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Sammendrag 

Temaet i denne masteroppgaven er norsklæreres forståelse og bruk av de to sentrale 

norskfaglige begrepene «sjanger» og «teksttype». Etter revideringen av Kunnskapsløftet 

(LK06) i 2013, har både sjanger- og teksttypebegrepet vært en del av læreplanen i norsk. 

Dette er to komplekse tekstbegreper. Formålet med denne studien er derfor å undersøke 

hvordan disse begrepene blir forstått og brukt i en norskfaglig kontekst. Jeg har undersøkt 

studiens problemstilling ved å gjennomføre tre fokusgruppeintervjuer med til sammen ni 

norsklærere ved tre forskjellige videregående skoler på Østlandet. Funnene blir diskutert i lys 

av nyretorisk sjangerteori og tekstlingvistiske perspektiver, da «sjanger» og «teksttype» er to 

viktige forskningstemaer innenfor henholdsvis hver av disse teoretiske retningene. 

 Det overordnede funnet i studien er at det råder en viss begrepsforvirring blant 

norsklærerne i utvalget. De synes det er utfordrende å gi en presis beskrivelse av hvordan de 

forstår sjanger- og teksttypebegrepet, samt hvordan disse begrepene forholder seg til 

hverandre. Det virker imidlertid som at de synes det er noe enklere snakke om hvordan de 

bruker begrepene i undervisningen. Videre viser funnene at det er betydelig forskjell på i 

hvilken grad sjanger- og teksttypebegrepet er internalisert i norsklærernes begrepsrepertoar. 

Norsklærerne har en mye klarere forståelse av sjangerbegrepet enn av teksttypebegrepet. De 

beskriver sjangerbegrepet som et kategoriseringsbegrep som brukes til å sortere tekster ut ifra 

bestemte forventninger og normer knyttet til innhold, form og formål. Når det gjelder 

teksttypebegrepet, enes ikke norsklærerne om en felles begrepsforståelse. De er derimot enige 

om at de opplever teksttypebegrepet som et videre og mindre normativt tekstbegrep 

sammenlignet med sjangerbegrepet. Den tydeligste tendensen i materialet vedrørende 

norsklærernes undervisningspraksis, er at åtte av de ni norsklærerne sier at de bruker 

teksttypebegrepet som et overordnet tekstbegrep. Dette innebærer kort fortalt at de forsøker å 

lære elevene hvilke sjangre de kan skrive for å realisere de ulike teksttypene.  

 Alt i alt peker funnene i retning av at det er behov for å holde liv i diskusjonen 

omkring forståelsen og bruken av sjanger- og teksttypebegrepet i norskfaget. Felles delte 

begrepsforståelser med faglig forankring kan bidra til god skriveopplæring. Det er varslet at 

«sjanger» og «teksttype» skal likestilles i den nye læreplanen i norsk som skal implementeres 

i 2020. Forståelsen og bruken av disse to tekstbegrepene er derfor et spesielt relevant tema for 

diskusjon i tiden fremover.   
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1 Innledning  

Å kunne skrive er én av de fem grunnleggende ferdighetene (Utdanningsdirektoratet [Udir] 

2012: 5), og ikke uten grunn. Det er avgjørende at elevene utvikler skrivekompetanse både for 

å kunne lære og formidle kunnskap i fagene, men også for å kunne delta i samfunnet som 

demokratiske medborgere (Klein, Arcon, Baker 2016: 245; Defazio, Jones, Tennant og Hook 

2010: 34; Knipper og Duggan 2006: 462; Berge 2005: 3; Berge 2012: 79 – 80). Varierte 

skriveaktiviteter utgjør en betydelig del av hverdagen, både på jobb og privat (Karlsson 2005; 

Karlsson 2009; Dewilde 2016). I dagens samfunn er rett og slett skriftlige ferdigheter en 

forutsetning for å kunne delta aktivt i demokratiet og samfunnslivet for øvrig (Brockmeier og 

Olson 2009: 4; Blikstad-Balas, Roe og Klette 2018: 120). Det å kunne uttrykke seg 

hensiktsmessig i ulike kontekster, er derfor et viktig aspekt ved den totale skrivekompetansen 

elevene må utvikle gjennom skoleløpet. For å kunne velge egnet uttrykksform i ulike 

kommunikative situasjoner, vil det være til stor hjelp å ha god kjennskap til ulike sjangre og 

teksttyper.   

 «Sjanger» og «teksttype» er to sentrale begreper i læreplanen i norsk. Det er derfor 

viktig at elevene lærer hva disse begrepene rommer. En grunnleggende forståelse av sjanger- 

og teksttypebegrepet er nødvendig for elevenes utvikling av tekstkompetanse. For at elevene 

skal tilegne seg en adekvat begrepsforståelse, er det avgjørende at norsklærerne vet hva som 

ligger i begrepene, samt at de vet hvordan innholdet i begrepene kan formidles til elevene på 

en læringsfremmende måte. Et relevant spørsmål er derfor om alle norsklærere har en 

internalisert begrepsforståelse av sjanger- og teksttypebegrepet. Det er dette jeg vil undersøke 

nærmere i denne masteroppgaven med utgangspunkt i problemstillingen:  

 

 Hvordan forstår norsklærere i videregående skole begrepene «sjanger» og 

 «teksttype», og hvordan bruker de disse begrepene i skriveundervisningen? 

 

 Jeg utformet problemstillingen etter å ha lest artikkelen «Frå sjanger til teksttype i 

skriveopplæringa?» av Kjersti Rongen Breivega og Sunniva Petersen Johansen. I artikkelen 

etterspør Breivega og Johansen mer debatt, problematisering og forskning omkring 

forståelsen og bruken av ulike tekstbegreper i norskfaget, og da spesielt teksttypebegrepet 

(2016: 51). Artikkelen inspirerte meg til å komme med et bidrag til dette forskningsområdet.  
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 Det er til syvende og sist norsklærernes begrepsforståelse av de ulike tekstbegrepene i 

norskfaget som danner grunnlaget for utformingen og gjennomføringen av 

skriveundervisningen. Jeg har derfor valgt å ha et lærerfokus i masteroppgaven. Det jeg 

ønsker å finne ut av, er om norsklærerne har en klar oppfatning av meningsinnholdet i 

sjanger- og teksttypebegrepet. Hva er «sjanger»? Hva er «teksttype»? Og hvordan forholder 

disse to begrepene seg til hverandre? Deretter ønsker jeg å undersøke hvordan norsklærerne 

sier at de konkret bruker sjanger- og teksttypebegrepet i planleggingen og gjennomføringen 

av skriveundervisningen. Underviser de i begge begrepene? Kort sagt – hvordan blir disse to 

tekstbegrepene forstått av norsklærerne, og hvilken rolle har de i skriveopplæringen i 

norskfaget?   

1.1 Masteroppgavens oppbygging 

I neste kapittel ønsker jeg å aktualisere problemstillingen ved å gi en kort orientering om 

sjanger- og teksttypebegrepet i den reviderte læreplanen fra 2013. Dette er for å vise hvilke 

rammebetingelser norsklærerne må forholde seg til i planleggingen og gjennomføringen av 

undervisningen i norskfaget knyttet til de to aktuelle begrepene. Kapittel 2 gir også nødvendig 

bakgrunnsinformasjon som begrunner studiens relevans for det norskdidaktiske fagfeltet. Det 

vil fremkomme at sjanger- og teksttypebegrepet bringer med seg både muligheter og 

utfordringer i skriveopplæringen.  

 I kapittel 3 vil jeg redegjøre for oppgavens teoretiske rammeverk. Teksttypebegrepet 

har sine røtter i tekstlingvistikken, og er derfor mest kjent som et tekstlingvistisk begrep, 

mens sjangerbegrepet eies av flere fagdisipliner (Breivega 2003; Aumüller 2014; Miller 2015: 

65). Begge begrepene kan forstås på flere måter avhengig av hvilke teoretiske briller man tar 

på seg. Jeg har valgt å stå med det ene benet i den moderne, pragmatiske og nyretoriske 

retningen innenfor sjangerforskningen, mens det andre står plantet i tekstlingvistikken. 

Samtidig vil jeg kontrastere den pragmatiske, nyretoriske retningen mot den australske 

sjangerskolen, som har en strukturell og formell tilnærming til sjangerbegrepet, samt beskrive 

et alternativ til den tekstlingvistiske forståelsen av teksttypebegrepet. Dermed blir det tydelig 

at vi har å gjøre med to komplekse tekstbegreper.  

 Etter teorifremstillingen vil jeg i kapittel 4 redegjøre kort for utvalgte relevante 

forskningsbidrag som utgjør deler av bakteppet for denne studien. Deretter, i kapittel 5, 

kommer en presentasjon og drøfting av de metodiske valgene jeg har tatt i utformingen av 
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forskningsdesignet. Problemstillingen min vil bli belyst ved å gjennomføre tre 

fokusgruppeintervjuer med til sammen ni norsklærere i videregående skole. I metodekapittelet 

skal jeg begrunne dette valget, samt peke på muligheter og begrensninger ved 

forskningsdesignet. Avslutningsvis i metodekapittelet vil jeg reflektere over etiske aspekter 

ved studien. I kapittel 6 skal jeg presentere en analyse av de empiriske funnene mine. Disse 

funnene vil bli drøftet i lys av teori og tidligere forskning i kapittel 7. Helt til slutt vil jeg 

avrunde oppgaven i kapittel 8 med noen avsluttende kommentarer og forslag til videre 

forskning.   
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2 Bakgrunn for studien  

Vi lever i et svært tekstbasert samfunn. Daglig eksponeres vi for et mangfold av muntlige og 

skriftlige tekster, og vi bidrar også selv i stor grad til produksjonen av tekstene som omgir oss. 

Elevene må derfor lære å navigere i et komplekst tekstlandskap. Dette kommer tydelig frem i 

læreplanen i norsk under formålet med faget. Der står det at norskfaget opererer med et 

utvidet tekstbegrep «[…] som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der 

skrift, lyd og bilder spiller sammen» (Udir 2013: 2). For å kunne orientere seg i dette rike 

tekstlandskapet, er det nyttig å ha generell kunnskap om sjanger- og teksttypebegrepet, samt 

spesifikk kunnskap om tekstnormene som er knyttet opp mot hver enkelt sjanger og teksttype. 

Med denne kunnskapen blir det enklere for elevene å lese, forstå og produsere tekster tilpasset 

ulike kultur- og situasjonskontekster. Det er derfor ikke overraskende at både sjanger- og 

teksttypebegrepet er å finne i læreplanen i norsk (Udir 2013). Det som imidlertid for noen 

kanskje er overraskende, er det tilsynelatende skjeve styrkeforholdet mellom disse to 

begrepene. Med revideringen av Kunnskapsløftet i 2013 ble sjangerbegrepet sterkt nedtonet 

til fordel for teksttypebegrepet (Norendal 2016: 10). Fokusskiftet fra sjanger til teksttype fikk 

implikasjoner for både skriveopplæringen og eksamensoppgavene. Nå som den reviderte 

læreplanen har vært virksom i seks år, er det derfor både interessant og aktuelt å undersøke 

norsklærernes forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet.  

2.1 Bort med sjangrene og inn med teksttypene i 

skriveopplæringen? 

Kunnskapsløftet (LK06) ble revidert i 2013. En av endringene som fikk størst konsekvenser 

for norskfaget, var nedtoningen av sjangerbegrepet til fordel for teksttypebegrepet (Breivega 

og Johansen 2016: 51). Dette fokusskiftet, fra sjanger til teksttype, reflekteres som nevnt både 

i kompetansemålene i norskfaget og i utformingen av eksamensoppgavene. Læreplanen fra 

2013 nevner ikke lenger eksplisitt hvilke sjangre elevene skal mestre på ulike årstrinn. I stedet 

står det at elevene skal lære seg å beherske syv «tekster» av ulike slag – beskrivende, 

fortellende, informative, kreative, reflekterende, resonnerende og argumenterende tekster 

(Udir 2013). Disse tekstene omtales ofte som teksttyper, selv om det finnes gode grunner til å 

argumentere for at dette er en litt uheldig bruk av begrepet «teksttype» (Breivega og Johansen 

2016: 52), noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 3. Til tross for kritikken av å bruke 
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benevnelsen «teksttype» om de nevnte syv typene av tekster, vil jeg i denne oppgaven likevel 

bruke teksttypebegrepet som betegnelse på disse tekstene, hvilket også er i tråd med 

Utdanningsdirektoratet og mange norsklæreres bruk av begrepet (Haustreis 2013). 

 I tillegg til de syv teksttypene sier den reviderte læreplanen at elevene i videregående 

skole skal kunne skrive litterære tolkninger, retoriske analyser, utgreiinger og drøftinger 

(Udir 2013). Det kan være noe misvisende å betegne dette som «teksttyper», da fokuset først 

og fremst er på formålsaspektet snarere enn formaspektet. Breivega og Johansen argumenterer 

derfor for at denne typen tekster er nærmere forbundet med sjangerbegrepet enn 

teksttypebegrepet, i og med at de alle ligner på ulike varianter av artikkelsjangeren slik den 

brukes i skolesammenheng (2016: 53). Av den grunn kan det være mer hensiktsmessig å 

omtale dette som «typer tekster». Dette er for øvrig en formulering man finner i læreplanen 

hele seks ganger. Sjangerbegrepet blir til sammenligning nevnt 14 ganger, mens 

teksttypebegrepet kun står nevnt én gang. Læreplanen i norsk har altså en mangfoldig 

begrepsflora. Og det er ikke nødvendigvis intuitivt, verken for lærere eller elever, hva de ulike 

tekstbegrepene betyr. 

 Til tross for at selve begrepet «teksttype» blir lite brukt i læreplanen, er det likevel 

teksttypebegrepet som spiller hovedrollen i skriveundervisningen og eksamensoppgavene i 

norskfaget etter læreplanrevideringen. Dette blir blant annet tydelig i kompetansemålene der 

de ulike teksttypene nevnes ved navn, mens sjangrene kun opptrer under sekkebetegnelser 

som «ulike sjangere», «muntlige sjangere» og «norskfaglige sjangere» (Udir 2013). Det står 

med andre ord eksplisitt at elevene skal lære å skrive fortellende tekster, men det blir ikke 

spesifisert at de skal lære å skrive for eksempel noveller, eventyr eller fortellinger. Det faktum 

at sjangerbegrepet er å finne 14 steder i læreplanen, vitner likevel om at sjangerbegrepet på 

ingen måte har avgått ved døden (Breivega og Johansen 2016: 52). Når både sjangre og 

teksttyper er en del av læreplanen, må vi vite noe om hvordan disse to tekstbegrepene 

forholder seg til hverandre. Et viktig spørsmål er derfor hvordan sjanger- og teksttypebegrepet 

skal forstås og brukes i norskundervisningen.  

 Å gi et kort og konsist svar på dette spørsmålet, er vanskelig. Det kan i det hele tatt 

være utfordrende å skille flere av tekstbegrepene i norskfaget fra hverandre. 

Utdanningsdirektoratet har imidlertid kommet med enkelte presiseringer knyttet til 

tekstbegrepene som opptrer i læreplanen, trolig som et forsøk på å lette forståelsen av 

begrepene. I veiledningen til læreplanen i norsk blir det for eksempel understreket at «kreative 

tekster» regnes som en skrivemåte, og ikke som en egen teksttype (Udir 2015: 37). Samtidig 
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skriver Utdanningsdirektoratet videre at «Skriving som grunnleggende ferdighet betyr at 

elevene skal kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, herunder også de kreative 

tekstene» (2015: 37, min utheving). Her beskrives de kreative tekstene som en underkategori 

til det mer overordnede begrepet «teksttype». Dette viser at det er små nyanseforskjeller i 

omtalen av de ulike tekstbegrepene som brukes i læreplanen. Det gjelder med andre ord å 

holde tungen rett i munnen når man skal tolke, forstå og bruke disse begrepene i 

undervisningssammenheng. 

 Læreplanen i norsk gir ikke på noe tidspunkt en definisjon av verken sjanger- eller 

teksttypebegrepet. Den inneholder imidlertid en implisitt beskrivelse av forholdet mellom de 

to begrepene. Under grunnleggende ferdigheter står det at «Å kunne skrive i norsk er å 

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

teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk norskfaglige begreper» (Udir 2013: 

5, min utheving). I denne formuleringen brukes teksttypebegrepet til å «pakke ut» og 

konkretisere sjangerbegrepet. Dermed fremstår de to begrepene så å si som to sider av samme 

sak. Læreplanen uttrykker altså ingen tydelig distinksjon mellom de to begrepene. Med 

fraværet av konkrete begrepsdefinisjoner, oppstår et stort tolkningsrom. Dette 

tolkningsrommet oppleves om mulig enda større når Breivega og Johansen stiller det høyst 

berettigede spørsmålet: «Og er det openbert at t.d. argumenterande tekst er det same som 

argumenterande teksttype?» (2016: 53). Kanskje det er mer riktig å omtale argumenterende 

tekst som en «type tekst», snarere enn en «teksttype»?  

 Med så mange nært beslektede tekstbegreper, som ikke blir tydelig definert og 

operasjonalisert i læreplanen, er det nærmest å forvente at mange norsklærere føler seg usikre 

på sin egen forståelse og bruk av disse begrepene. Dessuten kom fokusskiftet fra sjanger til 

teksttype litt bardust på mange norsklærere, da de i liten grad hadde blitt innviet i diskusjonen 

i forkant av kursendringen i læreplanen (Sparboe 2014: 46). Resultatet av 

læreplanrevideringen var derfor en oppblomstring av spørsmål knyttet til begrepsforståelse og 

undervisningspraksis i skriveopplæringen. Dette kom tydelig til uttrykk under et seminar som 

ble arrangert 10. september 2015 på Litteraturhuset i Oslo i regi av Landslaget for 

norskundervisning [LNU]. Seminaret hadde navnet «Teksttyper versus sjangere: Fra 

sjangerformalisme til sjangeranarki?», og pekte i retning av at flere norsklærere opplever en 

begrepsforvirring knyttet til forståelsen og bruken av sjanger- og teksttypebegrepet (LNU 

2015). Dette seminaret utgjør en del av bakteppet for denne studien.  

 I et forsøk på å rydde opp i noe av forvirringen som oppsto i tiden etter 
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læreplanrevideringen, sendte Utdanningsdirektoratet ut et skriv for å forklare mer om 

bakgrunnen for hvorfor teksttypebegrepet kom inn i læreplanen. Dersom norsklærerne fikk 

innsikt i årsaken til endringen i læreplanen, ville det kanskje være enklere å forstå hvordan 

teksttypebegrepet var ment å forstås og brukes i undervisningen. I skrivet sto det blant annet:  

 Fordi sjangrer endrer seg over tid og kan variere mye, har læreplanen mer overordnede

 begreper for ulike typer tekster. […] Informative, argumenterende og resonnerende tekster er 

 teksttyper som viser til hva som er formålet med teksten. (Utdanningsdirektoratet 2013b, s. 2, 

 våre uthevingar, ref. i Breivega og Johansen 2016: 53)1 

I dette sitatet signaliserer Utdanningsdirektoratet sterkt at teksttypebegrepet erstatter 

sjangerbegrepet. Begrunnelsen er at teksttypebegrepet forstås som et mer statisk, overordnet 

tekstbegrep. Men betyr dette at norsklærere ikke lenger skal undervise i sjangre? Svaret på 

dette spørsmålet bør være nei, ifølge Blikstad-Balas og Hertzberg (2015). De argumenterer 

snarere for at sjanger kanskje er viktigere nå enn noensinne (2015: 51). Når elever skal skrive 

en tekst som skal oppfylle et bestemt formål, vil det være til stor hjelp å ha kunnskap om de 

ulike sjangrene. Sjangerkompetanse gjør det mulig for elevene å ta et bevisst valg om hvilken 

sjanger som på best mulig måte vil kunne bidra til å realisere formålet med teksten.  

 Det er med andre ord en sammenheng mellom sjanger og tekstens formål (Miller 

1984: 151). I sitatet fra Utdanningsdirektoratets skriv ovenfor, knyttes imidlertid 

formålsaspektet direkte til teksttypebegrepet og ikke til sjangerbegrepet. Det kan dermed 

tolkes som at Utdanningsdirektoratet har en forståelse av at sjangerbegrepet først og fremst 

har å gjøre med tekstens formaspekt, mens teksttypene knyttes til formålet med teksten. 

Denne tolkningen av sjanger- og teksttypebegrepet samstemmer imidlertid ikke med den 

tekstlingvistiske forståelsen av begrepene, ei heller med en moderne sjangerteoretisk 

forståelse. Dette vil jeg komme tilbake til i teorikapittelet. En foreløpig konklusjon er at både 

sjanger- og teksttypebegrepet har viktige funksjoner i skriveopplæringen, uten at forholdet 

mellom begrepene ser ut til å være helt avklart. Dette gjør det betimelig å undersøke hvordan 

begrepene blir forstått og brukt av praktiserende norsklærere, som må forholde seg til begge 

disse måtene å kategorisere tekster på.  

                                                 
1 Skrivet sitatet er hentet fra, er fjernet fra Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Jeg sendte en e-post 

til Utdanningsdirektoratet for å få tilgang til skrivet, men fikk dessverre ikke positivt svar på denne 

forespørselen. Jeg refererer derfor til utdraget som er gjengitt i Breivega og Johansen (2016). 

Utdanningsdirektoratet svarte imidlertid på e-posten min. I svaret sto det at læreplangruppen i norsk 

jobber med spørsmål knyttet til sjanger- og teksttypebegrepet i disse dager (28. september 2018), og at 

det derfor er for tidlig å si noe om hvilke endringer som eventuelt kommer i den nye læreplanen i 2020 

med tanke på forståelse og bruk av disse begrepene. 
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2.2 Nye eksamensoppgaver og sprikvurdering 

Fra og med våren 2014 fikk eksamensoppgavene i norsk ny utforming. Sjangrene ble fjernet 

fra skrivebestillingene, og i stedet bes nå elevene om å skrive ulike typer tekster (Breivega og 

Selås 2018: 29). I eksamensveiledningen begrunnet Utdanningsdirektoratet denne endringen 

med at oppgaveformuleringene skulle være mer i tråd med den reviderte læreplanen i norsk 

fra 2013 (Udir 2014: 5). Det er imidlertid flere stemmer i det norskfaglige miljøet som har 

stilt spørsmålstegn ved hva denne endringen innebærer i praksis. Blikstad-Balas og Hertzberg 

stiller blant annet spørsmålet: «Hva skjer med forventningene om sjanger nå som 

sjangerkravene viskes ut fra oppgavesettet?» (2015: 48). Dette er et legitimt spørsmål med 

tanke på at både elever, norsklærere og sensorer er vant til å forholde seg til sjangerbegrepet i 

skriveundervisningen og i eksamensoppgavene. Tanken fra Utdanningsdirektoratet sin side 

var å gi elevene større spillerom når de skal skrive tekster i norskfaget (Haustreis 2013: lysark 

12). Selv om intensjonen var god, kan det utvidede spillerommet by på enkelte utfordringer i 

skrivingen og vurderingen av tekstene som etterspørres i eksamensoppgavene.  

 Blikstad-Balas og Hertzberg illustrerer utfordringene som kan oppstå, når de bruker 

ordet «sjangeranarki» til å beskrive situasjonen (2015: 49). Skrivebestillingene til eksamen 

krever ikke lenger at eleven skriver innenfor en bestemt sjanger. Eleven kan til og med velge 

å skrive en tekst som tilhører flere sjangre på en og samme tid (Breivega og Selås 2018: 29). 

Det viktige er at teksten oppfyller formålet som skisseres i oppgaveformuleringen. Dette 

åpner for et sjangeranarki der eleven kan svare på oppgaven på mange ulike måter, så lenge 

formålet oppfylles. Men det er ikke sikkert at alle måter å realisere formålet på er like gode, 

som Blikstad-Balas og Hertzberg påpeker (2015: 49). De hevder derfor at elever med god 

sjangerkompetanse vil være bedre rustet til å skrive gode tekster i tråd med skrivebestillingen, 

sammenlignet med elever som ikke har kjennskap til de ulike sjangrene. Selv om sjangrene 

kan virke hemmende på elevenes kreativitet, dersom elevene føler at de må følge 

«sjangeroppskrifter» slavisk, kan fraværet av sjangerkrav gjøre skrivingen vanskelig (2015: 

49).  

 Sparboe (2014) peker også på potensielle utfordringer med at oppgaveformuleringene 

til eksamen ikke lenger uttrykker klare sjangerforventninger. Han snakker ikke om et 

sjangeranarki, men uttrykker en lignende beskrivelse av hva de nye eksamensoppgavene 

innbyr til når han bruker betegnelsen «rammeløse tekster». «Med «rammeløse tekster» menes 

det at ved å vike fra de etablerte skolesjangrene ber man effektivt kandidatene om å utfolde 

seg skriftlig uten at verken de selv eller mange av sensorene vet hvor grensene går» (2014: 
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50). Uten klare rammer kan det bli vanskelig for både elever og sensorer å vurdere hva som er 

et godt svar på oppgaven. Med for frie oppgavebestillinger risikerer man derfor at elever og 

lærere kan ha ulik oppfatning av hva oppgaven ber om, noe som igjen vil påvirke elevenes 

tekstproduksjon og lærernes syn på hvorvidt eleven har svart på oppgaven eller ikke. 

 En fare dersom det er lav konsensus mellom norsklærere om hva som menes med 

begrepene «sjanger» og «teksttype», er at de vil vurdere elevtekster ulikt, også i en 

eksamenssituasjon. Kombinasjonen av sjangeranarki, rammeløse tekster og eventuelt også 

ulike begrepsforståelser av sjanger- og teksttypebegrepet, kan i så måte muligens føre til økt 

forekomst av sprikvurderinger. Sprikvurdering vil si at to medsensorer vurderer samme 

elevbesvarelse, uavhengig av hverandre, og kommer frem til vurderinger som avviker med 

minst to karakterer (Krogh 2016: 6). Liv Cathrine Krogh skrev en masteroppgave der hun 

undersøkte sammenhengen mellom oppgaveformuleringene til eksamen i norsk hovedmål i 

2015 og sprikvurdering. Hun undersøkte eksamensbesvarelsene til alle Vg3- elever ved 

studiespesialiserende utdanningsprogram i tre fylker. Resultatet viste at 633 av 4556 

eksamensbesvarelser var sprikvurdert. Dette tilsvarer 13,9 % av hele utvalget (2016: 64). Til 

eksamen er det et sikkerhetssystem at to medsensorer må bli enige om karakteren. Kroghs 

studie viser at sensorene i de fleste tilfeller er samstemte, men det er likevel rimelig å 

undersøke nærmere hva som kan være årsaken til sprikvurderingene hun fant.  

 Det er også slik at det ikke bare er før fellessensuren at sprikvurderinger forekommer. 

Mer problematisk er det kanskje i de tilfellene der en klage på eksamenskarakteren, fører til 

en endring som innebærer at den endelige karakteren skiller seg i stor grad fra den 

opprinnelige. Aftenposten skrev i 2018 en sak om sprikvurdering etter fellessensuren. En elev 

klaget på eksamenskarakteren hun fikk i norsk skriftlig, og klagen resulterte i at hun gikk fra 

strykkarakteren 1 til toppkarakteren 6 (Yousefi og Melfald 2018). Når slike grove 

sprikvurderinger kan forekomme, er det mye som tyder på at sensorkorpset opererer med 

ulike forventningsnormer i møte med eksamensbesvarelsene. Da tenker jeg ikke på 

forventninger til tekstens kvalitet, men forventninger når det gjelder hva som kan 

kategoriseres som et gyldig svar på en gitt oppgave. Det kan være mange årsaker til det 

manglende tolkningsfellesskapet blant sensorene. Jeg vil i denne sammenheng likevel trekke 

frem at en viktig forutsetning for et godt tolkningsfellesskap, er at sensorene har en felles 

forståelse av tekstbegrepene som brukes i oppgaveformuleringene til eksamen. På den måten 

blir det lettere å vurdere hva som er innenfor og utenfor oppgavens rammer. Det er mulig at 

innføringen av teksttypebegrepet i læreplanen, førte til at det ble utfordrende for både elever 
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og sensorer å tolke hva eksamensoppgavene konkret etterspør, og dermed hva som kreves av 

tekstene elevene skal skrive (Sparboe 2014: 46). 

 Dersom elever, norsklærere og sensorer deler en klar og felles forståelse av sjanger- og 

teksttypebegrepet, er det lettere å sikrestille at de også har en sammenfallende forståelse av 

forventningsnormene de må forholde seg til når de henholdsvis skal skrive og vurdere tekster. 

Den uttrykte begrepsforvirringen blant norsklærerne under det nevnte LNU-seminaret i 2015, 

gir imidlertid en indikasjon på at en slik felles forståelse av disse to tekstbegrepene ikke 

foreligger per dags dato. I og med at det er snakk om to svært sentrale begreper i norskfaget, 

synes jeg det både er interessant og aktuelt å undersøke dette nærmere.  

2.3 Svinger pendelen tilbake med fagfornyelsen? 

Det kan virke som at Utdanningsdirektoratet legger opp til en større grad av likestilling 

mellom sjanger- og teksttypebegrepet i de nye læreplanene som skal implementeres i 2020. I 

skrivet «Kjerneelementer og begrunnelser for valg av innhold i norsk», står det at en av de 

viktigste endringene nettopp er at «Sjanger er løftet fram på linje med teksttyper» (Udir 

2018a: 1, kursivert i originalteksten). Videre står det at begrunnelsen for denne endringen er 

at:  

 Det er viktig å bevisstgjøre elevene på forholdet mellom formål, form og innhold i en tekst. 

 For å tydeliggjøre dette, setter kjerneelementene formål (teksttyper og det teksten skal brukes 

 til), form (sjanger) og innhold (det teksten handler om) på lik linje. Dette betyr at sjanger er 

 løftet frem i forhold til gjeldende læreplan. (2018a: 1, min utheving) 

I dette sitatet kommer det eksplisitt frem at Utdanningsdirektoratet knytter teksttypebegrepet 

til formålet med teksten, mens sjangerbegrepet blir forbundet med tekstens formaspekt. Dette 

er som allerede nevnt motsatt av en tekstlingvistisk og moderne sjangerteoretisk forståelse av 

disse to begrepene, noe jeg vil komme tilbake til og forklare nærmere i kapittel 3.  

 Etter offentliggjøringen av kjerneelementene i norskfaget og begrunnelsen for disse, la 

Utdanningsdirektoratet ut utkastet til den nye læreplanen i norsk på sine nettsider 18. oktober 

2018 (Udir 2018b). Her bekreftes det at sjangerbegrepet blir trukket frem i lyset igjen.    

Tabell 1 på neste side viser antall ganger ulike sentrale tekstbegreper opptrer i den gjeldende 

læreplanen i norsk (LK06), versus i utkastet til den nye læreplanen som trer i kraft i 2020. 
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 Gjeldende læreplan i norsk 

(LK06) 

Utkast til ny læreplan i norsk  

Sjanger 14 12 

Teksttype 1 0 

Typer tekster 6 1 

Sjangernormer  0 2 

Tabell 1: Forekomsten av ulike tekstbegreper i den gjeldende læreplanen i norsk (LK06), versus i 

utkastet til den nye læreplanen i norsk som skal implementeres i 2020. 

Til tross for det store fokuset på at sjangerbegrepet ble nedtonet i LK06 (Udir 2013), kan man, 

basert på antall ganger begrepet faktisk er nevnt i den gjeldende læreplanen, slå fast at 

sjangerbegrepet på ingen måte forsvant fra undervisningen. Det fikk kanskje en litt annen 

rolle, men det ble ikke fjernet fra norskfagets begrepsrepertoar. Utkastet til den nye 

læreplanen i norsk gir sjangerbegrepet en sterkere posisjon enn det har i den gjeldende 

læreplanen (Udir 2018b). Ved første øyekast kan det se ut som at teksttypebegrepet har fått en 

tilsvarende svakere posisjon. Teksttypebegrepet nevnes ikke en eneste gang i utkastet til den 

nye læreplanen, og formuleringen «typer tekster» blir kun brukt én gang. Til sammenligning 

blir disse begrepene brukt henholdsvis én og seks ganger i LK06.  

