene og ulempene ved dette. Det anbefales bruk av video eller lydopptak i studier av 

literacyhendelser (Karlsson, 2006). Bruk av videodata gjør det mulig å få mer helhetlige og 

tilpassede analyser av klasseromssituasjonen. I tillegg gir videoopptak et detaljert bilde av 

komplekse sosiale praksiser, som kan brytes ned i mindre deler (Blikstad-Balas, 2017). 

Videodata gir også den fordelen at forskeren er i stand til å se opptakene flere ganger, og 

dermed fordype seg i mønstre. Lydfiler anses ofte som mer nøyaktige enn feltnotater 

(Blikstad-Balas, 2017), og i denne studien var jeg derfor på sett og vis avhengig av lydopptak 

for å besvare forskningsspørsmålene, fordi jeg ønsket å analysere fagbegrepene lærerne 

bruker. Jeg valgte videoopptak framfor lydopptak blant annet for å fange opp hvilke 

aktiviteter de gjennomførte, til hvilke tider, i undervisningsøktene.  

Video Lengde 

på film  

Vurderingsform beskrevet i intervju Lengde på fullt 

undervisningsforløp 

beskrevet i intervju 

Skole E 

med lærer 

Elise 

82 min Skriftlig argumenterende tekst innleveres på 

slutten av skriveprosessen til lærer. Vurderes 

med karakter. 

To og en halv uke 

Skole J 

med lærer 

Jan Olav 

48 min Kort skriftlig argumenterende tekst, «notis» for 

en fiktiv avis med elevrespons på ulike deler, 

samt Jan Olavs muntlige eller skriftlige 

vurdering uten karakter. 

En uke 

Skole M 

med lærer 

Monika 

78 min Skriftlig argumenterende tekst som ikke blir 

vurdert skriftlig av lærer. Vurderingsformen er 

at elevene senere kan velge argumenterende 

tekst på heldagsprøve. 

En uke 
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Videodata blir ofte beskrevet som rike, men likevel begrenset (Blikstad-Balas, 2017), 

siden alle opptak kun gir en viss synsvinkel med et begrenset perspektiv. Det er relevant å 

diskutere hvordan de undersøkte sosiale hendelsene rammes inn for å unngå at viktig 

informasjon går tapt – enten på detaljnivå eller kontekst rundt. Denne studien undersøker et 

relativt lite, men abstrakt, fenomen, det bildet lærere gir elever i introduksjoner til 

argumenterende skriveforløp. I videoanalysene valgte jeg å undersøke lærernes språk i felles 

klassesamtaler ut ifra fagbegrepene og hvilke aktiviteter de foregår i relasjon til. Jeg fant det 

relevant å inkludere lyd fra elevene under felles klassesamtaler, for å få konteksten rundt 

lærernes språkbruk, så læreren og kameraet har en lydkilde for å fange opp denne delen av 

konteksten. Jeg fant det ikke relevant å inkludere elevenes gruppesamtaler, så jeg hadde ikke 

lydkilder for å fange opp dette. Som førstehåndsobservatør under selve filmingen, hadde jeg 

mulighet til å oppfatte mer av konteksten rundt videodataene. Det er likevel vanskelig å 

innhente all informasjon om et studiefenomen, så video- og observasjonsdata vil alltid være 

selektive (Blikstad-Balas, 2017). Jeg har forsøkt å motvirke en uforholdsmessig innsnevring 

av kontekst, gjennom å spørre lærerne under intervjuene om timene var representative for 

deres undervisning. Dette vil diskuteres ytterligere under kapittel 4.7 «Validitet og 

reliabilitet».  

En annen utfordring ved videodata er at forskeren forstørrer enkelthendelser ut av 

proporsjoner i forhold til den egentlige konteksten hendelsen foregår i (Blikstad-Balas, 2017). 

I denne studien har jeg samlet inn tre videofiler og tre intervjufiler, og valgt å snevre inn 

fokuset til lærerens refleksjoner, samt realisering av fagbegreper i undervisningen. Dette 

fokuset kan føre til at fagbegrepene blir gitt altfor stor betydning, og derfor det som kalles 

«death by data» (Blikstad-Balas, 2017). Måten jeg har forsøkt å møte dette problemet på, er 

ved å intervjue lærerne i etterkant av timene, for å samle inn informasjon om 

undervisningsopplegget i sin helhet, samt fagbegreper spesielt. Jeg la i intervjuene merke til at 

lærerne vektla elevenes forståelse av konsepter som «argumentere», «objektivitet» og 

«argument» under deres beskrivelser av formålet med argumenterende skriving generelt, samt 

undervisningsopplegget og timen spesielt. Dette støttet hypotesen min om fagbegrepenes 

betydning for en innledende økt til argumenterende skriving.  

En annen utfordring ved både intervju- og videodata, er forskningens reaktivitet, eller i 

relasjon til bruk av video, kameraeffekten, altså hvorvidt de filmede situasjonene er påvirket 

av kameraet og dermed dataenes «naturlighet» (Blikstad-Balas, 2017). I tillegg er flere 
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kritiske til forskerens tilstedeværelse i situasjonen, den såkalte observatøreffekten (Kleven & 

Hjardemaal, 2018), fordi det svekker det naturlige ved situasjonen. I denne studien var jeg 

kun inne og filmet én time, slik at elevene og læreren ikke nødvendigvis rakk å bli vant til 

min tilstedeværelse og selve kameraet, slik flere antyder at mange blir med tiden (Blikstad-

Balas, 2017; Klette, 2009). Klette (2009) hevder likevel at den generelle trenden i samfunnet 

til økt bruk av videoopptak bidrar til at kameraeffekten trolig er mindre enn antatt. Jeg har 

forsøkt å motvirke kameraeffekten gjennom å metodetriangulere med intervjudata. Jeg var i 

klasserommet minst 30 minutter før filmingen skulle starte, slik at jeg fikk satt opp kameraet 

uten elevene til stede. Jeg hadde møtt alle elevene og lærerne på forhånd for å presentere meg 

og studien, samt tilbrakt litt tid med dem etter presentasjonen, slik at de forhåpentligvis ble 

mer fortrolige med meg som forsker. Jeg merket i liten grad henvendelser til kameraet 

underveis i filmingen, og elevene virket ikke å bry seg om det. De elevene som ikke ville bli 

filmet var ikke til stede under opptakene, slik at det forhåpentligvis kun satt igjen elever som 

var relativt trygge på kameraets tilstedeværelse. Kamera- og observatøreffekten vil diskuteres 

ytterligere i kapittel 4.7 «Validitet og reliabilitet». 

4.5.4 Sekundærdata 

I tillegg til innsamling av videodata, har jeg samlet inn intervjudata som sekundærdata. Bruk 

av intervjudata egner seg godt dersom man finner det relevant å undersøke refleksjoner 

knyttet til undervisning ut ifra informantens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2015). Siden 

læreren selv, og hens begreper, spiller en sentral rolle i denne studien, er denne personens 

verbale refleksjoner rundt undervisningen relevante å inkludere, for å få et innblikk i hvilke 

ord og uttrykk de bruker for å beskrive sitt eget mentale bilde av argumenterende skriving. 

Innsamling av intervjudata henger sammen med at jeg undersøker et grunnleggende sosialt 

situert fenomen i en NLS-tradisjon, og derfor literacy som handling med tekst basert på 

lesing, skriving, snakking, men også følelser, handlinger og holdninger (Barton, 2007). 

Hovedintensjonen med intervjuet var å få tilgang til informasjon om hva lærerne anser som 

formålet med undervisningen, fordi dette ga innblikk i deres mentale bilde av argumenterende 

skriving, samt som en validitetsstrategi for å sjekke timens representativhet og om 

refleksjonene kongruerte med videoanalysene (Patton, 1999).  
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Tabell 5 Oversikt over sekundærdataene 

Intervjuene var semi-strukturerte (Kvale & Brinkmann, 2015) og liknet en dagligdags 

samtale, men som et profesjonelt intervju involverte det en bestemt metode og spørreteknikk 

(Bakke, 2019). Intervjusamtalen ble utført i overensstemmelse med en intervjuguide med 

ulike spørsmålskategorier, som faktaspørsmål og meningsspørsmål (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 47) til bestemte temaer (se Vedlegg 4 Intervjuguide). Intervjuguiden ble laget med 

fokus på å sette timen inn i en større undervisningsmessig kontekst, og var basert på 

situasjoner fra undervisningen (Maxwell, 2013). Intervjuguiden er øvd inn og utformet med 

en profesjonell, åpen og ikke-ledende spørreteknikk (Kvale & Brinkmann 2015). Jeg 

gjennomførte hvert av intervjuene like etter timen som ble filmet. Intervjuene ble tatt opp på 

diktafon, og overført og lagret i henhold til sikkerhetsprosedyrer. Jeg har valgt å inkludere 

data fra intervjuene: 1) I kapittel 4.5 «Det empiriske materialet», for å beskrive hvordan 

undervisningsøkten henger sammen med et lengre undervisningsforløp. 2) I kapittel 4.7 

«Validitet og reliabilitet», som informasjon om troverdighet. 3) I kapittel 5.2 «Lærernes 

refleksjoner rundt formålet med undervisningen», som svar på det første 

forskningsspørsmålet. 4) I kapittel 5.4 som kontekstualiserende informasjon om videodataene.  

4.6 Analysemetode 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for min tilnærming til analyse, og jeg vil beskrive hvordan 

jeg har anvendt innholdsanalytiske metoder ved analyse av intervju- og videofilene. 

Primærdataene i denne oppgaven er video, noe som gjør at analysen også kan defineres som 

en visuell innholdsanalyse, det vil si en empirisk, systematisk observasjon med mål om å 

bryte ned videoopptakene i mindre deler gjennom bruk av valide kategorier (Bell, 2001).  

Jeg så gjennom og transkriberte de tre videofilene, samt intervjufilene, i 

transkripsjonsprogrammet Inqscribe (se Vedlegg 5 Transkripsjonsnøkkel). Fokuset på 

Lydfil Lengde på lydfil (min) 

Skole E med lærer Elise 51 min 

Skole J med lærer Jan Olav 60 min 

Skole M med lærer Monika 27 min 
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lærernes språk gjorde at jeg utelot transkripsjoner av gruppearbeid samt individuelt 

elevarbeid. Jeg inkluderte ikke kroppsspråk, kremt og pauser i transkripsjonene, da det 

viktigste for analysen var lærerens verbale språk, i tillegg til hvilke aktiviteter de 

gjennomfører til hvilke tider. Jeg brukte word for å lage en tabell over læringsaktivitetene 

som foregikk til hvilke tider underveis. Jeg antok at en en enda finere transkribering ville 

kunne overskygge meningsinnholdet. Jeg gjorde om dialekter til mer bokmålsnært for å gjøre 

sitatene mindre personidentifiserende.  

Hsieh og Shannon (2005) definerer en innholdsanalyse som en analysemetode for å 

tolke innholdet av tekstdata gjennom systematisk klassifisering ved bruk av koding og 

identifisering av temaer eller mønstre. Problemstillingen i denne studien omhandler bildet 

lærerne ga av argumenterende skriving, og jeg har valgt tre innholdsanalytiske innganger for å 

undersøke dette. Jeg undersøker lærernes refleksjoner knyttet til formålet med 

argumenterende skriveundervisning, deres summative bruk av fagbegreper, og hvordan det 

mest dominerende fagbegrepet iscenesettes. Analyseenheten i sekundærdataene er derfor det 

mentale bildet av den filmede literacyhendelsen. Analyseenheten i primærdataene er selve 

literacyhendelsen, men jeg har begrenset meg til lærerens realisering av fagbegreper i 

samtaler hvor lærer henvender seg til hele klassen i videoene, det jeg kaller felles 

klassesamtaler. Fauskanger og Mosvold (2014) argumenterer for kombinering av ulike 

former for innholdsanalyse av det samme materialet, for å gi forskeren en dypere innsikt i 

materialet fra ulike perspektiver. Jeg gjennomførte derfor både en summativ og en 

konvensjonell innholdsanalyse av videodataene.  

4.6.1 Konvensjonell innholdsanalyse av intervjudataene 

Forskningsspørsmål 1 analyseres gjennom en konvensjonell innholdsanalyse av 

sekundærdataene i form av intervjufiler. Konvensjonell innholdsanalyse brukes for å beskrive 

et fenomen, for å forstå fenomenet bedre. I denne formen for innholdsanalyse arbeider 

forskeren med en åpen problemstilling, og forsøker å kategorisere datamaterialet gjennom å 

skape analysekategorier som passer til materialet (Hsieh og Shannon, 2005). Jeg har beskrevet 

i kapittel 4.5.4 hvilken informasjon fra intervjuene som er trukket ut og aktivt anvendt i 

analysen. Informasjonen ble hovedsakelig brukt for å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan 

beskriver lærerne formål med undervisning i argumenterende skriving og hva slags bilde av 

argumenterende skriving skaper dette? I denne analysen fokuserte jeg på det bildet som 
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skapes når lærerne gir uttrykk for sine intensjoner med undervisningen, gjennom å syntetisere 

og sammenlikne lærernes svar, og sammenfattet dette i analysen.  

4.6.2 Summativ innholdsanalyse av videodataene 

Forskningsspørsmål 2 analyseres gjennom en summativ innholdsanalyse (Fauskanger & 

Mosvold, 2014), det vil si kvantifisering av hvilke fagbegreper som blir brukt av hver av 

lærerne i form av videoobservasjonsanalyse for å besvare: Hvilke fagbegreper dominerer i 

timene og hva slags bilde av argumenterende skriving skaper dette? En summativ 

innholdsanalyse ga muligheter til å studere undervisningen på en måte som gikk utover det 

opplagte og ga oversikt over hvilke fagbegreper som brukes og dominerer i videomaterialet 

(Fauskanger & Mosvold, 2014; Hsieh & Shannon 2005).  

I den summative innholdsanalysen, registrerte jeg alle fagbegrepene som ble anvendt 

av lærererne i undervisningen. Jeg har operasjonalisert «fagbegreper» som: «sentrale, mer 

eller mindre spesialiserte og abstrakte, konsepter som er del av et fagfelts systematikk, og i 

relasjon til umandervisning, anses fagbegreper som verktøy for å mediere læring i et fagfelt». 

Jeg fant at alle lærernes fagbegreper kunne klassifiseres som enten tilhørende 

argumentasjonsdomenet eller skrivedomenet.  

Primærdiskurs- og hverdagsbegreper har blitt utelatt, som for eksempel: «uenig», 

«enig», «for eller imot» og «uenighet» Derimot har jeg registrert begreper som: «argument» 

og «synspunkt» som fagbegreper fra argumentasjonsdomenet, samt «tema» og «personlige 

pronomen» som fagbegreper fra skrivedomenet. «Troverdighet», «følelser» og «fornuft», har 

blitt inkludert i tellingen av fagbegreper fra argumentasjonsdomenet. Disse begrepene kan 

defineres som fagbegreper fra argumentasjonsdomenet i norskfaget, da de er norske 

oversettelser av begrepene i kompetansemålet i norskfaget som inkluderer «retoriske 

appellformer» (Utdanningsdirektoratet, 2013). «Etos» og «troverdig», «patos» og «følelser», 

samt «logos» og «fornuftig», har derfor blitt registrert og slått sammen til hvert sitt 

fagbegrepspar. Begrepene «synspunkt, syn, standpunkt, ståsted, hovedsynspunkt» er slått 

sammen til samme fagbegrep «synspunkt», da de, i all praktisk betydning, ble brukt synonymt 

i timene. Jeg skiller mellom ord som tilhører ulike ordklasser, som: «begrunne» og 

«begrunnelse». Dette ordklasseskillet har jeg valgt at ikke gjelder begrepene: «fornuft» og 

«fornuftig», «troverdig» og «troverdighet», og «følelsesstyrt» og «følelser», da de ble brukt, i 

all praktisk forstand, synonymt med hverandre, og alltid som antydninger til retorikken. Jeg 
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skiller ikke mellom ulike bøyninger av ord, som: «sjangre» og «sjangrene», men jeg skiller 

mellom ulike sammensatte kombinasjoner av ord, som: «argument» og «faktaargument». 

4.6.3 Konvensjonell innholdsanalyse av videodataene 

Forskningsspørsmål 3 analyseres gjennom en konvensjonell innholdsanalyse i form av 

videoobservasjonsanalyse (Bell, 2001). Den konvensjonelle innholdsanalysen av 

videodataene er et dypere dykk for å få mer innsikt i hvordan fagbegrepsbruken foregår. 

Analysens formål er å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan iscenesettes det mest 

dominerende fagbegrepet i undervisningen og hva slags bilde av argumenterende skriving 

skaper dette? Analysekategoriene i en innholdsanalyse kan defineres som verdier for 

uavhengige variabler. En innholdsanalyse tar utgangspunkt i hypoteser om klart definerte 

variabler, og i dette tilfellet er hypotesen i denne studien komparativ, og derfor er variablene, 

eller hovedkategoriene, laget med mål om å kunne sammenlikne de tre kasusene (Bell, 2001). 

Jeg lagde kategorier basert på at jeg ønsket å tegne opp et kronologisk bilde av hendelsene i 

de tre lærnes iscenesettelser av det mest dominerende fagbegrepet. Kategoriene forteller 

derfor under hvilke omstendigheter, hovedaktiviteter, fagbegrepet ble iscenesatt. I denne 

analysen har jeg også beskrevet hendelsene underveis i analysen med utdypende 

undervisningstrekk som: «autentisk», «utforskende», «eksplisitt», «logikkpreget» og 

«retorisk». Jeg studerer hendelser, undervisningssekvenser, forløpet består av, og mellom 

hver hendelse oppstår det et brudd i fagbegrepstilnærmingen i form av endring av formålet 

med hendelsene (Bakke, 2019). Som beskrevet tidligere, definererer jeg hver 

undervisningssekvens, som en overordnet avgrenset hendelse med et formål, startet og 

avsluttet av læreren. Hver undervisningssekvens kan bestå av ulike læringsaktiviteter, som jeg 

har definert som arbeidsmetoder, for eksempel: gruppearbeid. 

De aktivitetene som utføres i klasserommet er en viktig del av analyseenheten, fordi 

hendelsene er tett sammenvevd med språket i et literacyperspektiv (Krogh, 2015). Språket og 

aktivitetene er det jeg har omtalt som «iscenesetting» (Bakke, 2019). Analyse av utvalgte 

episoder innenfor en undervisningskjede, anses som en relevant måte for å forstå 

argumenterende skriveprosesser på (VanDerHeide & Newell, 2013). Samtidig forfølger jeg 

kun ett fagbegrep for hver lærer, gjennom noen utvalgte episoder, og tilbyr derfor ikke leseren 

et fullstendig bilde av lærerens undervisning, men et utvalg av noen episoder jeg mener 

beskriver hvordan fagbegrepet iscenesettes. 