 Men selv om begrepet «teksttype» ikke er å finne eksplisitt i utkastet til den nye 

læreplanen, kommer det implisitt frem at teksttypene fortsatt er en viktig del av 

skriveopplæringen. Elevene skal for eksempel etter 10. trinn kunne «informere, fortelle, 

argumentere og reflektere muntlig og skriftlig» (Udir 2018b: 6). I stedet for å bruke 

formuleringen informative, fortellende, argumenterende og reflekterende tekster, slik 

ordlyden er i den gjeldende læreplanen (Udir 2013), inneholder utkastet til den nye 

læreplanen instruksjonsverb som beskriver hva slags skrivekompetanse elevene skal lære på 

de ulike årstrinnene. Dermed hopper Utdanningsdirektoratet bukk over karakteristikkene 

«typer tekster» og «teksttyper», kanskje nettopp for å unngå begrepsforvirring. 

Teksttypebegrepet brukes imidlertid som nevnt i begrunnelsen til kjerneelementene i 

norskfaget, og fortsetter dermed sin sameksistens med sjangerbegrepet i læreplanen.  

 Forskjellen mellom den gjeldende læreplanen og læreplanen som trer i kraft i 2020, 

når det gjelder sjanger- og teksttypebegrepet, er at styrkeforholdet mellom begrepene 

«sjanger» og «teksttype» går fra å være asymmetrisk til å bli symmetrisk. Hvordan den 

endelige læreplanen blir med tanke på begrepsbruk, hvordan læreplanen og dens begreper 

implementeres og operasjonaliseres i skolen, samt hvordan læreplanen vil påvirke 
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utformingen av eksamensoppgavene i norskfaget, gjenstår å se. Det blir derfor spennende å 

følge med på den videre utviklingen og iverksettingen av læreplanen med fagfornyelsen. 

 Likestillingen av sjanger- og teksttypebegrepet i den nye læreplanen sender et klart 

signal om at sjangrene ikke skal ut av norskundervisningen, slik det nesten kunne fremstå i 

den reviderte læreplanen fra 2013. Nå som det er hevet over tvil at sjangrene og teksttypene 

skal leve side om side med hverandre i norskfaget fremover, er det kanskje desto viktigere at 

norsklærere deler en felles, klar begrepsforståelse av de to tekstbegrepene. Dermed kan de 

utforme gode undervisningsopplegg som bidrar til å fremme elevenes skriftlige ferdigheter og 

generelle tekstkompetanse. Entydige begrepsforståelser fører trolig til at det blir lettere for 

elevene å svare på skrivebestillingene de får, fordi de forstår hva slags tekst de blir bedt om å 

skrive. I tillegg kan man kanskje forvente et lavere antall sprikvurderte tekster dersom 

norsklærerne tar utgangspunkt i den samme begrepsforståelsen når de vurderer elevenes 

tekster. Norsklærerens subjektive opplevelse av teksten vil selvfølgelig fortsatt påvirke 

vurderingen i noen grad. Likevel blir det trolig lettere å unngå de helt store 

uoverensstemmelsene i karaktersettingen dersom norsklærere og sensorkorpset til eksamen 

har samme grunnleggende forståelse av sjanger- og teksttypebegrepet.  
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3 Teori 

Innenfor tekstvitenskapen finnes det flere ulike måter å forstå og operasjonalisere sjanger- og 

teksttypebegrepet (Breivega og Johansen 2016: 51). Jeg har valgt å ta utgangspunkt i en 

pragmatisk, nyretorisk forståelse av sjangerbegrepet og en tekstlingvistisk forståelse av 

teksttypebegrepet. Oppgaven har derfor et teoretisk rammeverk som består av en kombinasjon 

av sjangerteoretiske og tekstlingvistiske perspektiver. Begrepsforståelsene som råder innenfor 

disse fagdisiplinene skiller seg imidlertid noe fra begrepsforståelsene som formidles av 

Utdanningsdirektoratet og flere forskere i det norskdidaktiske miljøet. I dette kapittelet skal 

jeg derfor gi en teoretisk redegjørelse av sjanger- og teksttypebegrepet i lys av henholdsvis et 

sjangerteoretisk, et tekstlingvistisk og et norskfaglig perspektiv. På den måten vil jeg 

synliggjøre likheter og forskjeller i begrepsforståelsene som anvendes innenfor disse 

fagområdene.   

 For å gjøre teorifremstillingen mest mulig oversiktlig, har jeg valgt å dele inn 

kapittelet i fem deler. Jeg vil først redegjøre for en sjangerteoretisk forståelse av 

sjangerbegrepet. Deretter skal jeg beskrive den tekstlingvistiske forståelsen av 

teksttypebegrepet. Jeg vil så sette disse begrepsforståelsene opp mot den norskfaglige 

forståelsen av de to begrepene. Dette innebærer at jeg har undersøkt hvordan LK06 og andre 

utdanningspolitiske styringsdokumenter beskriver sjanger- og teksttypebegrepet. I den fjerde 

delen av teorikapittelet vil jeg kort oppsummere det jeg har redegjort for så langt. Formålet 

med dette er å tydeliggjøre hva som egentlig er forskjellen mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet. Det kan være nyttig å ha dette helt klart for seg før man leser analysen og 

diskusjonen av funnene i studien. Den siste delen av teorikapittelet tar for seg ulike teoretiske 

perspektiver på hvordan man kan bruke sjanger- og teksttypebegrepet i skriveundervisningen.  

 Forvirring omkring sjangerbegrepet er ikke noe nytt. «Sjanger er kanskje et av de 

vanskeligste kommunikasjonsfenomen å forklare på en god måte» (Ongstad 2004: 80). 

Hvordan begrepet forstås, varierer sterkt mellom ulike forskere og forskningstradisjoner 

(Berge og Ledin 2001: 4). Det samme gjelder for teksttypebegrepet, der det ikke er helt 

enighet om inndelingskriteriene for teksttypene (Berge 1990: 81). I og med at begge disse 

begrepene har en sentral plass i LK06, kan det ses som verdifullt å sette begrepsforståelsen av 

«sjanger» og «teksttype» under lupen, samt undersøke hvordan disse begrepene kan brukes på 

en hensiktsmessig måte i skriveundervisningen.  
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3.1 Sjangerbegrepet 

Sjangerbegrepet er et sentralt, og samtidig svært omstridt, begrep i den internasjonale 

språkvitenskapelige forskningen (Ledin 2001: 9). Den svenske språkviteren Per Ledin har 

skrevet mye om hvordan ulike teoretiske retninger beskriver og behandler dette begrepet. Han 

påpeker at sjangerbegrepet i seg selv er diffust, og at det har lett for å smelte sammen med 

andre tekstbegreper som for eksempel «diskurs» og «teksttype» (2001: 4). I denne oppgaven 

vil jeg likevel forsøke å beskrive hva som er karakteristisk for sjangerbegrepet, og videre 

forklare hva som skiller det fra teksttypebegrepet. Å betegne sjangerbegrepet som diffust nå 

innledningsvis, har til hensikt å forberede leseren på at vi har å gjøre med et begrep som 

vanskelig lar seg definere entydig da det finnes mange konkurrerende sjangerteorier. Det er 

likevel mulig å anskueliggjøre vesentlige aspekter ved sjangerbegrepet for å få en større 

forståelse av hva det kan romme.  

 Før jeg går videre med redegjørelsen av sjangerbegrepet, vil jeg presisere det 

teoretiske forankringspunktet i denne oppgaven. Jeg har sagt at jeg bygger på en moderne, 

pragmatisk, nyretorisk sjangerteori. Det er spesielt fem teoretikere som vil stå sentralt; Miller 

(1984, 2015), Swales (1990), Berge (1990), Ongstad (1996) og Berge og Ledin (2001). Miller 

representerer den nyretoriske retningen innenfor sjangerforskningen, mens Swales er en viktig 

frontfigur for sjangeranalysen. Berge, Ongstad og Berge og Ledin representerer på sin side et 

tekstvitenskapelig perspektiv på sjanger. Selv om disse teoretikerne rent formelt befinner seg 

innenfor ulike teoretiske sjangertradisjoner, har de svært mye til felles når det gjelder 

forståelsen av sjangerbegrepet. Ett vesentlig poeng som forener dem, er at de ser på sjanger 

som sosialt betinget (Miller 1984: 163; Swales 1990: 58; Ongstad 1996: 146; Berge og Ledin 

2001: 5 – 7; 2001: 14 – 15), noe jeg vil komme tilbake til. Nettopp fordi de møter hverandre 

på flere punkter med tanke på deres grunnforståelse av sjangerbegrepet, har jeg valgt å 

inkludere tekstbidrag fra alle fem i denne oppgaven. Til sammen kan disse teoretiske 

stemmene og tekstene bidra til å danne et sammensatt og nyansert bilde av sjangerbegrepet. 

Jeg vil også påpeke at jeg har gjort et bevisst utvalg av sitater fra disse tekstene, noe som 

innebærer at de i stor grad taler til inntekt for det pragmatiske, nyretoriske grunnsynet jeg 

bygger analysen og tolkningen av datamaterialet mitt på. 
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3.1.1 Den nyretoriske sjangerforskningen  

En av klassikerne innenfor sjangerforskningen er artikkelen «Genre as Social Action» av 

Carolyn Miller (1984). Denne artikkelen brakte nye perspektiver på banen som fikk stor 

innvirkning på utviklingen i den internasjonale sjangerforskningen. Miller representerer en 

moderne, pragmatisk og nyretorisk retning. Hun tar med dette avstand fra en 

sjangerklassifisering som utelukkende baserer seg på tekstens innhold eller form. I stedet 

argumenterer hun for at en gyldig sjangerdefinisjon først og fremst må konsentrere seg om 

handlingen teksten er ment å oppfylle (1984: 151), jamfør artikkelens navn «Genre as Social 

Action». Miller knytter dermed sjanger til formålet med teksten. 

 Sjangerforståelsen til Miller tar utgangspunkt i den retoriske situasjonen. En retorisk 

situasjon defineres av Ongstad som «[…] et kompleks av personer, ting, relasjoner knyttet til 

tilbakevendende hendelser, dvs situasjoner med strukturer som ligner hverandre» (1996: 72). 

Det er slike retoriske situasjoner som legger grunnlaget for at de ulike sjangrene oppstår. 

Nøkkelordet i Ongstads definisjon av den retoriske situasjonen er tilbakevendende, altså at 

hendelser/situasjoner med lignende struktur gjentar seg. «Grunden för att en genre uppstår är 

att en situation uppfattas som återkommande och därmed ger upphov till likartade retoriska 

strategier» (Ledin 2001: 14). Vi lærer oss med andre ord retoriske strategier, det vil si 

bestemte måter å samhandle på, i de ulike tilbakevendende situasjonene. Og slik oppstår 

sjangrene. Miller beskriver dette når hun skriver at «Genre refers to a conventional category 

of discourse based in large-scale typification of rhetorical action; as action, it acquires 

meaning from situation and from the social context in which that situation arose» (1984: 163). 

Når en spesifikk samhandlingsmåte viser seg å være nyttig for å håndtere en bestemt type 

tilbakevendende situasjon, vil denne samhandlingsmåten etablere seg som en rutine i form av 

en sjanger med tilhørende uformelle og formelle sjangerkonvensjoner. Som en konsekvens av 

at samhandlingsmønstrene i et samfunn endrer seg over tid, vil også sjangrene endre seg. 

Sjangrene er dermed åpne systemer der nye sjangre oppstår, mens andre forsvinner (1984: 

163). Med denne tankegangen revolusjonerte Miller sjangerforskningen gjennom å gjøre 

sjanger til et dynamisk utdanningsbegrep idet hun brøt løs fra tankene om at sjanger er noe 

statisk og stabilt.   

3.1.2 Sjangeranalyse 

John Swales er en viktig representant innenfor sjangertradisjonen som bærer navnet 

sjangeranalyse (Berge og Ledin 2001: 8). Swales (1990) deler Millers oppfatning av at 
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sjanger knyttes til formål og sosial handling, og posisjonerer seg et sted mellom nyretorikken 

og den anvendte lingvistikken (Ongstad 1996: 74 – 76). «A genre comprises a class of 

communicative events, the members of which share some set of communicative purposes» 

(Swales 1990: 58). Dette betyr at det er de kommunikative målene som deles i et 

diskursfellesskap som definerer sjangrene. Diskursfellesskapet består av en gruppe mennesker 

som har felles mål, og som råder over et sett sjangre som i stor grad bestemmer vilkårene for 

kommunikasjonen (Berge og Ledin 2001: 8). Ledin oppsummerer Swales forståelse av 

sjangerbegrepet ved å si at sjangrene er sosialt forankret og eies av et diskursfellesskap (2001: 

16).  

 I tillegg fremhever Swales at sjangrene har to grunnleggende egenskaper, 

prototypiskhet og familielikhet (Ledin 2001: 15). Det vil si at noen tekster er mer 

prototypiske, eksemplariske, representanter for sjangeren enn andre. Samtidig vil en svært 

prototypisk tekst og en mindre prototypisk tekst, innenfor en spesifikk sjanger, likevel ha en 

viss familielikhet i kraft av at de deler noen egenskaper som gjør at de ligner hverandre. Det 

er denne familielikheten som gjør at de kan kategoriseres innenfor samme sjanger, til tross for 

at de også har trekk som skiller dem fra hverandre. 

3.1.3 Sosiotekstologisk sjangerteori 

Professor i tekstvitenskap, Kjell Lars Berge, har også bidratt med toneangivende perspektiver 

på hvordan sjangerbegrepet kan forstås. Han stiller seg bak mange av tankene til Miller 

(1984) og Swales (1990), men har samtidig en litt annen tilnærming til begrepet. Berge tar 

utgangspunkt i en sosiotekstologisk sjangerteori. Dette innebærer blant annet at han bruker 

begrepet tekstnormer i sin beskrivelse av sjangerbegrepet. «Tekstnormer er normer for 

hvordan tekstene i en bestemt kulturkontekst skal ordnes» (Frønes 2005: 50). Forskjellige 

tekstnormer konstituerer ulike sjangre (Berge 1990: 52). Tekstnormer kan på den måten ses 

som en forutsetning for at sjangre oppstår (Halkjelsvik 2005: 36). Tekstnormbegrepet til 

Berge er svært vidt, noe Ledin påpeker når han skriver at: «Textnormer – eller genrer – är inte 

bara relaterade till textutformningen, de förankrar också texter i olika situationer och gör 

texterna till (mer eller mindre goda) redskap för gemensamt handlande och tänkande» (2001: 

13). Denne vide forståelsen av tekstnormbegrepet viser at heller ikke Berge anser tekstens 

formaspekt som det viktigste i forbindelse med sjangerkategorisering. Det er snarere det 

faktum at teksten er forankret i en sosial kontekst, og at den kan brukes som et redskap til å 

realisere et bestemt formål, som vektlegges som det essensielle ved begrepsforståelsen.  
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 Deltakerne i et diskursfellesskap forholder seg med andre ord til bestemte tekstnormer 

og sjangre i møte med ulike retoriske situasjoner. Denne sjangerforståelsen, som vi finner i 

mer eller mindre lik drakt hos Miller (1984), Swales (1990) og Berge (1990), har nær 

tilknytning til kontekstbegrepet. Spesielt Swales (1990) tar utgangspunkt i den spesifikke 

kommunikative hendelsen og diskursfellesskapet for å definere sjangeren. Når 

sjangerforståelsen blir så pragmatisk og kontekstuell, finnes det en fare for at sjangerbegrepet 

mister innhold og relativiseres i så stor grad at det blir vanskelig å skille «sjanger» og 

«kontekst» fra hverandre (Berge og Ledin 2001: 5; Ongstad 1996: 146 – 148). Samtidig 

utgjør konteksten en så viktig del av sjangerforståelsen, at det synes umulig ikke å ta hensyn 

til den. Det kommunikative formålet med teksten bestemmer hvilken sjanger som er best 

egnet i situasjonskonteksten. I så måte er begrepene sjanger og kontekst nærmest uløselig 

knyttet til hverandre. Sammenhengen mellom disse begrepene kommer spesielt tydelig frem i 

en sjangerdefinisjon som bygger på teksteksterne kriterier. 

3.1.4 Teksteksterne kriterier 

Sjangerforståelsene som er presentert til nå, har det til felles at sjangrene klassifiseres på 

bakgrunn av teksteksterne kriterier. På det teksteksterne nivået interesserer man seg for 

teksten som språkbruk i en bestemt kontekst. Det betyr at man på dette nivået ikke kun ser på 

teksten som en avgrenset verbalspråklig ytring, men at man også inkluderer variabler som 

ligger «utenfor» teksten i kultur- og situasjonskonteksten (Breivega 2003: 101). Det er en slik 

tilnærming Miller (1984) har når hun argumenterer for en etnometodologisk 

sjangerklassifisering. Dette innebærer at hun har en pragmatisk tilnærming der sjangrene 

klassifiseres på bakgrunn av praksis, i form av sosial handling, i stedet for at de sorteres ut 

ifra teoretiske taksonomier basert på sjangrenes innhold (semantikk) eller form (syntaks) 

(1984: 155). 

 Til tross for at Miller har en etnometodologisk og pragmatisk tilnærming til sjanger, er 

det samtidig ikke slik å forstå at hun ser helt bort fra innholds- og formaspektet ved sjangrene 

til fordel for formålsaspektet. Hun har nemlig etablert en modell som uttrykker en tanke om at 

det eksisterer et hierarkisk og dynamisk forhold mellom substans, form og mening-som-

handling (Ongstad 1996: 72 – 73). «The combination of form and substance at one level 

becomes an action (has meaning) at a higher level when that combination itself acquires 

form» (Miller 1984: 160). Miller anerkjenner med andre ord at de ulike sjangrene har særegne 

semantiske innholdselementer og syntaktiske strukturelementer, men påpeker samtidig at det 
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er de pragmatiske handlingselementene knyttet til formål som bør stå i fokus i 

sjangerklassifiseringen. Dette synet begrunner hun med at handlingene befinner seg på et 

høyere, mer overordnet hierarkisk nivå i meningshierarkiet (se figur 1). 

 

Figur 1: Sammenhengen mellom substans, form og mening-som-handling i et dynamisk 

meningshierarki (Miller 1984: 160). 

 

 Miller tar altså til orde for en sjangerklassifisering som primært baserer seg på 

teksteksterne kriterier. Samtidig understreker hun at hun ikke påstår at det kun finnes én 

fruktbar måte å klassifisere sjangre på (1984: 155). I en publikasjon av nyere dato konstaterer 

hun at det er behov for mer forskning og flere studier om sjangrenes ulike manifestasjoner for 

fullt ut å kunne få innsikt i og forstå sjangerbegrepets kompleksitet (Miller 2015: 65). Mange 

fagdisipliner har i dag sjanger som interesseområde; litteraturstudier, retorikkstudier, 

utdanningsforskning, anvendt lingvistikk, filmstudier, kulturstudier og antropologi, 

representerer kun et utvalg av de ulike fagdisiplinene som opererer med sjangerbegrepet. 

«This diversity of disciplines leads, of course, to multiple definitions of and approaches to 

genre […]» (2015: 65). Denne konflikten mellom ulike fagdisipliner når det gjelder 

tilnærmingen til sjangerbegrepet, er ifølge Ongstad imidlertid å regne som et 

sunnhetssymptom (1996: 79). Det er viktig med meningsbrytning for å få en dypere innsikt i 

hva sjangerbegrepet kan romme sett fra ulike perspektiver. 

 Den australske sjangerskolen er et eksempel på en retning innenfor sjangerforskningen 

som står i sterk kontrast til den pragmatiske og nyretoriske tilnærming til sjangerbegrepet som 

er presentert så langt. Sjangerskolen har fått betydning for skriveopplæringen i skolen. Jeg 
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skal derfor presentere hovedtrekkene i denne retningen når jeg senere tar opp bruken av 

sjanger- og teksttypebegrepet i skriveundervisningen i norskfaget. Foreløpig vil jeg nøye meg 

med å si at den australske sjangerskolen har en strukturell og formell tilnærming til 

sjangerbegrepet. Tilhengerne av denne retningen forfekter en pedagogisk 

undervisningsmetode som tar utgangspunkt i bevisst arbeid med blant annet sjangrenes 

formaspekt (Hertzberg 2001: 99). Igjen vil jeg understreke at sjangerforståelsen som ligger til 

grunn for denne oppgaven først og fremst bygger på den pragmatiske 

sjangerbegrepsforståelsen som formidles av Miller (1984; 2015), Swales (1990), Berge 

(1990), Ongstad (1996) og Berge og Ledin (2001).  

 Så langt i redegjørelsen av sjangerbegrepet bør det ha fremgått at det er vanskelig å gi 

en entydig definisjon av dette begrepet. Hvilken begrepsforståelse man har, avhenger av 

hvilket teoretisk ståsted man inntar. Med så mange ulike forståelser av ett og samme begrep, 

er det passende å avslutte dette delkapittelet med Swales utsagn om at «[…] genre remains a 

fuzzy concept, a somewhat loose term of art» (1990: 33). 

3.2 Teksttypebegrepet 

I likhet med sjangerbegrepet kan også teksttypebegrepet beskrives som noe «ullent». Enkelte 

lingvister bruker dette begrepet på en så vag måte at det praktisk talt kan bety hva som helst 

(Lee 2001: 38). Jeg vil derimot forsøke å beskrive teksttypebegrepet så presist som mulig. Av 

den grunn har jeg valgt å støtte meg til forskere innenfor tekstlingvistikken som skiller tydelig 

mellom sjanger- og teksttypebegrepet. På den måten blir det lettere å si noe om hva teksttyper 

er og hva det ikke er.  

 I denne oppgaven forstår jeg teksttyper som grunnleggende måter å organisere tekst 

på (Breivega og Johansen 2016: 51). Dette er en forenklet måte å sammenfatte forståelsen av 

teksttypebegrepet slik den formidles av blant andre Werlich (1976), van Dijk (1980), Hoey 

(1983), Tirkkonen-Condit (1985) og Adam (1992). Før jeg går videre, er det på sin plass å 

påpeke at verken van Dijk, Hoey, Tirkkonen-Condit eller Adam, som alle har en 

komposisjonell innfallsvinkel til teksttypebegrepet, bruker selve begrepet «teksttype» i sine 

arbeider. Van Dijk og Tirkkonen-Condit bruker begrepet «superstruktur», Hoey opererer med 

«mønstre», mens Adam skriver om «prototypiske sekvenser». Jeg følger Breivega og 

Johansens eksempel når jeg likevel velger å anse disse tekstbegrepene som sammenfallende 

med teksttypebegrepet slik det brukes i denne studien (se Breivega og Johansen 2016: 55). I 
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det følgende skal jeg gå mer i dybden på hva som menes med at teksttyper er grunnleggende 

måter å organisere tekst på.  

3.2.1 Inndeling i teksttyper basert på tekstinterne kriterier 

Min forståelse av teksttypebegrepet er basert på den tekstinterne typologiseringstradisjonen. 

Det tekstinterne nivået dreier seg om fonologiske, morfologiske, leksikalske, syntaktiske og 

tekstorganiserende trekk (Breivega 2003: 100). Disse trekkene fungerer som tekstinterne 

kriterier som utgjør grunnlaget for definisjoner og inndelinger i ulike teksttyper. Breivega og 

Johansen gir i sin artikkel et eksempel på hva en inndeling tuftet på tekstinterne kriterier 

innebærer i praksis: «På eit slikt grunnlag vil ein då presentere den narrative teksttypen som 

tekst prega av temporal setningskopling, referentkopling til agens og tematisering av personar 

og tidspunkt» (2016: 55). Hver teksttype kjennetegnes med andre ord av bestemte språklige 

og strukturelle trekk.  

 Den kjente tyske tekstlingvisten Egon Werlich står i en tekstintern 

typologiseringstradisjon, og hans A Text Grammar of English (1976) har fått stor betydning 

for hvordan teksttypebegrepet forstås. I denne boken opererer Werlich med fem teksttyper, 

altså fem grunnleggende måter å organisere tekst på. Han hevder at man kan beskrive med 

den deskriptive teksttypen, fortelle med den narrative teksttypen, forklare med den ekspositive 

teksttypen, begrunne synspunkter med den argumentative teksttypen og instruere med den 

instruktive teksttypen (1976: 39 – 41). Disse teksttypene gjenfinner man i kompetansemålene 

og eksamensoppgavene i norskfaget, dog med en litt annen formulering. Her omtales 

teksttypene som henholdsvis beskrivende, fortellende, resonnerende, argumenterende og 

informative tekster (Udir 2013). Men selv om navnene klinger likt, betyr det ikke 

nødvendigvis at Werlich og Utdanningsdirektoratet deler samme forståelse av hva slags 

tekstlig størrelse teksttypene representerer, med tanke på hvorvidt de befinner seg på heltekst- 

eller deltekstnivå. Dette skal jeg komme tilbake til under delkapittel 3.2.2.  

 Werlich inndeling i fem teksttyper er den mest utbredte, men det finnes også mange 

andre alternative måter å dele inn i et ulikt antall teksttyper på (Frandsen 1998: 15). Forskere 

med ulikt teoretisk ståsted bruker forskjellige inndelingskriterier. Dette forteller oss at det i 

likhet med sjangerbegrepet heller ikke er enkelt å gi en entydig definisjon av 

teksttypebegrepet. I denne oppgaven har jeg imidlertid valgt å ta utgangspunkt i Werlich 

taksonomi, da denne er mest kjent og brukt i det tekstlingvistiske miljøet. 



21 

 

3.2.2 Tekststørrelse på deltekstnivå 

Werlich definerer teksttypebegrepet ved å beskrive teksttyper som abstrakte idealiseringer 

(1976: 39). Teksttypene utgjør derfor ikke håndfaste tekster man kan ta og føle på. I stedet 

kan man se på teksttypene som byggeklosser, grunnformer, som til sammen bygger opp 

konkrete tekster. Teksttypene eksisterer med andre ord uavhengig av en bestemt 

ytringskontekst (Breivega og Johansen 2016: 51). Det er først når teksttypene settes sammen 

til faktiske tekster at konteksten kommer inn i bildet. Dette skiller teksttypene fra sjangrene, 

da sjangrene i aller høyeste grad er kontekstsensitive og nettopp oppstår som et resultat av et 

spesifikt kommunikativt formål (jf. Miller 1984; Swales 1990). De konkrete tekstene som er 

skrevet på bakgrunn av teksttypene, kaller Werlich tekstformer (Werlich 1976: 46). 

Tekstformene kan minne om sjangrene dersom man tar utgangspunkt i sjangerforståelsen som 

er beskrevet ovenfor. Det betyr at Werlich ser på teksttypen narrativ som en grunnform, mens 

en novelle er et eksempel på en tekstform som realiserer den narrative teksttypen.  

 Werlich sitt skille mellom teksttyper og tekstformer viser at vi har å gjøre med to ulike 

tekstlige størrelser. Teksttypene befinner seg på deltekstnivå, mens tekstformene/sjangrene er 

tekststørrelser på heltekstnivå (Breivega og Johansen 2016: 57). Dette innebærer blant annet 

at flere teksttyper kan realiseres innenfor en og samme tekst. Man kan selvfølgelig benytte én 

teksttype gjennomgående i en hel tekst, men dette er ikke normalen. Med en referanse til 

Adam (1992), understreker Breivega og Johansen at de fleste tekster er grunnleggende 

heterogene (2016: 57 – 58).2 De mener det er viktig «[…] å tydeleggjere heterogeniteten som 

ein tekstleg normaltilstand, og understreke deltekstnivået som det alminnelege spelerommet 

for ein teksttype» (2016: 59). Denne typen informasjon om tekstoppbygging og skriving blir 

ofte underkommunisert i norskklasserommet, hevder de. Ved å forklare elevene at en tekst 

kan inneholde flere teksttyper, og at dette er regelen heller enn unntaket, kan elevene utvikle 

en dypere forståelse av hvordan tekster er bygget opp. Undervisning i teksttypebegrepet har 

derfor et norskdidaktisk potensial. 

 

                                                 
2 Jeg henviser til omtalen av Adam (1992) i Breivega og Johansen (2016) fordi Les textes: types et 

prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue er skrevet på fransk, et språk jeg 

ikke behersker. 
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3.2.3 Sammenhengen mellom konneksjonskonstituerende funksjonstyper, 

teksttyper og konkrete ytringstekster 

Berge (1990) har systematisk beskrevet og operasjonalisert teksttypebegrepet i Tekstnormers 

diakroni. I likhet med Werlich (1976) tar han utgangspunkt i tekstinterne kriterier i sin 

beskrivelse av de ulike teksttypene. Han bruker begrepene «konneksjonskonstituerende 

prinsipper» og «funksjonstyper» til å forklare grunnlaget for inndelingen i teksttyper. 

Konneksjonskonstituerende prinsipper er «[…] de prinsippene som gjør en tekst til en tekst 

uansett hvilke tekstnormer som gjelder for tekstsemiosen […]» (Berge 1990: 68). Det dreier 

seg altså om formingsprinsipper som konstituerer teksten som tekst uavhengig av hvilke 

normer som er virksomme i den konkrete konteksten. Videre redegjør Berge for fire 

konneksjonskonstituerende funksjonstyper, addisjon, kontrast, implikativitet og temporalitet. 

Det er med utgangspunkt i disse funksjonstypene at teksttypene klassifiseres etter hvilken 

funksjonstype som er dominant i teksten (1990: 81 – 82).  

 Funksjonstypene ovenfor legger henholdsvis grunnlaget for inndelingen i de fire 

teksttypene deskriptiver, argumentativer, eksplikativer og narrativer. Disse teksttypene 

manifesteres i konkrete ytringstekster, slik Werlichs teksttyper manifesteres i tekstformer. En 

forskningsrapport er for eksempel en konkret ytringstekst som vanligvis er dominert av 

funksjonstypen implikativitet, der typiske konnektiver er «derfor» og «fordi». 

Forskningsrapporten representerer dermed den eksplikative teksttypen. Berge understreker 

samtidig, i likhet med Adam (1992), at det ikke er slik at de ulike sjangrene er dominert av 

kun én teksttype (1990: 83). Tekster er som oftest heterogene, og består derfor av et samspill 

mellom ulike tekstorganiseringsprinsipper (Breivega og Johansen 2016: 58). 

3.3 Sjanger- og teksttypebegrepet i LK06 og i en 

norskdidaktisk tradisjon 

Læreplanen er det viktigste utdanningspolitiske styringsdokumentet som forteller hva 

norskundervisningen skal inneholde. Så hva sier Kunnskapsløftet (LK06) om sjanger- og 

teksttypebegrepet? Som nevnt i kapittel 2 innebar læreplanrevideringen i 2013 et fokusskifte 

fra sjangre til teksttyper i skriveopplæringen. Begrunnelsen for denne endringen var blant 

annet at teksttypene blir sett på som mer stabile enn sjangrene. En annen del av begrunnelsen 

var at teksttypene støtter bedre opp under det funksjonelle skrivesynet som ligger til grunn for 

skriveopplæringen i LK06, idet teksttypene ifølge Utdanningsdirektoratet knyttes til formålet 
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med teksten (jf. sitatet fra Udir s. 7 i denne oppgaven; Norendal 2016: 10; Skjelbred 2014: 

34). 

 Arne Johannes Aasen holdt en presentasjon under det allerede omtalte LNU-seminaret 

«Teksttyper versus sjangere. Fra sjangerformalisme til sjangeranarki?». I presentasjonen 

argumenterte han for at teksttypene må ses i et sosiokulturelt perspektiv (teksteksternt fokus), 

og ikke i et formalistisk perspektiv (tekstinternt fokus) (2015: lysark 11 – 12). Han mener 

dermed at teksttypene bør forstås som en overordnet kategori for de ulike sjangrene. Det er 

også en slik forståelse av begrepene som reflekteres i læreplanen. Utdanningsdirektoratet 

skriver blant annet eksplisitt at teksttyper har å gjøre med tekstens formål, mens sjangrene 

knyttes til tekstens form (Udir 2018a: 1). Dette er en stikk motsatt forståelse av sjanger- og 

teksttypebegrepet sammenlignet med begrepsforståelsene vi finner innenfor den pragmatiske, 

nyretoriske sjangerretningen og tekstlingvistikken.  

 Det er med andre ord samsvar mellom forståelsen av sjanger- og teksttypebegrepet i 

LK06 og den forståelsen av begrepene som ble formidlet av Aasen under LNU-seminaret. 

Denne begrepsforståelsen deles også av Dagrun Skjelbred. I Elevens tekst skriver hun: 

 Vi kan si at teksthandlingene befinner seg på et overordnet nivå i forhold til sjangrer. 

 Teksthandlingene er uttrykk for hva vi vil med tekstene, sjangrene er mønster som står til vår 

 disposisjon slik at vi kan uttrykke det vi vil. (Skjelbred 2014: 38)3 

Dette sitatet avdekker en begrepsforståelse der sjangrene fungerer som tekstmønstre som kan 

følges for å realisere formålet med teksten. Her knyttes altså sjanger til form og teksttype til 

formål, slik vi kjenner igjen fra læreplanen og Aasens beskrivelse av forholdet mellom de to 

begrepene. Norskdidaktikeren Jon Smidt er på sin side opptatt av å understreke at sjanger ikke 

kun handler om form. I artikkelen «Ti teser om skriving i alle fag» skriver han at «Det er 

sammenhengen og formålet som skaper sjangeren; vi velger sjanger etter hva vi vil snakke 

eller skrive om, og for hvem. Det betyr at sjangrer handler like mye om innhold og bruk som 

om form» (2011: 27). Denne sjangerforståelsen samklinger i stor grad med begrepsforståelsen 

til blant andre Miller (1984) og Berge og Ledin (2001). 

                                                 
3 Skjelbred bruker begrepet «teksthandlinger» (/«skrivehandlinger») nærmest synonymt med begrepet 

«teksttyper». Hun skriver blant annet «Til å beskrive de funksjonene tekster kan ha, og hva vi kan 

gjøre ved hjelp av tekster, vil vi benytte begrepet teksthandlinger. […] Elevene skal […] utføre 

konkrete handlinger som beskrive, fortelle, argumentere og reflektere ved hjelp av tekster» (Skjelbred 

2014: 34). Videre skriver Skjelbred at «Kategoriseringen av teksthandlinger/skrivehandlinger kan 

gjøres på ulike måter» (2014: 35), og nevner i den forbindelse Werlich inndeling i teksttyper. Hun 

behandler dermed teksthandlinger/skrivehandlinger som det samme som teksttyper. Senere i oppgaven 

vil jeg imidlertid bruke Skrivehjulet til å argumentere for at teksthandlinger/skrivehandlinger befinner 

seg på et annet tekstnivå enn det teksttypene gjør. 
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 Det er likevel ikke slik å forstå at Skjelbred avviser at sjanger har noe å gjøre med 

tekstens formål. Hun skriver blant annet at: 

 Valg av sjanger er […] et viktig valg for at vi skal oppnå det vi vil at teksten skal gjøre for 

 oss. I arbeidet med elevtekster er spørsmålet om hensiktsmessig sjangervalg ut fra tekstens 

 formål viktig å stille. (Skjelbred 2014: 38) 

Her viser hun tydelig at hun har en forståelse av at sjanger har nær tilknytning til formålet 

med teksten. Dette til tross for at hun først og fremst hevder sjangrene representerer mønstre, 

og dermed knytter sjangerbegrepet til tekstens formaspekt. Videre skriver hun at det ikke er 

noe én-til-én-forhold mellom teksthandlinger og sjangre (2014: 38). Man kan bruke ulike 

sjangre til å oppnå samme formål, selv om noen sjangre unektelig vil være bedre egnet enn 

andre. Skjelbred begrunner forståelsen sin av begrepene «teksthandlinger» og «sjangre» slik: 

 Når jeg ovenfor har etablert teksthandlinger som et nivå over sjangrene, er formålet først 

 og fremst å vektlegge det funksjonelle aspektet og advare mot at sjangerkunnskap og 

 sjangerkjennetegn i seg selv blir et mål på om en tekst er god eller dårlig. (Skjelbred 2014: 40) 

Her kommer frykten for sjangerformalisme til uttrykk.  

 Det er mange som frykter sjangerformalisme, blant andre kritikerne av den australske 

sjangerskolen. De mener undervisning i sjangertrekk fort kan bli veldig formelpreget (Torvatn 

2009: 322). Ongstad (2004), som følger begrepsforståelsen til den pragmatiske, nyretoriske 

retningen innen sjangerforskning, er også skeptisk til hvordan sjangerbegrepet tilsynelatende 

blir oppfattet og arbeidet med i skolen. Han hevder at definisjoner av sjangre som regel er 

deskriptive, men at de likevel ofte blir oppfattet og brukt normativt. Dette mener han kan 

være til skade for elevenes tekstarbeid i skolen (2004: 82). Kritikerne av sjangerskolen og 

Ongstad deler altså Skjelbreds redsel for sjangerformalisme. De er imidlertid ikke enige om 

årsaken til at sjangerformalisme kan oppstå. Ifølge Ongstad oppstår sjangerformalisme som 

en konsekvens av en feilaktig forståelse og operasjonalisering av sjangerbegrepet. Han ser 

ikke på sjangre som tekstmønstre, men frykter at de likevel blir behandlet slik i skolen. 

Kritikerne av sjangerskolen og Skjelbred tenker på sin side at sjangrene nettopp representerer 

tekstmønstre, og at eksplisitt undervisning i sjangrene derfor kan få et formalistisk preg. 

 Nedtoningen av sjangerbegrepet i den reviderte læreplanen fra 2013 og frykten for 

sjangerformalisme, bør likevel ikke hindre norsklærere i å drive med sjangeropplæring. 

Breivega og Johansen (2016) stiller seg bak påstanden til Blikstad-Balas og Hertzberg (2015) 

om at sjanger kanskje er viktigere i dag enn noensinne.  
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De skriver at: 

 Det er nettopp sjangerførelegga elevane kjenner til, som vil setje dei i stand til å skrive 

 tekstar med dei formåla oppgåvetekstane bed om, og det er sjangerkunnskapen som set 

 elevane i stand til å operasjonalisere ulike teksttypar – og samspelet mellom dei – i 

 tekstane sine. (Breivega og Johansen 2016: 59) 

Sjangrene kan altså ses på som «en uunnværlig tvangstrøye», slik Hågvar formulerer det 

(2007: 27). Han poengterer at sjangrene gir oss tekstnormer som på den ene siden legger 

føringer og setter grenser for hvordan vi kan ytre oss i ulike situasjoner, men at de samtidig 

også gjør det lettere for oss å forstå hverandre (2016: 7). Sjangerkompetanse fører til at man 

møter en tekst med visse forventninger. Disse sjangerforventningene bidrar til å lette både 

tolknings- og produksjonsarbeidet med ulike tekster.  

  Sitatene i dette delkapittelet reflekterer nødvendigheten av at norsklærere og elever 

har en god forståelse av både sjanger- og teksttypebegrepet. En grunnleggende forståelse av 

disse tekstbegrepene vil kunne bidra til elevenes utvikling av skriveferdigheter, ved at de får 

innsikt i hvordan tekster er bygget opp. Forståelsen av disse begrepene er grunnlaget elevene 

trenger for å lære hvordan de kan bruke ulike tekstorganiseringsprinsipper og mønstre i 

skrivingen sin. Redegjørelsen så langt viser imidlertid at ulike fagdisipliner opererer med 

uensartede begrepsforståelser. Det kan virke som at Utdanningsdirektoratet og flere 

norskdidaktikere forfekter en begrepsforståelse der teksttypene realiserer formålet med 

teksten (teksteksterne kriterier), mens sjangrene utgjør tekstmønstre som gir føringer for 

tekstens utforming (tekstinterne kriterier). Dette er motsatt av begrepsforståelsen i den 

pragmatiske, nyretoriske sjangerteorien og i tekstlingvistikken. Her ser man på sjanger som et 

teksteksternt fenomen knyttet til sosial handling og retoriske situasjoner, mens teksttypene 

klassifiseres på bakgrunn av tekstinterne kriterier som for eksempel hvilken type referent- og 

setningskopling som brukes i teksten. Begrepsforståelsen av sjanger- og teksttypebegrepet er 

med andre ord etter alt å dømme kontekstavhengig, og varierer mellom ulike faglige ståsteder.  

 Når det er sagt, er det samtidig på sin plass å presisere at dette er en grov 

generalisering, som sier noe om hovedtendensene innenfor de ulike fagdisiplinene når det 

gjelder begrepsforståelsen av de to aktuelle begrepene. De fleste norskdidaktikere vil nok 

mene at sjanger både er knyttet til form og formål (Smidt 2011: 27 – 28). Sjanger er følgelig 

et begrep som kan klassifiseres på bakgrunn av både interne og eksterne tekstkriterier. Det 

betyr at bildet ikke er så svart-hvitt som man kanskje kan få inntrykk av ved første øyekast. 

Det kan likevel argumenteres for at det først og fremst er de formmessige trekkene ved 

sjanger som fremheves i læreplanen, lærebøkene og av mange norskdidaktikere. Dette fokuset 
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kommer blant annet til uttrykk gjennom utstrakt bruk av skriverammer med klare 

forventninger til utformingen av en tekst innenfor en gitt sjanger. Nå skal det samtidig sies at 

flere studier viser at skriverammer kan brukes som en del av skriveundervisningen uten at det 

nødvendigvis fører til en instrumentell og sjangerformalistisk skriveopplæring (Helstad og 

Hertzberg 2013: 238; Øgreid 2016: 15). Men poenget er likevel at denne typen 

skrivepedagogiske verktøy i stor grad vektlegger tekstens formaspekt som det viktigste ved en 

sjanger, og dermed skiller seg fra en mer sjangerteoretisk og tekstlingvistisk tilnærming til 

sjangerbegrepet.   

3.4 Hva er egentlig forskjellen på sjanger og teksttype? 

Den teoretiske redegjørelsen så langt viser at vi har å gjøre med to mangefasetterte, 

komplekse begreper. Før jeg går videre til hvordan sjanger- og teksttypebegrepet kan brukes i 

skriveundervisningen, vil jeg derfor kort forsøke å tydeliggjøre forskjellen mellom disse to 

begrepene. For det er nemlig ikke alle forskere som opererer med en klar distinksjon mellom 

sjanger- og teksttypebegrepet. Når Ivanič skriver om sjangerdiskursen, skriver hun blant annet 

at «Writing is at set of text-types, shaped by social context» (2004: 225). Videre bruker hun 

sjanger og teksttype om hverandre i sin redegjørelse av sjangerdiskursen (2004: 232 – 234). I 

denne oppgaven ønsker jeg imidlertid nettopp å få frem forskjellen mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet. Så hva består denne forskjellen i? 

 Breivega og Selås gir en god og lettfattelig forklaring på hva som skiller de to 

begrepene fra hverandre:  

 Ein svært viktig skilnad er at teksttypar er tekstlege grunnformer, byggeklossar i 

 teksten, medan sjangrar viser til heile, autentiske tekstar som har visse likskapar 

 (folkeeventyr, romanar, fagartiklar). Ein må altså skilje mellom til dømes den forteljande 

 teksttypen, som ei tekstleg grunnform på den eine sida, og sjangrar der den forteljande 

 teksttypen er realisert, som folkeeventyret og romanen på den andre. (2018: 29) 

Denne oppfatningen av forskjellen mellom sjanger- og teksttypebegrepet stemmer overens 

med forståelsen til Biber (1988) når han skriver: «I distinguish 'genres' from 'text types': 

genres characterize texts on the basis of external criteria, while text types represent groupings 

of texts that are similar in their linguistic form, irrespective of genre» (1988: 170). Lee (2001) 

representerer, i likhet med Breivega og Selås (2018) og Biber (1988), en tekstintern 

typologiseringstradisjon og argumenterer derfor også for et tydelig skille mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet. Lee er inspirert av arbeidene til Biber når han bruker de samme kriteriene 
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til å skille mellom begrepene idet han skriver: «One way of making a distinction between 

genre and text type is to say that the former is based on external, non-linguistic, "traditional" 

criteria while the latter is based on the internal, linguistic characteristics of texts themselves» 

(2001: 38). Hovedforskjellen mellom sjanger- og teksttypebegrepet ligger altså i at det er 

snakk om to begreper på ulike tekstnivåer, som defineres på bakgrunn av ulike tekstkriterier. 

Sjangrene befinner seg på heltekstnivå og defineres ut ifra teksteksterne kriterier, mens 

teksttypene er å finne på deltekstnivå og inndeles basert på tekstinterne kriterier.  

 Dette skillet mellom eksterne og interne tekstkriterier reflekteres også i Ledins (2001) 

beskrivelse av distinksjonen mellom sjanger og teksttype. Han knytter sjangrene til eksterne 

sosiokulturelle kategorier, mens teksttypene omtales som interne, språklig-universelle 

kategorier. Sjangrene bestemmes på bakgrunn av språkbrukernes klassifiseringer, mens 

teksttypene kategoriseres med utgangpunkt i vitenskapelige klassifiseringer (2001: 9). Det er 

også en slik forståelse av sjanger- og teksttypebegrepet jeg har lagt til grunn for diskusjonen i 

denne oppgaven. Et viktig poeng er med andre ord at jeg har arbeidet med oppgaven med en 

tanke om at det er klare forskjeller mellom sjanger- og teksttypebegrepet. Denne forskjellen 

kan også illustreres ved hjelp av det teoretiske skrivekonstruktet Skrivehjulet (Berge, Evensen 

og Thygesen 2016: 172).  

 Skrivehjulet består av tre sirkler (se figur 2 neste side). Den ytterste sirkelen er inndelt 

i seks skrivehandlinger, og viser dermed at skriving blir forstått som en aktivitet. I den 

midterste sirkelen finner vi seks ulike skriveformål, noe som understreker at all skriveaktivitet 

har et formål. Sentrum av Skrivehjulet representerer skriftlig mediering, det vil si verktøyene 

man bruker for å skape mening (2016: 180 – 181). Skillelinjene mellom sirklene er stiplede 

for å vise at modellen er dynamisk. Man kan med andre ord vri på den ytterste sirkelen, og 

dermed skape ulike kombinasjoner av skrivehandlinger og skriveformål. Dette er for å 

fremheve at det ikke er et én-til-én – forhold mellom skrivehandling og skriveformål. Det vil 

også være slik at flere skrivehandlinger kan være representert i en og samme tekst (Solheim 

og Matre 2014: 78).  
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Figur 2: Skrivehjulet – fremheving av funksjonelle sider ved skriving (NTNU u.å.). 

 

 Solheim og Matre (2014) understreker at man ikke må forveksle skrivehandlingene 

med sjangre eller spesifikke mønstre for tekstoppbygging: 

  

 I modellen er sjangrene plassert utenfor hjulet, i kultur- og situasjonskontekstene. Mens 

 sjangre formes ved at de samme behovene for skriftlig kommunikasjon oppstår på nytt og på 

 nytt, som sosialt konstruerte konvensjoner, bidrar skrivehandlingene til å realisere ulike 

 sjangre. (2014: 81, kursivert i originalteksten) 

 

Skrivehandlingene må ei heller forveksles med de ulike teksttypene. Teksttypene, slik de 

beskrives av blant andre Werlich (1976) og Adam (1992), og skrivehandlingene i Skrivehjulet 

befinner seg på to ulike tekstnivåer. Skrivehandlingene er, som ordet tilsier, en handling. Og 

en handling er nært knyttet til et formål. Teksttypene er derimot ifølge tekstlingvistikken først 

og fremst direkte knyttet til form, ikke formål. Skrivehandlingene i Skrivehjulet og 

teksttypene er likevel nært forbundet med hverandre. Skrivehandlingen å samhandle er for 

eksempel nært knyttet til den informative teksttypen, mens den argumenterende teksttypen kan 

brukes til skrivehandlingen å overbevise. Sammenhengen mellom skrivehandlingene og 

teksttypene er med andre ord tydelig, men det er likevel en vesentlig nyanseforskjell mellom 

begrepene. Det betyr at når Skjelbred nærmest setter likhetstegn mellom 
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teksthandling/skrivehandling og teksttype (2014: 34 – 35; se også fotnote 3 s. 23), kan dette 

ses på som en sammenblanding av begreper dersom man inntar et tekstlingvistisk ståsted. 

 Selv om teksttypene ikke står nevnt eksplisitt i Skrivehjulet, har de likevel sin egen 

plass i modellen. For å vise hvilket nivå teksttypene hører hjemme på, kan man bruke 

varianten av Skrivehjulet som fremhever semiotiske medieringsressurser (se figur 3). 

Teksttypene kan plasseres i sektoren «tekststruktur» under «lokal sammenbinding». Dermed 

blir det tydelig at teksttypene har å gjøre med tekstens formaspekt. Sjangrene er som allerede 

nevnt plassert utenfor Skrivehjulet i kultur- og situasjonskontekstene. Skrivehandlingene 

befinner seg derfor på et mellomnivå mellom sjangrene og teksttypene. Dette illustrerer den 

komplekse sammenhengen mellom de ulike tekstbegrepene som brukes i norskfaget. Man kan 

altså bruke Skrivehjulet til å vise hvordan begrepene «sjanger» og «teksttype» forholder seg 

til hverandre, til tross for at det ikke er en direkte sammenheng mellom Skrivehjulet og de 

ulike sjangrene og teksttypene. 

 

 

Figur 3: Skrivehjulet – fremheving av semiotiske medieringsressurser (NTNU u.å.).  

 

 Så langt har jeg redegjort for teoretiske perspektiver på forståelsen av sjanger- og 

teksttypebegrepet. I denne oppgaven er jeg også interessert i å undersøke hvordan 

norsklærerne i utvalget mitt sier at de bruker disse tekstbegrepene i skriveundervisningen sin. 
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Jeg skal derfor nå gå videre til å presentere ulike skrivepedagogiske syn på hva slags 

undervisning som bidrar til å utvikle elevenes skrivekompetanse når det gjelder forståelsen for 

teksters form, innhold og formål. Hvordan bør man undervise elevene i ulike sjangre og 

teksttyper?  

3.5 Eksplisitt eller implisitt undervisning i sjangre og 

teksttyper? 

I skriveforskningen finnes det mange ulike synspunkter på hvorvidt man bør undervise 

eksplisitt eller implisitt i teksters form og innhold. Hvilken undervisningsstrategi som er mest 

hensiktsmessig for å utvikle elevenes tekstkompetanse, er det med andre ord uenighet om 

innad i det skrivedidaktiske forskningsmiljøet. To sentrale skrivedidaktiske retninger er den 

prosessorienterte skrivepedagogikken (POS) og den australske sjangerskolen. Siden begge 

disse retningene preger skriveopplæringen i norskfaget (Smidt 2009: 314 – 315; Skjelbred 

2014: 21; Fjørtoft 2014: 163 – 164; Hertzberg og Dysthe 2012: 68 – 69; Blikstad-Balas 2018: 

52 – 53; Roe og Helstad 2014: 173; 2014: 177 – 181), vil jeg i det følgende gjøre rede for de 

viktigste trekkene som kjennetegner disse to perspektivene på hvordan god 

skriveundervisning bør gjennomføres. Før jeg går videre, er det viktig å understreke at det 

ikke nødvendigvis er noe motsetningsforhold mellom POS og den australske 

sjangerpedagogikken. Blikstad-Balas og Hertzberg (2015) argumenterer snarere for at det 

beste fra hver av disse to skrivepedagogiske retningene, med hell kan kombineres (2015: 50).  

3.5.1 Prosessorientert skriving (POS) 

Den prosessorienterte skrivepedagogikken bygger på en blanding av kognitive og 

sosiokulturelle teorier om skriveutvikling, og har hatt stor innvirkning på 

skriveundervisningen i den norske skolen etter den ble kjent i Norge på 1980-tallet (Hertzberg 

og Dysthe 2012: 68 – 69; Fjørtoft 2014: 163 – 164; Roe og Helstad 2014: 181). Det 

sosiokulturelle perspektivet kommer til uttrykk ved at samarbeid, interaksjon og dialog anses 

som en sentral del av skriveprosessen. Tanken om at elevene må bruke førkunnskapene sine 

aktivt i skriveprosessen, og at de selv har en avgjørende rolle i sin egen lærings- og 

skriveprosess, har på sin side forankring i konstruktivistiske og kognitive teorier. Gjennom 

POS stimuleres elevene til å utvikle en metakognitiv bevissthet om sin egen skriving. Målet er 

at de skal kunne overvåke sin egen skriveprosess og revidere teksten underveis i flere 
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omganger. Læreren skal fungere som en veileder, som den mer kompetente andre med 

Vygotskys ord. Med bruk av språket som medierende verktøy kan læreren støtte eleven i den 

nærmeste utviklingssonen ved å gi skriveråd for å hjelpe eleven videre i skriveprosessen 

(Fjørtoft 2014: 165). På den måten kan læreren bidra til at eleven på sikt utvikler gode 

skrivestrategier, som kan anvendes i møte med fremtidige skriveoppdrag i skolen og senere i 

arbeidslivet. 

 POS innebærer et syklisk skriveforløp der skriveprosessen er inndelt i ulike faser 

(Hertzberg og Dysthe 2012: 59; Skjelbred 2014: 21). Den første fasen kalles gjerne 

førskrivingsfasen. I denne fasen planlegger eleven hva teksten skal handle om. Det kan være 

lurt med en idémyldring, for eksempel i form av et tankekart, for å få på plass noen stikkord 

som kan gi oppgaven retning i startfasen av skriveprosessen. Med utgangpunkt i disse 

stikkordene kan eleven skrive et førsteutkast. Dette førsteutkastet gis så til en leser som kan gi 

respons og veiledning. Læreren er ofte hovedleseren og -responsgiveren. Men elevene kan 

også med fordel brukes som responsgivere i denne fasen, som et ledd i en 

hverandrevurderingspraksis. Det å gi tilbakemelding til en medelev, kan bidra til å styrke 

responsgiverens egne metakognitive bevissthet omkring hvilke kvaliteter ved teksters form og 

innhold som skaper gode tekster.   

 Etter responsfasen, står revideringsfasen for tur. Eleven bearbeider førsteutkastet og 

endrer teksten med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra læreren og/eller medelevene. Disse 

fasene må ikke nødvendigvis følges slavisk, men tanken er at en syklisk skriveprosess vil 

kunne føre til at elevene skriver kvalitativt bedre tekster fordi teksten forbedres gjennom 

bearbeiding i flere omganger. Avhengig av oppgavens kompleksitet og elevens skrivenivå, 

kan utkastfasen, responsfasen og revideringsfasen gjentas flere ganger helt til eleven til slutt 

kan si seg fornøyd med produktet. Teksten er da ferdig skrevet og klar til 

publisering/presentasjon (Skjelbred 2014: 21 – 22). 

 Et av hovedargumentene som taler til inntekt for POS, er at elevene får respons og 

veiledning underveis i skriveprosessen og ikke kun på det ferdige produktet. På den måten får 

de mulighet til å gjøre endringer før teksten ferdigstilles og leveres. Dermed har 

tilbakemeldingene nytteverdi både for den aktuelle skriveoppgaven de får respons på og for 

fremtidige skriveoppgaver (Kvithyld og Aasen 2011: 11). POS kan også skape økt 

mottakerbevissthet hos elevene fordi de har en leser/responsgiver som er synlig og 

tilgjengelig i skriveprosessen (Skjelbred 2014: 22). En annen fordel med POS er at elevene 

kan konsentrere seg om én ting av gangen, idet forskjellige aspekter ved teksten kan være i 
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fokus i de ulike utkast- og responsfasene. Dette kan være spesielt fordelaktig for de elevene 

som i utgangspunktet har store utfordringer med skriving, enten det gjelder tekstoppbygging 

med struktur og sammenbinding, rettskriving eller å finne godt tematisk innhold til teksten 

(2014: 22). Det finnes en rekke studier som nettopp viser at elevene skriver kvalitativt bedre 

tekster dersom arbeidet planlegges og deles opp i faser (Baker, Gersten og Graham 2003: 110 

– 111; Graham, Harris og Chambers 2016: 221; MacArthur og Graham 2016: 33 – 34). 

Årsaken til dette er trolig at elevene får mulighet til å fokusere konsentrasjonen sin på ett 

tekstparti av gangen, slik at ikke skriveoppgaven oppleves så overveldende.  

 Innenfor den prosessorienterte skrivepedagogikken, særlig innenfor den ekspressive 

retningen, tenker man at skriveren utvikler en bevissthet om form gjennom selve 

skriveaktiviteten. Undervisning i teksters form er derfor ikke vektlagt. Dersom det skal 

undervises i form, bør dette i så tilfelle skje i skriveprosessens sluttfase. På den måten unngår 

man at et formalistisk formfokus hindrer skriverens kreative utfoldelse og evne til å 

kommunisere fritt med leseren (Hertzberg 2001: 98). POS representerer dermed en form for 

implisitt sjangerundervisning, der elevene utvikler en gradvis forståelse av de ulike sjangrenes 

oppbygning ved at de eksponeres for dem gjennom lesing og skriving (Torvatn 2009: 319). 

Elevene tilegner seg ferdighetskunnskap uten nødvendigvis å ha ervervet påstandskunnskap 

først. Det betyr at den ekspressive, prosessorienterte skrivepedagogikken fremholder et syn 

om at evnen til å kunne språklig formulere kunnskap om teksters form og innhold ikke er en 

forutsetning for evnen til å produsere gode tekster. Skrivekompetansen blir en type «taus» 

ferdighetskunnskap som ikke trenger å språkliggjøres. Den australske sjangerskolen kom med 

sterk kritikk av dette synet på skriveopplæring.  

3.5.2 Den australske sjangerskolen  

Den australske sjangerskolen fremstilles ofte som en kritisk motvekt til POS. Her er det viktig 

å påpeke at det finnes flere varianter av prosessorientert skrivepedagogikk, og at disse har litt 

ulikt syn på hvordan elevene lærer språklig form. På den ene siden av skalaen finner man en 

ekspressiv, individorientert skrivepedagogikk, og på den andre siden har man en mer 

strukturert og retorisk orientert tilnærming til skriveopplæring (Hertzberg 2001: 98). Den 

australske sjangerskolen, også kalt «Sydney-skolen», kritiserer først og fremst den 

ekspressive retningen innenfor POS. Hovedårsaken til dette er at den ekspressive retningen 

fokuserer på at elevene skal finne sin «personlige stemme», noe som går på bekostning av 

undervisning i teksters form. Representanter fra sjangerskolen mener at dette fører til en 
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elitistisk skriveopplæring, fordi den er utformet på en måte som først og fremst gagner barn 

fra hjem der lese- og skriveaktiviteter er en naturlig del av hverdagen. Barn som ikke 

eksponeres for denne typen aktiviteter, vil være dårligere rustet til å tilegne seg 

sjangerkonvensjonene uten eksplisitt undervisning i formaspektet ved tekster (2001: 99). 

Sjangerskolen utviklet derfor sin egen skrivepedagogikk som et alternativ til den 

ekspressivistiske, prosessorienterte skrivepedagogikken. 

 Den australske sjangerskolen bygger på sosialsemiotikken og funksjonsgrammatikken 

som vi finner i arbeidene til Michael Halliday (Ongstad 1996: 80). Dette er i stor grad en 

pedagogisk-didaktisk retning som står for en pedagogikk der elevene undervises i sjangrenes 

substans, struktur og språkfunksjoner. Sjangerskolen representerer dermed en type 

essensialistisk sjangerforståelse. Det vil si at man tenker at det går an å beskrive de 

essensielle trekkene ved ulike sjangre, og at denne kunnskapen kan formidles til elevene på en 

måte som bidrar til å utvikle elevenes skrivekompetanse. Formidlingen skjer gjennom en 

tredelt tilnærming til sjangerundervisning, som består av de tre trinnene dekonstruksjon, felles 

konstruksjon og individuell konstruksjon (Fjørtoft 2014: 169).  

 I dekonstruksjonsfasen innvier læreren elevene i sjangerens kulturkontekst ved å 

snakke om hvem som skriver denne typen tekster, hvem som leser dem, hva tekstene brukes 

til og lignende. For å gjøre undervisningen mer eksplisitt, er det vanlig å ta utgangspunkt i en 

modelltekst når man snakker om disse spørsmålene. Læreren plukker gjerne ut tekster som 

kan oppfattes som typiske representanter for sjangeren elevene skal lære (jf. Swales tanke om 

at prototypiskhet er en grunnleggende egenskap ved sjanger). Elevene leser så disse tekstene 

for å få en forståelse av sjangeren. Etter dekonstruksjonen, skriver klassen en tekst i fellesskap 

innenfor den aktuelle sjangeren. Læreren skriver ned det elevene blir enige om. I denne fasen 

med felles konstruksjon er det viktig at læreren stiller elevene spørsmål og leder dem i riktig 

retning. Dermed forberedes elevene på den individuelle konstruksjonen der de skal skrive en 

tekst i samme sjanger på egen hånd (Torvatn 2014: 170 – 172).  

 Den australske sjangerpedagogikken har hatt stor innflytelse på skriveundervisningen i 

Sverige (Fjørtoft 2014: 171). Dette perspektivet på skriving har imidlertid ikke vært utprøvd 

systematisk ved noen norsk skole, ifølge Torvatn (2014: 166). Hun argumenterer for at 

sjangerpedagogikken også bør tas i bruk i norsk skole. Dette begrunner hun med at hun mener 

denne typen skriveundervisning vil kunne ha en positiv effekt på elevenes skriving (2014: 

179). Ongstad (1996) hevder på sin side at sjanger- og tekstundervisningen i den norske 

lærerutdanningen har en funksjonell forståelsesramme. I dette legger han at den norske 
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skolens tilnærming til undervisning i sjanger på enkelte punkter nettopp kan minne om den vi 

finner i den australske sjangerskolen, «[…] men uten at en kan si at den australske 

tilnærmingen er en direkte påvirkningskilde» (1996: 108). Ongstad mener at skoler og 

universiteter trolig har et mer normativt sjangersyn enn mange andre fagfelt som beskjeftiger 

seg med sjangerbegrepet (1996: 103). Selv mener Ongstad at det potensielt kan skade 

elevenes tekstarbeid dersom sjangerforståelsen blir for normativ (2004: 82). Sjangerskolens 

forsvarere vil besvare Ongstads bekymring med å si at en litt normativ, formalistisk 

tilnærming til sjangerundervisning i skolen, er nødvendig for å forhindre at man bygger opp 

under og forsterker allerede etablerte sosiale klasseskiller i samfunnet.  

 Kort oppsummert kan man si at i den australske sjangerskolen modellerer man 

sjangrene for elevene gjennom å vise hvordan hver sjanger har obligatoriske språk-, tekst- og 

innholdsmønstre (Berge og Ledin 2001: 14). «Det sentrale er å bruke forbilder for elevenes 

sjangerskriving, samt å trekke elevene inn i arbeidet med å definere sjangertrekk» (Torvatn 

2009: 320, kursivert i originalteksten). Et viktig poeng med sjangerpedagogikken er at læreren 

og elevene samarbeider om å finne sjangertrekk og formålet med sjangeren. Dette poenget 

understreker at det ikke er slik at læreren har en liste med sjangerkjennetegn som er definert 

på forhånd, slik mange av sjangerskolens kritikere hevder. Torvatn påpeker at 

sjangerpedagogikken ikke nødvendigvis behøver å føre til en undervisning preget av 

formalisme, nettopp fordi læreren og elevene arbeider sammen om å finne sjangertrekk. 

Tanken er at elevene trenger hjelp til å se typiske trekk ved tekstene de leser. Det er dette 

sjangerpedagogikken kan bidra med (Torvatn 2009: 320).  

 Den største forskjellen på ekspressivistenes prosessorienterte skrivepedagogikk og den 

australske sjangerskolen, er synet på hvilken rolle sjangrene spiller for elevenes 

skriveutvikling. «Mens ekspressivistene har en tendens til å se på sjangrene som stengsler 

som kan overskrides, framhever den andre retningen [sjangerskolen] sjangerbeherskelse som 

en forutsetning for å lykkes i skriftkulturen» (Hertzberg 2001: 100, min presisering). Torvatn 

(2009) konkluderer i sin artikkel med at uavhengig av om man velger en implisitt eller 

eksplisitt metode når det gjelder undervisning i sjanger, er det avgjørende at man 

gjennomfører valget på en god måte. Dersom man går for en implisitt sjangerundervisning, 

bør elevene lese mange tekster fra den samme sjangeren innenfor et bestemt tidsrom. Velger 

man på den annen side å drive en eksplisitt sjangerundervisning med inspirasjon fra 

sjangerskolen, må man passe på at man ikke mister målet av syne. «Målet vil alltid være å 
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kommunisere mest mulig hensiktsmessig i en gitt situasjon» (Torvatn 2009: 323), ikke å følge 

en oppskrift slavisk for at teksten skal oppfylle alle sjangerkriteriene i en spesifikk sjanger. 