37 

 

Etter arbeid med videomaterialet, så jeg visse likhetstrekk i øktene, og fant at det var 

hovedsakelig fem hovedaktiviteter som gikk igjen under lærernes bruk av fagbegreper i 

undervisningen, som ble utgangspunktet for hovedanalysekategoriene for lærernes 

iscenesettelse av fagbegreper: 1) Samtale om fagbegrepene i helklasseinstruksjon og evt. 

gruppearbeid, 2) Samtale om fagbegrepene i dekonstruksjon av modelltekst og evt. 

gruppearbeid, 3) Muntlig argumentasjonsøvelse og evt. gruppearbeid, 4) Materialisering av 

fagbegrepene i kroppslige aktiviteter, 5) Bruk av fagbegrepene i individuelle skriveoppgaver. 

Framover vil disse kategoriene forkortes til 1) Helklasseinstruksjon, 2) Dekonstruksjon av 

modelltekst, 3) Muntlig argumentasjonsøvelse, 4) Materialisering, 5) Individuell skriving. 

Under følger en tabell over hovedkategoriene og en kort oversikt over hovedkjennetegn ved 

hver kategori, noe som utdypes ytterligere under tabellen. 

Helklasseinstru

ksjon (mørk 

rød farge) 

Dekonstruksjon 

av modelltekst 

(rosa farge) 

Muntlig 

argumentasjonsøv

else (lilla farge) 

Materialisering 

(blå farge) 

Individuell 

skriving (grønn 

farge) 

Felles 

klassesamtaler 

uten modelltekst 

eller kroppslige 

øvelser 

Felles 

klassesamtaler ut 

ifra 

dekonstruksjon av 

modelltekst 

Autentisk elevstyrt, 

muntlig 

argumentasjonsøvel

se hvor formålet er 

å overbevise en 

mottaker 

Anvendelse av 

hele kroppen 

ved å flytte seg 

fra et sted til et 

annet for å 

forstå et konsept 

Individuell 

skriving i en 

skriveaktivitet 

som oppleves 

som en 

avgrenset helhet 

Tabell 6 Oversikt over hovedkategoriene 

Bell (2001) hevder at en visuell innholdsanalyse er metodisk eksplisitt, og derfor må 

variablene som benyttes være: 1) uttømmende, 2) eksklusive og 3) opplysende. Jeg vil 

argumentere for at disse kategoriene oppfyller disse kriteriene fordi: 1) alle hovedaktivitetene 

hadde felles klassesamtaler med noe form for fagbegrepsbruk, som innledet og avsluttet hver 

undervisningssekvens. Dette gjorde at all undervisningstid kunne plasseres innunder en av 

kategoriene, 2) de beskriver vesensforskjellig iscenesettelser, 3) de beskriver det bildet som 

skapes av argumenterende skriving.  

De ulike hovedkategoriene rommer også gruppearbeidet, da mye av lærernes samtaler 

rettet mot hele klassen hører til gruppeaktivitetene, for eksempel introduksjoner, oppklaringer, 

eller begrepsforklaringer i forbindelse med gruppearbeidet, og disse anses dermed som del av 

samme hovedkategori eller undervisningssekvens. Siden denne studien ikke anvender 

informasjon om lærernes bruk av fagbegreper i gruppe- eller individuelle samtaler, er 

kategoriene laget ut ifra lærerens undervisning, og ikke gruppeaktivitetene.  
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Den første kategorien, «helklasseinstruksjon», kjennetegnes av samtalebaserte 

aktiviteter ledet av læreren. Helklasseinstruksjon defineres ut ifra definisjonen til Klette et al. 

(2005, gjengitt i Ødegaard & Arnesen, 2010), som alle de ulike formene for felles 

klassesamtale, som: monologisk instruksjon, dialogisk instruksjon, spørsmål/svar, 

helklassesamtale/diskusjon, høytlesing, elevframføring, tilrettelegging, irettesetting og ikke 

faglige kommentarer. Jeg anså det som overskyggende for meningsinnholdet å fokusere på 

hvilke av disse ulike samtaletypene som forekom. Derfor er alle disse samtalene definert som 

det mer generelle begrepet «helklasseinstruksjon» og rommer alle de klassiske 

«klassesamtalene». I denne studien defineres kategorien «helklasseinstruksjon» kun som de 

gangene disse samtalene foregår uten tilknytning til en større avgrenset skriveaktivitet, 

modelltekstarbeid, autentiske argumentasjonsøvelser eller kroppslige aktiviteter.  

Den andre kategorien, «dekonstruksjon av modelltekst», er en kategori atskilt fra 

helklasseinstruksjonene, fordi modelltekstsamtaler anses som en anerkjent 

undervisningsmetode i argumenterende skriveundervisning (Håland, 2018, Rose & Martin, 

2012). Slike samtaler er beskrevet i kapittel 3.3.3. Den tredje kategorien, «muntlig 

argumentasjonsøvelse», er en øvelse hvor hovedformålet er at elevene skal overbevise en 

motstander i en autentisk situasjon. Denne kategorien er laget basert på at dette er en 

anerkjent undervisningsstrategi (Andrews et al., 2009) og at det eksisterer én slik episode i 

materialet. Denne episoden kan relateres til det som i kapittel 3.3.2 har blitt beskrevet som 

muntlige argumentasjonsøvelser (Reznitskaya et al., 2001). 

Den fjerde kategorien, «materialisering», er laget ut ifra sosiokulturelle teorier som 

anser materialisering av konsepter som en viktig måte å fasilitere utviklingen av nye mentale 

konsepter og handlinger, og at dette kan bidra til å hjelpe elever å skrive på et høyt nivå uten 

assistanse (Leong, 1998; Wood et al., 1976). «Materialization (…) refers to the use of tangible 

objects and physical actions to represent or “stand for” a concept or strategy as the mental 

action is being learned. (…) Furthermore, in order for materialization to lead to substantial 

gains in performance, it must be coupled with private speech» (Leong, 1998, s. 5). Indre tale 

kan betegnes som dialogen som finner sted mellom stemmer i bevisstheten (Vygotsky, 1986; 

Wittek & Dale, 2013). Både materialisering og indre tale er midlertidige støttefunksjoner, før 

barnet til sist har internalisert konseptet, og kan handle på et høyere nivå uten assistanse. 

Denne kategorien er laget ut ifra det faktum at jeg, i hver av øktene, fant én slik 

materialiseringsaktivitet. Denne hovedaktiviteten kjennetegnes derfor av at lærerne tar tak i 
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noen fagbegreper som elevene så fysisk bruker kroppene sine for å forstå bedre, for eksempel 

å flytte seg for å forstå begrepet «påstand». Den femte kategorien, «individuell skriving», 

omhandler de gangene lærerne bruker fagbegreper for å innlede eller avslutte aktiviteter som 

ser ut til å behandle skriving som formålet med undervisningssekvensen, og dermed oppleves 

som en avgrenset helhetlig hovedaktivitet. 

4.7 Validitet og reliabilitet 

Validitet i kvalitativ forskning viser til riktigheten og troverdigheten av en redegjørelse, 

slutning, forklaring eller tolkning (Maxwell, 2013). Larsen (2017) hevder at validitet i 

kvalitativ forskning handler om bekreftbarhet, troverdighet og overførbarhet, og jeg vil 

strukturere kapittelet ut ifra denne inndelingen. Innenfor en diskusjon om en studies validitet 

er det relevant å poengtere potensielle validitetstrusler og hvordan disse har blitt forsøkt 

motvirket. Jeg vil til slutt i kapittelet diskutere reliabiliteten ved studien. 

4.7.1 Bekreftbarhet 

Bekreftbarheten i denne studien henger sammen med i hvilken grad jeg undersøker det jeg 

skal undersøke, altså om dataene jeg har gir et grunnlag for å kunne bekrefte funn og 

slutninger jeg trekker (Larsen, 2017; Vedeler, 2016). Et viktig spørsmål er om mine måledata 

gir et reelt og sannferdig uttrykk for det fenomenet og de variablene jeg måler, eller om disse 

dataene er forurenset av andre faktorer (Befring, 2015; Bell, 2001). I utdanningsforskning vil 

de fleste målinger være av indirekte karakter, og dette gjøres gjennom å operasjonalisere 

sentrale begreper som ikke kan måles direkte. En viktig måte å styrke validiteten ved en 

kvalitativ studie er derfor gjennom begrepsvaliditet: «[G]rad av samsvar mellom begrepet slik 

det er definert teoretisk, og begrepet slik vi lykkes med å operasjonalisere det» (Kleven & 

Hjardemaal, 2018, s. 96). Jeg har i denne studien operasjonalisert begreper som: «fagbegrep», 

«autentisk undervisning», «utforskende undervisning», «eksplisitt undervisning», 

«undervisningssekvens» og «dekonstruksjon av modelltekst». For å operasjonalisere 

begrepene, har jeg anvendt anerkjente teorier, for eksempel sosiokulturell teori, samt 

kvalitativ og kvantitativ forskning over et 50 års langt tidsrom. Kategoriene har dermed sterke 

røtter i teori- og forskningslitteratur.  
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4.7.2 Troverdighet 

Troverdighet handler om hvorvidt fortolkningene jeg har gjort er gyldige for den 

virkeligheten jeg har studert (Larsen, 2017). I denne studien har jeg anvendt 

metodetriangulering (Patton, 1999) for å øke studiens troverdighet, og sånn sett undersøkt 

grundigere, fra ulike perspektiver, hvorvidt mine fortolkninger er gyldige for virkeligheten jeg 

studerer. Kleven og Hjardemaal (2018) poengterer at en viktig måte å styrke 

begrepsvaliditeten på, er ved å triangulere dataene, for å kartlegge 

begrepsoperasjonaliseringen bedre og mer nyansert enn ved én metode alene. Et eksempel på 

at dette øker validiteten, er tilfeller i analysen hvor jeg kommenterer der analysen av videoene 

sammenfaller, eller skiller seg fra, lærernes beskrivelser i intervjuene. 

Observatøreffekten er en validitetstrussel mot studiens troverdighet, og kan betegnes 

som en form for «reaktivitet» (Maxwell, 2013), altså at forskeren har innflytelse på 

informantene og omgivelsene sine, og at dette påvirker de funnene man får, slik at de ikke gir 

et troverdig bilde av det fenomenet man undersøker. Munthe (2005) hevder at 

observatøreffekten kan bli forsterket ved at observatøren i tillegg har med seg kamera. Det er 

foreløpig lite empiri på eksakt hvordan kameraeffekten virker inn på undervisningen, og det 

vil trolig variere hvordan ulike variabler i undervisningen påvirkes (Munthe, 2005). Maxwell 

(2013) poengterer at det viktigste ikke er å eliminere kameraeffekten, men heller å diskutere 

den og bruke den produktivt. I denne studien var målet med videoopptak å se på lærernes 

bruk, både i form av hyppighet og iscenesettelse, av fagbegreper, og det er vanskelig for meg 

å konkludere i hvilken grad tilstedeværelsen av meg og mitt kamera påvirket dette. To av 

informantene i denne studien kjente jeg ikke, mens én av informantene kjente jeg til fra før 

av. Dette kan påvirke hvordan lærerne reagerte på at jeg var tilstede i klasserommet. Jeg tror 

den viktigste måten jeg har motvirket, og fått informasjon om, potensiell kamera- og 

observatøreffekt, var ved å forberede filmingen godt, samt å innhente informasjon om 

kameraeffekt under intervjuene av lærerne, altså en form for metodetriangulering som en måte 

å styrke validiteten på (Vedeler, 2016).  

Under intervjuene spurte jeg lærerne hvor representative timene var for deres 

undervisning, hvordan de opplevde min tilstedeværelse i klasserommet, og om de hadde 

planlagt timene annerledes enn de pleier. Elise og Monika svarte at de glemte at jeg var der 

etter hvert. Elise fortalte at hun hadde planlagt mer enn vanlig, men Monika fortalte at jeg 

hadde vært vitne til en fullstendig normal time, kanskje noe mindre planlagt enn vanlig. Jan 
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Olav uttrykte at han var mye mer nervøs enn vanlig, men ikke at han hadde planlagt mer enn 

normalt, og at timen forløp som normalt. Kameraeffekten kan selvfølgelig også ha påvirket 

andre faktorer jeg ikke har diskutert her, som elevenes oppførsel, men jeg merket i liten grad 

noe til at elevene så inn i kameraet eller henvendte seg til det. Det faktum at det var en del 

elever som avstod fra å være med i forskningen (se kapittel 4.8), kan ha påvirket 

undervisningen, men jeg antar samtidig at lærernes bruk av fagbegreper ikke i stor grad endret 

seg på bakgrunn av dette. Hiebert et al. (2003, s. 3) påpeker at en må anse bruk av videofilmet 

undervisning som «a slightly idealized version of what the teacher typically does in the 

classroom», og dette gjelder trolig også for denne studiens undervisningsøkter. 

Det faktum at jeg var til stede under selve filmingen tror jeg har bidratt positivt til min 

forståelse av konteksten rundt datainnsamlingen. Jeg fikk førstehåndserfaring med 

undervisningen, og dette tror jeg ga en bedre kontekstuell forståelse av literacyhendelsene jeg 

observerte. Samtidig var jeg kun i én time hos hver lærer, og dette betyr at de timene jeg 

besøkte kan ha vært mer eller mindre representative for den generelle undervisningen til 

lærerne. Ett tiltak jeg har gjort for å øke troverdigheten ved studien, er å prioritere å gi «thick 

descriptions» i analysen, spesielt i kapittel 5.3, noe som fører til at leseren i større grad skal få 

oppleve situasjonen forskningen foregikk i (Creswell & Miller, 2000). Jeg har også laget en 

oversiktlig figur for å hjelpe leseren å forstå sammenhengen i timene, samt vist fram en rekke 

sitater fra video- og intervjudataene.  

4.7.3 Overførbarhet  

Kvalitative studier har som mål å overføre funnene til andre grupper enn deltakerne i studien 

(Larsen, 2017), og overførbarhet handler om å lokalisere hvilke sider ved en kvalitativ 

undersøkelse som kan ha overføringsbetydning for andre sosiale situasjoner. Overførbarheten 

ved denne studien er knyttet til et hensiktsmessig ikke-sannsynlighetsutvalg, og bør derfor 

sees på som begrenset til disse aktørene, og derfor unike. Jeg åpner likevel opp for en 

skjønnsmessig generalisering for leseren (Kleven & Hjardemaal, 2018), gjennom å vise 

eksempler fra, og nøye beskrivelser av, både metode og datamaterialet, en form for 

bevisføring. Dette kan også relateres til studiens gjennomsiktighet (Cohen et al., 2011), som 

handler om beskrivelse av både den teoretiske bakgrunnen for fortolkningene, samt 

beskrivelsen av data, datainnsamling og analysemetoder slik at forskningsprosessen kan 
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vurderes nøye, for å vise hvordan analysen har gitt grunnlag for fortolkningene (Larsen, 

2017). 

4.7.4 Reliabilitet 

I kvalitativ forskning handler reliabilitet om i hvilken grad undersøkelsen kan sies å være 

nøyaktig og pålitelig (Larsen, 2017). Troverdighet er viktig, også innenfor 

reliabilitetsspørsmål, og handler i denne sammenhengen om at datainnsamlingen har vært 

systematisk og i samsvar med vanlige forutsetninger (Grønmo, 2016) og akseptert standard 

(Vedeler, 2016). Hvorvidt resultatene i en kvalitativ studie kan betraktes som pålitelige og 

nøyaktige, henger derfor sammen med forskningsprosessens gjennomsiktighet, som beskrevet 

over.  

Videoopptak kan styrke reliabiliteten, fordi det gjør at forskeren kan se videofilene 

flere ganger og sånn sett øke påliteligheten og nøyaktigheten ved analysen. En kan samtidig 

hevde at studiens framstillingsformat kan utgjøre en reliabilitetstrussel, da dataene er langt 

mer komplekse enn en har mulighet til å beskrive for leseren (Blikstad-Balas, 2017). Siden 

forskeren er det viktigste instrumentet i kvalitative studier (Patton, 1999), vil analysen være 

påvirket av forskerens forforståelse, egne oppfatninger og analytiske blikk, og derfor hvilke 

slutninger hun har trukket. Dette er relevant i denne studien, da jeg har vært til stede i 

klasserommene jeg har filmet, samt intervjuet lærerne om timene i etterkant, og sånn sett blitt 

påvirket av begge disse handlingene. Det er derfor viktig å klargjøre min pålitelighet gjennom 

blant annet gjennomsiktighet i metode og analyse, samt at analysen er nøyaktig og basert på 

eksisterende teoretiske begreper og kategorier. Min forforståelse for argumenterende skriving 

var preget av nysgjerrighet, litt erfaring fra praksis, samt lesing av anerkjent teori og 

forskning på feltet.  

En viktig trussel ved denne studiens reliabilitet, er studiens ikke-sannsynlighetsutvalg. 

Jeg var i kontakt med mange lærere som takket nei til å være med. Det er kanskje grunn til å 

anta at de lærerne som valgte å delta i studien, er over gjennomsnittet trygge på undervisning 

innenfor dette feltet. Denne reliabilitetstrusselen kalles «biased sampling» (Cohen et al., 2011, 

s. 205), og kan forstås som at det eksisterer en systematikk i at de som sier ja til å delta, 

konsekvent underviser annerledes enn de som sier nei. En er derfor nødt til å forstå funnene ut 

ifra at dette er lærere som sier ja til å bli filmet og delta i undervisningsforskning. 
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4.8 Etiske betraktninger 

Jeg vil her redegjøre for etiske betraktninger jeg har gjort underveis i forskningsprosessen, og 

hvordan jeg har tenkt og handlet i ulike etiske problemstillinger. Jeg vil legge fram dette 

kapittelet basert på Befring (2015) sin forskningsmetodikk, og hovedsakelig fokusere på fire 

områder: fritt, informert og forstått samtykke, særlige hensyn til barn og utsatte grupper, 

aktsomhet for deltakerrisiko, og konfidensiell og anonym deltakelse. 