3.5.3 Undervisning i teksttyper som tekstsekvenser organisert i 

komponentstrukturer  

Breivega og Johansen (2016) mener det ligger et uforløst norskdidaktisk potensial i å 

undervise i teksttyper som en del av skriveopplæringen. De argumenterer for at det kan være 

gunstig å undervise elevene i teksttyper som funksjonelle komponentstrukturer (2016: 57). 

Med termen «funksjonell komponentstruktur» bygger de på van Dijks begrep «superstruktur» 

som refererer til «[…] the schematic form that organizes the global meaning of a text» (van 

Dijk 1980: 108 – 109). Det betyr at superstruktur viser til et overordnet, funksjonelt nivå i 

tekster (Breivega 2003: 14). Dette kan forklares slik: En tekst er delt opp i ulike deler. De 

ulike delene har en spesifikk funksjon i teksten. Avhengig av hvilken funksjon som skal 

realiseres i det bestemte tekstpartiet, vil noen teksttyper være bedre egnet enn andre til å 

oppfylle denne funksjonen. Hver del domineres derfor ofte av en bestemt teksttype (2003: 

14). I og med at de ulike tekstpartiene har forskjellige funksjoner, vil de fleste tekster som 

helhet bestå av mange teksttyper (jf. Adams (1992) utsagn om at tekster er grunnleggende 

heterogene).  

 Superstrukturbegrepet stammer som nevnt fra van Dijk, men har blitt videreutviklet og 

presentert i ny drakt av blant andre Hoey (1983), Tirkkonen-Condit (1985) og Adam (1992).4 

Heretter vil jeg bruke «komponentstruktur» synonymt med superstruktur, slik også Breivega 

(2003: 15) og Breivega og Johansen (2016: 55) gjør. Dette er fordi jeg mener begrepet 

komponentstruktur er mer intuitivt å forstå, og at det derfor er et mer egnet begrep å bruke i 

undervisningssammenheng. Komponentstrukturbegrepet synliggjør tanken om at tekster 

består av ulike tekstpartier som kan kalles komponenter. Disse komponentene danner til 

sammen ulike komposisjonsmønstre i forskjellige typer tekster. Hvert komposisjonsmønster 

kan beskrives i et komponentskjema, og til hver teksttype kan man finne et tilhørende 

komponentskjema (Breivega og Johansen 2016: 55). Denne typen skjemaer har vanligvis 

mellom fire og fem komponenter. Hver av disse komponentene beskriver hvilken funksjon 

                                                 
4 Hoey (1983), Tirkkonen-Condit (1985) og Adam (1992) bygger ikke nødvendigvis direkte på van 

Dijks arbeider, men de har alle bidratt med utfyllende fremstillinger av funksjonelle tekstmodeller som 

beskriver et overordnet, funksjonelt nivå i ulike tekster. Av den grunn kan man si at arbeidene til alle 

disse fire teoretikerne står sentralt i tilnærmingen til superstrukturbegrepet (Breivega 2003: 14 – 15). 
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tekstpartiet har i teksten som helhet (2016: 55). I og med at en tekst kan inneholde flere 

teksttyper, kan følgelig også en og samme tekst inneholde realiseringen av flere 

komponentskjemaer (Breivega 2003: 17). Tabell 2 viser eksempel på fire ulike 

komponentskjemaer.  

 

Tabell 2: Fire komponentskjemaer (Breivega og Johansen 2016: 55).  

 Werlich skriver ingenting om den komposisjonelle siden ved teksttypene.5 Breivega 

og Johansen påpeker imidlertid at det ikke er slik at en komposisjonell tilnærming til teksttype 

står i motsetning til Werlich sin tekstinterne tilnærming, men snarere at den «[…] integrerer 

denne og tilfører samstundes teksttypeomgrepet noko meir» (2016: 57). Videre understreker 

de at dersom man kun ser på teksttyper som grunnformer som utelukkende inviterer til isolert 

arbeid med språkfenomener på mikronivå, er de enige med blant andre Aasen (2015) i at det 

skrivepedagogiske potensialet er minimalt. Løfter man derimot blikket og ser den 

komposisjonelle siden ved teksttypene, kan man utforme gode, læringsfremmende 

undervisningsopplegg som skaper forståelse for teksttypenes rolle i skrivingen (2016: 57).  

 Den komposisjonelle tilnærmingen til teksttypebegrepet handler dypest sett om at alle 

tekster har noen grunnleggende komposisjonelle mønstre (2016: 55). Denne innsikten kan for 

eksempel formidles til elevene gjennom utdeling av skriverammer som tar utgangspunkt i de 

ulike komponentskjemaene. Et eksempel på et komponentskjema som kan inkorporeres i 

skriveundervisningen, er «problem–løsning»-modellen (PL-modellen). PL- modellen, eller 

PL-skjemaet, er bygget opp av komponentene situasjon, problem, løsning og evaluering 

(Hoey 1983: 51 – 52; Tirkkonen-Condit 1985: 26). En skriveramme som tar utgangspunkt i 

dette skjemaet kan bidra til å lette skriveprosessen for elevene ved at de får utdelt tekstens 

                                                 
5 Werlich har blitt kritisert for nettopp å overse den komposisjonelle siden ved teksttypene. Fløttum 

har derfor skrevet at «Werlichs (1976) utgangspunkt er mer en setningstypologi enn en teksttypologi» 

(1998: 60, min kursivering).  
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struktur i form av et grunnskjelett. De kan bruke dette aktivt underveis i skriveprosessen som 

hjelp til å skrive de ulike tekstsekvensene som til sammen utgjør teksten som helhet. PL-

modellen viser nettopp at teksten kan deles opp i ulike tekstsekvenser. Dette tydeliggjør 

overfor elevene at de kan velge å jobbe med én tekstsekvens av gangen. På den måten kan 

skriveprosessen oppleves mer håndterlig. Her knytter jeg denne typen skriverammer, som tar 

utgangspunkt i et komponentskjema, til arbeidet med teksttyper i norskfaget. Men det finnes 

òg mange som plasserer denne typen komponentskjema på sjangernivå. Vagle, Sandvik og 

Svennevig omtaler for eksempel PL-modellen som et «argumenterende sjangerskjema» 

(1993: 234). Uavhengig av hvilket tekstnivå man knytter PL-modellen til, kan dette 

komponentskjemaet med hell brukes som et skrivepedagogisk verktøy i undervisningen. 

 Jean-Michel Adam (1992) har både latt seg inspirere av den tekstinterne 

typologiseringstradisjonen som Werlich representerer og den komposisjonelle 

innfallsvinkelen vi finner i van Dijk, Hoey og Tirkkonen-Condit sine arbeider. Adam 

forfekter derfor en syntese av disse perspektivene (Breivega og Johansen 2016: 55). Det betyr 

at han først deler inn i teksttyper, eller det han kaller «prototypiske sekvenser», basert på 

tekstinterne kriterier, for deretter å lage komponentstrukturer til disse. Den argumenterende 

teksttypen er for eksempel én av teksttypene Adam har delt inn i. Til denne teksttypen 

presenterer han komponentstrukturen gammel tese, data, restriksjon og konklusjon (se tabell 

2). Det er en slik forståelse av teksttypebegrepet, kombinasjonen av tekstinterne kriterier og 

en komposisjonell tilnærming, Breivega og Johansen (2016) argumenterer for at er den mest 

konstruktive innfallsvinkelen til begrepet sett fra et norskdidaktisk ståsted.  

 I kapittel 3 har jeg redegjort for ulike teoretiske perspektiver på forståelsen av sjanger- 

og teksttypebegrepet. Jeg har også beskrevet forskjellige tilnærminger til hvordan man kan 

bruke disse begrepene i skriveundervisningen. Avslutningsvis vil jeg understreke at det ikke 

finnes ett fasitsvar på hva som er den «riktige» begrepsforståelsen, eller hva som er den 

«beste» undervisningspraksisen på dette området. Samtidig vil jeg hevde at det er viktig å ha 

et reflektert forhold til hvordan man forstår disse to tekstbegrepene, samt at man har god 

innsikt i hvordan de kan brukes i undervisningssammenheng. På den måten kan man som 

norsklærer ta bevisste valg når det gjelder hvordan man ønsker å legge opp skriveopplæringen 

til det beste for elevene. Teorien som har blitt presentert i dette kapittelet vil senere bli 

anvendt til å diskutere funnene mine i kapittel 7. Jeg skal nå gå videre til å gi en kort 

orientering om hva som finnes av tidligere forskning om sjanger- og teksttypebegrepet i 

tilknytning til norskundervisningen. 
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4 Tidligere forskning om sjanger- og 

teksttypebegrepet i en norskfaglig kontekst 

Det finnes flere studier som peker på at sjangrene står sterkt i både norsktimene og 

læreverkene som brukes i norskfaget (Blikstad-Balas 2018: 47; Smidt 2009: 314; Veum 

2015). Så vidt jeg vet, finnes det ikke tilsvarende like mye forskning om teksttypebegrepets 

rolle i norskundervisningen. En rimelig forklaring på dette kan være at teksttypebegrepet er et 

nyere begrep i læreplansammenheng. Begrepet ble først for alvor en del av norskfaget med 

læreplanrevideringen i 2013. Etter implementeringen av den reviderte læreplanen har det 

imidlertid blitt skrevet flere masteroppgaver som tar opp tematikk knyttet til både sjanger- og 

teksttypebegrepet. I dette kapittelet vil jeg presentere relevante poenger og funn fra et utvalg 

av disse masteroppgavene, samt redegjøre for annen tidligere forskning som sier noe om 

sjanger- og teksttypebegrepets plass i norskundervisningen. 

4.1 Sjangrenes sterke posisjon i norskfaget 

Sett i et historisk perspektiv har det vært litt ulike syn på hvorvidt man skal vektlegge 

eksplisitt sjangeropplæring som en del av skriveundervisningen (Skjelbred 2014: 40). 

Læreplanene fra 1987 (M87) og 1997 (L97) uttrykte en klar forventning om at elevene skulle 

utvikle sjangerbevissthet, og ga konkrete føringer for hvilke sjangre elevene skulle få 

opplæring i (Kirke- og undervisningsdepartementet 1987; Kirke- undervisnings- og 

forskningsdepartementet 1996). Sjangerfokuset i disse læreplanene påvirket helt klart 

skriveundervisningen, da det har vært et eksplisitt sjangerfokus i norskfaget siden 1980-tallet 

(Breivega og Johansen 2016: 60). Smidt skriver at «I løpet av en tjueårsperiode har sjanger 

blitt et begrep som alle norsklærere må forholde seg til» (2009: 314, kursivert i 

originalteksten). I dag må imidlertid sjangerbegrepet konkurrere med teksttypebegrepet om 

norsklærernes oppmerksomhet. Noe av årsaken til dette kan trolig tilskrives resultatene fra det 

fireårige forskningsprosjektet Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring, «SKRIV-

prosjektet» (2006 – 2010). 

 Funnene i SKRIV-prosjektet kan sies å utgjøre en del av den bakenforliggende årsaken 

til fokusskiftet fra sjangre til teksttyper i den reviderte læreplanen i norsk fra 2013 (Blikstad-

Balas og Hertzberg 2015: 48; Kringstad og Kvithyld 2013: 34). Forskerne i dette prosjektet 

observerte og analyserte skriving i flere fag på ulike alderstrinn, deriblant skriveaktivitetene i 
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norskfaget på mellomtrinnet og oppover til det første året i videregående opplæring. 

Hovedfunnet i SKRIV-prosjektet var at formålet med elevenes skriving ofte blir 

underkommunisert (Smidt 2010: 30). Lærerne har trolig en tanke om hva som er formålet 

med tekstene de ber elevene om å skrive, men de kommuniserer ikke dette tydelig nok til 

elevene. Innføringen av teksttypebegrepet i læreplanen var derfor sannsynligvis et forsøk på å 

fremheve det funksjonelle synet på skriving, der nettopp formålet med teksten er 

utgangspunktet for all skriveaktivitet. Formålsaspektet ved teksten blir i læreplanen således 

knyttet til teksttypebegrepet, slik jeg beskrev under delkapittel 2.1 og 3.3. 

 I den reviderte utgaven av LK06 fra 2013 er altså sjangerfokuset nedtonet 

sammenlignet med i de to foregående læreplanene, og teksttypene har fått en sentral plass i 

skriveopplæringen. Likevel er det mye som tyder på at sjangerundervisning, med en 

prosessorientert tilnærming, fortsatt er en utbredt praksis i norske klasserom (Blikstad-Balas 

2018: 49). I Blikstad-Balas (2018) sin studie av skrivediskurser i norskfaget analyserer hun 

hvordan norsklærere gir skriveoppgaver på åttende trinn. Med skrivediskurser menes «[…] 

ulike måter å tenke og snakke om skriving på: ulike syn på hva skriving på skolen dreier seg 

om, og hva god skriveundervisning bør legge vekt på» (Smidt 2009: 312). Med utgangspunkt 

i datamateriale fra LISA-studien (Linking Instruction and Student Achievement), undersøker 

Blikstad-Balas hvordan norsklærerne formulerer seg muntlig når de gir elevene skriveordre 

(2018: 49). I norsktimene hun analyserer, identifiserer hun totalt 33 skriveordre, hvorav 22 av 

disse har en tydelig kobling til sjangerdiskursen (2018: 50 – 51). Sjangerdiskursen skiller seg 

altså ut som den dominerende skrivediskursen i et flertall av skriveordrene. Når elevene skal 

skrive sammenhengende tekster, er det for eksempel «[…] så å si alltid tydelig hvilke 

sjangerforventninger som gjelder» (2018: 53). Det er vanlig at lærerne benevner den aktuelle 

sjangeren, og at de sier noe om sjangertrekk, virkemidler og andre sjangerspesifikke kriterier. 

Dette viser at sjangrene fortsatt står sterkt i skriveopplæringen til tross for nedtoningen av 

sjangerbegrepet i læreplanen etter 2013.  

 Funnene i studien til Blikstad-Balas viser at skriveordrene ofte har trekk fra flere 

skrivediskurser. Sjangerdiskursen opptrer for eksempel ofte sammen med prosessdiskursen 

(2018: 54). Blikstad-Balas påpeker imidlertid at sjangerdiskursen alltid har rollen som den 

overordnede skrivediskursen i de tilfellene der flere skrivediskurser gjør seg gjeldende 

samtidig (2018: 54). Dette forklarer hun med at elevene ofte får ta flere selvstendige valg 

knyttet til skrivingen, for eksempel valg av tematikk, men at de alltid må forholde seg til en 

gitt sjanger. I de 178 norsktimene på åttende trinn som utgjør datamaterialet i studien, finner 
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hun ikke en eneste skriveordre som gir elevene muligheten til å velge formål eller sjanger selv 

(2018: 55). Dette funnet bygger opp under påstanden om at sjangrene har en sterk posisjon i 

norskfaget.  

 Et annet relevant funn i studien til Blikstad-Balas (2018), er at norsklærerne i 

materialet knytter formål til sjanger. Dette er i tråd med det sjangerteoretiske perspektivet på 

sjangerbegrepet, og skiller seg samtidig i noen grad fra begrepsforståelsen til 

Utdanningsdirektoratet, som spesielt fremhever formålet i tilknytning til teksttypebegrepet. 

En viktig presisering er at norsklærerne i datamaterialet til Blikstad-Balas (2018) ikke snakker 

spesifikt om formålet med skrivingen når de gir elevene skriveoppdrag. Formålsaspektet 

kommer snarere implisitt frem i kraft av sjangerbenevnelsen i skriveoppdraget. Et eksempel 

på et skriveoppdrag kan være å skrive et leserinnlegg. Lærerne sier typisk i den forbindelse at 

et leserinnlegg har som formål å overbevise leseren om noe. Formålet tas med andre ord opp 

som et trekk ved sjangeren, og er ellers ikke eksplisitt synlig i skriveordren. «Skriveordrene 

har da et sjangerfokus, og langt på vei blir sjangeren et (for-)mål i seg selv» (2018: 55), noe 

Blikstad-Balas stiller seg litt kritisk til. Hun frykter at dette «[…] kan føre til en noe 

overfladisk forståelse av formål – der det settes likhetstegn mellom gitte sjangre og gitte 

formål» (2018: 56). Dette kan igjen føre til en type sjangerformalisme der elevene først og 

fremst skriver med det formålet å treffe sjangeren. Da blir sjanger et mål fremfor et middel 

(Blikstad-Balas og Hertzberg 2015: 48). Blikstad-Balas argumenterer derfor for at formålet 

må uttrykkes tydelig i skriveordrene for at man skal kunne lykkes med en formålsrettet 

skriveundervisning (2018: 56 – 57). 

 Når det gjelder læreverkene som brukes i norskfaget, virker det som at en innføring i 

ulike sjangre, med sjangerkjennetegn og sjangerskjemaer, nærmest er å regne som en 

obligatorisk innholdskomponent. De fleste læreverkene har «oppskrifter» på hvordan man for 

eksempel skal skrive et essay (Blikstad-Balas og Hertzberg 2015: 48). Dette synes å ha vært 

en trend i flere tiår. Falck-Ytter (1996) undersøkte læreverk som ble skrevet og godkjent etter 

M87, riktignok for mellomtrinnet, og fant at en fellesnevner var at de alle ga sjangerspesifikke 

oppgaver. Med det mener hun at sjangeren var eksplisitt uttrykt i oppgaveinstruksen (1996: 

184). Det er nærliggende å anta at læreverk skrevet i henhold til dagens læreplan, i mindre 

grad etterspør spesifikke sjangre i skriveoppgavene som gis; dette som følge av sjangrenes 

mindre fremtredende posisjon i læreplanen etter revideringen i 2013. Skriveoppgavene i 

læreverkene er også ment å forberede elevene på eksamen, og eksamensoppgavene fra og 

med 2014 inneholder som kjent ikke uttalte sjangerkrav (Breivega og Selås 2018: 29). Men 
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selv om nyere læreverk ikke nødvendigvis gir oppgaver som eksplisitt etterspør en spesifikk 

sjanger, påpeker Veum (2015) at det likevel ofte ligger en innebygget forventning om at 

elevene må ha bevissthet og kunnskap om sjanger når de skriver tekster. Dette blir spesielt 

tydelig i de mange tilfellene der skriveoppdragene starter med «Skriv en tekst…» og avsluttes 

med formuleringer som «velg sjanger selv» (2015: 91).  

 Sjangerbegrepet har altså vært et yndet begrep i norskundervisningen og læreverkene i 

lang tid. Utvalget av sjangre og måten sjangrene behandles på i læreverkene, har imidlertid 

forandret seg etter hvert som læreplaner har kommet og gått. I Veums (2015) analyser av 

skrivediskurser i norskbøker for ungdomstrinnet gjennom 30 år, finner hun at nyere læreverk 

har et økende fokus på funksjonelle sjangre som kan knyttes til bestemte situasjoner (2015: 

97). I læreverket Neon fra 2008 er artikkel, leserinnlegg, brev, fortelling, kåseri og dikt viet 

mest oppmerksomhet (2015: 91). Forskerne bak SKRIV-prosjektet etterlyste en tydeliggjøring 

av formålsaspektet ved skriveaktivitetene elevene bes om å utføre. Det er grunn til å tro at en 

vektlegging av de funksjonelle sjangrene nettopp vil kunne være med på å gjøre formålet med 

skrivingen mer intuitivt for elevene. Brukssjangre som leserinnlegget og brevet har et mer 

eller mindre klart formål innbakt i sjangerinstruksen. Likevel kan formålet med fordel 

uttrykkes eksplisitt i skriveoppgaven, slik Blikstad-Balas argumenterer for i sin studie (2018: 

56 – 57). Veums analyse avdekker for øvrig at flere av oppgavene i nyere læreverk nettopp 

ber elevene om at de skal forestille seg å være i en bestemt situasjon der de skal skrive en 

tekst som er formålstjenlig for å oppnå det de vil i den tenkte situasjonen (2015: 93). 

Oppgaver som dette har dermed et klart uttalt formål. Økningen i denne typen oppgaver 

signaliserer derfor kanskje at lærebokforfattere og lærerstanden beveger seg i riktig retning 

med tanke på å lykkes med en mer formålsrettet skriveundervisning.  

 Både sjangrene og teksttypene har en naturlig plass i norskfagets skriveopplæring, 

men så langt har det som nevnt ikke blitt forsket mye på norsklærernes bruk av 

teksttypebegrepet i norskundervisningen. Det som er gjort av forskning på dette området, er i 

hovedsak studier gjennomført av mastergradsstudenter. Etter 2013 har det blitt skrevet flere 

masteroppgaver som sier noe om hvordan norsklærere og elever forholder seg til sjangre og 

teksttyper som en del av norskundervisningen etter læreplanrevideringen. I neste delkapittel 

vil jeg trekke frem funn fra disse masteroppgavene som er relevante for min egen studie av 

norsklæreres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet.  
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4.2 Empiriske studier av sjanger- og teksttypebegrepet i 

norskundervisningen 

Hvordan forholder norsklærere seg til endringene i læreplanen i norskfaget etter 

læreplanrevideringen i 2013? Vilde Herigstad (2015) stiller dette spørsmålet i sin 

masteroppgave. Intervjuer med seks norsklærere på ungdomstrinnet viser at disse 

norsklærerne generelt er positive til endringene. De mener blant annet at de tidligere har vært 

for rigide i møte med sjangrene, og beskriver en sjangerformalisme som har vært styrende i 

norskfaget (2015: 89). Innføringen av teksttypebegrepet kan i så måte ha bidratt til å myke 

opp i denne rigide tilnærmingen til tekstskaping. Men selv om det kan være på sin plass med 

en oppmykning av skriveundervisningen og vurderingen av tekster, er det trolig likevel 

hensiktsmessig å ha enkelte mer eller mindre klare forventninger til tekst. Her gjelder det å 

finne en balansegang som gjør det mulig for elevene å utfolde seg skriftlig på en kreativ måte 

innenfor tydelige, men samtidig tøyelige, grenser. Sjangerbegrepet er derfor fortsatt et 

meningsfullt begrep å bruke i skriveopplæringen, ifølge informantene til Herigstad (2015: 89 

– 90). 

 En annen studie som undersøker mer spesifikt hvordan norsklærere og elever oppfatter 

dreiningen fra sjangre til teksttyper i skriveopplæringen, er Lovise Urdals (2016) 

masteroppgave. Hun undersøker fire 10. klassingers ferdighets- og påstandskunnskap om 

sjanger- og teksttypebegrepet, samt to norsklæreres forståelse av og holdninger til fokusskiftet 

fra sjangre til teksttyper i den reviderte læreplanen fra 2013. Funnene viser at begrepene 

fremstår som diffuse for elevene (2016: 79). De synes det er vanskelig å forklare forskjellen 

mellom sjanger og teksttype, og viser dermed at de ikke har et metaspråk til å gi uttrykk for 

sin påstandskunnskap om begrepene på en tilfredsstillende måte. Én av elevene mener at 

sjanger og teksttype er det samme, en annen sier at sjanger er en teksttype, mens en tredje sier 

at nynorsk er eksempel på en sjanger og at kåseri og leserbrev er eksempler på teksttyper 

(2016: 78 – 79). Disse funnene signaliserer at det kan være nyttig å undersøke forståelsen av 

sjanger- og teksttypebegrepet nærmere. Som jeg har argumentert for tidligere i oppgaven, er 

det norsklærernes begrepsforståelse og undervisningspraksis som ligger til grunn for elevenes 

begrepsforståelse og skrivetilnærming i møte med konkrete skriveoppgaver. Urdals 

masteroppgave bidrar derfor med funn som viser at det er behov for studier som tar for seg 

norsklæreres forståelse og bruk av sentrale norskfaglige tekstbegreper. 

 Det er spesielt manglende konsensus blant informantene til Urdal når det gjelder 
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hvordan formaspektet ved teksten relaterer seg til sjanger og teksttype (2016: 77). Samtidig 

påpeker Urdal at alle elevene har noe rett i sin forståelse av sjanger- og teksttypebegrepet 

(2016:79). En mangelfull påstandskunnskap avsløres imidlertid når elevene blander elementer 

fra ulike teoretiske retninger i sin beskrivelse av begrepene. De kommer med til dels 

motstridende utsagn om ett og samme begrep. I tillegg er det verdt å nevne at de fire elevene 

har ulik forståelse av de to begrepene, til tross for at de går i samme klasse. Dette vitner igjen 

om at det er behov for en begrepsavklaring, slik at man forhindrer at elevenes forståelse av 

sentrale tekstbegreper i norskfaget avviker i såpass stor grad (2016: 79). 

 Urdals intervju med de to norsklærerne viser at teksttypebegrepet tilsynelatende ikke 

er like godt innarbeidet i begrepsrepertoaret til lærerne som det sjangerbegrepet er (2016: 82). 

Norsklærerne i Urdals studie stiller seg likevel positive til fokusskiftet fra sjangre til 

teksttyper i skriveopplæringen. De mener at arbeidet med teksttyper er mer fremtidsrettet, og 

fremhever spesielt at de har hatt mer fokus på analyse og tolkning av tekster etter 

implementeringen av den reviderte læreplanen (2016: 83). Dette begrunner de med at denne 

typen undervisning er mer tilpasset de nye eksamensoppgavene etter 2014. Samtidig er begge 

norsklærerne opptatte av å få frem at sjangerundervisning fortsatt er en viktig del av 

norskfaget; «[…] sjangerundervisningen må sørge for at elevene vet hvilke sjangere som kan 

realisere teksttypene» (2016: 83).  

 Begge norsklærerne i Urdals studie gir uttrykk for at de synes teksttypebegrepet er 

vanskeligere å forholde seg til enn sjangerbegrepet. Likevel er de positive til innføringen av 

teksttypebegrepet. De forteller at «LK13 bidro med et nytt syn på sjangerne, fra en til tider 

formalistisk tankegang til et middel for å løse oppgaven» (2016: 84).6 Urdal har, som hun selv 

understreker, et begrenset utvalg med kun to norsklærere som representerer lærerperspektivet 

(2016: 44). Det blir derfor spennende å se om mine funn underbygger funnene i Urdals studie 

eller ikke. Urdal avslutter oppgaven sin med å oppfordre til forskning som gir flere 

norsklærere muligheten til å uttrykke seg om sin forståelse av begrepene «sjanger» og 

«teksttype» (2016: 90). Min oppgave kan betraktes som et svar på denne oppfordringen.  

 I det samme året som Urdal (2016) leverte sin masteroppgave, ble det også levert en 

masteroppgave ved Universitetet i Oslo som berører lignende tematikk. Linn Victoria Mørck 

Jensen undersøker blant annet hvilken plass opplæring i teksters form og funksjon har i 

undervisningen på ungdomstrinnet (2016: 2). Med utgangspunkt i videomateriale fra LISA-

prosjektet finner hun at undervisningen i stor grad er eksplisitt, og at sjanger og 

                                                 
6 Urdal bruker forkortelsen LK13 når hun refererer til den reviderte utgaven av LK06 fra 2013. 
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sjangerbenevnelser har en tydelig posisjon i norskfaget. Det er stor variasjon mellom skolene 

når det gjelder bruken av teksttypebegrepet og formålsrettet skriveundervisning. Mørck 

Jensen åpner for at dette kan ha sammenheng med at teksttypebegrepet kanskje ikke fremstår 

helt tydelig for lærerne i og med at det finnes ulike forståelser av dette begrepet (2016: 67).  

 Hun mener funnene indikerer at det eksisterer en uklarhet når det gjelder skillet 

mellom sjanger- og teksttypebegrepet (2016: 65). Studien til Mørck Jensen tar imidlertid ikke 

spesifikt for seg norsklærernes begrepsforståelse av sjanger- og teksttypebegrepet. Hun kan 

derfor ikke fastslå med sikkerhet at det er uklar forståelse av teksttypebegrepet hos 

norsklærerne som er årsaken til at sjangerbegrepet har en mer fremtredende posisjon i 

undervisningen. Min undersøkelse av norsklæreres forståelse av sjanger- og teksttypebegrepet 

bygger i så måte videre på Mørck Jensens studie, idet funnene mine kan bidra til å bekrefte 

eller avkrefte Mørck Jensens hypotese.  

 Et funn det er verdt å merke seg i masteroppgaven til Mørck Jensen, er norsklærerne 

knytter formål til sjangernivå (2016: 66). Dette er i tråd med den pragmatiske, nyretoriske 

sjangerteorien og tekstlingvistikken, men skiller seg fra forståelsen av sjangerbegrepet som 

fremholdes av Utdanningsdirektoratet og flere norskdidaktikere. Funnet kan derfor sies å være 

noe overraskende. Det vil være interessant å se om mine funn samsvarer med Mørck Jensens 

funn, eller om mitt utvalg av norsklærere knytter formålsaspektet til teksttypebegrepet slik 

Utdanningsdirektoratet gir føringer om i flere styringsdokumenter. Det bør være et uttalt mål 

at norsklærere over hele landet skal legge den samme begrepsforståelsen til grunn for 

utformingen og gjennomføringen av skriveundervisningen. På den måten legger man til rette 

for at elevene stiller med mest mulig like forutsetninger til å forstå og svare godt på 

oppgavene til eksamen. 

 Funnene i alle de tre omtalte masteroppgavene i dette delkapittelet er utledet fra 

datamateriale hentet fra ungdomstrinnet. For å tilføre nye perspektiver til forskning omkring 

forståelsen og bruken av sjanger- og teksttypebegrepet i norskundervisningen, valgte jeg 

derfor å rekruttere norsklærere fra videregående skole som informanter i min studie. Dette 

bringer meg over til den metodiske delen av studien min. 
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5 Metode 

Det er mange ulike hensyn som må balanseres i et forskningsprosjekt. I dette kapittelet vil jeg 

redegjøre for hvilke avveininger jeg har gjort, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for 

de metodiske og analytiske valgene jeg har tatt. Leseren vil få innsikt i hvordan jeg har 

gjennomført datainnsamlingen, samt hvordan jeg har gått frem i analysen og tolkningen av det 

innsamlede datamaterialet. Jeg vil også diskutere muligheter og begrensninger når det gjelder 

utformingen av forskningsdesignet i sin helhet. Avslutningsvis vil jeg reflektere over etiske 

aspekter ved studien. Ambisjonen med kapittelet er å dele nødvendig informasjon om alle 

metodiske valg jeg har tatt, slik at leseren også selv blir i stand til å vurdere kvaliteten på 

funnene som presenteres og diskuteres i henholdsvis kapittel 6 og 7.  

5.1 Kvalitativt design med fokusgrupper 

«En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme fram til ny 

kunnskap» (Aubert 1972: 196). I denne oppgaven er målet å fremskaffe ny kunnskap gjennom 

å belyse problemstillingen: Hvordan forstår norsklærere i videregående skole begrepene 

«sjanger» og «teksttype», og hvordan bruker de disse begrepene i skriveundervisningen? For 

å finne svar på dette, har jeg valgt å ha en kvalitativ metodisk tilnærming. Bakgrunnen for 

dette valget, er at kvalitative metoder er godt egnet til å få innsikt i studieobjektets forståelse 

av og erfaringer med ulike fenomener (Malterud 2012: 18). Ved å bruke en kvalitativ metode 

vil jeg derfor kunne få kunnskap om norsklærernes begrepsforståelse, samt deres erfaring med 

å undervise elevene i de to aktuelle tekstbegrepene. 

 Problemstillingen i denne oppgaven kan karakteriseres som beskrivende. En 

beskrivende problemstilling «[…] tar opp spørsmål om hvordan ulike forhold er, hvordan de 

varierer, eller hvordan de endres» (Larsen 2017: 22). Problemstillingen min er beskrivende i 

den forstand at formålet med studien er å beskrive norsklæreres forståelse og bruk av 

begrepene «sjanger» og «teksttype». Jeg er med andre ord ikke ute etter å forklare eller 

forsøke å påvirke eller endre norsklærernes begrepsforståelse og/eller undervisningspraksis. 

Målet mitt er å presentere situasjonen slik den fremstår på nåværende tidspunkt. Studien er 

derfor det Kleven kaller en kartleggingsstudie (2018: 125).   