 NSD godkjente mitt forskningsprosjekt 05.10.2018 (se Vedlegg 1 NSD-godkjenning), 

på bakgrunn av at jeg aktet å følge prinsippene i personvernforordningen. Et viktig 

forskningsetisk prinsipp er at alle deltagere skal gi sitt samtykke basert på et fritt, informert og 

forstått grunnlag (Befring, 2015). Alle deltagerne fikk både muntlig og skriftlig informasjon 

om studien og hva deres deltagelse ville innebære, og ble forsikret både før filming og 

intervju om at de kan trekke seg fra prosjektet når som helst, uten grunn. Lærere omtales ofte 

som «gatekeepers» i undervisningsforskning (Cohen et al., 2011), da det er risiko for at elever 

føler at de burde si ja til deltakelse. Dette er spesielt relevant når unge er deltagere i 

forskningen. På tross av at 15- og 16-åringer ikke er barn, er det likevel aktuelt å diskutere det 

som kalles særlige hensyn til barn og utsatte grupper (Befring, 2015). Grunnskole er 

obligatorisk for alle, og unge kan derfor føle seg presset til å delta i klasseromsforskning. Jeg 

besøkte både lærerne og elevene cirka to uker før datainnsamlingen og presenterte meg selv 

og forskningsprosjektet muntlig. Alle fikk mulighet til å stille meg spørsmål, noe en del 

utnyttet seg av. I tillegg presiserte jeg at det eksisterte et annet fullgodt alternativ til 

undervisningen hvis de ikke ønsket å delta. Basert på rådgiving fra NSD, fikk elevene 

informasjonsskriv og samtykkeerklæring med seg hjem, slik at de, og deres foresatte, kunne 

lese gjennom og være sikker på hva de eventuelt samtykket til. Jeg ba om underskrift fra både 

elever og foresatte for å være sikker på at all informajson var forstått. Alle deltagerne hadde 

derfor en reell mulighet for å reservere seg fra å delta, samt å trekke seg om de skulle ønske 

det (Befring, 2015). I klassen til Elise, var 17 av 30 elever til stede under filmingen, i klassen 

til Jan Olav, var 17 av 24 elever til stede, og i klassen til Monika, var 20 av 30 elever til stede. 

Et viktig prinsipp i kvalitativ forskning er aktsomhet for deltakerrisiko (Befring, 

2015). I denne studien har jeg anvendt video- og lydopptak som innsamlingsmetode, og dette 

fører til risiko for at enkeltpersoner kan identifiseres. For å minimere risikoen for å delta i 

denne studien, har jeg gjort tiltak for å unngå at noen av deltagerne skal kunne identifiseres. 
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Ingen av videofilene vil brukes til andre formål enn det som er angitt i informasjonsskrivene, 

og alle dataene vil bli slettet ved avslutning av prosjektet. Dette henger sammen med 

lagringsbegrensning, altså at ingen personopplysninger skal lagres lengre enn nødvendig for å 

oppfylle formålet. Konfidensialitet i forskning refererer til enighet med informantene om hva 

som skal gjøres med dataene, og anonymitet i forskning handler om at ingen av deltagerne 

skal kunne gjenkjennes (Kvale & Brinkmann, 2015). I informasjonsskrivet står det beskrevet 

hvordan personopplysningene ville behandles og hvem som hadde tilgang på disse. I forkant 

av datainnsamlingen hadde jeg og en medstudent flere samtaler med ingeniør på ILS om 

datainnsamling og sikker datalagring. Vi piloterte hvordan filene skulle overføres fra 

filmkameraet over på kryptert harddisk og PC. For å sikre konfidensialitet og anonymitet ble 

alle dataene direkte overført og lagret på sikre servere ved Universitetet i Oslo på høyt 

sikkerhetsnivå. Det er kun jeg og min veileder som har tilgang til filene, da mappen med 

filene er passordbeskyttet. Samtykkeerklæringene til elevene og deres foresatte inneholder 

navn, og blir oppbevart trygt og makuleres ved prosjektets slutt.  
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5 Analyse 

I dette kapittelet vil jeg legge fram analysen. Videomaterialet er primærdata, men 

intervjudataene er sekundærdata. Intervjudataene vil anvendes for å besvare 

forskningsspørsmålet knyttet til lærernes refleksjoner (kapittel 5.2), samt som supplerende 

informasjon når det kommer til lærernes iscenesettelse av det mest sentrale fagbegrepet 

(kapittel 5.4). Jeg vil først legge fram en kontekstuell figur i kapittel 5.1, som illustrerer de tre 

øktenes oppbygging av undervisningssekvenser og læringsaktiviteter. Deretter vil jeg, i 

kapittel 5.2, legge fram en konvensjonell innholdsanalyse av lærerintervjuene for å besvare 

forskningsspørsmålet: Hvordan beskriver lærerne formål med undervisning i argumenterende 

skriving og hva slags bilde av argumenterende skriving skaper dette? Jeg vil så legge fram en 

summativ innholdsanalyse av de tre lærernes overordnede fagbegrepsbruk for å besvare 

forskningsspørsmålet: Hvilke fagbegreper dominerer i timene og hva slags bilde av 

argumenterende skriving skaper dette? Videre vil jeg, i kapittel 5.4, legge fram en 

konvensjonell innholdsanalyse av en kronologisk oversikt over tre utvalgte nøkkelepisoder fra 

hver undervisningsøkt. Her vil det mest sentrale fagbegrepet undersøkes i dybden, for å 

besvare forskningsspørsmålet: Hvordan iscenesettes det mest dominerende fagbegrepet i 

undervisningen og hva slags bilde av argumenterende skriving skaper dette? Til slutt 

oppsummerer jeg analysens hovedfunn i kapittel 5.5. På denne måten får jeg undersøkt 

lærernes refleksjoner, en overordnet oversikt over fagbegrepene, og til sist en 

dybdeundersøkelse av hvordan det mest dominerende fagbegrepet iscenesettes, og til sammen 

vil dette gi innblikk i hva slags bilde de tre lærerne gir av argumenterende skriving. 

5.1 De tre undervisningsøktene 

Jeg vil under legge fram en oversikt over de tre undervisningsøktene. Denne oversikten er delt 

inn i avgrensede undervisningssekvenser. Denne kategoriseringen vil brukes videre i analysen 

i kapittel 5.4. I figuren beskrives hver undervisningssekvens med noen få beskrivende ord, for 

å gi en tykkere og rikere beskrivelse av noen av de mer spesifikke læringsaktivitetene hver 

undervisningssekvens bestod av. Undervisningssekvensene i de tre undervisningsøktene er 

fargekodet basert på hovedkategoriene, slik de er beskrevet som hovedkategorier i 

analysemetodekapittelet. Disse er: 1) Helklasseinstruksjon (mørk rød farge), 2) 
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Dekonstruksjon av modelltekst (rosa farge), 3) Muntlig argumentasjonsøvelse (lilla farge), 4) 

Materialisering (blå farge), 5) Individuell skriving (grønn farge).  

 

Elises dobbeltøkt: 82 min 

 

Jan Olavs enkeltøkt: 48 min 

 

Monikas dobbeltøkt: 78 min 

Figur 7 Oversikt over undervisningsøktenes design 

Figur 7 viser lengden på hver undervisningssekvens, i tillegg til å illustrere det fagbegrepet fra 

skrive- eller argumentasjonsdomenet som kvantitativt dominerer i hver undervisningssekvens. 

På denne måten tar figuren innover seg noe av det kvantitative datagrunnlaget fra den 

summative innholdsanalysen som vil bli presentert i kapittel 5.2. Dersom kun ett fagbegrep 

ble brukt i undervisningssekvensen, står det: «Kun ett relevant begrep», samt hvilket 

fagbegrep som ble brukt. Dersom to fagbegreper ble like mye brukt i hver 

undervisningssekvens, er begge ført opp. Figuren gir et overordnet bilde av likheter og 

forskjeller mellom de tre øktene. Alle øktene begynner med en form for helklasseinstruksjon, 

har en materialiseringsaktivitet underveis, samt enten dekonstruksjon av modelltekst eller en 

muntlig argumentasjonsøvelse.  

I figur 7, er de stedene hvor det forekommer gruppeaktivitet plassert innunder den 

hovedkategorien som representerer den hovedaktiviteten som gruppeaktiviteten tilhører. Jeg 

Helklasseinstruksjon

• 4 min

•Relevante begreper: 
Argumentere, 
argumenterende tekst

Helklasseinstruksjon

• 15 min

•Relevant begrep: 
Argumenterende skriving

Gruppearbeid og 
dekonstruksjon av 

modelltekst

• 45 min

•Relevant begrep: Påstand

Strek-øvelse

• 15 min

•Relevant begrep: Påstand

Individuell skriving

• 3 min

• Kun ett relevant begrep: 
Tema

Helklasseinstruksjon

• 2 min

•Relevant begrep: 
Synspunkt

Strek-øvelse

• 6 min

•Relevante begreper: 
Synspunkt, argument

Individuell skriving

• 7 min

•Relevant begrep: 
Argument

Gruppearbeid, 
helklasseinstruksjon, og 

klassedebatt

• 21 min

•Relevant begrep: 
Argument

Individuell skriving

• 12 min

•Relevant begrep: 
Leserinnlegg

Helklasseinstruksjon

• 8 min

• Relevant begrep: 
Argumenterende tekst

Helklasseinstruksjon og 
småskriving

• 5 min

• Kun ett relevant begrep: 
Argument

Helklasseinstruksjon og 
småskriving

• 5 min

• Relevant begrep: Argument

Hotseat-øvelse

• 10 min

• Relevant begrep: Argument

Helklasseinstruksjon og 
gruppearbeid

• 24 min

• Relevant begrep: Argument

Dekonstruksjon av to 
modelltekster

• 26 min

• Relevant begrep: Argument
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har notert de stedene dette forekommer i figuren som «gruppearbeid». Dette fordi jeg anser de 

som én felles undervisningssekvens med et hovedformål, og fordi jeg fokuserer på lærernes 

verbalisering gjennom hens bruk av fagbegreper i felles klassesamtaler. Skriveaktivitet som 

hovedsakelig fungerer som forberedelse eller etterbehandling av en annen hovedaktivitet, for 

eksempel helklasseinstruksjon, er kategorisert som den hovedaktiviteten den tilhører, og de 

stedene dette forekommer er notert som «småskriving» i figuren. 

5.2 Lærernes refleksjoner rundt formålet med 

undervisningen 

Hva slags intensjoner lærere har med undervisningen kan henge sammen med det bildet de gir 

av argumenterende skriving. I dette kapittelet søker jeg informasjon om måten lærerne 

beskriver formålet med undervisningen, og dermed det mentale bildet de uttrykker om 

argumenterende skriving generelt. Jeg vil besvare forskningsspørsmålet: Hvordan beskriver 

lærerne formål med undervisning i argumenterende skriving og hva slags bilde av 

argumenterende skriving skaper dette? 

Lærerne trekker fram litt ulike begrunnelser for formålet med undervisning i 

argumenterende skriving. Elise beskriver først et saksorientert formål med undervisning i 

argumenterende skriving som:  

At de lærer seg å sette seg inn i saken de skal skrive om. (…) Fordi jeg tenker at norskfaget 

handler på veldig mange måter om det at elevene skal lære seg å forstå samfunnet rundt seg, 

og gjøre seg forstått i samfunnet rundt seg. Så enkelt kan du si det. Og det å lære seg å sette 

seg inn i en sak før du på en måte bestemmer deg for hvilken side du står på, hvilket slags 

argument du syns er det mest gyldige. Det er en mangelvare i samfunnet i dag. Ting går så 

utrolig fort. 

Hun beskriver også den argumenterende skriveundervisningen som et slags tenkeredskap 

elevene kan bruke til å føre dialog med kunnskapen, og andre, rundt seg:  

Hvis du ikke greier å stille spørsmål eller formulere en ytring, så er det vanskelig å klare og 

føre en dialog med hvem som helst på en måte, eller med kunnskap, fordi kunnskap er jo en, 

det er et litt rart bilde kanskje, men jeg ser for meg at elevene kan på en måte føre en slags 

dialog med kunnskap, hvis de har evne til å formulere tanker i hodet sitt som kan oppstå i 

møte med kunnskapen da. 

Samtidig trekker Elise fram «tekstbinding» som formålet med dette spesifikke skriveforløpet, 

og: «en innledende forståelse om hva argumenterende tekst dreier seg om» beskrives som det 

spesifikke målet for den undersøkte timen. Til sammen gir Elise et nokså overordnet, 
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idealistisk, bilde av formålet med argumenterende skriveundervisning med mål som strekker 

seg utover det å få skrivetrening. Hun orienterer seg mot argumenterende skriving som et 

verktøy for å kunne avgjøre hvilket argument som er det mest «gyldige», og et slags 

tenkeverktøy for å kunne føre dialog med kunnskap, samfunnet rundt seg og andre. Elise 

nevner ikke retorikk og overbevisningsaspekter i intervjuet, men fokuserer på kunnskap og 

gyldighet. Samtidig er dialog- og kunnskapsaspektet et trekk som kan minne om 

retorikktradisjonens fokus på logos i kommunikasjon. Argumenterende skriving blir på den 

måten mer et redskap for å oppnå et overordnet formål om å forstå samfunnet rundt seg. 

Jan Olav beskriver formålet med undervisning i argumenterende skriving som:  

Det er kunsten å overbevise tror jeg men like fullt eller like mye det å kunne lissom 

gjennomskue da. For jeg er veldig glad i det at de kan se på nyhetsbildet for eksempel som litt 

mer transparent da. At de klarer å ta for seg verdenssituasjonen, ta for seg lokalsituasjonen ved 

å kunne, altså jeg syns analyseverktøyet i det å argumentere er vel så viktig da ehm. At jeg gir 

de noen verktøy for å kunne dissikere samtida si og få prøvd seg og plukke fra hverandre 

argumenter da og og sette de sammen som de selv ønsker og skjønne hvorfor hvorfor noen 

mener (…).  

Han beskriver denne timens spesifikke formål som: «Åh argumentasjon, og argumentere, å 

kunne skriftliggjøre å kunne argumentere altså ordlegge seg strukturert da og kraftfullt og 

troverdig og fornuftig og eventuelt følelsesmessig da hvis man syns det passer bedre». På 

denne måten gir Jan Olav et bilde av argumenterende skriving som et verktøy elevene skal 

lære for å være bedre retorisk rustet til å argumentere selv, men også analysere og «ta for seg» 

andres forsøk på argumentasjon. Han maler i intervjuet et mer retorisk bilde av 

argumenterende skriving, idet han omtaler «kunsten å overbevise» samt «gjennomskuing» 

som overordnete formål med argumenterende skriving. Bildet Jan Olav gir på argumenterende 

skriving er derfor mer kontekstuelt og rettet mot overbevisningskraft i en gitt situasjon, for 

eksempel: nyhetsbildet, verdenssituasjonen, eller lokalsituasjonen. Sånn sett er Jan Olav den 

som beveger seg tettest mot kompetansemålet i norskfaget fra 10. trinn: «gjenkjenne retoriske 

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

Monika beskriver hovedsakelig skriveferdighetsformål med argumenterende 

skriveundervisning generelt, samt denne timen spesielt: «Bruke et objektivt, saklig språk, det 

er viktig, og det å strukturere teksten sin med gode avsnitt, hva som kommer i hvilke avsnitt, 

tenker jeg blir veldig viktig». Formålet med argumenterende skriveundervisning blir dermed 

mer øvelse i skriveformen i seg selv, til forskjell fra de andre to lærernes beskrivelser. Monika 

legger til at formålet med denne timen var også å gi elevene en litt «engasjerende oppstart» i 
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skriveprosessen. Og legger til slutt til at: «[O]gså er det jo det selvfølgelig å få fram hva man 

mener da, klare å komme med noen gode argumenter». Det å «få fram hva man mener» kan 

antyde relasjoner til et retorisk overbevisningsperspektiv på undervisningens formål, uten at 

hun sier dette direkte. Monika fikk også spørsmål om formålet med den hyppige bruken av 

fagbegreper i undervisningen, og da svarte hun at det var for at elevene skulle klare å «dekode 

skriveoppgaver». På denne måten er det skrivetekniske ferdighetsformål som kommer sterkest 

til uttrykk, og dette gir et bilde av argumenterende skriving som en skrivestil elevene skal 

mestre, og sånn sett posisjonerer Monika seg mer skrivefokusert enn de andre lærernes 

overordnede samfunnsformål. Hun er således tettest opp til kompetansemålet fra 10. trinn som 

går direkte på argumenterende tekst og omhandler hovedsakelig skrivetilpasninger: «skrive 

(...) argumenterende tekster (...) med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og 

medium» (Utdanningsdirektoratet, 2013).  

Til sammen kan en konkludere med at Elise gir et bilde av argumenterende skriving 

som et slags tenkeredskap elevene kan ha med seg for å forstå, og bli forstått, i samfunnet 

rundt seg. Hun beskriver også et saks- og kunnskapsformål, i tillegg til argumenterende 

skriving som et verktøy for å avgjøre gyldigheten ved argumenter og gå i dialog med 

kunnskap og andre. Elise er kanskje den som beveger seg nærmest et logikkpreget perspektiv 

på argumenterende skriving, fordi hun i liten grad fokuserer på overbevisning og kontekst, 

men i stedet på gyldighet ved argumenter. Samtidig er dialogaspektet er retorisk 

kommunikasjonsrettet trekk ved beskrivelsene hennes. Jan Olav beskriver et svært retorisk 

bilde av argumenterende skriving, og skriving som et verktøy for å overbevise, og «ta for 

seg», altså dissekere og analysere andres argumentasjon i ulike bestemte situasjoner. Monika 

beskriver hovedsakelig et skriveteknisk bilde av argumenterende skriving, og fokuserer mye 

på viktigheten av en formell, objektiv språkstil, samt noe som kan minne om retoriske 

aspekter ved å «få fram hva man mener da». 

5.3 De dominerende fagbegrepene 

I dette kapittelet vil jeg undersøke hvilke fagbegreper som dominerer de felles samtalene i 

undervisningen. En kvantitativ opptelling av fagbegrepsbruk gir et slags metablikk på 

undervisningen, og jeg vil her legge fram resultatene fra den summative innholdsanalysen av 

frekvensen av hver av de tre lærernes bruk av fagbegreper, og besvare forskningsspørsmålet: 

Hvilke fagbegreper dominerer i timene og hva slags bilde av argumenterende skriving skaper 
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dette? Jeg vil først legge frem hver lærers individuelle bruk av fagbegreper, deretter 

sammenlikne dette, og til slutt vise fram de tre lærernes bruk under ett. I sammenlikningene 

av Jan Olav og de andre lærerne, vil det justeres for undervisningstid, og dette vil 

kommenteres der det gjøres. Dette fordi Jan Olav kun underviser en enkeltøkt, og Elise og 

Monika underviser dobbeltøkter.  