 Det er lurt å gjennomføre en kartleggingsstudie før man eventuelt gjennomfører en 

studie med utgangspunkt i en forklarende eller forstående problemstilling. Man må først 
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kartlegge hvordan noe er, før man forsøker å finne svar på hvorfor det er slik og eventuelt 

hvordan det kan endres til det bedre. Det er ofte formålstjenlig å bruke kvalitative metoder i 

deskreptive undersøkelser der man søker svar på en beskrivende problemstilling. I og med at 

jeg ønsker å beskrive hvordan norsklærere forstår og bruker sjanger- og teksttypebegrepet, er 

det naturlig at jeg spør dem om nettopp dette. Kvalitative forskningsintervjuer, nærmere 

bestemt fokusgruppeintervjuer, kan i så måte bidra til å gi meg informasjonen jeg trenger for å 

svare på problemstillingen på en tilfredsstillende måte. Jeg vil nå forklare hva 

fokusgruppeintervju som metode går ut på, og hvorfor jeg mener dette er en velegnet metode 

å bruke til å kaste lys over den aktuelle problemstillingen. 

5.2 Fokusgruppeintervju som metode 

For å finne svar på problemstillingen om norsklærernes forståelse og bruk av sjanger- og 

teksttypebegrepet i norskundervisningen, var jeg nødt til å gå direkte til kilden, altså til 

norsklærerne selv. Jeg bestemte meg for å intervjue norsklærerne i fokusgrupper. 

Denne studien er derfor basert på tre fokusgruppeintervjuer med til sammen ni norsklærere 

som jobber ved tre ulike videregående skoler på Østlandet. Hver fokusgruppe består av tre 

norsklærere fra den samme videregående skolen. Jeg gjennomførte ett fokusgruppeintervju 

ved hver av de tre skolene. Dette utgjør datamaterialet som funnene i studien er utledet fra. 

 Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Krueger og Casey (2015) sin beskrivelse av 

fokusgruppeintervju som metode. De hevder at denne kvalitative metoden i hovedsak har fem 

karakteristiske trekk: «[…] (1) a small group of people, who (2) possess certain 

characteristics, (3) provide qualitative data (4) in a focused discussion (5) to help understand 

the topic of interest» (2015: 6). Ved å bruke denne metoden fikk jeg innsikt i hvordan et 

utvalg norsklærere forstår sjanger- og teksttypebegrepet, samt hvordan de forteller at de 

bruker begrepene i skriveundervisningen, gjennom å stille spørsmål som de kunne diskutere 

seg imellom. En av fordelene med fokusgruppeintervjuer, er nettopp at man ikke bare får 

tilgang til enkeltindividers isolerte meninger og oppfatninger, men at ulike oppfatninger 

diskuteres og utdypes innad i gruppen (Postholm og Jacobsen 2014: 65). I og med at jeg søker 

kunnskap om hvordan norsklærerstanden som kollektiv forstår og bruker sjanger- og 

teksttypebegrepet, vil jeg argumentere for at fokusgruppeintervju er en egnet metode å bruke 

til å oppnå dette formålet.  

 Tradisjonelle fokusgruppedesign legger til rette for meningsforhandling og en åpen 
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utforsking av temaet som undersøkes (Lindsay og Hubley 2006: 442). Dette er en styrke ved 

metoden som kommer godt med når norsklærere skal diskutere begrepsforståelse og 

undervisningspraksis knyttet til sjanger- og teksttypebegrepet. Som teorikapittelet viser, 

finnes det mange måter å forstå disse to begrepene på, og tilsvarende mange ulike måter å 

bruke dem i skriveundervisningen. Mulighet for meningsforhandling og en åpen tilnærming 

kan derfor føre til at temaet belyses fra flere innfallsvinkler. Jeg anså det derfor som mest 

hensiktsmessig å sette sammen fokusgrupper i stedet for å gjennomføre intervjuene 

individuelt. På den måten kunne norsklærerne dele sine tanker om hvordan de forstår disse to 

begrepene, hvordan de bruker dem i undervisningspraksisen sin, og hva de eventuelt opplever 

som utfordrende med begrepene. 

 Gjennomføring av fokusgruppeintervjuer er videre en effektiv måte å samle inn data 

på, sammenlignet med individuelle intervjuer. Med denne metoden fikk jeg tilgang til ni 

norsklæreres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet på relativt kort tid. Det ville 

ha vært betydelig mer tidkrevende å gjennomføre ni individuelle dybdeintervjuer. Samtidig 

tenkte jeg at det ville være en fordel at norsklærerne ble intervjuet i grupper på tre, slik at de 

hadde noen å diskutere begrepsforståelsen og undervisningspraksisen sin med. I ettertid tror 

jeg dette var en god løsning, da diskusjonene avdekket at det var utfordrende for flere av 

norsklærerne å artikulere en klar begrepsforståelse alene på stående fot. Det hjalp å få innspill 

fra de andre deltakerne i fokusgruppen. Sammen kom de frem til definisjoner med litt mer 

«kjøtt på beina» enn det hver enkelt klarte å formulere på egen hånd.  

 En annen fordel med fokusgruppeintervjuer, er at samtaledeltakerne ofte automatisk 

selv tar initiativ til å begrunne og forklare synspunktene sine overfor hverandre. Dette kan 

føre til refleksjon og en dypere forståelse for temaet som diskuteres (Postholm og Jacobsen 

2014: 65). Fokusgruppesettingen kan dermed potensielt ha bidratt til å øke kvaliteten på 

svarene jeg fikk. Et fokusgruppeintervju ligner dessuten mer på hverdagssamtalen enn det et 

semistrukturert individualintervju gjør (Malterud 2012: 11). Fokusgruppen skaper et mer 

naturlig miljø der deltakerne påvirker, og selv blir påvirket av, de andre deltakerne, slik livet 

er for øvrig (Krueger og Casey 2015: 7). Dermed oppleves trolig 

fokusgruppeintervjusettingen som mindre formell. Dette kan igjen bidra til at samtalen går 

lettere, og at flere perspektiver blir bragt på banen. 

 I fokusgruppeintervjuene hadde jeg rollen som moderator. En moderator kan 

sammenlignes med en orkesterleder, fordi moderatoren er toneangivende gjennom 

spørsmålsstilling og ledelse av diskusjonen mellom informantene i fokusgruppen (Greenbaum 
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2011: 2). Moderatorens oppgave er å lede hele forskningsprosessen. Dette innebærer 

forberedelse og gjennomføring av fokusgruppeintervjuet, samt bearbeiding av det innsamlede 

datamaterialet gjennom analyse (2011: 2). I denne studien var dette min oppgave. 

 «Focus groups are ideal for exploring people's experiences, opinions, wishes and 

concerns» (Kitzinger og Barbour 2011: 6). Metoden innbyr til at deltakerne selv stiller 

spørsmål til hverandre og seg selv. Disse spørsmålene genererer i sin tur en diskusjon på 

deltakernes premisser. De gis anledning til å ta utgangspunkt i egne erfaringer, synspunkter 

og vokabular, samtidig som moderatoren er aktivt tilstede i samtalen. Denne formen for 

samtalestruktur kan bidra til å belyse den aktuelle problemstillingen som diskuteres på en 

måte som kan utvikle ny kunnskap om temaet. Fokusgruppeintervjuer kan blant annet 

avdekke dersom samtaledeltakerne har ulike oppfatninger av samme fenomen (2011: 6). Dette 

er relevant i studien av norsklæreres begrepsforståelse og bruk av sjanger- og 

teksttypebegrepet. I hvor stor grad er norsklærernes begrepsforståelse og bruk av disse to 

tekstbegrepene sammenfallende? Varierer begrepsforståelsen og undervisningspraksisen fra 

skole til skole? Varierer den mellom norsklærerne ved samme skole? Fokusgruppeintervjuene 

kan gi svar på disse spørsmålene. I tillegg kan fokusgruppeintervjuene ha en bevisstgjørende 

effekt på samtaledeltakerne idet de konfronteres med egen og andres begrepsforståelse og 

undervisningspraksis.    

 Morgan og Bottorff (2010) skriver at selv om forskningen omkring fokusgrupper som 

metode er mangfoldig, peker all forskning i retning av konklusjonen: «There is no single right 

way to do focus groups. Instead, there are many different options, and for each research 

project investigators need to select a way of using focus groups that matches the goals of the 

project» (2010: 579, kursivert i originalteksten). Dette innebærer at jeg sto overfor oppgaven 

med å skreddersy et forskningsdesign med utgangspunkt i problemstillingen min og den 

valgte metoden. Sitatet fra Morgan og Bottorff viser at det finnes mange ulike måter å tilpasse 

fokusgruppeintervjumetoden slik at den kan bidra til å gi svar på en gitt problemstilling. 

Samtidig var det noen grunnleggende spørsmål jeg måtte ta stilling til i 

forskningsdesignprosessen uavhengig av hvordan jeg til slutt valgte å bruke 

fokusgruppeintervjumetoden; hvem skulle være informanter? Hvordan skulle disse 

rekrutteres? Hvilke spørsmål skulle stilles? Hvordan skulle jeg som moderator lede 

diskusjonen? Og hvordan skulle dataene analyseres og tolkes? (2010: 581). Dette er viktige 

spørsmål som jeg tenkte nøye igjennom før jeg gjennomførte fokusgruppeintervjuene. Det 
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første jeg måtte ta stilling til var hvem som skulle være informanter, og hvordan disse skulle 

rekrutteres. 

5.3 Utvalgskriterier 

Jeg rekrutterte tre videregående skoler fra to fylker på Østlandet til å delta i studien. På hver 

av skolene satte jeg sammen én fokusgruppe bestående av tre norsklærere. Det vil si at det til 

sammen er ni norsklærere som har deltatt som informanter. Når det gjelder antall 

fokusgrupper og antall deltakere i hver fokusgruppe, finnes det ulike retningslinjer og 

anbefalinger i metodelitteraturen. Antall fokusgrupper som brukes som informantgrunnlag i 

en studie, kan variere fra tre til over femti. Hva som er vanlig antall deltakere i hver 

fokusgruppe, varierer også stort mellom ulike fagdisipliner. Markedsforskningslitteraturen 

anser for eksempel mellom åtte og tolv deltakere som ideelt. Innenfor flere andre 

samfunnsfaglige disipliner regnes dette som for mange, og man nøyer seg ofte med fem til 

seks, og i enkelte tilfeller så få som tre, deltakere i hver fokusgruppe (Kitzinger og Barbour 

2011: 9). Hvor mange fokusgrupper det er hensiktsmessig å inkludere i studien samt antall 

deltakere i hver fokusgruppe, avhenger av problemstillingen som undersøkes og ressurs- og 

tidsbegrensninger som forskeren må forholde seg til (2011: 8). På bakgrunn av denne 

masteroppgavens omfang og med de ressursene jeg hadde tilgjengelig, valgte jeg altså å ha tre 

fokusgrupper med tre norsklærere i hver fokusgruppe.  

 Før jeg startet med rekrutteringen av informanter, definerte jeg hvilke utvalgskriterier 

jeg skulle forholde meg til. Det bør være en balanse mellom homogenitet og variasjon i en 

fokusgruppe (Malterud 2012: 20). Homogenitet er et ideal idet det kan bidra til å gjøre 

samhandlingen i gruppen mer konstruktiv fordi samtaledeltakerne har noenlunde felles 

referanserammer. Variasjon er et ideal fordi man ønsker at samtaledeltakerne til sammen skal 

representere en bredde hva gjelder synspunkter og erfaringer, slik at problemstillingen blir 

belyst fra ulike perspektiver. Jeg bestemte meg derfor for tre utvalgskriterier for å sørge for at 

jeg tok hensyn til både homogenitet og variasjon. Det viktigste var at alle informantene er 

norsklærere ved en videregående skole. Dermed sikres homogenitet i gruppen i kraft av yrke 

og fagdisiplin. For å skape variasjon i gruppen, hadde jeg kjønn og arbeidserfaring som 

norsklærer som to ytterligere utvalgskriterier. Jeg ønsket med andre ord at hver fokusgruppe 

skulle bestå av både kvinner og menn, samt at informantene hadde ulik fartstid i yrket som 

norsklærer. På den måten fikk jeg snakket med norsklærere som hadde arbeidserfaring med 
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ulike læreplaner, og fikk dermed undersøkt hvorvidt dette eventuelt i noen grad påvirket 

begrepsforståelsen og undervisningspraksisen til norsklærerne.  

5.3.1 Utvalg 

For å finne aktuelle informanter som tilfredsstilte utvalgskriteriene mine, spurte jeg to 

medstudenter og min tidligere norsklærer fra videregående om de kunne hjelpe meg med 

rekrutteringen. Jeg informerte dem om de tre utvalgskriteriene for deltakelse i studien, og 

spurte om de hadde forslag til norsklærere som passet beskrivelsen. De fungerte dermed som 

portvakter. Dette er en metafor som brukes i forskningslitteraturen om mennesker som vokter 

porten som forskeren må igjennom for å få tilgang til feltet og potensielle informanter 

(Fangen 2011: 53). Hver portvakt ga meg tips om skoler og norsklærere jeg kunne kontakte.  

 Jeg opprettet førstegangskontakt ved å sende en e-post med forespørsel om deltakelse i 

studien til potensielle informanter som portvaktene hadde tipset om. Vedlagt lå et 

informasjonsskriv om studien sammen med en samtykkeerklæring, som også er i tråd med 

anbefalingene fra personvernombudet NSD (se vedlegg 1). Rekrutteringsprosessen viste seg å 

ta tid. Jeg måtte sende flere forespørsler før jeg omsider fant ni informanter som ønsket å 

delta i studien. I mye av metodelitteraturen om fokusgruppeintervjuer argumenteres det for at 

det kan være en fordel om informantene er fremmede for hverandre (Malterud 2012: 20). 

Først tenkte jeg derfor at hver fokusgruppe skulle bestå av én norsklærer fra hver av de tre 

videregående skolene jeg rekrutterte. Jeg fant imidlertid fort ut at det ble vanskelig å 

gjennomføre en slik gruppesammensetning i praksis. Skolene ligger ikke i samme fylke, noe 

som ville gjøre det vanskelig å organisere sted og tidspunkt for når fokusgruppeintervjuene 

kunne gjennomføres. I tillegg har norsklærerne en travel arbeidshverdag, og jeg valgte derfor 

å ta hensyn til dette ved selv å reise til de tre skolene på informantenes premisser. Det betyr 

med andre ord at de tre norsklærerne som deltok i samme fokusgruppeintervju jobber ved 

samme videregående skole, og dermed kjenner hverandre fra før av.  

 At deltakerne i fokusgruppene kjenner hverandre, trenger ikke nødvendigvis å være 

negativt. Flere har tatt til orde for at idealet om rekruttering av fremmede til 

fokusgruppeintervjuer, er i overkant rigid (Barbour 1995: 330). Man kan også få rike, gode 

data ved å intervjue informanter som kjenner hverandre. Det er blant annet rimelig å anta at de 

er tryggere på hverandre enn de ellers ville ha vært dersom de var fremmede. Dette kan gjøre 

at de blir mindre redde for å delta aktivt i samtalen med sine personlige synspunkter og 

meninger. På den annen side kan det hende at enkelte holder litt tilbake dersom de blir usikre 
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på om det de tenker er «riktig». Det blir trolig viktigere å opprettholde en fasade dersom man 

intervjues sammen med kollegaer som man arbeider, og skal fortsette å arbeide, tett med. Jeg 

opplevde imidlertid ikke at norsklærerne jeg intervjuet var bekymret for å avsløre at de ikke 

hadde en bunnsolid begrepsforståelse av sjanger- og teksttypebegrepet. Det virket snarere som 

at de følte en slags lettelse over å kunne dele sine tanker, og tidvise frustrasjon, omkring disse 

to begrepene. 

 Jeg har gitt norsklærerne fiktive navn av hensyn til personvern. De tre videregående 

skolene omtales som skole A, skole B og skole C. Det samme gjelder fokusgruppene, altså 

fokusgruppe A, fokusgruppe B og fokusgruppe C. Hver fokusgruppe består av norsklærere 

som har navn som starter med samme forbokstav som skolen og fokusgruppen de tilhører. Det 

betyr for eksempel at fokusgruppeintervjuet på skole A, ble gjennomført med fokusgruppe A, 

bestående av norsklærerne Anne, Anita og Anders (se tabell 3). 

 

Skole A Skole B Skole C 

Videregående skole på Østlandet Videregående skole på Østlandet Videregående skole på Østlandet 

Fokusgruppe A Fokusgruppe B Fokusgruppe C 

Anne (65 år) 

Har undervisningskompetanse i 

fransk og norsk, og har jobbet som 

norsklærer siden 1981. 

Beate (65 år) 

Har undervisningskompetanse i 

musikkvitenskap og norsk, og har i 

tillegg spesialpedagogisk utdanning. 

Hun har jobbet som norsklærer siden 

1985 (har hatt en pause fra læreryrket 

underveis). 

Cathrine (38 år) 

Har undervisningskompetanse i 

norsk, samfunnsfag og historie, 

men underviser for det meste i 

norsk, og litt i samfunnsfag. Hun 

har jobbet som norsklærer siden 

2005. 

Anita (43 år) 

Har undervisningskompetanse i 

norsk og tysk, og har jobbet som 

norsklærer siden 1999. 

Bendik (34 år) 

Har undervisningskompetanse i 

historie og norsk, og har jobbet som 

norsklærer siden 2012. Han har vært 

sensor til skriftlig eksamen i norsk 

fire ganger. 

Christian (34 år) 

Har undervisningskompetanse i 

historie og norsk, og har jobbet 

som norsklærer siden 2012. 

 

Anders (32 år) 

Har undervisningskompetanse i 

historie, norsk og religion, og har 

jobbet som norsklærer siden 2012. 

Benedikte (27 år) 

Har undervisningskompetanse i 

religion og norsk, og har jobbet som 

norsklærer siden 2016. 

Christoffer (28 år) 

Har undervisningskompetanse i 

norsk og historie, og har jobbet 

som norsklærer siden 2017. 

Tabell 3: Informasjon om informantene i de tre fokusgruppene. 
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5.4 Intervjuguide  

Da jeg hadde funnet de ni informantene som til slutt ga sitt samtykke til å delta i denne 

studien, laget jeg en intervjuguide (se vedlegg 3). Dette er et slags manuskript som i større 

eller mindre grad strukturerer intervjuet (Brinkmann og Kvale 2015: 156). Jeg ønsket å 

gjennomføre semistrukturerte fokusgruppeintervjuer. Det betyr at jeg brukte intervjuguiden 

som et hjelpemiddel til å sørge for at jeg fikk spurt informantene om alle temaene jeg ønsket 

at de skulle uttale seg om, samtidig som jeg var åpen for å fravike intervjuguiden dersom 

intervjuet tok en annen retning enn jeg hadde forventet. Jeg var interessert i hva norsklærerne 

assosierte med de to nøkkelbegrepene spørsmålene dreide seg om. Med andre ord forsøkte jeg 

ikke å få svarene deres til å passe inn i en allerede etablert forestilling om hvordan jeg trodde 

at de kom til å svare. Jeg anså det derfor som avgjørende at jeg fulgte opp svarene deres med 

oppfølgingsspørsmål, uavhengig av om disse passet med spørsmålene i intervjuguiden min 

eller ikke.  

 For å lykkes med denne intervjustrategien, valgte jeg å lage åpne spørsmål. 

Fokusgruppeintervjuer er kjennetegnet av denne typen spørsmål, da de i stor grad innbyr til 

beskrivelser, forklaringer og illustrasjoner som kan diskuteres innad i gruppen (Krueger og 

Casey 2015: 43). I fokusgruppeintervjuer er det også et poeng at moderatoren ikke skal presse 

samtaledeltakerne til å bli enige om ett felles svar (2015: 7). Før fokusgruppeintervjuet startet, 

understreket jeg derfor at jeg ikke nødvendigvis var ute etter konsensus. Jeg presiserte at mitt 

ønske var å få innblikk i deres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet, uavhengig 

av om den var sammenfallende eller ikke.  

 Intervjuguiden bestod av tre hoveddeler: 1) Briefing, etterfulgt av innledende spørsmål 

om blant annet informantenes utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring som norsklærere, 2) 

hovedspørsmål inndelt tematisk i underkategorier, og 3) debriefing med avsluttende spørsmål. 

Briefing og debriefing er viktig for at informantene skal bli tilstrekkelig informerte om 

formålet med studien og selve gjennomføringen av intervjuet (Brinkmann og Kvale 2015: 

93). I briefingen og debriefingen fikk vi gjort nødvendige avklaringer før og etter intervjuet, 

slik at informantene ikke ble sittende igjen med ubesvarte spørsmål knyttet til studien eller 

egen deltakelse. Jeg delte inn hovedspørsmålene i de fire underkategoriene sjangerbegrepet, 

teksttypebegrepet, sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet og undervisning i 

sjanger- og teksttypebegrepet. Bruken av intervjuguiden bidro til at alle de tre 

fokusgruppeintervjuene fulgte noenlunde samme dramaturgi.  
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5.5 Pilotintervju  

I en kvalitativ intervjustudie er det anbefalt at man gjennomfører et pilotintervju, det vil si et 

prøveintervju, før man starter datainnsamlingen (Dalen 2013: 30). Det ideelle ville 

selvfølgelig ha vært dersom jeg fikk testet intervjuguiden min på en fokusgruppe sammensatt 

av tre informanter som oppfylte de tre utvalgskriteriene mine. Dermed ville 

intervjusituasjonen ha vært mest mulig lik intervjusituasjonen i de tre påfølgende 

fokusgruppeintervjuene. Jeg måtte imidlertid gå for nest beste løsning, da det allerede hadde 

vært utfordrende å finne ni informanter som ville delta i studien. Jeg piloterte derfor 

intervjuguiden min på tre medstudenter, to kvinner og én mann. Alle tre hadde akkurat levert 

en norskdidaktisk masteroppgave ved Universitetet i Oslo.  

 Formålet med pilotintervjuet var å få tilbakemeldinger på hvordan spørsmålene 

fungerte, og hvordan jeg var som moderator. Fokusgruppeintervjuet ble imidlertid ikke helt 

autentisk, i og med at jeg kjente de tre intervjuobjektene fra før. I tillegg hadde de akkurat hatt 

flere emner på lektorprogrammet som blant annet tok opp begrepene «sjanger» og 

«teksttype». Dette førte til at de ga veldig reflekterte og gjennomtenkte svar, som var godt 

fundert i pensumlitteraturen fra disse emnene. De delte med andre ord en felles 

begrepsforståelse av sjanger- og teksttypebegrepet. Jeg var derfor mer spent på svarene til de 

ni informantene mine, da de ikke utgjorde en like homogen gruppe med tanke på 

utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring som norsklærer.   

 Pilotintervjuet ble en fin generalprøve der jeg fikk anledning til å teste intervjuguiden 

og opptaksutstyret, samt at jeg fikk muligheten til å øve meg i rollen som moderator. Det ga 

meg nyttig informasjon som blant annet førte til at jeg gjorde noen justeringer i 

intervjuguiden. Noen av spørsmålene virket overflødige, og ble derfor fjernet. Andre spørsmål 

fikk en litt annen ordlyd for at de skulle bli tydeligere. Jeg la også til to nye spørsmål på 

slutten av intervjuet, etter innspill fra et av intervjuobjektene i pilotintervjuet. Hun foreslo å 

stille spørsmålene: «Hvordan forklarer dere sjangeren «novelle» for elevene?» og «Hvordan 

forklarer dere teksttypen «argumenterende tekst» for elevene?». Disse spørsmålene kan 

avdekke hvorvidt norsklærerne har en like klar «oppskrift» på novellesjangeren og den 

argumenterende teksttypen. Svarene deres kan på den måten indikere hva de vektlegger i 

skriveundervisningen sin.  
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5.6 Gjennomføring av fokusgruppeintervjuene 

Kitzinger og Barbour skriver at deres erfaring er at det er lettere å få informanter til å stille 

opp til et fokusgruppeintervju dersom informantene er kjent med stedet der intervjuet skal 

foregå (2011: 12). Jeg valgte derfor å gjennomføre de tre fokusgruppeintervjuene på de tre 

videregående skolene. Dermed måtte ingen av norsklærerne forlate arbeidsplassen sin. For å 

legge til rette for at fokusgruppeintervjuet kunne gjennomføres når ingen av norsklærerne 

hadde undervisning, ba jeg dem om å foreslå et passende tidspunkt. Hvert 

fokusgruppeintervju varte i ca én time.  

 Før jeg startet fokusgruppeintervjuet, hadde jeg en kort briefing med de tre 

norsklærerne der jeg gikk igjennom den viktigste informasjonen i informasjonsskrivet, som de 

på forhånd hadde fått tilsendt på e-post. På den måten forsikret jeg meg om at de hadde gitt 

meg et informert samtykke da de skrev under på samtykkeerklæringen. Jeg spurte også om de 

hadde noen spørsmål før jeg startet lydopptaket. Informantene fikk tilbud om penn og papir, 

slik at de kunne skrive ned eventuelle poenger og/eller spørsmål underveis. Det kan være 

nyttig å ha noe å skrive på og med under intervjuet i tilfelle informantene kommer på noe de 

ønsker å føye til i diskusjonen, eller dersom de kommer på spørsmål de ønsker å ta opp 

(Kitzinger og Barbour 2011: 13). 

 Kitzinger og Barbour anbefaler at forskeren tar lydopptak av fokusgruppeintervjuet 

(2011: 16). Dette er en anbefaling jeg fulgte. På den måten fikk jeg tilgang til diskusjonen 

også etter at den var avsluttet. Jeg tok i tillegg notater underveis i fokusgruppeintervjuene, 

men det var vanskelig å få med seg alt som ble sagt. Lydopptaket var i så måte svært 

verdifullt fordi det ga meg anledning til å være aktivt tilstede i intervjusituasjonen. Jeg kunne 

med andre ord nøye meg med å skrive ned stikkord og ufullstendige setninger, for deretter å 

renskrive notatene i etterkant av fokusgruppeintervjuet ved hjelp av lydopptaket. Dette 

resulterte i presise transkripsjoner, noe jeg trolig ikke ville ha fått dersom jeg måtte stole på 

hukommelsen min alene. 

 Det som i hovedsak skiller et fokusgruppeintervju fra et «gruppeintervju», er måten 

intervjuet blir gjennomført på. I et fokusgruppeintervju skal samtaledeltakerne først og fremst 

snakke med hverandre, i stedet for at moderatoren stiller hver enkelt ett og ett spørsmål etter 

tur. Samtaledeltakerne oppmuntres til å stille hverandre spørsmål, utveksle erfaringer og 

synspunkter, samt kommentere de andres innspill (Kitzinger og Barbour 2011: 5). 

Fokusgruppeintervjuene ble derfor gjennomført på en måte der jeg tok minst mulig plass i 

samtalen. Jeg stilte spørsmål fra intervjuguiden, og ba deretter norsklærerne om å diskutere 
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spørsmålet seg imellom. Informantene var for det meste flinke til å holde diskusjonen i gang 

på egen hånd. Når de sa noe jeg syntes var ekstra interessant med tanke på problemstillingen 

jeg skal svare på, stilte jeg oppfølgingsspørsmål for å styre samtalen videre i den retningen. 

Dermed utdypet informantene svarene sine på områder som er spesielt relevante for studiens 

formål.   

 Med fokusgruppeintervjuer er det en viss fare for at enkelte av deltakerne blir veldig 

dominerende i samtalen, og dermed hindrer andre i å slippe til med sine synspunkter 

(Postholm og Jacobsen 2014: 65 – 66). For å unngå dette, forklarte jeg under briefingen at jeg 

ønsket at alle skulle si noe på hvert spørsmål. Taletiden ble likevel ikke helt jevnt fordelt 

mellom informantene i alle fokusgruppene. Det er naturlig at noen er raskere til å ta ordet enn 

andre. Jeg sørget imidlertid for at alle fikk uttale seg om samtlige spørsmål i intervjuguiden, 

om det så bare var en bekreftende kommentar til en av de andre norsklærernes innlegg. 

5.7 Bearbeiding av intervjumaterialet 

Da de tre fokusgruppeintervjuene var gjennomført, bearbeidet jeg intervjumaterialet gjennom 

transkribering av intervjuene med påfølgende analyse av meningsinnholdet i informantenes 

utsagn. Med kvalitative fokusgruppeintervjuer som metode, kan man si at «Data collection 

and analysis are concurrent» (Krueger og Casey 2015: 141). Analysen av dataene begynte 

med andre ord i det øyeblikket det første fokusgruppeintervjuet startet. Som forsker tolker 

man bevisst, og ubevisst, informantenes uttalelser, tonefall, kroppsspråk og interaksjon med 

de andre informantene under fokusgruppeintervjuet. For ikke å gå glipp av denne delen av 

analysen, sørget jeg for å ta notater i stikkordsform av det jeg observerte under 

gjennomføringen av fokusgruppeintervjuene. Rett etter hvert fokusgruppeintervju, skrev jeg 

ned mine egne tanker og opplevelser omkring intervjusituasjonen. Dette var for å danne meg 

et mest mulig korrekt bilde av hvert enkelt fokusgruppeintervju. På den måten ble det lettere å 

transkribere, analysere og tolke dataene på et senere tidspunkt.  

5.7.1 Transkribering 

Å transkribere et forskningsintervju, går ut på å oversette den muntlige intervjusamtalen til en 

skriftlig tekst (Thagaard 2018: 111). Oversettelsen fra muntlig til skriftlig språk, 

transkripsjonen, innebærer flere vurderinger og beslutninger fra forskerens side vedrørende 

rekonstruksjonen av intervjusamtalen (Brinkmann og Kvale 2015: 204). Jeg har etter beste 
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evne bestrebet meg på å gjenskape innholdet i fokussamtalene så presist som mulig med 

utganspunkt i lydopptakene gjennom transkripsjon. Lydopptakene ble transkribert kort tid 

etter gjennomføringen av hvert fokusgruppeintervju. Med gruppediskusjonen friskt i minne, 

ble det enklere å gi en riktig gjengivelse av informantenes samtale.  

 Jeg brukte mobiltelefonen min som lydopptaker under pilotintervjuet, men fant ut at 

den ga litt for dårlig lydkvalitet. I de tre neste fokusgruppeintervjuene brukte jeg derfor en 

mer profesjonell lydopptaker. Lydopptakene viste seg å bli en uvurderlig støtte i 

arbeidsprosessen med å bearbeide det innsamlede datamaterialet. Takket være lydopptakene 

hadde jeg ubegrenset tilgang til fokussamtalene, og kunne derfor spole frem og tilbake i 

materialet for å transkribere fokusgruppeintervjuene nøyaktig. Jeg valgte å inkludere pauser, 

trykk, latter, bekreftende eller nølende ord og lyder i transkripsjonen (se 

transkriberingsnøkkelen i vedlegg 4). Når informantene brukte veldig lang tid på å svare, 

tolket jeg det som et tegn på at de var usikre. I slike tilfeller omformulerte jeg spørsmålet. 

Dersom de fortsatt virket nølende i svarene sine, så jeg det som en indikasjon på at 

begrepsforståelsen var noe uklar på det punktet det aktuelle spørsmålet dreide seg om. Jeg 

mener derfor at unormalt lange pauser, er et eksempel på viktig informasjon som må komme 

med i transkripsjonen. Dette bidrar til å tegne et rikere og mer riktig bilde av 

intervjusituasjonen.  

 På den annen side har ordrett transkribert muntlig språk en tendens til å fremstå 

usammenhengende og utydelig (Brinkmann og Kvale 2015: 213). Dette ble også tilfellet 

enkelte steder i mine transkripsjoner. I og med at jeg var ute etter meningsinnholdet i 

informantenes ytringer, og ikke det språklige aspektet ved ytringene, valgte jeg derfor å foreta 

små omformuleringer for å gi sitatene en mer sammenhengende og tydelig utforming. 

Endringene dreier seg først og fremst om å fjerne stotrende og repetitive ord som hindrer 

flyten i ytringene, og som dermed virker forstyrrende for kommunikasjonen. Det tematiske 

innholdet i ytringene er bevart i sin helhet. Sitatene som opptrer i resultatdelen, er derfor 

utelukkende en mer lesbar gjengivelse av informantenes utsagn. 

5.7.2 Analyse  

Da alle fokusgruppeintervjuene var gjennomført og transkribert, satt jeg igjen med mye data. 

Det var flere spennende momenter jeg kunne ta tak i. Jeg brukte derfor litt tid på å orientere 

meg i materialet for å finne ut hva som var mest hensiktsmessig å vektlegge for å svare på 

problemstillingen. Krueger og Casey (2015) skriver at mange uerfarne forskere opplever at 
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kvalitativt datamateriale er overveldende, og at de har lett for å bli distraherte av alle 

detaljene. De minner derfor om viktigheten av å holde fokus på det som er formålet med 

studien (2015: 138). Hvilke deler av datamaterialet kan bidra til å belyse og gi svar på 

studiens problemstilling? Jeg forsøkte derfor hele tiden å ha studiens formål i tankene da jeg 

analyserte de innsamlede dataene.  

 Jeg bestemte meg for å ha en temaanalytisk tilnærming (Thagaard 2018). 

Temaanalyser innebærer at forskeren retter «[…] oppmerksomheten mot temaer som er 

representert i prosjektet» (2018: 171). Jeg strukturerte derfor analysen med utgangspunkt i 

den overordnede tematiske inndelingen i intervjuguiden, det vil si de fire temaene: 

sjangerbegrepet, teksttypebegrepet, sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet og 

undervisning i sjanger- og teksttypebegrepet. Grunnet oppgavens begrensede omfang, kunne 

jeg ikke gå i dybden på alle spørsmålene i intervjuguiden som hører inn under de fire 

overordnede temaene. Jeg valgte derfor å bruke ett spørsmål fra hvert temaområde til å 

strukturere analysekapittelet.  

1. Hvordan forstår norsklærerne begrepet «sjanger»? 

2. Hvordan forstår norsklærerne begrepet «teksttype»? 

3. Hvordan forstår norsklærerne sammenhengen mellom begrepene «sjanger» og 

«teksttype»? 

4. Hvordan forteller norsklærerne at de bruker begrepene «sjanger» og «teksttype» i 

skriveundervisningen? 

Gjennom å sammenligne svarene til de ni informantene, frembringes en dypere forståelse av 

de fire overordnede temaene. Bakgrunnen for valget av de fire spørsmålene ovenfor, er at jeg 

mener svarene på disse spørsmålene til sammen vil kunne belyse studiens problemstilling på 

en god måte.  

 Jeg gikk systematisk gjennom de transkriberte fokusgruppeintervjuene for å 

identifisere relevante tekstpartier som ga svar på de fire spørsmålene analysen bygges rundt. 

Det var viktig å få med svar fra alle informantene om det samme temaet. På den måten kunne 

jeg sammenligne informantenes utsagn, og derigjennom deres begrepsforståelse og 

undervisningspraksis knyttet til sjanger- og teksttypebegrepet. Jeg kodet norsklærernes svar, 

noe som er vanlig i kvalitative analyser. «Koding innebærer at vi deler opp teksten og 

betegner utsnitt av teksten med kodeord» (Thagaard 2018: 153). Gjennom å kode det 

innsamlede datamaterialet, fikk jeg et overblikk over informasjonen norsklærerne hadde gitt 
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meg. Dette gjorde det enklere å se tendenser og mønstre i materialet.  

 Kodingen ble gjennomført på følgende måte: Jeg studerte norsklærernes svar på de fire 

spørsmålene ovenfor. Svarene ble kodet grovt med kodeord basert på hvorvidt de reflekterte 

et sjangerteoretisk og tekstlingvistisk perspektiv på sjanger- og teksttypebegrepet, eller om de 

i større grad samsvarte med begrepsforståelsene som blir formidlet av Utdanningsdirektoratet 

og flere norskdidaktikere (se kap. 3 for en redegjørelse av de ulike teoretiske perspektivene). 

Kodingsarbeidet innebar også at jeg fargekodet deler av teksten, slik at jeg kunne 

sammenligne hva de ni informantene hadde svart på samme spørsmål. Da materialet var 

ferdig kodet, organiserte jeg den meningsbærende informasjonen ut ifra representativitet, det 

vil si i hvor stor grad en ytrings tematiske innhold var representativt for informantgruppen 

som helhet. Kodingen gjorde det med andre ord mulig å kvantifisere hvor mange ganger 

samme spørsmål fikk likt eller lignende svar. Dette ga meg grunnlag til å analysere 

variasjonene i datamaterialet innenfor hvert temaområde. Dermed ble det enklere å se hva det 

var konsensus om blant informantene, og hva som skilte svarene deres fra hverandre.   

 Analysen, med utgangspunkt i de fire spørsmålene ovenfor, synliggjorde noen klare 

tendenser hva gjelder begrepsforståelsen og undervisningspraksisen til de ni norsklærerne. 

Disse tendensene presenteres som sentrale funn i kapittel 6. Kodingen av norsklærernes svar 

bidro også til at jeg oppdaget nyansene i utsagnene deres. Enkelte av sitatene i resultatdelen er 

derfor ment å virke nyanserende, og viser dermed at studiens beskrivende problemstilling 

ikke har ett svar med to streker under.  

 Koding og kategorisering av kvalitative data har, som vist ovenfor, klare fordeler idet 

det gir forskeren oversikt gjennom å synliggjøre tendenser i materialet. Samtidig er det også 

slik at fremheving av sentrale mønstre i dataene, bidrar til å redusere forskerens 

oppmerksomhet overfor de dataene som ikke faller inn under de valgte kodene og kategoriene 

(Thagaard 2018: 155). Det er viktig å være oppmerksom på denne begrensningen i den videre 

lesningen av funnene og tolkningen av disse. Jeg har gjort et bevisst utvalg av sitater fra de 

totalt 59 A4-sidene med transkribert intervjumateriale. Utvalget av sitatene er gjort med 

formål om å belyse problemstillingen på best mulig måte.  

5.8 Kritiske metoderefleksjoner 

«Enhver forskningsmetode har fordeler og ulemper» (Everett og Furuseth 2012: 128). Det 

finnes med andre ord ikke en fasit med én universell metode som er mest formålstjenlig til 
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alle typer forskningsprosjekter. De ulike metodene har alle sine styrker og svakheter. Når det 

er sagt, finnes det likevel enkelte metoder som vil være mer hensiktsmessige å bruke enn 

andre, gitt formålet med studien. For at metoden skal være godt egnet til det aktuelle 

forskningsprosjektet, er det avgjørende at det finnes en logisk sammenheng mellom 

problemstilling og metode (2012: 128; Larsen 2017: 19; Silverman 2011: 45). Jeg har så langt 

argumentert for at det finnes gode grunner til å velge fokusgruppeintervju som metode i denne 

studien. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at metoden også har enkelte svakheter når 

det gjelder å belyse problemstillingen min. Jeg vil derfor nå kort diskutere muligheter og 

begrensninger ved studiens forskningsdesign.  

 Jeg har allerede skrevet noe om hvilke muligheter forskningsdesignet gir med tanke på 

kunnskapen jeg får tilgang til gjennom fokusgruppeintervjuene. En stor fordel med å bruke 

fokusgruppeintervju som metode, er at man trolig øker sannsynligheten for å få fyldige og 

reflekterte svar fra informantene fordi de får tid og mulighet til å diskutere spørsmålene seg 

imellom. Det kan for eksempel være at én av informantene sier noe som de to andre ikke har 

tenkt på, og som gjør at de nå ser spørsmålet i et nytt lys. Fokusgruppeintervjusettingen har 

derfor potensialet til å gi grobunn for interessante diskusjoner som kan frembringe nye faglige 

innsikter. Men det finnes også svakheter og begrensninger ved å bruke fokusgruppeintervju 

som metode, noe jeg vil belyse i den følgende diskusjonen av studiens validitet og reliabilitet.  

5.8.1 Validitet 

Validitet refererer til funnenes troverdighet, altså hvorvidt slutningene som trekkes på 

bakgrunn av resultatene i studien er korrekte (Johnson 2013: 279). Validiteten sier dermed 

noe om resultatenes gyldighet (Thagaard 2018: 181). En av de største svakhetene ved denne 

studiens forskningsdesign, er trolig knyttet til den eksterne validiteten. Det vil si funnenes 

generaliserbarhet (Johnson 2013: 305). For det første har jeg ikke et randomisert utvalg fra 

populasjonen av norsklærere i videregående skole. Det ville være vanskelig å rekruttere et 

slikt utvalg i praksis. Jeg ville også da ha risikert å få et utvalg der én bestemt type norsklærer 

ble overrepresentert. Åtte av ni informanter kunne for eksempel ha vært kvinnelige 

norsklærere i 40-årene. I dette forskningsprosjektet var det derfor mer hensiktsmessig å 

forsøke å rekruttere et så representativt utvalg som mulig med de ressursene jeg hadde til 

rådighet. Portvaktene var avgjørende i denne rekrutteringsfasen. For det andre er et utvalg 

bestående av ni norsklærere ikke tilstrekkelig til at funnene kan overføres til å gjelde den 

totale populasjonen av norsklærere i videregående skole. Likevel kan ni norsklærere være 
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med på å tegne et bilde av situasjonen, og tjene som et, om enn lite, bidrag til forskningen 

omkring norsklæreres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet i 

skriveundervisningen. 

 En annen svakhet ved studiens validitet, er at jeg ikke kan ta for gitt og konkludere 

med at norsklærernes uttalelser om egen undervisningspraksis stemmer overens med hvordan 

de faktisk underviser i norskfaget. Problemstillingen søker både svar på norsklærernes 

forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet i norskundervisningen. Jeg vurderte derfor 

i utgangspunktet metodekombinasjon som mulig forskningsdesign. Tanken var å intervjue 

norsklærerne om forståelsen av de to tekstbegrepene, og deretter observere undervisningen 

deres for å kartlegge bruken av disse begrepene. På den måten kunne observasjonen ha 

underbygget norsklærernes uttalelser om bruken av sjanger- og teksttypebegrepet i 

skriveundervisningen. Jeg endte imidlertid opp med å forkaste denne ideen, etter nøye 

overveielse og i samråd med veileder, på grunn av masteroppgavens begrensede omfang. 

 Det har blitt viet mye oppmerksomhet til det faktum at forskeren på ulike måter kan 

påvirke forskningsdataene (Myers og Macnaghten 2011: 8 – 9). Dette er på sett og vis 

uunngåelig uavhengig av hvilken metode man bruker. Når det gjelder fokusgruppeintervjuer, 

kan for eksempel moderatoren påvirke samtalen mellom informantene. Det er moderatoren 

som stiller spørsmål, og som passer på at diskusjonen er relevant for temaet og 

problemstillingen som skal belyses. Dette kan virke styrende for samtalen, og dermed påvirke 

muligheten informantene har til å si det de selv ønsker og mener. Jeg forsøkte å være bevisst 

denne utfordringen i forkant av og under fokusgruppeintervjuene. Et av tiltakene jeg gjorde, 

var å forsøke å utforme en intervjuguide med åpne, men samtidig konkrete spørsmål. På den 

måten gjorde jeg det jeg kunne for å unngå å stille ledende spørsmål. Samtidig ville jeg at 

spørsmålene skulle være så entydige som mulig, slik at informantene intuitivt skulle forstå 

hva de ble bedt om å svare på uten ytterligere forklaringer fra meg.  

 En utfordring i kvalitativ forskning, er validiteten når det gjelder forskerens tolkning 

av informantenes utsagn (Johnson 2013: 300). Dersom jeg ble usikker på hva informantene 

mente, stilte jeg oppklarende spørsmål for å forsikre meg om at jeg hadde forstått dem riktig. I 

tilfeller der jeg mistenkte at én eller flere av informantene hadde misforstått et spørsmål, 

omformulerte jeg spørsmålet slik at jeg fikk klarhet i at vi snakket om det samme. Dette 

styrker validiteten på min tolkning av informantenes utsagn. Tolkningsvaliditet handler 

nettopp om i hvilken grad forskeren evner å forstå og formidle informantenes meninger, 

tanker, intensjoner, holdninger og erfaringer på en korrekt måte (2013: 300). For å få til dette, 
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var det altså nødvendig å stille en del oppklarende spørsmål for å få bekreftet at jeg hadde 

forstått informantene riktig. 

 Lydopptakene av fokusgruppeintervjuene gjorde at jeg kunne transkribere intervjuene 

nøyaktig. Dette øker den deskriptive validiteten i studien. «Descriptive validity refers to the 

factual accuracy of the account as reported by the researchers» (Johnson 2013: 300). Når 

sitatene gjengis mer eller mindre ordrett, får leseren tilgang til deler av 

fokusgruppeintervjuene slik de ble gjennomført i virkeligheten. Dette øker funnenes 

troverdighet fordi det synliggjør at det er informantenes egne uttalelser som er grunnlaget for 

min analyse og tolkning (Dalen 2013: 97). Det er imidlertid viktig å huske på at sitatene som 

formidles i denne studien, kun representerer et utvalg av alle ytringene som utgjorde 

fokusgruppeintervjuene i sin helhet. På den måten har jeg påvirket forskningsdataene 

gjennom å bestemme hva som skal få plass og fremheves som sentralt. Fokuset mitt har hele 

tiden vært å forsøke å finne sitater som belyser problemstillingen på best mulig måte.  

 Selv om spørsmålet om validitet ofte blir behandlet i et eget delkapittel i mange 

studier, er det viktig å huske på at validitetsspørsmålet må gjennomsyre hele 

forskningsprosessen fra start til slutt (Brinkmann og Kvale 2015: 283). Studiens validitet 

henger altså nøye sammen med forskerens håndverk i utformingen og gjennomføringen av 

forskningsprosjektet (2015: 284). I dette metodekapittelet har jeg så langt forsøkt å være åpen 

om hvilke avveininger jeg har gjort underveis som har ledet frem til sluttproduktet. Denne 

redegjørelsen viser at validitetsspørsmålet er med som en følgesvenn under hele 

forskningsprosessen.  

5.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitetsbegrepet handler om dataenes nøyaktighet og stabilitet (Befring 2015: 53). 

«Reliable data er pålitelige data» (Everett og Furuseth 2012: 135). Det kan være vanskelig å 

vurdere dataenes pålitelighet i en kvalitativ studie som denne. En av årsakene til det, er at 

dataene regnes som pålitelige i tilfeller der man får noenlunde samme resultat når studien 

gjennomføres på nytt på samme måte (2012: 135; Krueger og Casey 2015: 140). Det er 

imidlertid lettere sagt enn gjort å gjenskape en kvalitativ forskningsstudie til punkt og prikke. 

Tidspunktet for gjennomføringen av fokusgruppeintervjuet, hvilke norsklærere som utgjør 

utvalget, om de er uthvilte, mette eller sultne, hvem som er moderator og hvor intervjuet 

foregår, er bare noen få eksempler på de mange faktorene som påvirker intervjusettingen, og 

dermed dataene som samles inn. Etterprøvbarheten er i så måte en utfordring ved bruk av 
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fokusgruppeintervju som metode. Deltakerne ville trolig også ha svart litt annerledes på de 

samme spørsmålene dersom spørsmålene hadde blitt stilt i et individuelt intervju. Dataene er 

med andre ord kontekstavhengige (Kitzinger og Barbour 2011: 6). Det er nødvendig å ha 

dette i bakhodet, slik at man unngår å trekke bombastiske slutninger på bakgrunn av de 

innsamlede dataene. Funnene medfører riktighet i den konteksten de er gjort i, men er ikke 

nødvendigvis overførbare til andre kontekster. Det betyr imidlertid ikke at funnene er mindre 

gyldige eller verdifulle. Det betyr bare at funnene må forstås i lys av den konteksten de har 

blitt til i. 

 I et forsøk på å øke studiens pålitelighet, har jeg hele veien hatt transparens som 

målsetting. Transparens innebærer at forskeren utviser stor grad av åpenhet i formidlingen av 

forskningsprosessen (Moravcsik 2014: 48). Jeg har forsøkt å gjøre forskningsprosessen min så 

gjennomsiktig som mulig gjennom å gi en detaljert beskrivelse og redegjørelse av teoritilfang, 

forskningsdesign og den analytiske tilnærmingen min. Videre har jeg valgt å inkludere en god 

del sitater i analysen i kapittel 6 for å synliggjøre tolkningsgrunnlaget mitt. Dermed blir det 

enklere for leseren å ta stilling til hvorvidt min tolkning virker rimelig eller ikke, samt å 

vurdere funnenes troverdighet og studiens pålitelighet som helhet.  

5.9 Etiske aspekter 

Jeg har gjort det jeg kan for å oppfylle de etiske kravene som stilles til masteroppgaven som 

forskningsprosjekt. Dette innebærer blant annet at jeg meldte prosjektet til Norsk senter for 

forskningsdata [NSD], og fikk det godkjent, før jeg startet med datainnsamlingen. Videre har 

jeg sørget for å overholde de tre forskningsetiske prinsippene som omhandler informert og 

fritt samtykke, konfidensiell og anonym deltakelse og aktsomhet for deltakerrisiko (Befring 

2015: 31 – 34). «Et av forskningsetikkens grunnleggende prinsipper består i at all deltakelse 

skal bygge på samtykke, og at dette samtykket skal være gitt på et fritt, informert og forstått 

grunnlag» (2015: 31). Jeg sendte derfor informantene et informasjonsskriv om studien 

sammen med samtykkeerklæringen (se vedlegg 1).   

 Informasjonsskrivet ble utformet med utgangspunkt i en mal fra NSD sine nettsider. 

Da jeg meldte masterprosjektet mitt til NSD, fikk jeg noen tilbakemeldinger angående 

hvordan jeg kunne gjøre informasjonsskrivet enda mer presist med tanke på å informere 

informantene om deres rettigheter. Jeg reviderte derfor informasjonsskrivet i tråd med NSDs 

anbefalinger før jeg sendte det til informantene. For å forsikre meg om at de hadde forstått 
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informasjonen, gikk jeg igjennom hovedpunktene i informasjonsskrivet da jeg møtte 

informantene til fokusgruppeintervjuene. Jeg understreket at deltakelse var frivillig, og at de 

når som helst kunne velge å trekke seg fra studien uten at det ville medføre uheldige 

konsekvenser for dem.  

 Når det gjelder innholdet i informasjonsskrivet, bør det nevnes at jeg ikke eksplisitt 

informerte om hvilke begreper jeg var interessert i å studere. Jeg skrev at jeg ønsket å 

undersøke hvordan norsklærere forstår og jobber med to sentrale norskfaglige temaer, spesielt 

innenfor skriveundervisningen. Årsaken til at jeg valgte å unnlate å skrive at jeg var 

interessert i deres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet, var fordi jeg ikke 

ønsket at de skulle lese seg opp på definisjoner, og dermed stille mer forberedt til 

fokusgruppeintervjuet. Jeg var ute etter deres spontane, intuitive forståelse av disse 

tekstbegrepene. Det ville ha svekket funnenes troverdighet og gyldighet dersom norsklærerne 

på forhånd visste nøyaktig hva de ville bli spurt om.  

 Av hensyn til den forskningsetiske normen om informert samtykke, kan det imidlertid 

være problematisk å holde tilbake deler av informasjonen om studiens formål. Informantene 

skal vite hva deltakelse i studien innebærer. Jeg vil likevel argumentere for at informantene 

fikk tilstrekkelig informasjon om studien til å kunne samtykke til deltakelse på et fritt, 

informert og forstått grunnlag. Under briefingen før jeg startet fokusgruppeintervjuet, fortalte 

jeg at studien omhandlet sjanger- og teksttypebegrepet. Deretter presiserte jeg at de fortsatt 

kunne velge å trekke seg fra studien uten at det ville få negative konsekvenser. Jeg har 

forståelse for at det kan være vanskeligere å trekke seg fra studien når man først har møtt opp 

til intervjuet. Likevel håper og tror jeg at norsklærerne følte at de kunne ta et selvstendig valg 

angående hvorvidt de fortsatt ønsket å delta i studien eller ikke. Det er også verdt å nevne at 

ingen av norsklærerne ytret et ønske om mer informasjon om hvilke temaer som skulle 

diskuteres i fokusgruppeintervjuene, verken før eller etter det ble klart at «sjanger» og 

«teksttype» var de to aktuelle temaene for diskusjon. 

 Et etisk forskningsprinsipp som er spesielt utfordrende å oppfylle når det gjelder 

fokusgruppeintervju som metode, er konfidensialitet (Kitzinger og Barbour 2011: 18). Jeg 

lovet informantene, både skriftlig og muntlig, at det kun var veilederen min og jeg som ville 

ha tilgang til lydopptaket av fokusgruppesamtalen, og at dette lydopptaket ville bli slettet så 

fort fokusgruppeintervjuet var transkribert. Det finnes imidlertid ingen garanti for at de andre 

deltakerne i fokusgruppeintervjuet holder tett om informasjonen som ble delt under samtalen 

og diskusjonen dem imellom. Nå regnet jeg ikke med at temaet for fokusgruppeintervjuet 
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ville innby til at noen av informantene ville dele sensitive opplysninger om seg selv eller 

andre. Likevel syntes jeg det var viktig å ta denne etiske utfordringen på alvor. Jeg tok derfor 

opp det forskningsetiske prinsippet om konfidensiell og anonym deltakelse da jeg 

gjennomgikk informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen før fokusgruppeintervjuet startet.  

 Jeg forsøkte også å formidle til informantene at det ikke er noen deltakerrisiko 

forbundet ved deltakelse i studien min. Det var viktig for meg å presisere at formålet med 

denne studien ikke er å forsøke å avdekke en eventuelt manglende eller feilaktig 

begrepsforståelse hos norsklærerne. Intensjonen min er snarere å få en større forståelse av 

innholdet i sjanger- og teksttypebegrepet, og hvordan norsklærere bruker disse to begrepene i 

skriveundervisningen. Årsaken til at jeg valgte akkurat sjanger- og teksttypebegrepet, er at jeg 

selv finner disse begrepene utfordrende. I tillegg indikerte LNU-seminaret som jeg omtalte i 

kapittel 2, at det rådet en begrepsforvirring blant norsklærere i kjølvannet av 

læreplanrevideringen i 2013. Jeg ville derfor undersøke om dette er tilfellet i dag, seks år 

senere. Målet mitt er derfor med andre ord på ingen måte å fremstå moraliserende ved å peke 

på feil eller mangler ved norsklærernes begrepsforståelse og undervisningspraksis. Jeg har 

verken nok teoretisk kunnskap eller undervisningserfaring til å kunne slå fast at én 

begrepsforståelse og undervisningspraksis er bedre enn en annen. Dette var jeg tydelig på 

overfor informantene.  
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6 Analyse 

I dette kapittelet vil jeg presentere analysen av det empiriske datamaterialet i denne studien. 

Den følgende redegjørelsen er basert på transkripsjonene av de tre kvalitative 

fokusgruppeintervjuene jeg har gjennomført. Det vil si at samtlige sitater som brukes til å 

underbygge og eksemplifisere funnene, er hentet fra de tre fokusgruppeintervjuene. 

 For å gi en ryddig fremstilling av funnene, har jeg valgt å dele inn analysen tematisk 

med utgangspunkt i de fire overordnede temaene i intervjuguiden. Jeg starter med 

sjangerbegrepet, og da spesielt spørsmålet om hvordan norsklærerne forstår begrepet 

«sjanger». Deretter går jeg videre til teksttypebegrepet, og min analyse av hvordan 

norsklærerne forstår dette begrepet. Videre vil jeg se på hvordan informantene beskriver 

sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet, før jeg avslutter med å gjennomgå hva 

informantene forteller om egen undervisning i disse to begrepene. Funnene innenfor hvert 

enkelt temaområde presenteres i hvert sitt delkapittel.  

 Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg gi en oppsummering av de fire mest sentrale 

funnene. Samlet vil kapittelet bidra til å belyse studiens problemstilling: Hvordan forstår 

norsklærere i videregående skole begrepene «sjanger» og «teksttype», og hvordan bruker de 

disse begrepene i skriveundervisningen? Funnene som presenteres åpner for en videre 

diskusjon omkring norsklæreres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet i en 

norskfaglig kontekst, som følger i kapittel 7. 

6.1 Hvordan forstår norsklærerne begrepet «sjanger»? 

Jeg startet fokusgruppeintervjuene med å stille det åpne spørsmålet: «Hvordan forstår dere 

begrepet «sjanger»?» Alle de tre fokusgruppene kom raskt i gang med å diskutere dette 

spørsmålet. Flere av informantene snakker om «forventninger til tekst» når de skal beskrive 

hva en sjanger er. Anders innleder diskusjonen i fokusgruppeintervju A med å beskrive 

sjangerbegrepet slik: «Sjanger tenker jeg [er] forventninger. Eh, type hva slags forventninger 

har vi når vi møter teksten.» Bendik, fra fokusgruppe B, starter også beskrivelsen av 

sjangerbegrepet med å bruke ordet «forventninger». Han forteller at han hadde en diskusjon 

med elevene sine i forrige norsktime der de nettopp diskuterte hva sjanger er, og hvorfor vi 

har sjangre. Bendik sier han forklarte elevene sine at sjangrene har en funksjon: «Det er jo 

oppdeling, kategorisering, systematisering. Og så har man en del sånne forventninger som 
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følger med sjangrene.» Cathrine gir en lignende beskrivelse av sjangerbegrepet når hun starter 

diskusjonen i fokusgruppeintervju C med å svare at: «Sjangerbegrep er jo en måte å 

klassifisere tekster på. Ehm, et sett med normer og forventninger til hvordan tekster skal 

skrives avhengig av situasjon og formål og mottakergruppe og publikasjonssted osv. Og så 

fins det ulike normer til tekster.» Det er verdt å merke seg at «forventninger» er blant de 

første ordene som brukes til å beskrive sjangerbegrepet i samtlige fokusgrupper. De andre 

deltakerne i de tre fokusgruppene sier seg raskt enige med Anders, Bendik og Cathrine i 

påstanden om at sjangrene brukes til kategorisering av tekster, og at hver sjanger er forbundet 

med visse forventninger til tekstutforming. Dette er det altså enighet om på tvers av 

fokusgruppene.  

 Noe som derimot skapte litt diskusjon blant norsklærerne, var hvorvidt det er 

sammenheng mellom sjangeren og formålet med teksten. Anita sier hun forbinder 

sjangerbegrepet med: «Ulike språklige føringer. Eh, og ulike formål med teksten. Noen skal 

informere, noen skal underholde.» På spørsmål fra meg svarer hun bekreftende på at hun 

tenker at tekstens formål er knyttet til sjanger. Dette stemmer overens med Cathrines uttalelse, 

gjengitt ovenfor, om at man har ulike forventninger til hvordan tekster skal skrives avhengig 

av blant annet formålet med teksten. En slik forståelse er i tråd med den nyretoriske 

sjangerteoretiske forståelsen av sjangerbegrepet. Når det gjelder diskusjonen om hvordan 

sjangeren forholder seg til formålsaspektet ved tekster, skjedde det imidlertid noe interessant i 

alle de tre fokusgruppeintervjuene. Etter en stund, nærmere bestemt idet teksttypebegrepet ble 

lansert som diskusjonstema, ble flere av norsklærerne usikre på hvorvidt formålet med en 

tekst hadde å gjøre med tekstens sjangertilhørighet, eller om formålet var nærmere knyttet til 

teksttypen teksten representerte. Dette kommer jeg tilbake til i delkapittel 6.2.  

 Det er ikke bare formålsaspektet ved teksten som trekkes frem i diskusjonene om 

forståelsen av sjangerbegrepet. Benedikte snakker først og fremst om tekstens formaspekt i 

sin beskrivelse av sjanger. Hun sier at med sjangrene følger det bestemte krav til form. Videre 

presiserer hun: «Altså jeg tenker at det er tydeligere formtrekk på sjangernivå, men at det går 

an å finne fellestrekk i form på teksttypenivå.» Anita fremhever også at det finnes spesifikke 

formtrekk som kjennetegner de ulike sjangrene. Hun gir blant annet uttrykk for dette synet når 

hun snakker om at sjangrene gir språklige føringer for tekstens utforming. Dette er igjen nært 

forbundet med Cathrines utsagn om at sjangrene representerer et sett med normer for 

tekstskaping. Norsklærerne i fokusgruppe C forklarer videre at disse normene lager rammer 
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for elevenes tekstproduksjon innenfor en bestemt sjanger. En slik forståelse kommer frem i 

Christians beskrivelse av sjangerbegrepet:  

Christian: Sjanger, det jeg tenker på da er liksom ulike typene tekst. Med disse her tre 

hoveddelene dramatikk og episke tekster og lyriske tekster på skjønnlitteratur, og så sakprosa. 

Og så er det noen undertyper. Ehm … ja. Så en ramme for en tekst, da. Hvis man skal skrive 

en tekst så skal den den være innenfor en ramme, og det kan jo være sjanger. Det er jo ikke det 

som brukes til eksamen lenger, men det er jo, det kan jo være relevant å bruke det begrepet 

likevel da i undervisninga, ja. 

På tvers av de tre fokusgruppene forbinder norsklærerne sjangerbegrepet med regler for den 

formmessige utformingen av tekster. I sitatet ovenfor kommer det også frem at Christian 

mener det er relevant å bruke sjangerbegrepet i undervisningen, selv om det ikke brukes i 

eksamensoppgavene etter 2014. Dermed foregriper han spørsmålene jeg senere stiller om 

sjangerbegrepets rolle i undervisningen allerede i begynnelsen av fokusgruppeintervjuet. Det 

virker som at dette er en diskusjon de har hatt blant norsklærerne på skolen tidligere, altså 

hvorvidt sjangerbegrepet fortsatt er et aktuelt begrep å bruke i undervisningssammenheng.  

 Til tross for at norsklærerne i de tre fokusgruppene fremhever formkrav som et viktig 

trekk ved sjangerbegrepet, påpeker samtidig Benedikte at det ikke er slik at det å skrive i en 

sjanger krever at man må følge en mal slavisk. Sjangerbrudd blir et tema i alle de tre 

fokusgruppeintervjuene. De ni norsklærerne virker å være enige om at bevisste sjangerbrudd 

ofte representerer et positivt trekk ved en tekst. Beate uttrykker det slik: «Men det er først når 

du stanger litt mot sjangeren og prøver å bryte den, at det blir interessant da.» Bendik er av 

samme oppfatning. Han sier blant annet: «Og så er det når man bryter med disse 

forventningene, så blir det kanskje mer interessant enn hvis man bare følger dem regelrett.» I 

fokusgruppe C kommer Cathrine med et lignende innspill: 

 Cathrine: Men en sentral del med sjanger, er jo nettopp det å leke med sjanger og bryte 

 sjanger. Det er jo ofte det som på en måte skaper de virkelig gode tekstene, og de elevene 

 som gjør det … men da må de jo òg vite hva slags normer og konvensjoner de skal bryte med, 

 altså for at det blir bevisst, at det ikke bare blir at de glir inn i noe annet mer eller 

 mindre på måfå […]. 

Cathrine er altså enig med Beate og Bendik i at sjangerbrudd kan føre til kvalitativt bedre 

tekster. Hun understreker imidlertid at det gjerne er bevisste sjangerbrudd som fører til økt 

tekstkvalitet. Elevene må vite hva de bryter med for å skape de virkelig gode tekstene, slik 

Cathrine uttrykker det. 

 Samtidig som de ni norsklærerne er enige om at det er spennende når elevene begår 
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vellykkede sjangerbrudd, er det også enighet om at det er mer utfordrende å vurdere 

elevtekster som bryter med sjangeren; for det er ikke til å stikke under stol, at ikke alle 

sjangerbrudd er like vellykkede. Anne og Anita er blant norsklærerne som tar opp denne 

utfordringen: 

 Anne: Samtidig når man sier sjanger, så tenker jo jeg med en gang at vi alltid har hatt bitte lite 

 grann problemer med når vi skal rette, ikke sant, om man er innenfor sjangeren eller ikke, at 

 det har vært det store problemet ofte, med karaktersprik. «Er det svar på sjangeren eller ikke? 

 […]» 

 Anita: Ja, for når det var rein sjangerlære, så var det, husker jeg diskusjonen var: «Hvor mye 

 skal vi trekke hvis det er sjangerbrudd? Snakker vi en halv karakter i trekk, eller er vi en hel?» 

Anne og Anita er enige i at elevtekster med vellykkede sjangerbrudd er et positivt innslag i 

vurderingsbunken. Samtidig belyser de utfordringen som oppstår når de skal vurdere 

elevtekster som åpenbart bryter med sjangerkonvensjonene. Det er ikke gitt at to norsklærere 

deler samme oppfatning av hvorvidt vellykkede sjangerbrudd skal belønnes eller ikke. 