5.3.1 Elises dominerende fagbegreper 

Elise bruker fagbegreper til sammen 140 ganger i løpet av sin dobbeltøkt, og 48 ulike 

fagbegreper. Alle fagbegrepene kan klassifiseres som tilhørende enten argumentasjons- eller 

skrivedomenet. Det klart mest brukte fagbegrepet er «påstand», som brukes hele 43 ganger. 

Med andre ord utgjør fagbegrepet «påstand» om lag en tredjedel av den totale 

fagbegrepsbruken, noe som antyder at dette fagbegrepet har spilt en sentral rolle i 

undervisningen hennes. Kvantitativt benyttes de 47 andre fagbegrepene i tilnærmet like stor 

grad i hyppighet. Under følger en figur i form av en ordsky over fagbegrepsbruken i Elises 

time.  

 

Figur 8 Elises summative fagbegrepsbruk1 

Fagbegrepene som dominerer i undervisningsøkten er i stor grad fagbegreper fra 

argumentasjonsdomenet, som: «argument», «argumentere», «overbevise», men også innslag 

fra skrivedomenet som: «formål» og «eksempeltekst». Ordskyen illustrerer en time med fokus 

på ulike sider ved argumentasjon, men særlig bevisføringen, eksemplifisert med fagbegreper 

som: «påstand», «argument», «argumentere», «overbevise», «argumenterende tekst», 

«argumenterende skriving» og «fakta». Dette maler et bilde av argumenterende skriving som 

                                                 
1 For å unngå at ordskyen deler opp sammensatte ord som «argumenterende tekst», står disse begrepene som ett 

ord i ordskyen. Dette gjøres også for de andre lærernes ordskyer. 
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argumentasjonsfokusert, og kanskje noe logikkpreget, spesielt grunnet den hyppige bruken av 

«påstand», en enkeltkomponent ved argumentasjon.  

5.3.2 Jan Olavs dominerende fagbegreper 

Jan Olav bruker fagbegreper til sammen 70 ganger i løpet av sin enkeltøkt, og 22 ulike 

fagbegreper. Dette innebærer at, justert for lengde på økt, bruker Jan Olav like mye 

fagbegreper, og om lag like mange ulike fagbegreper, som Elise. Hans mest brukte fagbegrep 

var «argument», det brukes til sammen 11 ganger, etterfulgt av «synspunkt»2, som brukes 8 

ganger, og «leserinnlegg», som brukes 6 ganger. Dersom en teller «fornuft», «følelse», 

«troverdig», «etos», «patos», og «logos», som ett begrep, så brukes dette 12 ganger. Dette 

innebærer at Jan Olav bruker appelformbegrepene hyppigere enn Monika og Elise, og da 

spesielt fagbegrepet «følelse»3. 

 

Figur 9 Jan Olavs summative fagbegrepsbruk 

Figuren fremhever fokuset på overbevisning, motstandere og synspunkter i 

undervisningsøkten. Jan Olav har utstrakt bruk av metaforer fra spill- og krigsdomenet, som 

«strategi», «teknikk», «endelig oppgjør» og «teknisk knock-out», men disse kommer ikke til 

syne i ordskyen, da jeg ikke har registrert dem som fagbegreper. Likevel er det interessant å 

legge merke til fagbegreper som «motstander», «følelse» og «synspunkt», som illustrerer det 

debattpregede og følelsesmessige fokuset i Jan Olavs undervisningsøkt. Til sammen maler 

                                                 
2 Fagbegrepene: «synspunkt, syn, standpunkt, ståsted, hovedsynspunkt» har blitt slått sammen til «synspunkt». 

Dette er gjennomgående for analysen. 
3 Se beskrivelse av hvorfor «følelse» regnes som et fagbegrep i kapittel 4.6.2. 
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dette et bilde av en retorisk tilnærming til argumenterende skriving, en slags konkurranse eller 

et spill, hvor målet er overbevisning.  

5.3.3 Monikas dominerende fagbegreper 

Monika bruker fagbegreper til sammen 302 ganger i løpet av sin enkeltøkt, og 53 ulike 

fagbegreper. Monika har derfor ikke et mye større utvalg av ulike fagbegreper enn Elise og 

Jan Olav. Derimot bruker Monika noen enkelte fagbegreper langt oftere enn de to andre 

lærerne. Fagbegrepet «argument» brukes 79 ganger av Monika, noe som innebærer at dette 

fagbegrepet opptar omlag en fjerdedel av den totale fagbegrepsbruken, og antyder at 

fagbegrepet har spilt en svært sentral rolle i undervisningen. Dette inkluderer ikke annen bruk 

av begrepet, som i sammensatte ord som: «faktaargument» og «hovedargument». Monika 

bruker i tillegg hyppig henholdsvis fagbegrepene: «påstand», «argumenterende tekst», 

«argumentere», «innledning», «tema» og «objektiv».  

 

Figur 10 Monikas summative fagbegrepsbruk 

Som figur 10 viser, er det en slags balanse mellom fagbegreper fra argumentasjonsdomenet 

(«påstand», «argumenterende tekst», «argumentere») og skrivedomenet («innledning», 

«tema» og «objektiv»). På denne måten reflekterer undervisningsøkten både en teknisk 

skriveferdighetstime, men kanskje aller mest en teknisk bevisføringstime med «argument» 

som omdreiningspunkt. Dette maler det mest skrivefokuserte bilde av argumenterende 

skriving, av de tre lærerne, grunnet balansert bruk av fagbegreper fra både argumentasjons- og 

skrivedomenet. 
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5.3.4 Sammenlikning av de tre lærernes dominerende fagbegreper 

Jeg vil først sammenlikne de tre lærernes ulike bilder ut ifra deres dominerende fagbegreper, 

og så gå nærmere inn på det overordnede bildet som de tre lærerne til sammen maler av 

argumenterende skriving ut ifra de dominerende fagbegrepene. 

Denne analysen viste at de tre lærerne gir noe ulike bilder av argumenterende skriving 

i undervisningen. Både Elise og Monika har ett fagbegrep som de bruker mye hyppigere enn 

de andre fagbegrepene, henholdsvis «påstand» og «argument». Dette indikerer at disse 

fagbegrepene spiller sentrale roller i undervisningen deres. Elise sin dominerende 

fagbegrepsbruk, malte et hovedsakelig argumentasjonsfokusert bilde. Jan Olav malte et 

utpreget retorikkpreget bilde med fokus på fagbegreper som «følelse» og «motstander». 

Monika var den som malte det mest skrivefokuserte bildet av argumenterende skriving av de 

tre lærerne, med hyppig bruk av fagbegreper fra både argumentasjons- og skrivedomenet.  

Alle fagbegrepene som ble benyttet kan klassifiseres som enten tilhørende 

argumentasjonsdomenet eller skrivedomenet, og anses defor som metaspråklige fagbegreper 

(Håland, 2018). Frekvensen av antall ganger Monika bruker fagbegreper er høyere enn for de 

to andre lærerne, men antallet ulike fagbegreper er relativt likt for de tre lærerne. De tre 

lærerne bruker mange av de samme fagbegrepene, noe som antyder at det finnes 

kjernebegreper i disse literacyhendelsene. Under er en oversikt over lærernes kvantitative 

bruk av fagbegreper i de tre undervisningsøktene. Her synliggjøres hvilke fagbegreper som er 

mest i omløp, generelt, hvis en ser de tre timene under ett, samt hvordan bruken av disse 

sentrale begrepene fordeler seg på de tre lærerne. Tabellen er ikke justert for varighet. 

Tabell 11 Oversikt over de ti mest brukte fagbegrepene av alle lærerne til sammen 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Argument

Påstand

Argumenterende tekst

Argumentere

Overbevise

Tema

Innledning

Sak

Objektiv

Leserinnlegg

Monika Jan Olav Elise
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Som tabell 11 viser, er det flest fagbegreper fra argumentasjonsdomenet i omløp: «argument», 

«påstand», «argumenterende tekst», «argumentere», «overbevise» og «leserinnlegg», men det 

er samtidig nesten like mange fagbegreper fra skrivedomenet: «tema», «innledning», «sak» 

og «objektiv». Tabellen indikerer en slags balanse mellom fokus på generelle skrivebegreper 

og mer tradisjonelle argumentasjonsbegreper. Samtidig er dette et kunstig skille, da 

begrepsdomenenene er begge metaspråklige, og overlapper med hverandre. Det kanskje 

viktigste funnet fra denne summative innholdsanalysen er at de tre fagbegrepene som hver av 

lærerne anvender hyppigst, er alle sentrale begreper fra argumentasjonsdomenet, og mange av 

dem er de samme, som «påstand» og «argument». Her følger en oversikt over de tre mest 

sentrale fagbegrepe for hver lærer.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 12 Oversikt over hver lærers tre mest brukte fagbegreper 

Disse fagbegrepene ble utforsket gjennom iscenesettelser i en rekke varierte hovedaktiviteter. 

I neste kapittel vil jeg se på hvordan det mest dominerende fagbegrepet iscenesettes i 

undervisningen. 

5.4 Iscenesettelse av det mest dominerende 

fagbegrepet 

I dette kapittelet vil jeg besvare forskningsspørsmålet: Hvordan iscenesettes det mest 

dominerende fagbegrepet i undervisningen og hva slags bilde av argumenterende skriving 

skaper dette? For å analysere dette har jeg gjort et utvalg og vil forfølge det mest 

dominerende, hyppigst brukte, fagbegrepet i hvert klasserom, basert på kvantifiseringen av 

lærernes fagbegrepsbruk i den summative innholdsanalysen. Jeg undersøker derfor «påstand» 

for Elise, og «argument» for Jan Olav og Monika. Jeg anser dette som et godt utvalg, da disse 

Elise Jan Olav Monika 

Påstand (43) Argument (11) Argument (79) 

Argumentere (8) Synspunkt (8) Påstand (18) 

Argument (8) Leserinnlegg (6) Argumenterende tekst 

(18) 
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fagbegrepene er sentrale fagbegreper fra argumentasjonsdomenet, og utforskes i flere av 

hovedaktivitetene. Jeg har valgt ut tre sentrale «nøkkelepisoder» (VanDerHeide & Newell, 

2013), altså undervisningssekvenser, der fagbegrepet brukes, for å beskrive hvordan det 

iscenesettes på ulike vis i timene. Episodene er valgt ut slik at en av episodene er lærerens 

mest dominerende hovedaktivitet ut ifra varighet. De tre utvalgte fagbegrepsepisodene vil 

beskrives ut ifra lærernes språk og de fem hovedkategoriene beskrevet i kapittel 4.6.3: 1) 

Helklasseinstruksjon, 2) Dekonstruksjon av modelltekst, 3) Muntlig argumentasjonsøvelse, 4) 

Materialisering, 5) Individuell skriving. Med andre ord skal jeg undersøke nærmere hvordan 

det arbeides i dybden med et sentralt fagbegrep for å undersøke hva slags bilde av 

argumenterende skriving som kommer til uttrykk. Jeg vil i tillegg anvende begreper for 

undervisningstrekk som «autentisk», «utforskende», «eksplisitt», «retorisk» og 

«logikkpreget» for å beskrive iscenesettelsene. 

5.4.1 Elises iscenesettelse av «påstand» 

I undervisningsøkten til Elise, er «påstand» det hyppigst brukte fagbegrepet, og det utforskes 

og rekontekstualiseres gjennom en rekke aktiviteter. Elise omtaler fagbegrepet i intervjuet 

som noe elevene så ut til å streve med, men at dette ledet til en «interessant diskusjon». Jeg vil 

undersøke Elises bidrag i felles klassesamtaler knyttet til fagbegrepet «påstand», og jeg vil 

fokusere på tre utvalgte samtalesekvenser og aktiviteter fra undervisningssekvens to, tre og 

fire, det vil si: helklasseinstruksjon, dekonstruksjon av modelltekst og materialisering. 

 

Figur 13 Elises undervisningsøkt med markerte utvalgte undervisningssekvenser 

Det hyppigst brukte fagbegrepet er «påstand», noe som vil kommenteres overordnet før det 

undersøkes kronologisk gjennom de tre utvalgte undervisningssekvensene. Elise lanserer en 

definisjon av begrepet, og anerkjenner det slik som et fagbegrep, i undervisningssekvens tre, 

dekonstruksjon av modelltekst. Elevene får beskjed om å merke seg begrepet som relevant: 

Helklasseinstruksjon

• 4 min

•Relevant begrep: 
Argumentere, 
argumenterende tekst

Helklasseinstruksjon

• 15 min

•Relevant begrep: 
Argumenterende skriving

Dekonstruksjon av 
modelltekst

• 45 min

•Relevant begrep: Påstand

Strek-øvelse

• 15 min

•Relevant begrep: Påstand

Individuell skriving

• 3 min

• Kun ett relevant begrep: 
Tema
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«Ja, også må vi kanskje gå gjennom hva en påstand er for noe». Elise anvender pronomenet 

«vi», og åpner slik opp for en utforskende tilnærming til begrepet.  

Etter noen elevforslag, definerer Elise det eksplisitt som et metaspråklig begrep de kan 

bruke i egen skriving: «En påstand kan være sann og den kan være usann. Mm. Det kan være 

fakta eller ikke. Men det er en meningsytring, at du sier noe eller skriver noe som du mener, 

også må du, også er argumentene, det er alt det som er begrunnelsen for hvorfor du mener at 

det er sånn». Elise beskriver påstander som en slags konklusjon, og argumentene som «alt 

det» som er begrunnelsen for konklusjonen. Påstander blir dermed et overordnet begrep som 

bygges opp av, begrunnes av, argumenter. En kan si at Elise nærmer seg Toulmin-modellen, i 

den forstand at hun anvender begrepet «påstand» som en slags hovedpåstand eller konklusjon, 

og «argument» som alt det som leder fram til konklusjonen. «Argument» vil i så fall, ut ifra 

Toulmin-modellen, innebære både «belegg», «hjemmel» og «ryggdekning». Elise vektlegger 

ikke konteksten rundt ytringen, eller formålet med den, og sånn sett er definisjonen noe 

logikkpreget. Hvis en antar at Elise forstår «påstand» som hovedpåstand, og derfor overordnet 

«argument», kan dette være en forklaring på hyppigheten ved bruken av påstandsbegrepet. 

Videre vil jeg kommentere tre kronologiske nøkkelepisoder fra undervisningen til Elise som 

utdyper det bildet hun skaper av argumenterende skriving. 

I undervisningssekvens to, en helklasseinstruksjon, kan en si at Elise konstruerer et 

innledende bilde av hva fagbegrepet «påstand» innebærer ut ifra samtale om et 

vurderingsskjema, uten å definere det, slik hun gjør i undervisningssekvens tre. I 

helklasseinstruksjonen i undervisningssekvens to diskuterer de begreper fra et 

vurderingsskjema. De undersøker blant annet det epistemiske aspektet ved hva som 

anerkjennes som kunnskap ved en påstand. Elise poengterer at elevene kan anvende egne 

meninger i en argumenterende tekst, men at de samtidig skal ha kunnskap om det de skriver 

om. Hun understreker videre at de må underbygge påstander med spesielt «kunnskap» og det 

«objektive», og skaper slik et kunnskapsrettet bilde av argumenterende skriving.  

Ehm det er et poeng at dere skal ha kunnskap om det dere skriver om, og jeg tenker at det er 

sikkert det (lærernavn) mener med at dere skal prøve og være objektive, at dere ska vite hva 

dere snakker om liksom. Men her eh er det et poeng at dere skal få lov til å argumentere for 

eget syn óg (…) Så du kan ikke bare komme med en påstand? Og argumentet må heller ikke 

bare være "fordi det er sånn"? 

I den tredje undervisningssekvensen, dekonstruksjon av modelltekst, modellerer Elise 

hvordan elevene skal identifisere påstander i modelltekstene. Her forsøker hun å skape en 
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eksplisitt bro mellom elevenes verden og primærdiskurs, gjennom et tre-eksempel, og 

norskfagets fagspesifikke literacy, gjennom fagbegrepet «påstand»: 

Det kan jo være fakta men det kan jo ikke være det og, jeg kan jo påstå at det treet der ute har 

røde blader (…) Det er jo en påstand så kan jeg argumentere for det, men jeg vet ikke om det 

hadde blitt så lett da. For det er ikke sant.  

I både eksempelet jeg begynte med fra undervisningssekvens tre, samt dette eksempelet, blir 

«påstand» beskrevet som noe som kan være fakta, men som samtidig ikke må være det. 

Påstander blir eksplisitt metaspråklig beskrevet som meningsytringer som kan være både 

sanne og usanne, og dermed blir det subjektive mer sidestilt med det objektive. I motsetning 

til helklasseinstruksjonen ut ifra vurderingsskjemaet i den foregående 

undervisningssekvensen, blir kunnskapsaspektet i dekonstruksjonssamtalen her lagt mer til 

side. På denne måten kan en si at det stilles høyere krav til elevene som kunnskapsrike 

meningsbærere når de skal lage påstander i egen skriving, enn hva det er som kjennetegner 

påstander i den virkelige verden, når de skal identifisere dem i modelltekstene. Etter denne 

modelleringen, får elevene mulighet til å formulere argumenter for påstandene de har 

identifisert i modelltekstene i samme undervisningssekvens. På denne måten får de mulighet 

til å utforske og diskutere hvordan man kan underbygge påstander. Elise maler på denne 

måten et bilde av argumenterende skriving som metaspråklige begreper elevene selv skal 

utforske. 

I strek-øvelsen i den fjerde undervisningssekvensen, bruker elevene de påstandene de 

gruppevis har diskutert seg fram til i modelltekstene, samt argumenter de har laget for 

påstandene, til å reise seg opp og fysisk flytte seg langs et slags polariseringskontinuum i 

forhold til hver påstand. På denne måten tar elevene med seg sine egenlagde forslag til 

påstander og argumenter inn i neste aktivitet, og jobber slik utforskende med fagbegrepene. I 

den ene ytterkanten av linjen står de som er sterkt uenig med påstanden, i den andre 

ytterkanten av linjen står de som er sterkt enige med påstanden. I denne 

materialiseringsøvelsen, blir fagbegrepet «påstand» utforsket gjennom kroppen, og muligvis 

skapes en dypere forståelse av at det er ulike grader av enighet knyttet til enhver påstand. 

Videre måtte flere av elevene begrunne sitt ståsted i felles klassesamtale, og slik verbalisere 

sine begrunnelser knyttet til sitt ståsted. Dette kan ha minnet om en autentisk 

overbevisningssituasjon hvor de skulle begrunne sin stillingtaken, selv om samtalen var 

lærerstyrt, og formålet med øvelsen ikke ble eksplisitt klargjort.  
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Kvaler og tvilstilfeller kroppsliggjøres i det øyeblikket elevene skal ta stilling til en 

påstand, og illustrerer med egne kroppsbevegelser dialogiske aspekter ved argumentasjon. 

Dette kan potensielt ha ført til en større forståelse for hvor komplekst det er å ta stilling til en 

påstand og skulle argumentere for dette. I løpet av materialiseringsøvelsen strevde elevene 

med å ta stilling til en av påstandene. Dette viste seg å henge sammen med en unøyaktig 

formulering av påstanden. Elise beskrev nettopp denne situasjonen i intervjuet som «det 

kanskje aller fineste øyeblikket i den timen». Unøyaktigheten ved påstanden illustrerte 

viktigheten av et presist språk i elevenes egen skriving. Elise skapte slik et bilde av 

argumenterende skriving som bestående av metaspråklige begreper som påstand og argument, 

i tillegg til hvor krevende det er å skriftliggjøre påstander, ta stilling til, og begrunne sin 

stillingtaken. 

 For å oppsummere Elises iscenesettelse av «påstand», blir fagbegrepet «påstand» 

eksplisitt beskrevet og rekontekstualisert som et metaspråklig begrep gjennom 

helklasseinstruksjon, dekonstruksjon av modelltekst og materialisering. Til sammen skaper 

Elise et kunnskapsrettet bilde av hva fagbegrepet «påstand», og noen andre fagbegreper som 

«argument», er som metaspråklige begreper i elevenes skriving. Hennes definisjon av 

«argument» og «påstand» kan minne om Toulmin-modellen, med et logikkpreget 

utgangspunkt. Elise skapte et utforskende bilde av argumenterende skriving, gjennom å skape 

bro mellom elevenes egne forslag til forklaringer på fagbegreper og metaspråket i norskfaget. 

Elise skapte i tillegg et noe autentisk bilde av argumentasjon under materialiseringsøvelsen, 

da elevene fikk prøvd ut argumenter for påstander i noe som kan minne om en autentisk 

overbevisningskontekst, selv om samtalen var lærerstyrt og ikke eksplisitt uttalt som en 

øvelse i overbevisning. Materialiseringsøvelsen kan ha fungert som en måte å utforske 

elevenes forståelse av hvor komplekst det er å skriftlig formulere, samt ta stilling til, 

påstander.  

5.4.2 Jan Olavs iscenesettelse av «argument» 

I undervisningsøkten til Jan Olav, er «argument» det hyppigst brukte fagbegrepet, og det 

utforskes og rekontekstualiseres gjennom en rekke aktiviteter. Jan Olav omtaler, i intervjuet, 

nedbryting og oppbygging av argumenter som et av formålene med undervisningen. Jeg vil 

undersøke Jan Olavs bidrag i felles klassesamtaler knyttet til fagbegrepet «argument», og jeg 
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vil fokusere på utvalgte samtalesekvenser og aktiviteter fra undervisningssekvens to, tre og 

fire, det vil si: materialisering, individuell skriving og muntlig argumentasjonsøvelse.  

 

 

Figur 14 Jan Olavs undervisningsøkt med markerte utvalgte undervisningssekvenser 

Det hyppigst brukte fagbegrepet er «argument», noe som vil kommenteres overordnet før jeg 

undersøker det kronologisk gjennom de tre utvalgte undervisningssekvensene. Jan Olav 

lanserer ikke «argument» som et fagbegrep som krever forklaring, noe som må sees i 

sammenheng med at han i intervjuet beskrev mange av fagbegrepene som allerede kjente for 

elevene. Begrepet kommer i stedet til uttrykk implisitt underveis i utforskende og autentiske 

øvelser. Jan Olav refererer aldri til hvordan elevene kan anvende fagbegrepet i egen skriving. 

Videre vil jeg kommentere tre kronologiske nøkkelepisoder fra undervisningen til Jan Olav 

som utdyper det bildet han skaper av argumenterende skriving. 

I materialiseringen i undervisningsekvens to, skulle elevene ta stilling til ulike 

«dilemmaer». I denne strek-øvelsen skulle elevene stille seg til høyre eller venstre for en 

fiktiv strek ut ifra deres stillingtaken, og de skulle samtidig være bevisst hvilke argumenter de 

har for å stå der de står: «Skal vi prøve og tenke oss noen argumenter for hvorfor, ikke sant. 

Dere er for, dere har ganske mange mot dere så dere har mange å overbevise». Jan Olav 

beskrev dette i intervjuet som at elevene begynner å «krangle med seg selv». Flere elever 

kviet seg for å ta stilling, og endte med å gå fram og tilbake flere ganger over streken. Jan 

Olav poengterer denne tvilen og sier: «Modig, modig, du er litt sånn på, gå over du, veldig 

bra, (elevnavn). Også må huet begynne å gå. Var det fordi argumentene begynte å dukke 

opp?» På denne måten skaper denne tvilen et innledende bilde av det dialogiske aspektet ved 

argumentasjon. 

I den tredje undervisningssekvensen, individuell skriving, tok Jan Olav utganspunkt i 

hvordan elevene hadde plassert seg i strek-øvelsen i forhold til dilemmet: «for eller imot 

mobilfri skole», og delte klassen inn etter deres stillingtaken. I påfølgende skriveøvelse skulle 

elevene formulere argumenter for eller imot dilemmaet, og elevene fikk slik trening i å 
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skriftliggjøre tanker. På denne måten er det elevenes egen fysiske stillingtaken som blir 

utgangspunktet for etterfølgende utforsking av fagbegrepet «argument»: «Nå har du tatt et 

ståsted som det kalles, altså bokstavelig talt da, dere har flytta dere etter et ståsted. Nå skal 

dere begynne å prøve og og krangle med dere selv om å overbevise dere selv om at du har 

rett». 

Etter endt skriveaktivitet, ga Jan Olav elevene en ny oppgave: «Det siste minuttet 

bruker dere på å finne ut det argumentet du liker best, det du syns er sterkest. Det argumentet 

du syns begrunner din mening best». Dette argumentet skulle elevene ta med inn i neste 

undervisningssekvens, som er klassifisert som en muntlig argumentasjonsøvelse. På denne 

måten blir fagbegrepet «argument» utforsket og rekontekstualisert i ulike aktiviteter, og 

elevenes forslag til argumenter blir samtidig videreført inn i neste øvelse. Utforskingen går fra 

individuelle tanker og kropp, via skrift, og til slutt blir argumentenes styrke testet ut i en 

muntlig autentisk situasjon hvor de skulle overbevise klassekamerater. Det er ingen eksplisitt 

metaspråklig veiledning knyttet til hva som kjennetegner det beste argumentet, og hvordan 

dette skal underbygges. Det beste argumentet beskrives som det «sterkeste» og det som 

begrunner meningen «best», og det er derfor grunn til å anta at det måles opp mot hvorvidt det 

virker overbevisende i den konkrete debattsituasjonen senere i timen. Dette kommer også til 

syne i intervjuet, hvor Jan Olav reflekterer over at elevene vil få større selvtillitt til selv å 

begynne å skrive argumenterende, hvis de får lov å teste ut argumentene muntlig. På denne 

måten skaper Jan Olav et autentisk og formålsrettet bilde av argumenterende skriving, fordi 

de skriftlige argumentene har en faktisk funksjon som skal testes ut senere. 

I den fjerde undervisningssekvensen, muntlig argumentasjonsøvelse, får elevene selv 

styre en diskusjon hvor de først diskuterer i grupper, og så tester ut argumentene i en elevstyrt 

klassedebatt med formål om å overbevise det andre «laget». Underveis i denne debatten 

avbryter Jan Olav og fører en metasamtale om argumentene som har blitt brukt. På denne 

måten skaper han en eksplisitt bro fra den ekspressive og muntlige klassedebatten, over til 

norskfagets fagbegreper og tekstkultur, og illustrerer slik viktigheten av noen metaspråklige 

fagbegreper: «[K]an dere trekke fram innad i gruppa deres hva som er et fornuftig argument, 

hva som er et troverdig argument, og hva som på en måte er et følelsesstyrt argument?» 

Videre diskuterer de hvorvidt argumentene var effektfulle, og Jan Olav utfordrer elevene: 

«Man kan jo stille seg sjøl spørsmålet om man har argumentert på en måte som har gjort 

motstanderen sint, har man da egentlig vunnet eller tapt debatten». Jan Olav skaper her et 
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bilde av argumentasjon som bestående av metaspråklige begreper fra norskfaget som de selv 

skal utforske ut ifra egne bidrag i debatten. 

For å oppsummere Jan Olavs iscenesettelse av «argument», maler han et autentisk og 

formålsrettet bilde av argumenterende skriving, fordi formålet med å skape skriftlige 

argumenter var å overbevise motstandere i en autentisk situasjon. Vekslingene mellom 

materialiseringsøvelse, samt den muntlige og de skriftlige øvelsene, gjorde at elevene fikk 

mulighet til å utforske og rekontekstualisere fagbegrepet «argument». Undervisningsøkten til 

Jan Olav var den eneste undervisningsøkten i materialet med utstrakt bruk av individuell 

skriving. Jan Olav skapte et bilde av at strategien for argumentasjon, muntlig eller skriftlig, er 

å velge det mest funksjonelle argumentet – om det underbygges av følelser, fornuft eller 

troverdighet. Jan Olav maler ikke et tydelig bilde av at argumenterende skriving består av 

metaspråklige fagbegreper som eksplisitt bør defineres, men elevene får imidlertid mulighet 

til å utforske dem aktivt ut ifra sine egne bidrag i debatten. Utforskingen av begrepene foregår 

på denne måten mer implisitt gjennom ulike aktiviteter som skrift, tale og kropp. 

5.4.3 Monikas iscenesettelse av «argument» 

I undervisningsøkten til Monika, er «argument» det klart hyppigst brukte fagbegrepet, og det 

utforskes og rekontekstualiseres gjennom en rekke aktiviteter. I beskrivelsen av formålet med 

undervisning i argumenterende skriving, vektlegger hun: «å få fram hva man mener da, klarer 

å komme med noen gode argumenter». Jeg vil undersøke Monikas bidrag i felles 

klassesamtaler knyttet til fagbegrepet «argument», og jeg vil fokusere på utvalgte 

samtalesekvenser og aktiviteter fra undervisningssekvens fire, fem og seks, det vil si: 

materialisering, helklasseinstruksjon og dekonstruksjon av modelltekst.  

 

Figur 15 Monikas undervisningsøkt med markerte utvalgte undervisningssekvenser 

Det klart hyppigst brukte fagbegrepet er «argument», noe som vil kommenteres overordnet 

før jeg undersøker det kronologisk gjennom de tre utvalgte undervisningssekvensene. Monika 

definerer begrepet tydeligst i undervisningssekvens fire. Her beskrives det som et 

Helklasseinstruksjon

• 8 min

• Relevant begrep: 
Argumenterende tekst

Helklasseinstruksjon og 
småskriving

• 5 min

• Kun ett relevant begrep: 
Argument

Helklasseinstruksjon og 
småskriving

• 5 min

• Relevant begrep: 
Argument

Hotseat-øvelse

• 10 min

• Relevant begrep: 
Argument

Helklasseinstruksjon og 
gruppearbeid

• 24 min

• Relevant begrep: argument

Dekonstruksjon av to 
modelltekster

• 26 min

• Relevant begrep: argument



62 

 

metaspråklig fagbegrep og verktøy, som er relevant for elevenes skriving, og krever eksplisitt 

forklaring som et «begrep»:  

To begreper, jeg leste nå opp ulike påstander, eller egentlig så var det sånn ja en setning da, 

men jeg, en påstand, det er noe jeg mener. Jeg mener at vi burde ha leksefri skole for 

eksempel. Det er en påstand. Eller jeg mener at vi bør fortsette med lekser for det gir en god 

repetisjon for elevene, da er det en påstand jeg kommer med. Der hadde jeg med en liten 

forklaring også. Og et argument, det gjerne utdyper påstanden min, for eksempel det gir en 

repetisjon for elevene. Forskning viser at ved å jobbe mer med det man har hatt om på skolen 

så lærer man fagstoffet bedre, da har jeg et argument. Da står den påstanden min litt sterkere 

og jeg kan kunne kanskje klare å overbevise noen hvis jeg har gode nok argumenter. 

Begrepet «argument» knyttes også her, som i definisjonen til Elise, til fagbegrepet «påstand». 

Monika skaper en eksplisitt systematikk mellom disse fagbegrepene gjennom å anvende 

eksempler fra elevenes hverdag og primærdiskurs i form av leksefrihetstematikk. Argumenter 

beskrives som «forklaring» eller «utdyping» av påstander. Hun fokuserer på det retoriske 

formålet med å «bruke» argumenter, å få påstanden til å «stå litt sterkere», for slik å kunne 

overbevise noen. Monika maler sånn sett et bilde av fagbegrepet «argument» som et retorisk 

virkemiddel for å utdype, skape dybde til, påstanden, og slik overbevise noen. Påstander er, ut 

ifra denne definisjonen, meninger som skal fram på en mest mulig overbevisende måte 

gjennom bruk av argumenter. Dette kan relateres til intervjusitatet som forfekter det å «få 

fram hva man mener».  

Monikas definisjon av fagbegrepene «påstand» og «argument», minner i stor grad om 

Elises definisjon, og begge definisjonene er nære Toulmin-modellen. Monika går enda lenger 

i å forklare ulike funksjoner ved et argument. I hennes forklaring skiller hun ut en slags 

hovedpåstand: «Jeg mener at vi burde ha leksefri skole». Hun beskriver implisitt funksjonen 

til «belegg» og «hjemmel», idet hun deler opp argumentet og sier: «for eksempel det gir en 

repetisjon for elevene» (belegg i Toulmin-modellen), og så følger opp med: «Forskning viser 

at ved å jobbe mer med det man har hatt om på skolen så lærer man fagstoffet bedre» 

(ryggdekning av hjemmelen «repitisjon er bra» i Toulmin-modellen). På denne måten kan en 

si at Monika implisitt forklarer noen funksjoner ved begreper i Toulmin-modellen, selv om 

hun kun bruker begrepene «påstand» og «argument». «Argument» er, i Monikas forklaring, i 

større grad et retorisk verktøy for overbevisning, til forskjell fra Elises mer kontekstløse 

forklaring på «argument» som alt det som «begrunner». Elise nærmer seg således en 

logikkpreget definisjon, hvor begrunnelser leder til påstander. Hvis man anser argumenter 

som verktøy for å oppnå noe, forklarer kanskje dette at Monika bruker begrepet «argument» 

hyppigere enn «påstand», til forskjell fra Elise. Videre vil jeg kommentere tre kronologiske 
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nøkkelepisoder fra undervisningen til Monika som utdyper det bildet hun skaper av 

argumenterende skriving. 

I undervisningssekvens fire, materialisering, kan en si at Monika konstruerer et 

innledende og styrende bilde av hva fagbegrepet «argument» innebærer, gjennom å definere 

det eksplisitt som et metaspråklig fagbegrep. Hovedaktiviteten er en «hotseat-øvelse», hvor 

elevene skulle reise seg eller bli sittende ut ifra om de var enige eller uenige i påstandene som 

ble lest opp av Monika. På denne måten innbyr aktiviteten til materialisering av begrepet 

«påstand». Etter denne øvelsen, ga Monika en eksplisitt metaspråklig undervisning i 

norskfagets fagspråk, gjennom å knytte fagbegrepene «påstand» og «argument» sammen, og 

ga slik et bilde av argumenterende skriving som bestående av metaspråklige fagbegreper som 

krever forklaringer. Hun beskriver hvordan materialiseringsøvelsen illustrerte hvordan man, i 

indre tale, reflekterer rundt argumenter når man skriver en argumenterende tekst, og hvordan 

argumenter skal «brukes» i en argumenterende tekst:  

Yes, alle de påstandene som jeg kom med nå, de måtte dere veldig kjapt ta en stilling til om 

dere var enig i, eller ikke. Og når dere nå tenkte gjennom om dere var enig eller ikke, så er jeg 

sikker på at det også gikk noen g- at dere gjorde dere noen tanker. Om hvorfor er jeg enig og 

hvorfor er jeg ikke enig. Da reflekterer dere rundt deres argumenter for å sitte, hvilke 

argumenter har jeg for å eventuelt reise meg eller hvilke argumenter har jeg for å bli sittende? 

Og hvilke argumenter teller mest? Og når vi skriver en argumenterende tekst, så er jo 

argumentene vi bruker, det er viktig. 

I undervisningssekvens fem, en helklasseinstruksjon, ba Monika elevene om å skrive ned, i 

grupper, argumenter for og imot hotseat-påstandene i den foregående 

materialiseringsaktiviteten. På denne måten utforskes noen av elevenes tanker rundt 

argumenter fra materialiseringsøvelsen over til helklasseinstruksjonsøvelsen. Disse forslagene 

til argumenter ble så lest opp i helklasseinstruksjon i etterkant av øvelsen, og klassifisert etter 

hvilke typer argumenter de er: «fakta-, ekspert-, fornufts- og parallellargumenter», og «etos, 

patos og logos». I følgende utdrag modellerer Monika hvordan elevene skal «bruke» disse 

ulike argumentene som verktøy, i egen skriving. Hun skaper implisitt et bilde av at det er 

forskjeller mellom en muntlig og skriftlig argumentasjon: 

Når dere skrev argumenter i stad så tok dere det første som datt ned, og da kan lissom jamen 

det er teit, det er jo på en måte et argument du tenker for deg selv, men hvis jeg skal prøve å 

overbevise noen om noe så er ikke et argument om at jamen det er teit, det ekke noe som jeg 

på en måte får overbevist deg med. Jeg må bruke mere disse her ulike typer argumentene for å 

klare å overbevise deg, okei. Hvis jeg da i stedet for at det er teit så kan jeg heller si at 

forskning viser at sånn og sånn, så vil det overbevise deg mer, ikke sant? 
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Den sjette og siste undervisningssekvensen i dobbeltøkten til Monika ble kategorisert som 

dekonstruksjon av modelltekst. I denne øvelsen videreføres spesielt fagbegrepet «argument», 

og det metaspråket som har blitt lansert til nå i materialisering- og helklasseinstruksjonene, til 

to modelltekster. Monika leser høyt den ene modellteksten og kommenterer argumenter som 

brukes underveis, og elevene jobber så individuelt med det samme i den andre modellteksten. 