Dersom en tekst blir vurdert etter strengt normative sjangerregler, kan eleven trekkes i 

karakter som følge av sjangerbrudd. Med en litt friere tilnærming til sjanger og 

sjangerkonvensjoner, kan den samme teksten bli vurdert til en høyere karakter av en annen 

norsklærer. Dette er en åpenbar utfordring i vurderingen av sjangerspesifikke tekster, og kan i 

enkelte tilfeller føre til karaktersprik. Norsklærerens forståelse av og holdning til 

sjangerbegrepet, er dermed en avgjørende faktor som påvirker den enkelte norsklærers 

vurderingspraksis i møte med elevtekster som svarer på sjangerspesifikke skrivebestillinger. 

 Når det gjelder de ni informantene i denne studien, kan det virke som at det er 

konsensus om at de ikke nødvendigvis forventer at elevene skal følge sjangeroppskrifter til 

punkt og prikke og innfri alle sjangerkrav. Det norsklærerne forventer av elevene, er først og 

fremst at de skriver tekster som kommuniserer godt med leseren. Dernest forventer 

norsklærerne at leseren skal være i stand til å forstå hvilken sjanger teksten er et eksempel på. 

Norsklærerne beskriver altså en holdning og tilnærming til elevenes tekstproduksjon som 

plasserer seg et sted mellom ytterpunktene sjangerformalisme og sjangeranarki. Konklusjonen 

kan sies å være at elevene må gjøre bevisste brudd for at bruddene skal anerkjennes som tegn 

på kreativ utfoldelse og faglig overskudd, og premieres deretter. Anne understreker samtidig 

at godt skrevne tekster til syvende og sist er det som teller mest på karakteren: 

Anne: Men vi tenker vel veldig ofte «Er dette en fungerende tekst?» Altså vi er ute og leter 

etter, ja «Kommuniserer dette? Er det en fungerende tekst? Holder man seg til tema? Er det 

godt skrevet?» Vi tilgir veldig mye hvis det er en godt skrevet tekst, så, eh, det er ganske 

sammensatt den måten vi må rette på, da. 
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 Selv om norsklærerne først og fremst snakker om regler, normer og rammer for 

tekstproduksjon i forbindelse med sjangerbegrepet, uttrykker de altså alle en positiv holdning 

til sjangerbrudd, såfremt de er treffsikre. Vellykkede sjangerbrudd, som samtidig reflekterer 

en grunnleggende forståelse for sjangeren, kan gi interessante leseropplevelser. Alt i alt gir 

fokusgruppeintervjuene inntrykk av at de ni norsklærerne deler en mer eller mindre lik 

forståelse av sjangerbegrepet. Samtidig er det tydelig at de alle synes det er utfordrende å gi 

en konsis og entydig, teoretisk beskrivelse av selve begrepet. Det er derfor passende å avslutte 

dette delkapittelet med Beates utsagn: «Men å si helt tydelig hva en sjanger er, det kan jo 

være vanskelig.» 

6.2 Hvordan forstår norsklærerne begrepet «teksttype»? 

Når det gjelder teksttypebegrepet, avdekker de tre fokusgruppeintervjuene en noe uklar 

begrepsforståelse. Det virker som at begrepet «teksttype» umiddelbart er vanskeligere for 

informantene å snakke om enn begrepet «sjanger». Dette blir spesielt tydelig i begynnelsen av 

fokusgruppeintervju A: 

 Moderator: Da kan vi gå litt mer over til teksttypebegrepet. Hvordan forstår dere 

 teksttypebegrepet? 

 Anita: Tekst? _ 

 Anne: Type. 

 Moderator: Ja, teksttype. 

 Anita: Ja, altså tekst er jo alt mulig. 

 Moderator: Mhm. 

 Anita: Hvis vi tenker liksom, ja det er vel kanskje bare i skolen vi sier «sammensatt tekst», 

 men tekst er jo alle uttrykk for, altså det er jo skriftlig, det er muntlig, det er film, det er bilder, 

 det er kroppsspråk … Alt kalles jo egentlig tekst. 

 Anders: Mhm. 

 Anita: Selv om elevene synes det er veldig klønete å si. 

 Moderator: Så dere har ikke noe mer spesifikt som dere tenker knyttet til 

 teksttypebegrepet slik det brukes i den reviderte læreplanen? 

 Anders: Neei…? 

 Anne: For det kommer jo ikke igjen i noen eksamensoppgaver, at man sier teksttype på noe 

 vis.  

 Anita, Anders: Nei. 

Norsklærerne virket usikre på hva jeg mente med begrepet «teksttype», og jeg skjønte raskt at 

de ikke helt forsto hvor jeg ville hen med spørsmålene jeg stilte. Av den grunn bestemte jeg 
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meg for å si litt mer om bakgrunnen for studien min. Jeg snakket kort om 

læreplanrevideringen i 2013, og påpekte spesielt hvordan eksamensoppgavene hadde endret 

seg fra å ha et tydelig sjangerfokus til å ha mer fokus på ulike teksttyper. Dette førte til et 

oppklarende gjennombrudd i samtalen:  

Anders: Når vi snakker om teksttyper, snakker vi da om resonnerende og argumenterende, er 

det de kreative tekstene_ 

Moderator: Ja. 

Anders: Det er de tekstene, ja. Da er vi med. Da henger jeg med. 

Anita: Formålet bak skriveprosessen? Er det det? Skrivehandlingene? 

Moderator: Mhm, de ulike skrivehandlingene. Hva tenker dere om det? 

 Det kan virke som at årsaken til den innledende misforståelsen, er at de tre 

norsklærerne ikke er vant til å bruke begrepet «teksttype» som betegnelse på beskrivende, 

fortellende, informative, argumenterende, reflekterende og resonnerende tekster. Anita spør 

om det er «skrivehandlingene» jeg snakker om. Det fremstår dermed som at de, i likhet med 

Skjelbred (2014), nærmest bruker skrivehandlinger synonymt med teksttyper. Det samme 

synes å gjelde for norsklærerne i fokusgruppe C. Når jeg spør hvordan de forstår 

teksttypebegrepet, svarer Cathrine:  

Cathrine: Nei, det er vel at det er ulike sånn skrivehandlinger, er det ikke det det kalles? Ehm, 

om at det er ulike tekster, ulike formål, og det gjelder å gjøre elevene bevisst på hva det er de 

skal utrette med teksten, hva de ønsker å oppnå med skrivehandlingen sin.  

 Så fort begrepsbruken ble definert i både fokusgruppeintervju A og C, har 

norsklærerne mye på hjertet om teksttypebegrepet. Det er spesielt de kreative tekstene som 

genererer engasjement blant norsklærerne. Anders uttrykker det slik:  

Anders: Ehh, så, men det er klart at, at det, spesielt den kreative teksttypen, den er vanskelig. 

Eh … og … både å vurdere og kommentere og hjelpe elevene med. Spesielt fordi før så har vi 

hatt at «kåseriet er sånn og sånn» og «essayet er sånn og sånn», og så får du nå helt frie tøyler 

for eleven. Og det viser jo også eksamenskarakterene, viser nok stort sprik i disse oppgavene, 

vil jeg anta. Det synes vi også er vanskelig. 

Før jeg kommenterer dette sitatet, vil jeg presisere at ifølge Utdanningsdirektoratet er ikke 

den kreative teksten per definisjon å regne som en egen teksttype, men heller en skrivemåte 

(Udir 2015: 37). Likevel behandlet norsklærerne dette som en teksttype på like fot med de 

andre teksttypene. Jeg vil derfor i det følgende omtale den kreative teksten som en teksttype, 

da det er slik de ni norsklærerne snakker om den og bruker den i undervisningen. Det er 

likevel verdt å merke seg at dette ikke synes å være intensjonen fra Utdanningsdirektoratet sin 
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side. Det foreligger dermed en diskrepans mellom teori og praksis i møte med dette 

tekstbegrepet. I sitatet ovenfor kommer det eksplisitt frem at Anders synes at de kreative 

tekstene er vanskelige å forholde seg til. Samtidig gir han implisitt uttrykk for en forståelse av 

teksttypebegrepet som et friere tekstbegrep enn sjangerbegrepet, idet han sier at elevene nå får 

«helt frie tøyler» når de skriver kreative tekster. Utsagnet til Anders kan tolkes som at han 

mener at elevene tidligere hadde mer faste rammer å forholde seg til når de fikk en oppskrift 

på at ««kåseriet er sånn og sånn» og «essayet er sånn og sånn».» 

 Det er ikke bare norsklærerne i fokusgruppe A som beskriver de kreative tekstene som 

spesielt krevende. Dette blir tema for diskusjon i alle de tre fokusgruppeintervjuene. 

Norsklærerne trekker frem den kreative teksten som eksempel på en teksttype som byr på en 

del utfordringer, både når det gjelder undervisnings- og vurderingspraksis. Benedikte gir 

tydelig uttrykk for at hun synes det er vanskelig å forstå skillelinjene mellom de ulike 

teksttypene, og at den kreative teksttypen er spesielt vanskelig å definere:  

Benedikte: Men resonnerende tekst, altså … Ja, det er der jeg blir forvirra med sjanger og 

teksttyper. Altså hva er forskjellen på en resonnerende tekst og en kreativ tekst? Er det … 

Altså et essay er jo en resonnerende tekst, men det er jo like fullt en del ting som kan 

klassifisere det som en kreativ tekst.  

Bendik bekrefter at det er flere norsklærere som synes at den kreative teksttypen er litt vrien. 

Som sensor har han opplevd flere diskusjoner rundt de kreative tekstene. Bendik beskriver 

noen av årsakene til diskusjonene som oppstår slik: 

Bendik: Ja, for jeg har vært sensor i norsk bokmål tre år på rad, fire år på rad, og da er jo den 

største diskusjonen disse kreative tekstene. Da har det jo vært hinta til at man kanskje skal gå 

bort fra det. Men det vil ikke jeg. Det skal være mulighet til det. Men det er, ikke sant, det blir 

jo veldig subjektivt da, dette med kreativitet. Én person kan se på denne teksten som veldig 

kreativ; «Åh, det var en ny måte å gjøre det på.» Mens en annen har kanskje lest fem andre 

tekster som er akkurat sånn, og da er det jo ikke kreativt lenger ikke sant, fordi du har sett det 

før. Så det kan ha vært kreativt for den eleven og det kan ha vært kreativt for den sensoren, 

men for den andre sensoren så er det så langt unna kreativt som du kommer, at det er en 

skjematisk oppbygning. Og da er det mer problematisk da kanskje med teksttypebegrepet i 

stedet for sjangerbegrepet fordi teksttypene … Sjanger så har man disse reglene, så hvis man 

liksom oppfyller visse kriterier, så svarer du på oppgaven, altså du klarer å få på plass noe. Og 

så har man disse rammene, og så kan man være kreativ innenfor disse rammene, på en annen 

måte enn «skriv en fri tekst». 

I dette sitatet konstaterer Bendik at hva som oppfattes som kreativt, er svært subjektivt. Dette 

gjør det vanskelig å vurdere kreative tekster. Det kan også tolkes som at Bendik, i likhet med 

Anders, ser på teksttypebegrepet som et friere tekstbegrep enn sjangerbegrepet. Friheten som 

ligger i teksttypebegrepet, beskrives av Bendik som en mulig medvirkende årsak til at blant 

annet de kreative tekstene byr på utfordringer når det gjelder tekstproduksjon og vurdering. 
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Det virker som at Bendik mener sjangrene, i større grad enn teksttypene, gir elevene noen 

rammer å forholde seg til. Dette gjør at eleven «klarer å få på plass noe». Når elevene skal 

skrive en kreativ tekst, eller det Bendik her omtaler som en «fri tekst», mangler noen av disse 

rammene. Dermed blir det trolig vanskelig for enkelte av elevene å vite hva som skal til for å 

svare godt på oppgaven. Likevel vil ikke Bendik gå bort fra denne typen eksamensoppgaver, 

da han mener elevene bør ha muligheten til å skrive kreative tekster dersom de ønsker det.  

 Det er ikke bare vurderingen av de kreative tekstene norsklærerne opplever som 

krevende. Anne snakker også om utfordringen med å undervise elevene i å skrive kreative 

tekster: 

Anne: Og det å undervise i kreativitet, det er heller ikke lett. Det er egentlig ganske vanskelig. 

Men vi prøver å markere i hvert fall, når vi retter, at her er det, her bruker du kreative 

formuleringer, innfallsvinkler osv. Mhm, ja. 

Under fokusgruppeintervju C kommer det også frem at den kreative teksttypen krever mer 

forklaring fra norsklærernes side, sammenlignet med de andre teksttypene. Jeg stilte 

norsklærerne spørsmål om de opplever at elevene synes teksttypebegrepet er forvirrende. På 

dette spørsmålet svarer Cathrine: «Altså jeg synes jo de er forvirrende, så da bør jo elevene 

synes det.» Christoffer tror elevene synes det er vanskelig å forstå hva alle teksttypene 

rommer. Igjen er det den kreative teksten som brukes som eksempel:  

Christoffer: […] Jeg får jo spørsmål om i større grad hva kreativ betyr enn hva informerende 

betyr, for å si det sånn da. Så det er jo litt avhengig av hvilken teksttype det er snakk om for så 

vidt. Men ja, altså det er lettere for de fleste elever, tror jeg, å forstå hva de skal hvis de skal 

skrive en analyserende tekst, enn hvis de skal skrive en kreativ tekst.  

Det kan med andre ord virke som at norsklærerne i alle de tre fokusgruppene, opplever at 

både lærere og elever synes det er vanskelig å forstå hva som kreves når elevene skal skrive 

en kreativ tekst. Jeg nevnte ingen av teksttypene ved navn, men likevel ble den kreative 

teksten trukket frem som eksempel på en krevende teksttype i samtlige fokusgruppeintervjuer. 

I og med at jeg først og fremst ønsket å få innsikt i norsklærernes forståelse av 

teksttypebegrepet mer generelt, forsøkte jeg å pense diskusjonen over på dette. Likevel vil jeg 

regne det som et sentralt funn at samtlige ni norsklærere mener den kreative teksttypen skiller 

seg ut som spesielt krevende og vanskelig å definere. 

 Når jeg spør norsklærerne i fokusgruppe A om hvilket av begrepene de ville ha knyttet 

til formålet med teksten – sjangerbegrepet, teksttypebegrepet eller eventuelt begge – svarer 

Anne: «Begge, tror jeg.» Anita skyter raskt inn: «Hvert fall til teksttypebegrepet, tenker jeg 

da.» Anita sitt svar er spesielt interessant i og med at hun i begynnelsen av intervjuet snakket 
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om formålet i forbindelse med sjangerbegrepet. Man kan dermed tolke svaret hennes dithen at 

hun i likhet med Anne forbinder formålsaspektet ved en tekst med både sjanger- og 

teksttypebegrepet. Bendik mener på sin side at formålet er nærmere knyttet til 

teksttypebegrepet enn til sjangerbegrepet. Han begrunner dette med at teksttypenes navn i stor 

grad avslører hva som er hovedformålet med teksten: «[…] formålet med teksten er at du skal 

være kreativ, du skal ha resonnementene, du skal, du skal …» Videre utdyper han svaret sitt 

ved å si: «Jeg mener kanskje at det [formålet] ligger litt mer eksplisitt i teksttypebegrepet enn 

sjangerbegrepet, men jeg prøver å undervise i sjanger. Jeg bruker sjanger når jeg underviser, 

jeg bruker novelle, jeg bruker essay.» Bendik argumenterer altså for at formålet med teksten 

blir mer eksplisitt uttrykt med teksttypene, men påpeker samtidig at han selv først og fremst 

velger å undervise i sjanger. 

 I alle de tre fokusgruppeintervjuene sier norsklærerne at de opplever teksttypebegrepet 

som et relativt fritt og lite normativt tekstbegrep. Denne forståelsen av teksttypebegrepet blir 

spesielt tydelig når Christian sier:  

 

 Christian: Men jeg tenker jo at poenget med de der teksttypene kontra sjanger, er atte de er 

 litt videre. […] man kan tenke seg at en kreativ tekst for eksempel, det kan jo være flere 

 sjangere under der, sånn som essay og novelle og lyrikk […] Så da tenker jeg at poenget med 

 de [teksttypene] er at når elevene får det som en eksamensoppgave, så skal de stå litt friere til 

 hvordan de velger å skrive. […] Så det er det jeg har tenkt atte de som har innført de 

 begrepene har tenkt, da. Til forskjell fra sjanger som er mye mer sånn, både litt mer 

 tradisjonell og mye mer sånn definert, enda mer tydelig definert oppskrift på en måte, da. 

Dette er en typisk beskrivelse av teksttypebegrepet som går igjen i de tre 

fokusgruppeintervjuene. Det er derfor et entydig funn at norsklærerne opplever 

teksttypebegrepet som friere og mindre normativt enn sjangerbegrepet.  

 Et annet sentralt funn, er at de ni norsklærerne vektlegger forskjellige aspekter ved 

teksten når de blir bedt om å beskrive et eksempel på en sjanger og et eksempel på en 

teksttype. Når jeg ber dem om å beskrive novellesjangeren, legger de først og fremst vekt på 

tekstens innholdsmomenter. Anne beskriver novellesjangeren slik: 

Anne: En forholdsvis kort tekst med stort sett én handling, få personer, der du ofte har et 

vendepunkt, du bygger opp […] Slutten kan være åpen, eller lukket for den saks skyld. Vi 

forklarer dem in medias res eller typer åpninger_ 

Når jeg ber dem om å forklare den argumenterende teksttypen, er det derimot de språklige 

trekkene ved teksten som vektlegges. Anita sier med en gang: «Formelt språk.» Dette er 

interessant i og med at det i stor grad samstemmer med Werlich (1976) sin beskrivelse av 

teksttypene som grunnformer, og ikke som faktiske tekster (se delkapittel 3.2.2). At 
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norsklærerne vektlegger språklige trekk ved de ulike teksttypene, kan også ha sammenheng 

med at de ser på teksttypene som friere enn sjangrene når det gjelder krav til innhold. 

 Det er imidlertid ikke alle norsklærerne som skiller tydelig mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet. Når Beate blir bedt om å gi en definisjon av teksttypebegrepet, svarer hun 

enkelt og greit:  

Beate: Vet du hva, jeg mener at det egentlig bare ble en erstatning for ordet «sjanger», og 

kanskje at rammene ble litt løsere, men ikke nevneverdig. […] Egentlig så synes jeg bare at 

teksttyper er et slags erstatningsord. […] Men jeg tror nok kanskje at vi har litt ulike 

forklaringer på hva de forskjellige teksttypene er.  

Benedikte og Bendik er ikke helt enige med Beate i at teksttypene fungerer som en erstatning 

for sjangrene. Dette kommer tydelig frem når Beate bruker begrepene «sjanger» og 

«teksttype» litt om hverandre. Hun sier blant annet:  

Beate: Hvis du tar teksttype for eksempel, og trekker det litt ned på yrkesfag da, rapport for 

eksempel og søknad; jeg ville ha kalt det teksttyper. Hensikten, formålet er tydelig […]. 

Bendik og Benedikte reagerer på denne begrepsbruken, og sier at de ikke ville ha omtalt 

rapport som en teksttype. Til dette svarer Beate:  

Beate: Jeg bruker ikke ordet «sjanger» så mye lenger. 

Benedikte: Men når du sier «essay», så er jo det en sjanger. 

Beate: Ja, det er sjanger, men hvorfor sier jeg ikke en teksttype? Jeg sier teksttype. 

Denne diskusjonen viser at det ikke nødvendigvis er konsensus om forståelsen av 

teksttypebegrepet blant norsklærere ved samme skole. 

 I fokusgruppe C er derimot norsklærerne relativt samstemte i sin begrepsforståelse. De 

belyser et sentralt poeng ved teksttypebegrepet som i stor grad stemmer overens med det 

tekstlingvistiske perspektivet:  

Cathrine: Men det ligger vel òg en svakhet i den måten de har formulert dette her med sånn 

teksttyper, som om det fins så mange tekster som bare er basert på én måte. Altså som om det 

er, eller alle gode tekster har jo informerende partier og så reflekterende og så_ 

Christoffer: Mhm. 

Cathrine: En artikkel er òg kreativ i måten du løser å skrive en artikkel. Så det er jo, det 

virker som om det er noen sånne rendyrka teksttyper som fins i en tekst. Det er det jo ikke. Det 

er en sammenblanding av mange. Og der er nok sjangerbegrepet mer presist i forhold til at det 

rommer alle de teksttypene, da.  
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Cathrine og Christoffer påpeker her at en tekst ikke utelukkende må bestå av én teksttype. 

Tekster er heterogene i sin natur, og består derfor som regel av flere ulike teksttyper. Videre 

utbroderer Cathrine hva hun mener, noe Christoffer og Christian sier seg enige i: 

Cathrine: Altså alle artikler skal jo for eksempel starte med å både informere leseren om hva 

du skal skrive om, men de skal òg inspirere til å lese videre, og da skriver du jo kanskje litt 

kreativt. Eller resonnerende, altså atte du liksom får fram noen resonnementer eller et eller 

annet. Så jeg syns det er … det er kanskje derfor jeg ikke har blitt helt fortrolig med de 

tekstbegrepene, for at de virker så, eh … altså jeg opplever i hvert fall ikke at det er så innmari 

mange tekster som våre elever skriver som er enten bare den ene eller den andre teksttypen. 

Christian og Christoffer: Nei_ 

Cathrine: Selv om hovedvekten er på en av teksttypene. 

Christoffer: Ja.  

Tanken om at tekster er sammensatt av flere teksttyper, påvirker naturlig nok 

undervisningspraksisen til norsklærerne i fokusgruppe C. Dette kommer jeg tilbake til under 

delkapittel 6.4. 

 Det som utpeker seg som det tydeligste funnet under temaområdet «norsklærernes 

forståelse av teksttypebegrepet», er at de opplever dette som et noe vagt begrep. De synes 

derfor at det er vanskeligere å forklare teksttypebegrepet enn sjangerbegrepet. Benedikte 

uttrykker dette i klartekst når hun sier: 

Benedikte: Uklare begreper, teksttyper. For meg i hvert fall. 

Moderator: Så sjanger er tydeligere? 

Benedikte: Sjanger er tydeligere. Det er det absolutt. Det kan godt være at teksttypebegrepene 

kunne vært ypperlige, men de er for vage i forhold til hva jeg skal forvente av elevene mine, 

tenker jeg, innenfor hver teksttype. Jeg synes de er vanskelige å definere. 

 En av årsakene til at norsklærerne synes det er vanskelig å gi en klar definisjon av 

teksttypebegrepet, kan være det faktum at de opplever dette begrepet som friere og mindre 

normativt enn sjangerbegrepet. Dermed blir det vanskeligere å beskrive hva begrepet rommer, 

og hva det ikke rommer. En annen årsak til at en tydelig begrepsdefinisjon lar vente på seg, 

kan være at teksttypebegrepet er nyere i undervisningssammenheng i norskfaget 

sammenlignet med sjangerbegrepet. Dette bekreftes på sett og vis av Anders og Anne når de 

diskuterer teksttypebegrepet mot slutten av fokusgruppeintervju A:  

Anders: Men når det gjelder teksttypebegrepet, så ble jeg usikker. Jeg trengte en forklaring fra 

deg [moderator] før jeg skjønte at det dreide seg om argumenterende tekster, kreative tekster 

osv. Jeg hadde ikke om teksttypebegrepet på lektorprogrammet når jeg utdanna meg. 
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Anne: Jeg mistenker at det er noe dere snakker om på universitetet og i 

Utdanningsdirektoratet, og blir veldig opptatt av én måte å formulere det på, og så hører ikke 

vi noenting her, eh … om det. 

Benedikte påpeker i likhet med Anders at heller ikke hun hadde noe om teksttypebegrepet da 

hun gikk lektorprogrammet på Blindern:  

Benedikte: Jeg må bare si at det er litt rart med teksttypene, da. Jeg som er rett fra Blindern, 

jeg har ikke hatt noe norskdidaktikk om teksttypebegrepet. Så jeg vet ikke, jeg har prøvd å lese 

meg opp ut ifra det jeg forstår av lærebøkene. 

Det er tydelig at flere av norsklærerne selv føler at de ikke er presise nok i måten de omtaler 

teksttypebegrepet på. Dette kommer til uttrykk når de unnskylder seg, blant annet ved å 

påpeke at de ikke har fått opplæring i hva begrepet betyr, og hvordan det er ment å brukes i 

skriveundervisningen.   

6.3 Hvordan forstår norsklærerne sammenhengen 

mellom begrepene «sjanger» og «teksttype»? 

Når spørsmålene mine begynner å handle om sammenhengen mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet, virker det som at norsklærerne må tenke seg litt om. Det oppstår en liten 

pause i alle de tre fokusgruppeintervjuene. Etter en liten stund begynner norsklærerne i 

fokusgruppe A å diskutere, men diskusjonen tyder på at spørsmålet jeg stilte var vanskelig å 

svare på. I stedet for å svare konkret på hvordan de forstår sammenhengen mellom begrepene, 

snakker de mer generelt om begrepsbruken og undervisningspraksisen i norskfaget før og 

etter læreplanrevideringen i 2013.  

Anders: Forventningene var tydeligere når elevene skrev sjanger. Vi visste hva vi ville ha 

egentlig, innenfor de rammene.  

Moderator: Opplever dere at elevene synes det er mer forvirrende at de både skal forholde 

seg til «sjanger» og «teksttype»? 

Anne: De er stort sett forvirra! (Latter).  

Anders: Ja, det er mange av dem, altså. Men det er klart at dette fristiller, dette bruddet med 

disse sjangerne og de nye begrepene, de fristiller elevene mer, da. Eh, de kan blande litt. De 

kan bruke virkemidler her og der som det passer seg. Eh, så det åpner for friere tolkninger av 

oppgavene. 

Anita: Men det er jo først nå vi får elever som ikke har vært vant til disse sjangerboksene da, 

ikke sant. Fordi veldig mange av de vi har hatt tidligere, de var jo vant til at det ble putta i 

bokser på ungdomsskolen, og plutselig kom de hit og så var ikke de boksene der lenger, og da 

ble det litt forvirring, følte jeg; «Ja, men hva skal jeg skrive da?» Og så var det plutselig ikke 

de faste rammene. Det er jo først nå vi kan begynne å si om det er forvirring eller om det er 

forbedring i oppfatningen egentlig, sånn som jeg ser det. 
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Anne, Anita og Anders fortsetter altså å snakke om hvordan elevene står friere i skrivingen 

når de får oppgaver som etterspør ulike teksttyper fremfor sjangre. De sier med andre ord ikke 

noe direkte om sammenhengen mellom selve sjanger- og teksttypebegrepet, hva gjelder 

likhetstrekk eller skillelinjer mellom begrepene. Det nærmeste de kommer å beskrive en 

forskjell mellom begrepene, er at de er veldig samstemte i opplevelsen av at sjangerbegrepet 

er lettere å forholde seg til enn teksttypebegrepet. Anita uttrykker dette eksplisitt:  

Anita: Jeg syns på mange måter at det er ryddigere og lettere å snakke om sjanger. Du kan 

legge fram en novelle og en fortelling, ikke sant, og så kan du liksom peke på helt konkret hva 

som skiller. Men hvis du har forskjellen på resonnerende, ja «Kan du finne noen 

eksempeltekster da?», kan elevene si, og så har du mange forskjellige typer der, mange 

forskjellige der, eh, og så blir det kjempevanskelig å sammenligne. 

Anne kaster seg raskt på Anitas tankerekke: 

Anne: Og resonnerende og argumenterende vil jo gå over i hverandre det, ikke sant_ 

Anita: Ja, ja, ja. 

Anne: Du kommer jo med argumentene for å resonnere. 

Anita: Ja, mhm. 

Igjen gir norsklærerne uttrykk for at sjangerbegrepet er mer entydig enn teksttypebegrepet. I 

utdraget fra fokusgruppeintervju A ovenfor, kan det virke som at norsklærerne mener at 

tekster innenfor samme sjanger er likere hverandre, enn det tekster som representerer samme 

teksttype er. Dette er årsaken til at Anita synes det er enklere å finne gode eksempeltekster på 

novellesjangeren enn den resonnerende teksttypen. 

 Når Bendik skal beskrive sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet, 

velger også han å vektlegge den forskjellen mellom begrepene som går på hvor normative de 

oppleves å være. Bendik sier han tror det er flere og strengere regler knyttet til sjangrene enn 

til teksttypene: 

Bendik: Det er vel litt mer sånn strengere regler vil jeg tro. Kanskje elevene i hvert fall 

kjenner på at det er strengere regler for sjangertyper enn teksttyper. Det er jo også kanskje 

intensjonen når man gikk fra, gikk bort fra sjanger da, at det skulle muliggjøre at man kunne 

skrive ulike tekster. Men det har nok vært vanskelig for mange norsklærere og sensorer å 

omstille seg. 

Denne typen uttalelse er en gjenganger i alle de tre fokusgruppeintervjuene. Også 

norsklærerne i fokusgruppe C formidler en oppfatning av at sjangerbegrepet er et strengere 

begrep enn teksttypebegrepet: 

Cathrine: Ja, sjangerbegrepet er vel … Jeg vil tenke at det er strengere enn teksttypebegrepet. 
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Christoffer: Ja, de [teksttypene] gir jo i hvert fall stort sett større spillerom for elevene, da. 

Hvis de får beskjed om å skrive en kreativ tekst, så kan de jo like gjerne skrive et essay som et 

kåseri for eksempel, ja.  

 Norsklærerne på tvers av fokusgruppene deler altså en forståelse av at 

teksttypebegrepet gir elevene større frihet i skrivingen. Samtidig er det legitimt å stille 

spørsmål om denne økte friheten kun eksisterer i teorien og ikke i praksis. Flere av 

norsklærerne beskriver nemlig hvordan de på sett og vis «leter etter sjangeren» i teksttypene. 

Dette fremkommer blant annet når fokusgruppe B diskuterer hva som er innenfor og utenfor 

rammene av en skrivebestilling som etterspør en spesifikk teksttype. Rammene som beskrives 

ligner umiskjennelig på de klassiske sjangerkonvensjonene. Benedikte ser da sitt snitt til å 

konfrontere Bendik med hvorfor man trenger teksttypene. Hun forstår ikke helt behovet 

dersom det likevel er slik at mange norsklærere er ute etter å finne trekk i teksten som gjør det 

mulig å plassere den i en allerede etablert sjangerkategori.   

Benedikte: Kan jeg stille et spørsmål i forhold til, for du [Bendik] nevnte jo i stad disse 

sensorene som da for eksempel på en kreativ tekst, eh, sier atte «dette her er en novelle, men 

du treffer ikke sjangeren». Eller som du [Bendik] sier da, at man sier at en kreativ, 

resonnerende tekst er et essay. Eh, ja så hva er poenget med teksttypene da, hvis man uansett 

prøver å liksom kategorisere teksten inn i en sjanger? 

Bendik: Ja, det er vel at, litt mot det Beate sa da, at det skal favne flere sjangere. Hver 

teksttype skal gi mulighet til å skrive flere ulike typer tekster. At sjangertrekkene var for 

harde, for kantete til at elevene fikk vist hva de kunne.  

 Spørsmålet Benedikte stiller, er både interessant og aktuelt. Flere av de ni 

norsklærerne beskriver hvordan de tenker at man kan sortere sjangrene under de ulike 

teksttypene. Det vil si at norsklærerne ofte forventer, selv om de ikke uttrykker det eksplisitt, 

at elevene skriver innenfor en sjanger når de skal svare på oppgaver som etterspør en 

teksttype. I sitatet ovenfor forklarer Bendik Benedikte at han synes teksttypene er nødvendige 

fordi de gir elevene større spillerom til å velge mellom et utvalg sjangre som ordner inn under 

hver enkelt teksttype. Dette gir unektelig elevene større frihet i skrivingen. Benedikte virker 

likevel ikke å være helt overbevist av Bendiks innsalg, og avslutter denne 

diskusjonssekvensen med: «Jeg synes det er så rart! (Latter).»  

 Det viste seg at de ni norsklærerne syntes det var vanskelig å gi en presis beskrivelse 

av sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet. Det tydeligste funnet under dette 

temaområdet, må sies å være at sjangerbegrepet oppleves som et mer normativt begrep enn 

teksttypebegrepet. Delkapittel 6.1 og 6.2 viser at norsklærerne i utvalget har en mer 

internalisert begrepsforståelse av sjangerbegrepet enn av teksttypebegrepet. Dette kan være en 
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medvirkende årsak til at de opplever det som vanskelig å svare konkret på sammenhengen 

mellom sjanger- og teksttypebegrepet. Det er vanskelig å peke på sammenhenger, likheter og 

forskjeller mellom to begreper, der det ene begrepet i liten eller mindre grad er innarbeidet i 

begrepsrepertoaret. Diskusjonene rundt sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet 

bidrar likevel med nyttig informasjon, idet de underbygger funnene fra temaområdene som 

ble presentert i delkapittel 6.1 og 6.2. Det levnes ingen tvil om at de ni norsklærerne har en 

tydeligere forståelse av sjangerbegrepet enn av teksttypebegrepet.  