I denne sekvensen poengterer hun systematikken i fagbegrepene som har blitt lansert denne 

timen, for eksempel «objektiv», «fakta» og «argument», og modellerer hvordan man kan 

underbygge et argument med saklighet og «ordentlige fakta». Hun gir også eksplisitt 

veiledning i hvordan de selv skal plukke ut argumenter for å «få fram hovedsynspunktene» og 

«overbevise», gjennom hele tiden å referere til elevene som skrivere. Til sammen gir dette et 

bilde av argumenterende skriving som en objektiv språklig skrivestil hvor formålet er å 

overbevise. 

For å oppsummere Monikas iscenesettelse av fagbegrepet «argument», kan en si at 

elevene utforsker og rekontekstualiserer begrepet gjennom en rekke varierte øvelser, som 

materialisering, helklasseinstruksjon og dekonstruksjon av modelltekst. Monika skaper et 

eksplisitt bilde av argumenterende skriving som et fagspråk som består av metaspråklige 

fagbegreper med en innebygd systematikk. Monikas definisjon av «argument» og «påstand» 

kan en si at nærmer seg Toulmin-modellen, med særlig fokus på retoriske aspekter ved den. 

Hun maler et bilde av at argumenterende skriving er en objektiv språklig stil, og skaper 

implisitt et bilde av at det er forskjeller mellom muntlig og skriftlig argumentasjon. Hun 

beskriver hvordan materialiseringsøvelsen illustrerte hvordan man, i en form for indre tale, 

reflekterer rundt argumenter når man skriver en argumenterende tekst. Monika maler et bilde 

av argumenterende skriving som en retorisk affære hvor målet er å overbevise en leser, og 

elevene behøver metaspråklige begreper som «argument» som verktøy for å gjøre dette. 

Fokuset i undervisningen er på å identifisere forskjellige typer argumenter, og Monika 

poengterer underveis hva som kan virke overbevisende på «den som leser».  

5.4.4 Sammenlikning av de tre lærernes iscenesettelser 

De tre lærerne utforsker og rekontekstualiserer sentrale fagbegreper fra 

argumentasjonsdomenet gjennom ulike, hovedsakelig samtalebaserte, 

undervisningssekvenser, som helklasseinstruksjonsøvelser, materialiseringsøvelser, muntlig 

argumentasjonsøvelse og dekonstruksjon av modelltekster. Den mest dominerende 
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hovedaktiviteten, ut ifra varighet, er muntlig argumentasjonsøvelse i undervisningsøkten til 

Jan Olav, og dekonstruksjon av modelltekst i undervisningsøktene til Elise og Monika. Det 

blir i liten grad benyttet individuelle skriveaktiviteter i undervisningsøktene til Elise og 

Monika, til forskjell fra undervisningsøkten til Jan Olav, der individuell skriving utgjør om 

lag 40 % av tiden. Materialiseringsøvelsene i timene til de tre lærerne figurerte som måter å 

kroppsliggjøre sentrale fagbegreper som «påstand» og «argument». 

Det er imidlertid noen forskjeller i måten fagbegrepene iscenesettes på. Begrepet 

«påstand» kan defineres på ulike måter, og Elise definerer det i undervisningen som en slags 

konklusjon, gjennom å beskrive «argument» som «begrunnelse» for påstanden. På denne 

måten skaper hun et åpent bilde av hva en påstand og et argument kan være, og hennes 

definisjon kan minne om Toulmin-modellen. Elise beskriver «påstand» som et overordnet 

begrep, og av den grunn synes det naturlig at hun fokuserer på dette fagbegrepet i 

undervisningen i større grad enn «argument», som Jan Olav og Monika gjør. Monika 

definerer begrepet «argument» som «utdyping» eller «forklaring» av påstander med mål om å 

overbevise. Jeg vil påstå at Monika er den som er nærmest Toulmin-modellen, gjennom å dele 

opp begrepet «argument» i ulike funksjoner. Monika nærmer seg i større grad en retorisk 

tilnærming til Toulmin-modellen, enn Elises mer kontekstløse, og derfor mer logikkpregete, 

definisjon. Jan Olav fokuserer på argumenter og argumentasjon som et overbevisningsverktøy 

i autentisk forstand, men definerer eller forklarer ikke fagbegrepet som et metaspråklig begrep 

som krever forklaring i undervisningen.  

Alle rekontekstualiserer og utforsker et dominerende fagbegrep gjennom ulike 

aktiviteter i undervisningen. Elise og Monika er mer eksplisitt metaspråklig i sin tilnærming, 

til forskjell fra Jan Olav, som har en autentisk tilnærming. Jan Olav skaper et bilde av at et 

argument i skriftlig og muntlig form er to sider av samme sak. Begrepet «argument» defineres 

ikke eksplisitt, men utforskes og rekontekstualiseres i Jan Olavs undervisning gjennom ulike 

aktiviteter, før det testes ut i en autentisk sosial, og derfor retorisk, situasjon. Både Elise og 

Monika iscenesetter metaspråklig eksplisitt, gjennom å lansere definisjoner av fagbegreper, 

og relaterer dette til hvordan elevene kan bruke fagbegreper i egen skriving. Slik kan en si at 

Elise og Monika veileder elevene eksplisitt inn i norskfagets fagspråk. Monika, til forskjell fra 

Elise, skaper et eksplisitt metaspråklig skriveformål om å overbevise noen, i tillegg til flere 

ganger å forsterke systematikken mellom ulike metaspråklige fagbegreper. Monika maler et 
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bilde av fagbegrepet «argument» som et virkemiddel for overbevisning, og derfor et retorisk 

bilde av formålet med argumenterende skriving. 

5.5 Oppsummering av analysens funn 

Analysen har vist at de tre lærerne skaper lignende bilder av argumenterende skriving når det 

kommer til hvilke fagbegreper som dominerer, men at bildene er ulike når det kommer til 

hvordan formålet med undervisning i argumenterende skriving omtales i intervjuene, og 

hvordan de iscenesettes i undervisningen. De tre mest brukte fagbegrepene hos hver av de tre 

lærerne var alle sentrale fagbegreper fra argumentasjonsdomenet, og de tre totalt mest brukte 

fagbegrepene for lærerne under ett var: «argument», «påstand» og «argumenterende tekst». 

Analysen har vist at lærerne utdyper mange av de samme sentrale fagbegrepene innenfor 

skrive- og argumentasjonsdomenet i undervisningen, og rekontekstualiserer disse i ulike 

hovedaktiviteter, noe som indikerer lignende bilder av argumenterende skriving.  

De tre timene har et hovedsakelig muntlig, samtalebasert, design, men det er likevel 

forskjeller når det kommer til eksplisitt, utforskende, autentisk, retorisk og logisk 

iscenesettelse av det mest dominerende fagbegrepet. På denne måten skapes det også ulike 

bilder av argumenterende skriving. Elise gir et eksplisitt, kunnskapsrettet og utforskende bilde 

av hva argumenterende skriving er, og dette stemmer godt overens med hennes 

samfunnsorienterte, dialogiske og kunnskapssøkende formål med undervisningen slik hun 

uttrykker det i intervjuet. Jan Olav gir et autentisk og formålsrettet bilde av argumenterende 

skriving som en retorisk affære, og dette stemmer også godt overens med ideen om «kunsten 

å overbevise» slik han uttrykker det i intervjuet. Monika gir det mest skrivefokuserte bildet på 

argumenterende skriving, gjennom en balansert bruk av begreper fra både argumentasjons- og 

skrivedomenet, samt hyppige referanser til hvordan elevene kan bruke «argument» som 

verktøy i egen skriving i undervisningen. Dette stemmer godt overens med fokuset på språk 

og struktur slik hun uttrykker det i intervjuet. Hun gir det mest skriveformålsorienterte bildet 

på argumenterende skriving gjennom beskrivelser av «argument» som et verktøy for 

overbevisning, og dette er i tråd med skriveferdighetsformålet hun uttrykker i intervjuet som å 

«få fram hva man mener». 



67 

 

6 Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg diskutere hva slags bilde av argumenterende skriving tre lærere gir i 

introduksjonen til et argumenterende skriveforløp. Kapittelet vil hovedsakelig struktureres ut 

ifra de tre forskningsspørsmålene jeg har analysert i det foregående kapittelet, men jeg vil 

også knytte sammen data fra de ulike analysene underveis. I kapittel 6.1, vil jeg diskutere 

lærernes refleksjoner, og vil her vektlegge forskning på hvordan læreres tanker om 

epistemologiske aspekter knyttet til skrivingen henger sammen med hvordan undervisningen 

utformes (Newell et al., 2014). Deretter vil jeg, i kapittel 6.2, legge fram en diskusjon om de 

fagbegrepene som dominerer i timene, og her vil jeg vektlegge forskning på norsklæreres 

argumenterende skriveundervisning (Bakke, 2019; Øgreid & Hertzberg, 2009). I kapittel 6.3, 

vil jeg diskutere funnene fra analysen av hvordan det mest dominerende fagbegrepet ble 

iscenesatt. Denne diskusjonen vil jeg dele inn i to hovedtemaer: Utforsking i ulike aktiviteter 

og den mest dominerende hovedaktiviteten til hver lærer. I kapittel 6.4 vil dette munne ut i en 

drøfting av hva slags totale bilde som skapes for hver lærer. I kapittel 6.5 vil jeg antyde noen 

didaktiske implikasjoner av forskningen. 

6.1 Lærernes refleksjoner  

Newell et al. (2014) påpeker en sammenheng mellom måten lærere underviser i 

argumenterende skriving og lærernes egen epistemologiske tro på hva skriving er, det vil si 

hva lærerne mener er formålet med undervisningen og hvordan dette bør læres. Forskerne 

finner at lærere underviser på tre forskjellige vis, og knytter dette til lærernes «beliefs and 

goals for teaching writing that underlie teachers’ instructional choices» (s. 97). De skiller 

mellom strukturorientert-, ideasjonell eller sosiokulturell undervisning i argumenterende 

skriving. De tre lærerne i denne studien beskriver, i intervjuene, litt ulike formål med 

undervisningen. Av den grunn vil det være interessant å diskutere hvorvidt dette reflekteres i 

det bildet som realiseres i undervisningen. For å forklare noe av sammenhengen mellom 

primær- og sekundærdataene, vil jeg knytte sammen funnene fra intervjuanalysen i kapittel 

5.2, med noen av funnene fra videoanalysene i kapittel 5.3 og 5.4. 

 Elise beskrev i intervjuet argumenterende skriving som å gå i dialog med andre og 

kunnskapen rundt seg i samfunnet. Hun beskrev elevenes skriving som et slags tenkeredskap 

for å forstå samfunnet rundt seg, og jeg vil argumentere for at dette indikerer at Elise innehar 
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et ideasjonelt orientert undervisningssyn og bilde av argumenterende skriving (Newell et al., 

2014), da hun vektlegger dialogen med kunnskap og andre i formålsbeskrivelsen. Dette 

perspektivet samsvarer med analysen av undervisningen hennes i kapittel 5.4, hvor hun skapte 

et kunnskapsrettet bilde av argumenterende skriving gjennom samtaler om hva som 

kjennetegner kunnskapen som ligger bak påstandene og argumentene. Elise refererer i disse 

samtalene både til elevene som kunnskapsrike meningsbærere i egen skriving, men også som 

tolkere av en mer eller mindre sann verden når de skal identifisere påstander i modelltekster. 

Samlet kan en argumentere for at det bildet Elise beskriver i intervjuet, en samfunns- og 

kunnskapsorientert skriveundervisning, samsvarer med en utforskende og kunnskapssøkende 

iscenesettelse av et fagbegrep slik den kommer til uttrykk i undervisningen. 

I Jan Olavs beskrivelse av formålet med argumenterende skriving i intervjuet, bruker 

han metaforer som «analyseverktøy» for å «dissekere» samtiden, og å skulle «gjennomskue» 

andre, men også «kunsten å overbevise» gjennom troverdig, følelsesmessig eller logisk 

argumentasjon. Dette fokuset på samfunnet, retorikk og publikum kan relateres til et 

sosiokulturelt orientert syn på undervisning, hvor den sosiale, retoriske og kulturelle 

konteksten for skrivingen vektlegges (Newell et al., 2014). I analysen av undervisningen i 

kapittel 5.4, iscenesatt Jan Olav fagbegrepet «argument» i en muntlig argumentasjonsøvelse 

som kan defineres som en autentisk sosial overbevisningssituasjon med et sosialt 

kommunikativt formål (Purcell-Gates et al., 2007). Bildet Jan Olav gir av argumenterende 

skriving som overbevisning med et formål i en sosial kontekst, gir et retorisk preg på 

undervisningen, og dette reflekterer hans syn på formålet med argumenterende skriving i 

intervjuet, altså som måter for å gjennomskue, overbevise, samt å forstå samfunnet rundt seg. 

Monika beskrev formålet med argumenterende skriveundervisning i intervjuet 

hovedsakelig ut ifra språk og struktur. Dette samsvarer med forskning på norsklærerpraksiser 

i argumenterende skriveundervisning (Bakke, 2019; Øgreid & Hertzberg, 2009). Videre kan 

det relateres til et strukturorientert pedagogisk syn, det vil si fokus på «declarative knowledge 

(e.g., defining claim, data, and warrant) and on procedural knowledge (e.g., how to generate a 

claim and support it with evidence)» (Newell et al., 2014, s. 105). Den summative 

innholdsanalysen i kapittel 5.3, viste at hun brukte hyppig fagbegreper fra både 

argumentasjons- og skrivedomenet, og analysen i kapittel 5.4, viste at hun forsøkte å definere 

hva som kjennetegner et argument, altså å gi elevene «declarative knowledge» om dette. I 

tillegg modellerte hun eksplisitt hvordan elevene selv skal bruke fagbegrepet formålsrettet 
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som verktøy i egen skriving, altså «procedural knowledge» knyttet til begrepet «argument». 

Det strukturorienterte perspektivet Monika gir uttrykk for i intervjuet, er også det som 

kommer sterkest til uttrykk i den summative opptellingen av fagbegreper og i analysen av 

fagbegrepsbruk, og blir fremtredende i bildet hun skaper av argumenterende skriving.   

 Oppsummert synes lærernes bilde av argumenterende skriving, slik de skaper det i 

undervisningen, å samsvare med bildet de skaper av formålet med argumenterende skriving i 

intervjuene, og dette bekrefter Newell et al. (2014) sin forskning. Dette indikerer at det bildet 

lærerne skaper av argumenterende skriving i undervisningen neppe er tilfeldig, men at det er 

uttrykk for bevisste undervisningsvalg. Det finnes ingen fasit knyttet til verken formålet med 

skrivingen, eller selve undervisningen, og en god skriveundervisning kjennetegnes av at 

skrivelærere utøver intellektuell frihet til selv å velge en holistisk og dekkende 

skrivepedagogikk (Ivanič, 2004). Lærernes ulike formål med argumenterende skriving og 

undervisning, kan også henge sammen med at elevene skal skrive ulike tekster (se Tabell 3 

Det empiriske materialet). På tross av at lærerne ser ut til å ha litt forskjellige syn på formål 

med argumenterende skriving, er det likevel mange av de samme fagbegrepene som går igjen 

i timene deres. Dette understreker at det eksisterer normer for fagbegrepene som brukes under 

literacyhendelsen. 

6.2 Den dominerende fagbegrepsbruken 

I dette kapittelet vil jeg diskutere hvilke fagbegreper som dominerer i timene, for å få mer 

innblikk i hva slags fagspråk lærerne samlet uttrykker i relasjon til argumenterende skriving, 

og det bildet av argumenterende skriving dette gir. I dette kapittelet vil jeg diskutere et 

hovedfunn fra analysen i kapittel 5.3, det vil si det bildet som skapes av argumenterende 

skriving gjennom lærernes summative fagbegrepsbruk under ett. 

Analysen viste at det kun ble brukt fagbegreper klassifisert som enten tilhørende 

argumentasjons- eller skrivedomenet, det vil si kun metaspråklige begreper, i lærernes 

introduksjoner til argumenterende skriveforløp. Analysen viste at det var noen sentrale 

metaspråklige fagbegreper fra argumentasjons- og skrivedomenet som alle lærerne brukte 

hyppig, som for eksempel «påstand» og «argument», og som derfor representerer 

kjernebegreper innenfor de tre undersøkte literacyhendelsene. Dette på tross av at 

skriveforløpene ikke skulle munne ut i samme skriveprodukt eller hadde samme 
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vurderingsform (se Tabell 4 Oversikt over primærdata). Dette bekrefter ideen om at det 

eksisterer norskfaglige normer for ritualer knyttet til tekst (Smidt, 2010).  

Det språklige undervisningsfoksuet resonnerer med kvalitativ forskning som viser at 

norsklærere stiller krav til spesialisert kunnskap om sjangeren, som struktur og argumentasjon 

(Bakke, 2019; Øgreid & Hertzberg, 2009). Bruken av metaspråklige fagbegreper samsvarer 

med det språklige fokuset i læreplanmålet: «skrive (…) argumenterende tekster (…) med 

begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» (Utdanningsdirektoratet, 

2013). Samlet indikerer dette at det eksisterer fagbegrepslige språkpraksiser og normer for 

samtalene knyttet til literacyhendelsen «introduksjon av et argumenterende skriveforløp», og 

at disse normene kjennetegnes av tekstformen «argumenterende tekst». Det språklige 

perspektivet henger trolig sammen med at norskfaget har et særskilt ansvar for teksttypen 

«argumenterende tekst», og skriving som grunnleggende ferdighet (Utdanningsdirektoratet, 

2013), og derfor både en fagspesifikk, men også en mer generell, fagovergripende literacy 

(Shanahan & Shanahan, 2008). Shanahan og Shanahan (2008) påpeker at 

ungdomsskolelærere ikke underviser fagspesifikt nok i skriveundervisningen. Kanskje viser 

denne studien eksempler på at norsklærere underviser fagspesifikt, i den forstand at de 

underviser i språklige aspekter som kjennetegner den argumenterende skriveformen generelt, 

reflektert gjennom hyppig bruk av metaspråklige fagbegreper. Kanskje peker dette i en annen 

retning enn Rødnes (2014) sin beskrivelse av norskfaget som et «snakkefag» uten fagsnakk. 

Samtalene i denne studien kan sies å være preget av fagsnakk knyttet til språket i seg selv. 

6.3 Iscenesettelsen av fagbegrepene 

Jeg vil i dette kapittelet legge fram to sentrale temaer fra analysen i kapittel 5.4, som forteller 

noe om bildene på argumenterende skriving som lærerne skaper. Jeg vil begynne med å 

diskutere utforsking av fagbegreper i ulike hovedaktiviteter. Jeg vil deretter diskutere 

iscenesettelsen i de mest dominerende hovedaktivitetene, definert som hovedaktiviteten som 

opptar mest tid, hos de tre lærerne. Det vil si muntlig argumentasjonsøvelse fra 

undervisningen til Jan Olav, og dekonstruksjon av modelltekst fra undervisningen til Elise og 

Monika. 
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6.3.1 Utforsking i ulike aktiviteter 

En nyere kvalitativ studie viser hvordan kombinasjon av muntlig og skriftlig bruk av språket, 

veiledet ut ifra bruk av fagbegreper som medierende ressurser, kan bidra til bedre skriftlige 

resultater (Rødnes, 2012). I revideringen av nåværende læreplan i norskfaget ser det ut til at 

linken mellom skriftlig og muntlig argumentasjon blir tydeligere, gitt at det slås fast at 

argumenterende muntlighet og skriftlighet blir stående i samme kompetansemål 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). Spørsmålet blir hvorvidt de ulike vekslingene mellom 

aktiviteter i denne studien ga et bilde av hva argumenterende skriving krever, noe forskning 

antyder at elever strever med å forstå (Freedman & Pringle, 1984; Newell et al., 2011).  

I timene til de tre lærerne, ble elevenes innledende bilde av sentrale 

argumentasjonsbegreper som «påstand» og «argument» forhandlet om og rekontekstualisert 

gjennom ulike sosiale interaksjoner og episoder (VanDerHeide & Newell, 2013), som 

helklasseinstruksjon, dekonstruksjon av modelltekst, muntlig argumentasjonsøvelse, 

materialisering og individuell skriving. Dette kan ha bidratt til å skape sammenheng mellom 

skriftlig, verbal, og indre tale, noe som er viktige aspekter ved kognitiv utvikling og derfor 

kompleks skriving (Vygotsky, 1986; Wittek & Dale, 2013). På denne måten skaper lærerne 

muligheter for å anvende nyervervete faglige begreper på gjentagende og varierte måter 

(Herholdt, 2013). Dette kan ha gitt et mer aktivt utforskende bilde av metaspråket i 

argumenterende skriving (Sigsgaard, 2013). Et eksempel på dette, er Elises generelle 

forklaringer av hva som kjennetegner en påstand i helklasseinstruksjon, for deretter å la 

elevene utforske dette i grupper, for så å materialisere begrepet kroppslig. På denne måten 

utforskes og rekontekstualiseres fagbegrepet «påstand» i de sammenbundne sosiale episodene 

og kontekstene (Sigsgaard, 2013; VanDerHeide & Newell, 2013). De sosiale interaksjonene i 

klasserommet kan på denne måten forme, forhandle om, og implementere en forståelse av 

argumentasjon (Lunsford, 2002). Kanskje kan dette bidra til å støtte elevene med en dypere 

forståelse av hva argumentasjon innebærer, et aspekt elever strever med (Berge, 2005; 

Freedman & Pringle, 1984).  

I iscenesettelsen av det dominerende fagbegrepet, anvender alle de tre lærerne en form 

for materialiseringsøvelse i undervisningen, kjennetegnet ved kroppsliggjøring av sentrale 

fagbegreper fra argumentasjonsdomenet, som «påstand» og «argument». Materialisering av 

konsepter kan være en måte å fasilitere utviklingen av nye mentale konsepter og handlinger 

(Leong, 1998; Wood et al., 1976). Det er grunn til å anta at elever strever med 
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argumenterende skriving fordi argumentasjon er grunnleggende dialogisk, men elevene vet 

ikke hvem som er mottaker eller hvilken kontekst de skriver i (Andrews, 1995). På denne 

måten får ikke elevene oppleve hvordan kommunikasjon, også i skriftform, er dialogisk 

(Andrews, 1995) og i kontinuerlig møte med «thousands of living dialogic threads, woven by 

socio-ideological consciousness around the object of an utterance» (Bakhtin, 1981, s. 276). 

Elevene blir derfor i stedet nødt til å forestille seg mottakeren og konteksten, og drive 

argumentasjonen fram selv, og derfor utvikle et nytt sett med kognitive og retoriske 

ferdigheter for å kunne mestre det dialogiske aspektet i skriftlig argumentasjon (Andrews, 

1995; Freedman & Pringle, 1984; Igland, 2009). Kanskje kan en si at 

materialiseringsøvelsene kan bidra til å tydeliggjøre dette dialogiske aspektet ved 

argumentasjon. I disse øvelsene skulle elevene ta stilling til en påstand eller et dilemma, og 

illustrerte dermed med egne kroppsbevegelser hvordan tankeprosessene bak argumentasjon 

foregår. Tvilssituasjonene kan sies å kroppsliggjøre hvordan man «krangler» med de ulike 

stemmene i en argumenterende tekst (Bakhtin, 1998). Monika uttrykker det dialogiske slik 

etter materialiseringsøvlsen: «Og når dere nå tenkte gjennom om dere var enig eller ikke, så er 

jeg sikker på at det også gikk noen g- at dere gjorde dere noen tanker. Om hvorfor er jeg enig 

og hvorfor er jeg ikke enig. Da reflekterer dere rundt deres argumenter for å sitte, hvilke 

argumenter har jeg for å eventuelt reise meg». På denne måten kan materialiseringsøvelser 

som dette gi et tydeligere bilde av konflikten med ulike stillingtakener, og derfor det 

dialogiske aspektet i skriftlig argumentasjon. 

Materialiseringsøvelsene i Jan Olav og Monika sin undervisning, hvor valget står 

mellom kun to sider, kan gi et noe forenklet bilde av argumentasjon som enten-eller. Denne 

tanken om «clash of opposites», det vil si en reduksjon av muligheter til å være et valg 

mellom enten for eller imot, er noe skolen har blitt klandret for å bidra til: «It militates against 

thought rather than providing an arena or vehicle for it» (Andrews, 1995, s. 60). Det er grunn 

til å anta at en slik forenklet modell av virkeligheten kan føre til en overflatisk og enkel 

argumentasjon, noe forskning viser at elever har utfordringer med å unngå (Berge, 2005). 

6.3.2 De mest dominerende hovedaktivitetene 

I Jan Olav sin time ble det anvendt mest tid til den muntlige argumentasjonsøvelsen, og i 

Elise og Monika sine timer ble det anvendt mest tid til dekonstruksjon av modelltekst. Jeg vil 

under diskutere disse tilnærmingene og hva slags bilde av argumeterende skriving de kan gi. 
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Muntlige argumentasjonsøvelser er forskningsmessig anerkjent som verdifulle øvelser 

i argumenterende skriveundervisning (Andrews et al., 2009; Nippold & Ward-Lonergan, 

2010; Reznitskaya et al., 2001). Jan Olavs undervisningsøkt var den eneste som hadde en 

autentisk, i overbevisningsforstand, og åpen elevstyrt muntlig argumentasjonsøvelse. Denne 

muntlige argumentasjonsøvelsen kan fungere som en dialogisk øvelsesarena for 

argumentasjon, hvor deltagerne begynner å internalisere et argumentasjonsskjema de kan 

anvende i ulike kommunikative sammenhenger (Reznitskaya et al., 2001). Muntlige 

argumentasjonsøvelser kan også føre til mer fleksible, åpne holdninger (Nippold & Ward-

Lonergan, 2010), og elevene får testet ut eventuelle svakheter ved argumentasjonen sin 

(Ferretti et al., 2000).  

Iscenesettelsen til Jan Olav ga et bilde av argumenter og argumenterende skriving som 

kulturelle redskaper (Vygotsky, 1986) med en faktisk funksjon, som de kan bruke til å 

overbevise andre i en autentisk situasjon. Denne tilnærmingen kan illustrere et ønske om at 

skriving skal være meningsfullt og relateres til et klart formål med en mottaker, noe lærere 

ofte velger å ikke gjøre (Newell et al., 2011; Smidt, 2010; Smidt et al., 2011). Muligvis skapte 

Jan Olav et bilde av argumenterende skriving som et konsept med en autentisk og dialogisk 

kommunikativ hensikt, som er en forskningsmessig anerkjent strategi for skriveundervisning 

(Andrews, 1995; Andrews et al., 2009; Purcell-Gates et al., 2007). Dette er ulikt 

undervisningsøkten til Monika, hvor argumenter kommenteres i felles klassesamtale, men 

ikke blir prøvd ut formålsrettet for å overbevise noen. Følgelig blir ikke argumentene testet i 

autentiske overbevisningssituasjoner, og det skapes et mindre tydelig bilde av argumenters 

potensielle effekt. Samtidig er Monika den læreren som er mest eksplisitt når det kommer til å 

referere til formålet med skrivingen, og sånn sett kan en argumentere for at Monika gir et 

eksplisitt metaspråklig formålsrettet bilde av argumenterende skriving. 

Jan Olav sin muntlige argumentasjonsøvelse kunne vært basert på tekstinformasjon for 

å trene opp elevenes evne til å vurdere argumenter og bruke tekstinformasjon som grunnlag 

for argumenter (Reznitskaya et al., 2001). Debatten i hans undervisning underbygget i stor 

grad ekspressive aspekter ved argumentasjon. Dette kom til uttrykk i analysen i kapittel 5.2, 

som viste Jan Olavs utstrakte bruk av krigs- og spillmetaforer i undervisningen, og 

følelsesladde fagbegreper som «motstander», «følelse» og «synspunkt». Forskning viser at 

lærere har utfordringer med å formidle bevisføring og lærer ikke elevene å identifisere og 

bevisføre inferenser, påstander og antagelser fra tekster (Applebee & Langer, 2013; Newell et 
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al., 2011). Forskning viser også at elever strever med å distansere seg fra saken, og i stedet 

bygger opp argumentasjonen sin ut ifra personlige erfaringer (Berge, 2005). En muntlig 

argumentasjonsøvelse uten bruk av tekster kan sies å underbygge bildet av personlig, 

ekspressiv og subjektiv argumentasjon.  

De beste argumentene ble, i timen til Jan Olav, målt ut ifra hvorvidt de var 

overbevisende i en retorisk debattsituasjon. Dette kan skape et forenklet bilde om at det beste 

argumentet alltid er det som tåler vann i en overbevisningssituasjon. Det er grunn til å anta at 

elever trenger støtte i å forstå hva det er som kjennetegner et godt og objektivt argument i 

ulike situasjoner, og Andrews (1995) argumenterer for at argumenterende skriveundervisning 

bør balansere en retorisk og logisk tilnærming. I timene til Elise og Monika, undervises det 

metaspråklig eksplisitt både i deklarative og prosedurelle ferdigheter til å underbygge 

påstander, aspekter som lærere ofte strever med (Newell et al., 2011). Elise og Monika kan 

begge sies å ligge nært opp til undervisning i Toulmin-modellen (Toulmin, 2008), og de 

skapte slik et kunnskaps- og objektivitetsfokusert bilde av argumentasjon, noe forskning viser 

at elever strever med å gjøre alene (Berge, 2005).  

Lærermodellering er ansett som en forskningsmessig anerkjent måte å bidra til 

elevenes argumenterende skriving (Andrews et al., 2009), og har potensiale til å gi et tydelig 

bilde av hvordan elevene skal formulere argumenter skriftlig (Håland, 2018). Både Elise og 

Monika anvendte lærermodellering i form av dekonstruksjon av modelltekster i sine 

undervisningsøkter, noe som anerkjennes som verdifulle innledninger til skriveprosesser 

(Kringstad & Lorentzen, 2014; Rose & Martin, 2012). En dekonstruksjonssamtale av 

modelltekster skal fungere som stillas (Wood et al., 1976), og kan gi elevene et bilde av 

argumenterende skriving som noe de selv kan mestre (Håland, 2018). Gjennom metaspråklige 

diskusjoner knyttet til hvordan elevene kan identifisere og underbygge «påstand» eller 

«argument» ut ifra samtaler om modelltekstene, kan en skape et tydeligere bilde av 

bevisføring i argumenterende skriving, gjennom å sosialisere og veilede elevene inn i en 

språkpraksis (Skjelbred, 2013). Elise og Monika modellerer hvilke metaspråklige begreper 

som er relevante for å kunne benevne språktrekk i egne og andres tekster (Kringstad & 

Lorentzen, 2014), og skaper slik bilder av hvordan påstander lages i et fagfelt, hvordan 

bevisføring blir gjort, og hvordan argumenter kan bli evaluert av andre (Shanahan & 

Shanahan, 2008). 
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6.4 Det totale bildet for hver enkelt lærer 

I dette kapittelet vil jeg samle trådene fra de ulike diskusjonskapitlene, og diskutere den 

enkelte lærers totale og innledende bilde av argumenterende skriving. 

Elise er den, av de tre, som gir det mest balanserte bilde, mellom logikk og retorikk, av 

argumenterende skriving. I intervjuet, og i iscenesettelsen av fagbegrepet «påstand», 

vektlegges en mer ideasjonelt orientert og kunnskapssøkende undervisning (Newell et al., 

2014). I intervjuet fremhever Elise det å sette seg inn i en sak, vurdere gyldigheten til 

argumenter, samt dialogiske aspekter ved argumenterende skriving (Bakhtin, 1998). Samlet 

fører dette til at Elise, i intervjuet, skaper et bilde av argumenterende skriving som en slags 

individuell prosess «i hodet», i møte med kunnskap, men også i møte med andre, og dette 

trekker bildet i henholdsvis en logisk og retorisk retning (Andrews, 1995; Øgreid, 2018). Elise 

nærmer seg Toulmin-modellen i undervisningen, i den forstand at hun anvender begrepet 

«påstand» som en slags hovedpåstand eller konklusjon, og «argument» som «alt det» som 

leder fram til konklusjonen. Denne beskrivelsen trekker bildet i en logisk retning, fordi det 

ikke er fokus på kommunikasjon og kontekst (Brodersen et al., 2007). 

Applebee og Langer (2013) hevder at undervisning i argumenterende skriving ofte 

foregår i form av formulariske og forenklede versjoner av argumentasjon, som ikke tar hensyn 

til den retoriske konteksten ytringer oppstår i. Elises bilde av argumenterende skriving i 

undervisningen er preget av anerkjennelse av hvor krevende skriveformen er, men at hun 

stiller krav til elevenes objektive slutninger basert på kunnskap, og fokuserer i liten grad på 

målet om å overbevise noen. Dette manglende kommunikasjonsaspektet trekker bildet i en 

logisk retning (Brodersen et al., 2007). Samtidig indikerer de ulike metaspråklige 

rekontekstualiseringene av «påstand», at hun anvender en mer klasseromstilpasset versjon av 

logikk, enn Øgreid (2018) sin forståelse av logikk som bestående av premiss og konklusjon 

uavhengig av sosial kontekst. Elise iscenesetter «påstand» gjennom en materialiseringsøvelse 

som nærmer seg en autentisk, og derfor mer retorisk, sosial kommunikasjonssituasjon. Samlet 

kan en si at hennes inngående utforsking av fagbegrepet «påstand» kan være en måte å 

veilede elevene inn i et fagspråk (Kvithyld & Kringstad, 2013), og møte elevenes utfordringer 

med en dypere forståelse av argumentasjon, noe forskning viser at elever strever med (Berge, 

2005; Freedman & Pringle, 1984). I intervjuet uttrykker hun nettopp dette inngående og dype 

aspektet ved argumentasjon som et formål i undervisningen: «[D]et å lære seg å sette seg inn i 
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en sak før du på en måte bestemmer deg for hvilken side du står på, hvilket slags argument du 

syns er det mest gyldige. Det er en mangelvare i samfunnet i dag. Ting går så utrolig fort». 

 Jan Olav gir et retorisk bilde av argumenterende skriving. Både intervjuet og 

iscenesettelsen av fagbegrepet «argument» preges av en sosiokulturell og retorisk orientert 

undervisning (Newell et al., 2014). I iscenesettelsen av fagbegrepet «argument», definerer 

ikke Jan Olav begrepet metaspråklig eksplisitt. Elevene får i stedet mulighet til å forhandle og 

utforske seg fram til sin egen definisjon, gjennom ulike rekontekstualiseringer i form av 

vekslinger som har potensiale til å skape sammenheng mellom indre tale, skrift og verbal tale 

(Herholdt, 2013; Lunsford, 2002; Wittek & Dale, 2013). Han er den eneste av de tre som 

iscenesetter gjennom utstrakt bruk av individuell skriving, og sånn sett får elevene utforsket 

fagbegrepet «argument» gjennom et skrivefokusert bilde. Skriftlige argumenters styrke blir, i 

iscenesettelsen til Jan Olav, målt ut ifra en autentisk, muntlig og sosial 

overbevisningssituasjon. Jan Olav skaper således et bilde av skrivingen som relevant og 

formålsrettet, noe som er mangelvare i dagens skriveundervisning (Smidt, 2010). På denne 

måten skaper Jan Olav et mer mottaks- og kontekstorientert bilde av argumenterende 

skriving. Han skaper et bilde av at argumenters styrke måles ut ifra en mottaker, men ikke 

nødvendigvis et eksplisitt bilde av hvordan elevene skal møte utfordringer som begrunnelse, 

objektivitet og saklighet i skriftlige argumenterende tekster, noe elever strever med å forstå 

hvordan de skal gjøre (Berge, 2005).  

Monika er den som er nærmest å gi et strukturorientert (Newell et al., 2014) og 

metaspråklig skrivefokusert bilde av argumenterende skriving. I intervjuet uttrykker hun 

hovedsakelig språk og struktur som formålet med undervisningen. Den argumenterende 

strukturen er noe forskning viser at elever strever med (Andrews, 1995; Berge, 2005; 

Freedman & Pringle, 1984). Monika har langt hyppigere bruk av fagbegreper enn de andre to 

lærerne i undervisningen, noe som antyder at hun forsøker å understreke systematikken og 

veilede elevene inn i et metaspråklig fagspråk (Wittek & Dale, 2013; Kvithyld & Kringstad, 

2013). I intervjuet begrunnet hun formålet med den aktive bruken av fagbegreper som at de 

skulle lære å «dekode skriveoppgaver». Dette antyder nettopp formålet med å sosialisere 

elevene inn i fagspråket, gjennom å bruke og modellere egen forståelse av fagbegreper 

(Blikstad-Balas, 2016, Kvithyld & Kringstad, 2013), samt tydeliggjøre de metaspråklige 

normene som styrer tekstpraksisen i norskfaget for å gjøre sekundærdiskursen mer 

tilgjengelig (Gee, 2012; Skjelbred, 2013; Øgreid, 2018).  
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I iscenesettelsen av fagbegrepet «argument», poengterer Monika eksplisitt hvordan 

elevene skal forstå systematikken mellom utvalgte metaspråklige fagbegreper (Wittek & Dale, 

2013), og videre hvordan de kan «bruke» fagbegreper som formålsrettede verktøy. Hennes 

eksplisitte metaspråklige definisjon av «påstand» og «argument», i undervisningen, gjør at 

hun, i likhet med Elise, nærmer seg Toulmin-modellen. Monika tar et steg nærmere denne 

modellen, gjennom å dele inn fagbegrepet «argument» i noe som kan minne om «belegg» og 

«ryggdekning». På denne måten kan Monika ha skapt et nyansert bilde av argumenters 

oppbygging. Hun maler et bilde, i intervju og realisering av fagbegrepene, av argumenterende 

skriving som en objektiv språklig stil, og skaper implisitt et bilde av at det er forskjeller 

mellom en muntlig og skriftlig argumentasjon, et annet aspekt elever strever med (Andrews, 

1995; Freedman & Pringle, 1984). Monika, i likhet med Jan Olav, maler et formålsrettet bilde 

av argumenterende skriving som en retorisk affære hvor målet er å overbevise en leser. På 

denne måten gir også Monika elevene et bilde av argumenterende skriving som relevant, et 

område forskning har vist at lærere har et forbedringspotensiale (Smidt, 2010). Monika skaper 

et bilde av at elevene behøver metaspråklige begreper som «argument» som midler for å 

overbevise, men elevene tester aldri ut effekten av argumenter i autentiske sosiale, 

kommunikative situasjoner (Purcell-Gates et al., 2007). 

6.5 Didaktiske implikasjoner 

Funnene som til nå har blitt diskutert kan ha relevans for norsklæreres undervisningspraksis, 

og avslutningsvis vil jeg peke på noen didaktiske implikasjoner ved denne studien. Jeg har 

vist hvordan ulike undervisningstilnærminger skaper ulike bilder av argumenterende skriving. 

Jeg mener at studien bærer med seg didaktiske implikasjoner når det kommer til bruk av 

muntlige, ekspressive, autentiske overbevisningsøvelser som introduksjoner til 

argumenterende skriveforløp, til forskjell fra andre modellerende og eksplisitt metaspråklige 

tilnærminger. Jeg vil påstå at en muntlig argumentasjonsøvelse kan gi et formålsrettet, 

autentisk og relevant bilde av argumenterende skriving, hvor argumentene som skapes faktisk 

testes ut som verktøy i en autentisk retorisk situasjon. Forskning viser at det eksisterer et 

potensiale til å klargjøre skrivingens formål (Smidt, 2010), og overbevisningsøvelser kan 

derfor være en meningsfull inngang til argumenterende skriving for å tydeliggjøre formålet 

med skrivingen. Samtidig kan det være krevende for elever å vite hvordan de skal overføre 

denne kunnskapen til en skriftlig argumenterende tekst (Andrews, 1995). Dersom en innleder 



78 

 

mer metaspråklig eksplisitt gjennom bruk av for eksempel modelltekster, får elevene et bilde 

av hvordan argumentasjon kan opptre i skriftlig form, og på den måten diskutere hvorvidt det 

virker mer eller mindre overbevisende på en potensiell, tenkt leser. Dette kan føre til et 

tydeligere bilde av viktigheten av aspekter som objektivitet, saklighet og 

kunnskapsbegrunnete påstander i de argumenterende tekstene. Det er umulig å fastslå en og 

samme «løsning» på en argumenterende skriveintroduksjon, men, som Ivanič (2004) 

poengterer: «[A] fully rounded pedagogy would derive from a multifaceted view of the nature 

of writing». 

 For å få mer kunnskap om hvordan sekundærdiskurser læres i undervisning, vil det 

være nyttig med forskning som går empirisk tett på hvordan elevene responderer på 

undervisningen. Særlig mener jeg det er behov for studier som ser på hvordan elevene 

responderer på ulike typer innramming av samtaler veiledet av læreren. Det kan være 

interessant å følge de ulike språklige konseptene, begrepene og forståelsene som lærere 

lanserer gjennom et helt skriveforløp, og undersøke på hvilke måter de forhandles om og 

endrer mening underveis. Dette for å se hvordan elevene tar tak i ulike faglige konsepter og 

anvender dem i egen skriving på ulike vis. Det er også interessant å undersøke hvorvidt ulike 

former for samtaler, tematikk og undervisning i argumentasjon fører til ulike mer eller mindre 

polariserte, nyanserte eller velbegrunnete former for argumenterende elevtekster, særlig med 

tanke på at elevene vokser opp i en stadig mer kompleks verden preget av «fake news» og 

polariseringstendenser. 
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7 Avslutning 

Den summative innholdsanalysen av hvilke fagbegreper som var i spill, kan tyde på at det 

eksisterer normer for språkprasisen ved literacyhendelsen «introduksjoner til argumenterende 

skriveforløp», da de tre lærerne bruker mange av de samme mestaspråklige fagbegrepene fra 

både argumentasjons- og skrivedomenet. Studien viser eksempler på tre norsklærere som 

underviser fagspesifikt i fagspråklige aspekter som kjennetegner den argumenterende 

sekundærdiskursen. Analysen viste stor grad av samsvar mellom det bildet av argumenterende 

skriving lærerne skaper i intervjuene, og det bildet de skaper av argumenterende skriving i 

undervisningen (Newell et al., 2014). Dette indikerer at det bildet lærerne skaper av 

argumenterende skriving i undervisningen neppe er tilfeldig, men basert på bevisste 

undervisningsvalg.  

Det eksisterte forskjeller mellom de tre lærerne i måten de dominerende fagbegrepene 

ble iscenesatt på, og lærerne ga derfor litt ulike bilder av hva argumenterende skriving er. Den 

ene læreren, Elise, ga et hovedsakelig ideasjonelt orientert bilde av argumenterende skriving, 

slik Newell et al. (2014) definerer det, gjennom et kunnskapsrettet, metaspråklig eksplisitt og 

utforskende bilde av fagbegrepene som tilhører den argumenterende diskursen. I intervjuet, 

trekker Elise fram hvordan formålet med undervisningen er at elevene skal gå i «dialog» med 

kunnskap og andre, og i iscenesettelsen av «påstand», vektlegger hun aktiv utforsking av 

begrepet og definerer det eksplisitt som et metaspråklig begrep som er nyttig i elevenes egen 

skriving. Elise gir slik et balansert bilde av argumenterende skriving som både retorikk og 

logikk (Andrews, 1995). 

Den andre læreren, Jan Olav, var den eneste som skapte et sosiokulturelt, retorisk 

orientert bilde av argumenterende skriving i intervju og undervisning, slik Newell et al. 

(2014) definerer det. En av grunnene til at elever strever med å skrive argumenterende kan 

være læreres manglende fokus på formål og mottaker i undervisningen (Newell et al., 2011). 

Jan Olav var den eneste læreren som iscenesatt med en autentisk og elevstyrt 

argumentasjonsøvelse hvor formålet var å overbevise en motstander. Dette retoriske 

overbevisningsaspektet ble bekreftet i intervjuet, da han var den eneste av lærerne som 

eksplisitt beskrev overbevisningsaspekter som et av formålene med undervisningen. En kan 

argumentere for at Jan Olav, i motsetning til mange skrivelærere i Norge, gir elevene et 

formålsrettet bilde av at argumenterende skriving har en autentisk sosialt kommunikativ 
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funksjon, og det er grunn til å anta at dette kan virke motiverende for elevene (Kringstad & 

Kvithyld, 2013a; Kringstad & Kvithyld, 2013b; Melby & Kvithyld, 2011, Purcell-Gates et al., 

2007; Smidt, 2010). Samtidig var Jan Olavs undervisning ekspressivt iscenesatt med 

subjektive fagbegreper som: «motstander», «følelse» og «synspunkt». Dette kan underbygge 

personlig subjektivitet i elevenes argumenterende  skriving, noe forskning har vist at elever 

strever med å unngå (Berge, 2005). 

Den tredje læreren, Monika, ga et hovedsakelig strukturorientert, slik Newell et al. 

(2014) definerer det, og retorisk bilde av undervisningen (Øgreid, 2018). I intervjuet fokuserte 

Monika på språkstil og struktur i skrivingen, og, i undervisningen, refererte hun ofte til 

elevene som skrivere, og hvordan de skal bruke fagbegreper som verktøy for overbevisning i 

egen skriving. Monika brukte hyppigere fagbegreper i undervisningen, og beskrev dette i 

intervjuet som en måte å lære dem å «dekode skriveoppgaver». Monika forsøker med andre 

ord, gjennom eksplisitt metaspråklig bruk av fagbegreper, å gjøre argumenterende skriving 

mer tilgjengelig for elevene, gjennom å sosialisere og veilede dem inn i en sekundærdiskurs 

(Skjelbred, 2013; Kvithyld & Kringstad, 2013). Monika ga et formålsrettet bilde av 

argumenterende skriving i undervisningen, gjennom å referere til å «bruke» argumenter for å 

overbevise andre. 

Elise og Monika organiserer undervisningen slik at dekonstruksjon av modelltekster er 

den mest dominerende aktiviteten i undervisningen, noe som er en anerkjent 

undervisningsstrategi i argumenterende skriving (Andrews et al., 2009). Begge kan sies å 

iscenesette dominerende fagbegreper nært opp til Toulmin-modellen (Toulmin, 1958), mer 

eller mindre logikk- eller retorikkpreget. Undervisningen til disse to lærerne er eksplisitt 

metaspråklig, enten ved bruk av vurderingsskjema eller modelltekster, og elevene får kanskje 

et eksplisitt metaspråklig bilde av hvordan en argumenterende tekst, og kunnskapen i den, kan 

bygges opp skriftlig (Shanahan & Shanahan, 2008). Både Elise og Monika vektlegger 

objektivitetsaspektet ved skrivingen, og den språklige argumenterende stilen er noe forskning 

viser at elever strever med (Berge, 2005; Freedman & Pringle, 1984). Lærerne refererer ofte 

til elevene som skrivere, og kanskje gir dette elevene et oppnåelig og eksplisitt bilde av hva 

argumenterende skriving innebærer, slik at de kan forestille seg selv som argumenterende 

skrivere.  
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Vedlegg 1: NSD-godkjenning 

NSD Personvern  
05.10.2018 11:25 

Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 423605 er nå vurdert av NSD. 

Følgende vurdering er gitt:  

 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 

samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 

er dokumentert i meldeskjemaet med vedlegg den dagens dato, samt i 

meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan starte.  

 

MELD ENDRINGER  

Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å 

melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi 

om hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  

 

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET  

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 

01.09.19.  

 

LOVLIG GRUNNLAG  

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 

personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 

samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 

utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 

tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, 

jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

 

PERSONVERNPRINSIPPER  

NSD finner at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 

prinsippene i personvernforordningen om: - lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 

5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon om og samtykker til 

behandlingen - formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn 

for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, 

uforenlige formål - dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles 

opplysninger som er adekvate, relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for å oppfylle formålet  

 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER  
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De registrerte vil ha følgende rettigheter i prosjektet: åpenhet (art. 12), informasjon 

(art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), 

underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). NSD vurderer at informasjonen om 

behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til form og innhold, jf. 

art. 12.1 og art. 13. Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, 

har behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.  

 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER  

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). For 

å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller 

rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  

NSD vil følge opp behandlingen ved planlagt avslutning for å avklare om 

behandlingen av personopplysningene er avsluttet i tråd med det som er 

dokumentert. Lykke til med prosjektet! Kontaktperson hos NSD: Hanne J. Pekovic, 

Rådgiver Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring og informasjonsskriv for elever og foresatte
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Vedlegg 3: Samtykkeerklæring og informasjonsskriv for lærere 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 

Intervjuguide Kristin Sendstad 

Masteroppgave høsten 2018-våren 2019 

Orientering: 

Jeg kommer fra Universitetet i Oslo og har akkurat observert din undervisning, for å 

undersøke hvordan oppstart av en lengre skriveperiode knyttet til ‘argumenterende tekst’ 

foregår på ungdomstrinnet i dag. Jeg ønsker nå å intervjue deg, for å finne ut mer om din 

beskrivelse av timen, i tillegg til hvilke begrunnelser du har for de valgene du tok før og 

underveis i undervisningen. Jeg vil også filme og intervjue en annen lærer ved en annen skole, 

og ingen av klasserommene vil være identifiserbare i dette prosjektet. 

Målet med dette intervjuet er altså å få en rikere beskrivelsen av timen som akkurat forløp.  

Jeg ønsker å bruke det jeg observerer i denne studien til å skrive en masteroppgave om to 

ulike læreres introduksjon til et lengre skriveforløp innenfor sjangeren argumenterende tekst 

på ungdomstrinnet. 

(Be om signert samtykkebrev, minn om retten til å trekke seg og at data vil bli behandlet 

konfidensielt og oppbevart anonymt. Ingen skoler eller enkeltpersoner vil kunne kjennes igjen 

i masteroppgaven.) 

(Minne om at hun ikke skal snakke om enkeltelever/lærere ved navn eller slik at de kan 

kjennes igjen.) 

Jeg vil ta opp samtalen på denne lydbåndopptakeren. Lydfilen vil bli lagret på sikker server på 

Universitetet i Oslo. Jeg vil også gjøre notater underveis i intervjuet. 

 

Temaer Forskningsspørsmål Intervjuspørsmål 

Kontekstualisering. 

Selve læreren og 

tidligere 

undervisning. 

Hva slags lærer er 

dette (alder og 

erfaring) og hva har 

elevene vært 

igjennom av 

skriveundervisning 

før (mengde og 

type)? 

Hvilke fag underviser du i? 

Hvor mange år har du arbeidet som lærer og 

norsklærer? 

Hva slags utdanning har du? 

Hvor gammel er du? 

 

Vil du si du har fokusert mye på skriving 

med denne klassen tidligere? 

Hva slags erfaring har du med undervisning 

i argumenterende skriving? 

 

Hvilke skriveforløp har denne klassen 

tidligere vært igjennom? 

Hvilken erfaring har elevene med 

argumenterende skriving fra før av?  
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Hva syns du er det viktigste elever skal lære 

ved skrivehandlingen ‘å argumentere’ – og 

hvorfor?  

Beskrivelse av 

skriveprosessen og 

timen med egne 

ord og 

begrunnelser for 

valgene. 

Hvordan beskriver 

læreren hva som 

skjedde, og hvordan 

blir disse valgene 

begrunnet?  

 

Selve skriveprosessen og formålet med 

den 

Kan du beskrive skriveprosessen elevene 

skal igjennom nå?  

Oppfølgingsspørsmål:  

- Hvor lang tid går prosessen over?  

- Hva slags oppgave skal de skrive?  

- Hvordan skal de vurderes? 

Hva er det viktigste formålet med denne 

skriveprosessen generelt, og denne timen 

spesielt? 

Oppfølgingsspørsmål: 

- Hvorfor/hvorfor ikke, ble dette 

presentert i timen? 

- Hvis ja: Hvordan ble formålet 

presentert og hvorfor det? 

- Hvordan planla du skriveprosessen 

med tanke på dette formålet? 

- Er formålet autentisk (skal den 

brukes til noe utover 

skolesammenheng)? Hvorfor/hvorfor 

ikke?  

Hvorfor/hvorfor ikke valgte du å undervise 

eksplisitt i argumenterende skriving?  

- Hvis nei: Har du tenkt til å fokusere 

på dette framover i skriveprosessen? 

 

Innholdet/tematikken i skriveprosessen 

- Hvorfor valgte du temaet (x)? 

- Hvorfor/hvorfor ikke, ble tema 

presentert i første time? 

- Hvorfor valgte du å presentere 

temaet på denne måten? 

- Hvordan jobbet elevene med dette 

temaet? 

- Hvorfor valgte du å legge opp til (x) 

arbeidsmetode med dette temaet? 

 

Teorien bak argumentasjon og teoretiske 

begreper 

- Hva slags teori fokuserte du på å 

lære bort denne timen? 

- Hvorfor valgte du å fokusere på (x) 

teori?  

- Hvorfor introduserte du denne 

teorien på dette tidspunktet? 
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- Hvorfor valgte du å arbeide med den 

ved bruk av (x) arbeidsform 

(helklasse, grupper el.)? 

 

- Kan du nevne noen fagbegreper du 

presenterte for elevene denne timen? 

- Hvorfor valgte du å presentere 

begrepene (x)? 

- Hvorfor på dette tidspunktet? 

- Hvorfor på denne måten? 

 

- Hvilke læringsressurser valgte du å 

bruke (f.eks. hefter, skriv, PP)?  

- Hvorfor ble akkurat disse valgt ut? 

- Hvorfor/hvorfor ikke ble skriving 

valgt ut som en læringsressurs? 

 

Designet av timen og spesielt første 

aktivitet 

- Hvordan ble timen lagt opp (de ulike 

aktivitetene)? 

- Hvorfor dette designet? 

- Hva slags aktivitet valgte du å åpne 

med? Hva slags arbeidsmetode i 

denne aktiviteten? 

- Hvorfor valgte du å åpne med (x) 

aktivitet?  

 

Modellering 

- Vil du si du modellerte skrivingen 

for elevene denne timen? (dvs. enten 

viste hvordan man skriver eller ved 

diskusjon av modelltekst). 

- Hvorfor valgte/valgte du ikke å 

modellere skriving denne timen? 

- Hvis nei: Ser du for deg å gjøre det 

framover? 

- Hvis ja: Hvordan foregikk dette? 

- Hvis ja til bruk av modelltekst: 

Hvordan ble det jobbet med denne? 

Hvorfor ble akkurat denne valgt ut? 

Avslutning. Er det noe læreren 

brenner inne 

med/spørsmål til 

meg? 

Er det noe mer du kan komme på som kan 

være nyttig i arbeid med introduksjon til 

argumenterende skriving i et skriveforløp? 

Er det noe du vil legge til eller utdype som 

ikke har kommet så godt frem i dette 

intervjuet? 

Har du noen spørsmål i forbindelse med 

dette intervjuet? 
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Vedlegg 5: Transkripsjonsnøkkel 

 

Latter.............................................................. @ 

Viktig bevegelse............................................. // 

Sies samtidig......................................................... [ ] 

Utelatt deler av sitatet........................................... (...) 

Sies med trykk som minner om anførselstegn....... "" 

Anonymiserte navn.................................................(elevnavn) eller (lærernavn) 

 

 