6.4 Hvordan forteller norsklærerne at de bruker 

begrepene «sjanger» og «teksttype» i 

skriveundervisningen?  

Da jeg hadde stilt norsklærerne spørsmål om hvordan de forstår sjanger- og teksttypebegrepet, 

gikk jeg over til å spørre om hvordan de bruker disse begrepene i undervisningssammenheng. 

Norsklærerne i fokusgruppe C svarer at de i utgangspunktet ikke snakker så mye eksplisitt om 

de ulike teksttypene i undervisningen sin: 

Cathrine: […] Og jeg må jo ærlig innrømme at jeg bruker de begrepene så å si aldri i 

undervisningen.  

Christian: Nei, jeg gjør heller ikke så mye det. 

Dette er et interessant funn. Åtte av de ni norsklærerne gir uttrykk for at de enten ikke bruker 

teksttypebegrepet i skriveundervisningen, eller at de bruker det, men i mindre grad enn 

sjangerbegrepet. Det blir tydelig at sjangerbegrepet både blir mer brukt, og at det er bedre likt 

av norsklærerne i utvalget. De uttrykker seg generelt i positive ordelag når de snakker om 

sjangerbegrepets rolle i skriveundervisningen. Dette kommer spesielt godt frem når Anita 

sier: «Jeg syns på mange måter at det er ryddigere og lettere å snakke om sjanger. […]» 

Flertallet av norsklærerne mener med andre ord at sjangerbegrepet fortsatt bør ha en plass i 

skriveundervisningen. 

 I likhet med Cathrine og Christian, bruker heller ikke Bendik teksttypebegrepet så mye 

i sin egen undervisning. Når jeg spør norsklærerne i fokusgruppe B om hva slags 

undervisningspraksis de har, svarer Bendik:  

 Bendik: […] jeg har kanskje bare brukt teksttypebegrepet sånn mer til eksamensrettet 

 undervisning når eksamen nærmer seg; «Dette kommer dere til å møte på eksamen» osv. Sånn 

 at de ikke blir overraska. Så da diskuterer vi og drøfter hva innebærer dette. Hva kan du 

 skrive? Hva bør du skrive? Eh, men utenom det, så underviser jeg i sjanger. 
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Undervisningspraksisen Bendik beskriver i sitatet ovenfor, viser seg å gjelde flere av 

norsklærerne på tvers av fokusgruppene. De forteller at de først og fremst underviser elevene i 

sjangre, men at de snakker om de ulike teksttypene når det nærmer seg eksamen. Benedikte 

beskriver hvordan hun la opp undervisningen frem mot fjorårets eksamen: «[…] jeg prøvde 

liksom å definere med ulike sjangere for de før eksamen: «Hva kan en kreativ tekst være? Det 

kan være en novelle, det kan være et kåseri, det kan være» […]» Jeg spurte henne om jeg 

hadde forstått henne rett når jeg tenkte at hun bruker teksttypebegrepet som et mer overordnet 

begrep enn sjangerbegrepet. Dette svarte hun bekreftende på. For å gjøre sammenhengen 

mellom teksttypene og sjangrene tydelig for elevene, skrev hun opp de ulike teksttypene på 

tavla, for deretter å plassere forskjellige sjangre under hver enkelt teksttype. Også 

norsklærerne i fokusgruppe A og C forteller om en lignende undervisningspraksis. Anders ler 

og sier: «Det er kanskje feil, men», hvorpå Anne raskt skyter inn at de har valgt å gjøre det på 

denne måten fordi elevene har behov for en eksplisitt forklaring på hvordan tekstbegrepene 

forholder seg til hverandre. Anne forteller at mange elever trenger, og etterspør, klare rammer 

i form av at norsklærerne sorterer de ulike tekstbegrepene i firkantede bokser. På den måten 

blir det lettere for elevene å vite hva de skal gjøre når de får et skriveoppdrag, hevder hun. 

 En av årsakene til at teksttypebegrepet blir mindre brukt enn sjangerbegrepet i 

skriveundervisningen til flere av norsklærerne, kan være at de føler at de ikke har en like 

tydelig forståelse av hva de ulike teksttypene krever av elevene. Et av Cathrines utsagn støtter 

en slik tolkning: 

 Moderator: Opplever dere at sjangerbegrepet og teksttypebegrepet er like tydelige 

 begreper, like enkle å definere og bruke i skriveundervisningen? 

 Cathrine: Jeg synes teksttype er vanskeligere å bruke enn sjanger når du snakker om de 

 tekstene elever på videregående, i hvert fall hos oss, produserer. Jeg underviser på 

 drama, der det gjennomgående er gode karakterer og høy måloppnåelse på skriving, og da 

 syns jeg det er lettere å forholde meg til fagartikkelsjanger enn tekstbegrepene når jeg skal 

 forklare elevene hva de skal gjøre i en sånn tekst.  

Cathrine beskriver her hvordan hun synes det kan være vanskelig å bruke teksttypebegrepet i 

undervisningen i forbindelse med elevenes skriving. Anita, i fokusgruppe A, gir imidlertid 

uttrykk for at det nettopp er i skriveundervisningen at hun bruker teksttypene:   

Anita: Vi har jo to ulike, altså enten skal de [elevene] jo skrive tekster sjøl, eller så skal de 

analysere, ikke sant. Og når de analyserer, vi har ikke gått vekk fra sjanger, altså begrepene 

fins. Vi sier jo «det her er et leserinnlegg. Det her er et kåseri», så de hører jo de 

sjangerbegrepene. Så det er jo først i skriveprosessen at vi løser opp litt egentlig. 
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Det kan tolkes som at Anita mener at sjangrene fortsatt er synlige i skriveundervisningen i 

form av at tekstene elevene leser og analyserer ofte har en tydelig sjangertilhørighet. Videre 

kan det virke som hun tenker at teksttypene gjør seg mer gjeldende i elevenes 

tekstproduksjon. Elevene kan for eksempel få i oppgave å skrive en argumenterende tekst der 

de skal diskutere og mene noe om et leserinnlegg eller en artikkel. På den måten er både 

teksttype og sjanger representert i skriveundervisningen, men på litt ulike måter, slik Anita 

beskriver det. 

 Jeg spør også norsklærerne i fokusgruppe A om hvor eksplisitte de er i 

skriveundervisningen sin med tanke på bruk av modelltekster, sjangeroppskrifter, 

sjangerbenevnelser, teksttypebenevnelser og lignende. Norsklærerne svarer at de ofte har en 

eksplisitt undervisningsform fordi de bruker sjangeroppskrifter, modelltekster og 

skriverammer fra læreboka og Utdanningsdirektoratet. De forteller at de bruker læreverket 

Tema, men påpeker at dette læreverket ikke er oppdatert etter gjeldende læreplan. Teksttypene 

er derfor ikke nevnt. Tema 1, som brukes i Vg1, gir imidlertid en innføring i de ulike 

sjangrene. For å lære elevene om de forskjellige teksttypene, bruker norsklærerne blant annet 

«teksttypeoppskrifter» som de har funnet på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Anne sier 

at de gir elevene eksplisitt opplæring i de ulike sjangrene i Vg1. Deretter blir 

sjangerundervisningen mindre systematisk fordi man forventer at elevene kjenner til de 

forskjellige sjangrene når de møter dem. Hun beskriver undervisningen slik: 

Anne: […] Vi driver jo ikke og underviser i sjanger hele veien videre, annet enn at oppgavene 

ofte er knyttet til en eller annen form for sjanger. Vi presser jo alle elevene igjennom alle 

sjangrene faktisk, én gang. 

Elevene ved skole A får altså prøve å skrive alle de ulike sjangrene minst én gang i løpet av 

de tre årene på videregående. Anders beskriver også en utvikling gjennom de tre årene med 

norskfaget når det gjelder begrepsbruken.  

Anders: Mhm, men det er jo, eh, sånn som jeg ser det, så er det jo en utvikling over de tre 

årene de er på videregående, hvor Vg1 er innføring i stort sett mye sjangerbegrepet, og så 

flikker vi de inn på disse teksttypene etter hvert. Eh, og da består egentlig skriveoppgavene i 

Vg3 av teksttypebegrepene. For der henter vi tidligere eksamensoppgaver, og bytter ut noen 

tekster her og der, og så forholder de seg til de begrepene. 

Anita virker å være enig i dette utsagnet, og bygger videre på Anders resonnement: 

Anita: […] vi må jo bygge en bro da egentlig, mellom de sjangertypene vi snakker om i Vg1 

og over til hva er det som inngår i den resonnerende, hva slags tekster er det egentlig vi 

snakker om her, så ikke de tror at det her er noe helt nytt: «hvilken sjanger er dette da tro?», 

ikke sant? Vi må være flinkere til å bygge den broa over der. 
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Igjen beskriver Anita, i likhet med flere av de andre norsklærerne i samtlige fokusgrupper, en 

type undervisning der elevene får opplæring i hvilke sjangre de kan velge å skrive når de får 

en skrivebestilling som etterspør en spesifikk teksttype. Denne typen undervisning virker å gå 

igjen på alle de tre skolene. Christoffer gir blant annet et eksempel på hvordan han forbereder 

elevene sine til eksamen: 

Christoffer: «Hvis dere får kreativ tekst på eksamen, så betyr det altså at dere kan hente inn 

både kåseri-, essaykjennetegn osv. eller skrive novelle.» Så det går jo an å beholde, jeg tenker 

jo at det kan være fint å liksom lære elevene litt konkret opp i hvordan de for eksempel skriver 

et essay, samtidig som man presiserer at det ikke betyr at de må skrive et rent essay på 

eksamen hvis de får kreativ tekst. At det er en forskjell der òg, ja.  

Her beskriver han den kreative teksttypen som overordnet de tre sjangrene kåseri, essay og 

novelle. Dette ligner måten Benedikte, Christian og de tre norsklærerne i fokusgruppe A 

forteller at de underviser på. En slik undervisningspraksis vitner om at både sjanger og 

teksttype er aktuelle begreper i dagens skriveundervisning i norskfaget.  

 Benedikte møter imidlertid motstand fra Beate når hun sier at hun ser på 

teksttypebegrepet som et mer overordnet begrep sammenlignet med sjangerbegrepet: 

Beate: Er det ikke omvendt da? Hvorfor, jeg tenker atte sjanger er det overordnede begrepet, 

og så kommer teksttypene under. […] Vil du da si at hvis du skulle definere teksttype, er 

teksttype der [holder opp hånden for å vise til et overordnet nivå] og så er sjanger under? Nei, 

det må være omvendt. Sjanger er hovedkategorien, og så er teksttypene under der_ 

Bendik: Neei, jeg_ 

Benedikte: Jeg ser det motsatt. 

Bendik: Ja, jeg er ikke enig.  

Beate: Ja, men jeg er enig med meg selv da (Latter). 

Bendik, Benedikte, Moderator: (Latter). 

Beate mener altså at sjangerbegrepet er overordnet teksttypebegrepet, i tråd med nyretorisk 

sjangerteori og tekstlingvistikken. Bendik og Benedikte er åpenbart ikke enige. Det er for 

øvrig rimelig å anta at norsklærerne i fokusgruppe A samt Christian og Christoffer, ville ha 

stilt seg bak Bendik og Benedikte i denne diskusjonen, i og med at de alle beskriver en 

lignende undervisningspraksis der de forteller elevene at sjangrene kan plasseres inn under de 

ulike teksttypene. Fortsettelsen på denne diskusjonen mellom Beate, Bendik og Benedikte 

illustrerer en begrepsforvirring knyttet til sjanger- og teksttypebegrepet. Benedikte spør 

Bendik og Beate om de kan forklare henne hva en «resonnerende artikkel» er. Bendik og 

Beate svarer henne litt ulikt. Diskusjonen viser imidlertid at de er enige på ett punkt, og det er 

at det er vanskelig å skille tydelig mellom teksttype og sjanger: 
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Bendik: Ja, for da havner man fort i sjangeren, ikke sant. For en resonnerende tekst er jo 

saksessay, eller personlig essay også_ 

Beate: Men da er det jo interessant det du [Bendik] gjør nå, for nå sier du plutselig da atte, nå 

trekker du inn essaybegrepet, og vi er jo vant til å tenke på essay som én boks. 

Benedikte: Ja, men jeg ser det som en resonnerende tekst. 

Bendik: Ja, kreativ, resonnerende tekst er jo det det kalles noen ganger. Så får man skolering i 

at dette er et essay, ikke sant. Hvis du skriver et essay sånn og sånn, så oppfyller du denne 

teksttypen. Da er du kreativ og du resonnerer. Stort sett. Hvis du klarer det. Mens den 

drøftende, argumenterende teksten er jo mer artikkel ikke sant, saks … ofte_ 

Benedikte: Men er ikke drøfting resonnerende også?  

Beate: Selvfølgelig er det det_ 

Benedikte: Det er det her jeg synes er så vanskelig! Jeg skjønner ikke disse skillene! Altså jeg 

blir helt forvirra av det, jeg altså. Argumenterende tekst … jeg har sett det i Vg3- boka, det 

handler liksom om å argumentere for sitt eget syn, står det der da. 

Denne diskusjonen viser hvor vanskelig det kan være å forstå skillene mellom de forskjellige 

sjangrene og teksttypene. De ulike tekstbegrepene glir over i hverandre. Dette gjør det 

vanskelig å forklare presist overfor elevene hvilke krav de skal forholde seg til når de skal 

skrive tekster, samt hvilke kriterier norsklærerne legger til grunn for vurderingen av disse 

tekstene. Benedikte er tydelig frustrert og sier rett ut at hun er forvirret. Frustrasjonen hennes 

kan ses i sammenheng med at hun tidligere i intervjuet uttalte at hun synes det er enklere å 

forstå sjangerbegrepet enn teksttypebegrepet (se sitat s. 75). Det er altså først og fremst 

teksttypene som er kilden til forvirringen Benedikte gir uttrykk for.  

 Cathrine slipper på sin side litt unna problemstillingene Beate, Benedikte og Bendik 

diskuterer i tekstutdraget ovenfor. I og med at hun har en forståelse av at tekster kan bestå av 

flere enn én teksttype, blir det ikke like viktig for henne å kategorisere tekster som 

representanter for enten den ene eller den andre teksttypen. Cathrines innspill til samtalen om 

undervisningspraksis knyttet til teksttypene, skiller seg derfor litt ut blant norsklærernes 

utsagn. Hun forklarer eksplisitt hvordan hun underviser når hun snakker med elevene om de 

ulike teksttypene. Undervisningen hun beskriver underbygger synet hun har på at en og 

samme tekst kan inneholde flere teksttyper:  

Cathrine: Ja, så tenker jeg òg det at for egen del så har ikke det at sjangerbegrepet har 

forsvunnet fra læreplanen, så har ikke det blitt erstatta for min del nå med at det har blitt 

teksttypebegrepet. Jeg har mer aktivt brukt eksempeltekster. At jeg liksom har ulike tekster 

elever har skrevet, og så har vi brukt tid på å gå igjennom dem, og spurt «Hva er det eleven 

gjør her? Jo, her informerer ho kanskje om det ho skal skrive om. Hva gjør ho her? Jo, her 

resonnerer ho rundt problemstillingen.» At jeg har smuginnført det på den måten der da. […] 

jeg tror kanskje hyppigere bruk av eksempeltekst har erstatta sjangerundervisningen mer enn 

at undervisning i teksttyper har erstatta det. Hvis det ga mening? 
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Det Cathrine sier her, antyder samsvar med det tekstlingvistiske perspektivet. Det er på 

mange måter denne typen opplæring i de ulike teksttypene Breivega og Johansen (2016) 

argumenterer for i sin artikkel. Ved å lese og gjennomgå modelltekster med elevene, kan 

Cathrine helt konkret vise elevene hvordan en tekst kan være bygget opp av ulike 

tekstsekvenser, der hver tekstsekvens ikke nødvendigvis representerer den samme teksttypen. 

Dette får frem teksters heterogenitet, og det blir kanskje lettere for elevene å forstå hva som 

menes med for eksempel argumenterende, resonnerende, reflekterende og fortellende tekst. I 

stedet for å fokusere på formalistiske sjangertrekk, velger Cathrine å vektlegge de ulike 

språklige strategiene som blir brukt i de forskjellige modelltekstene. Cathrine er for øvrig den 

eneste av de ni norsklærerne som gir en så konkret beskrivelse av hvordan hun underviser 

elevene i de ulike teksttypene ved hjelp av modelltekster. 

 Norsklærerne i fokusgruppe A er, i motsetning til Cathrine, tilsynelatende veldig 

opptatte av at elevene ikke må blande teksttyper når de svarer på en skrivebestilling. Denne 

holdningen kommer blant annet frem når de diskuterer vurderingspraksis. Flere av 

norsklærerne nevner at vurderingsarbeidet har blitt mer krevende etter at teksttypebegrepet 

kom inn i læreplanen. De påpeker igjen at utfordringene først og fremst er knyttet til de 

kreative tekstene.  

Anders: Ja, for det blir litt sånn derre ullent fordi_ 

Anne: Ja_ 

Anders: For plutselig er de inne på, plutselig har de kåseriet da, og så skal de være litt 

morsomme, også er det refleksjon rett etterpå, resonnerende, altså det er_ 

Anne: Ja, du vet ofte ikke om du sitter og retter en argumenterende, resonnerende tekst eller 

om du retter en kreativ tekst. 

Moderator: Mhm.  

Anne: Fordi de … plutselig så begynner de å diskutere helt sånn med argumentasjon, ikke 

sant? De glir over. Så i og med at disse herre sjangergrensene er tatt vekk, så glir elevene mye 

mer i svaret sitt. 

Her er norsklærerne i fokusgruppe A inne på det Cathrine snakket om med tanke på at tekster 

er heterogene. Jeg synes det var interessant at norsklærerne i fokusgruppe A virket å være så 

opptatte av at elevene enten skulle skrive resonnerende, argumenterende eller kreativt, og 

fulgte derfor opp med oppfølgingsspørsmålet:  

Moderator: Mhm, men tenker dere at det beste er om man følger én sjanger og én teksttype 

gjennom hele teksten, eller kan man åpne for at det nettopp er de, den blandinga da, og_ 

Anne: Der er jo problemet da, når det står at du skal gjøre én bestemt ting. Eh, jeg tror vi lar 

ganske mye passere. 
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Anita: Men hvis du blander mye, så tenker jeg da har du jo kanskje blanda også formålet med 

teksten, da. For er du både innom at du underholder litt og så argumenterer du litt og så … Er 

det greit liksom? Ifølge Skrivehjulet, at du hopper og spretter mellom den ytterste ringen på 

hva du egentlig gjør? Eh, jeg syns det blir litt vanskelig. Og det er også fordi hodet mitt henger 

tilbake på sjanger … boksene. 

 Der Anita er usikker på om det er greit at elevene er innom flere teksttyper innenfor 

samme tekst, mener Cathrine, Christian og Christoffer bestemt at elevene ikke nødvendigvis 

er nødt til å begrense seg til én teksttype. Fokusgruppe B var derimot i begynnelsen av 

fokusgruppeintervjuet, i likhet fokusgruppe A, svært opptatt av at en tekst bør inneholde én 

teksttype. Men når jeg senere spør dem om hva de tenker om antall teksttyper i en tekst, går 

de litt tilbake på dette: 

Moderator: Tenker dere at en tekst kun inneholder én teksttype? Er en tekst utelukkende 

argumenterende eller utelukkende fortellende? 

Beate: Nei, nå er det jo veldig vanskelig å skille mellom dette som er resonnerende og 

argumenterende, da. Det tror jeg du skal være god for å definere tydelig den forskjellen. Men 

jeg tror at svaret er nei på det du spurte om. For meg i hvert fall. 

Benedikte: Mhm, da må jeg slenge meg på deg [Beate]. 

Bendik: Nå er vi enige, Beate! 

Her virker det som at det plutselig går opp for norsklærerne i fokusgruppe B at en tekst ikke 

utelukkende må bestå av én teksttype. Dette fremstår som et gjennombrudd på tampen av 

dette fokusgruppeintervjuet. 

 Norsklærerne i fokusgruppe A uttaler seg på eget initiativ om selve bruken av 

teksttypebegrepet i norskfaget. De sier at de er usikre på om det var en klok avgjørelse fra 

Utdanningsdirektoratet sin side å innføre bruken av teksttypebegrepet i skriveopplæringen og 

eksamensoppgavene.  

Anders: Men jeg vet ikke om de teksttypebegrepene er, gjør det lettere for elevene å skrive_ 

Anne: Nei. 

Anders: For mange av de trenger faste oppsett, faste midler, faste skjeletter å forholde seg til, 

eh, i stedet for sånn eh, åpne eh, ja nå er det den kreative jeg er litt kritisk til da. 

Anders og Anne deler altså Sparboe sin bekymring om at oppgaver som etterspør teksttyper 

fremfor de klassiske sjangrene, gir elevene lite tydelige rammer å forholde seg til når det 

gjelder utforming av tekster i norskfaget (2014: 48 – 49). Norsklærerne i fokusgruppe A 

forteller at de forsøker å bøte på utfordringen med «rammeløse tekster» ved å gi elevene 

skriverammer. 

Anne: Men sånne skriverammer, da. Det er veldig nyttig. 
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Moderator: For dere bruker det også til de ulike teksttypene? 

Anne: Ja, ja, ja. 

Anders: Det er helt riktig. 

Anne: I håp om å få dem på sporet, så de vet hvilke ord de kan bruke til å binde sammen, ikke 

sant. Elevene er ikke språklig gode, og sliter veldig med å få tankene ned på papiret. Og da har 

de skriverammene vært fine. Men du tar jo og formaliserer veldig, da.  

  

 I forlengelsen av diskusjonen om bruken av blant annet skriverammer, er det flere av 

norsklærerne som nevner utfordringen med at læreverkene i liten grad inneholder informasjon 

om teksttypebegrepet. Dette virker å gjelde uavhengig av om læreverkene er skrevet før eller 

etter læreplanrevideringen i 2013. Norsklærerne i fokusgruppe B bruker Grip teksten og 

Panorama, som er skrevet etter 2013. Likevel påpeker Benedikte at teksttypene i liten grad er 

nevnt i disse læreverkene:  

Benedikte: Og så er det jo i forhold til det du [Bendik] sier også, en motsetning mellom det å 

undervise i teksttyper og det som elvene møter i læreboka, for eksempel. Der møter de jo 

begrepet «Hvordan skrive en «novelle»? Hvordan skrive en «novelleanalyse»?» 

Anita gir uttrykk for samme utfordring: 

Anita: Og så er det jo litt med det at vi har gamle lærebøker som i 1. klasse legger opp til 

spesifikk sjangerlære. Så det er klart at etter 2020 når vi får nye bøker en gang, så vil det jo 

kanskje bli noe annerledes da. 

Men ifølge norsklærerne i fokusgruppe B, står det som sagt heller ikke mye om 

teksttypebegrepet og de ulike teksttypene i nyere læreverk. Bendik foreslår en mulig årsak til 

at det er slik:  

Bendik: Det er vel litt sånn som Beate sier at man ser kanskje at pendelen svinger litt tilbake 

til sjanger fordi teksttyper ble et litt sånn vagt begrep. Det kan være at disse lærebokforfatterne 

også ikke gadd å gjøre så mye med det før de etablerer seg mer. 

 At teksttypene foreløpig ikke er så godt etablerte i norskundervisningen, kommer også 

frem i et av Cathrines utsagn:  

Cathrine: Ja. Og i forhold til undervisning så har det jo de siste årene vært litt nedtona selve 

sjangerbegrepet, siden de innførte de «teksttypene» i læreplanene, men jeg tror, eh … mange 

lærere har nok allikevel hold litt på noen sjangerbegrep, for eksempel hvordan du skal skrive 

en fagartikkel, og lært elevene litt om dette her med hva er det som kjennetegner et essay for 

eksempel, men ikke vært like «strenge» i hermetegn på vurderingen av om elevene oppfyller 

de ulike normene til de ulike tekstene. Eh, at de har vært litt mykere på overganger mellom for 

eksempel kåseri og essay, fordi at det har blitt erstattet av kreativ teksttype. 

Cathrine starter med å nevne sjangerbegrepets svekkede posisjon i norskfaget etter 

innføringen av teksttypebegrepet i læreplanen. Hun tror likevel at mange norsklærere 
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underviser i sjanger. Dette er verken overraskende eller oppsiktsvekkende. Det som imidlertid 

er verdt å merke seg, er at Cathrine nærmest legger det frem som at norsklærerne gjør noe 

«galt» når de bruker sjangerbegrepet. Selv forteller hun at hun likevel fortsatt underviser 

elevene sine i de ulike sjangrene. Samtidig påpeker hun at:  

Cathrine: Eh, men jeg tenker at for norskfaget, så har det nok vært godt og hatt den lille 

pausen ifra sjangerbegrepet fordi at det ser vi på hovedmålssensuren; før møtte en ofte på 

ganske strenge sjangerryttere som var veldig opptatte av at det skulle være «akkurat sånn» 

eller så var det ikke høy måloppnåelse på oppgaven, fordi at du for eksempel ikke hadde brukt 

alle de sju kjennetegnene på en novelle. Eh, men med at vi har hatt denne her 

teksttypetankegangen, så har det kanskje åpnet litt mer opp for en … hva skal vi si? Åpnere 

skrivebestillinger kanskje til elevene? 

 Selv om Cathrine uttrykker en positiv holdning til bruken av sjangerbegrepet i 

skriveundervisningen, mener hun altså samtidig at norskfaget har hatt godt av å få en liten 

«pause» fra sjangrene. Hun tror innføringen av teksttypebegrepet kanskje har bidratt til en 

bevisstgjøring blant mange sensorer med tanke på hvilke krav man skal stille til elevtekster. 

Denne bevisstgjøringen kan potensielt føre til at vi kommer til å oppleve mindre 

sjangerformalisme enn tidligere, nå som sjangrene kommer sterkere tilbake i læreplanen.  

6.5 Oppsummering av de fire mest sentrale funnene 

Avslutningsvis i dette analysekapittelet ønsker jeg å oppsummere det jeg mener er de fire 

mest sentrale funnene i studien av norsklæreres forståelse og bruk av sjanger- og 

teksttypebegrepet i en norskfaglig kontekst.  

1) Det er konsensus blant norsklærerne på tvers av fokusgruppene om forståelsen 

av sjangerbegrepet. Norsklærerne beskriver sjanger som et begrep som brukes 

til å kategorisere ulike typer tekster ut ifra bestemte forventninger og normer 

knyttet til tekstens innhold, form og formål.  

Alle de tre fokusgruppene bruker litt tid på å komme frem til en presis definisjon av 

sjangerbegrepet. Det er tydelig at det er utfordrende å formulere en entydig beskrivelse av et 

såpass komplekst tekstbegrep. Gjennom samtale og diskusjon, gir de imidlertid etter hvert en 

fyldig beskrivelse av sjangerbegrepet. Enkelte ord går igjen i norsklærernes samtaler på tvers 

av fokusgruppene; forventninger, normer, kategorisering, rammer, form, formål, sjangertrekk 

og sjangerbrudd. Det viser seg at de ni norsklærerne er relativt samstemte i sin forståelse av 

dette begrepet. De beskriver sjangerbegrepet først og fremst som et kategoriseringsbegrep. 
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Med dette mener de at hver enkelt sjanger er forbundet med bestemte forventninger og 

normer knyttet til formål, innhold, form og språk. Tekster kan dermed plasseres innenfor ulike 

sjangre basert på spesifikke innholds-, form- og språktrekk. Dette er en beskrivelse av 

sjangerbegrepet det virker å være konsensus om blant de ni norsklærerne.  

2) Norsklærerne har en uklar forståelse av teksttypebegrepet. De enes derfor ikke 

om en presis beskrivelse av begrepet, hverken innad i eller på tvers av 

fokusgruppene. Det er imidlertid enighet blant de ni norsklærerne om at 

teksttypebegrepet er videre og mindre normativt enn sjangerbegrepet.  

Når fokusgruppeintervjuene går over til å dreie seg om teksttypebegrepet, skjer det en 

markant endring i flyten i samtalene. Det blir raskt tydelig at dette er et begrep norsklærerne 

synes det er vanskelig å snakke om. De fremstår betydelig mer usikre i sin begrepsforståelse 

sammenlignet med det de var da de beskrev sjangerbegrepet.  

 Norsklærerne snakker om sjanger- og teksttypebegrepet litt om hverandre. Det er 

derfor vanskelig å gi en samlet oppsummering av norsklærernes forståelse av begrepet 

«teksttype». Likevel er det noen hovedtendenser som utkrystalliserer seg som sentrale funn. 

Samtlige ni norsklærere sier at de opplever teksttypebegrepet som et videre, mindre normativt 

tekstbegrep sammenlignet med sjangerbegrepet. De hevder elevene står friere når de skal 

skrive tekster der de skal forholde seg til en bestemt teksttype, enn når de skal skrive tekster 

innenfor en spesifikk sjanger. Videre mener flere av norsklærerne at teksttypene får frem 

formålet med skrivingen i større grad enn det sjangerbegrepet gjør. Dette mener de er et 

positivt trekk ved teksttypebegrepet. De påpeker at det er viktig at elevene vet hvorfor de 

skriver og hva teksten skal brukes til. Et siste tydelig funn under dette temaområdet, er at alle 

fokusgruppene fremhever den kreative teksten som en spesielt utfordrende teksttype.  

3) Flertallet av norsklærerne anser teksttypebegrepet for å være overordnet 

sjangerbegrepet. Teksttypebegrepet beskrives også som et vanskeligere 

tekstbegrep, både å forstå i teoretisk forstand og å bruke i 

undervisningssammenheng. 

Når norsklærerne skal beskrive sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet, 

beskriver åtte av ni norsklærere teksttypebegrepet som overordnet sjangerbegrepet. De 

forklarer at de forskjellige sjangrene kan plasseres under de ulike teksttypene. Dette gjør at 

elevene kan velge mellom flere sjangre når de skal svare på en skrivebestilling som etterspør 
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en bestemt teksttype. Videre mener flere av norsklærerne at det er mindre strenge og færre 

formalistiske krav som må oppfylles når elevene skriver innenfor rammen av en teksttype. 

Med sjangrene følger det gjerne sjangeroppskrifter som gir strenge føringer for 

tekstutformingen. Med teksttypene slipper man i større grad unna denne typen føringer, ifølge 

flere av norsklærerne. Dette trekkes frem som den største forskjellen mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet. 

 Selv om flere av norsklærerne er positive til at teksttypene gir elevene større grad av 

frihet i skrivingen, er det også enighet om at teksttypebegrepet er vanskelig å fullt ut forstå, 

beskrive og bruke i skriveundervisningen. Til tross for at samtlige ni norsklærere mener at 

sjangerbegrepet er lettere å forstå og bruke, er det likevel flere av norsklærerne som 

understreker at de ikke ville vært teksttypene foruten. Det pekes blant annet på at teksttypene 

gir elevene en nødvendig frihet til å kunne utfolde seg kreativt skriftlig. I tillegg mener 

enkelte av norsklærerne at innføringen av teksttypebegrepet kan ha bidratt til at norsklærere 

og -sensorer møter elevenes tekster med større velvilje. En slik velvilje er noe norsklærerne i 

alle de tre fokusgruppene fremhever som ønskelig i vurderingen av elevtekster. Flere av 

norsklærerne tror nettopp teksttypebegrepet har hatt en bevisstgjørende effekt på mange 

norsklærere med tanke på å unngå sjangerformalisme i skriveundervisningen og i 

vurderingsarbeidet. Det viktigste er at tekstene kommuniserer, ikke at de oppfyller alle 

sjangerkrav. I så måte mener flere av norsklærerne at det er positivt at både sjanger- og 

teksttypebegrepet er en del av norskfaget. 

4) Norsklærerne bruker både sjanger- og teksttypebegrepet i skriveundervisningen. 

Samtidig forteller flertallet av norsklærerne at de bruker sjangerbegrepet i 

større grad enn teksttypebegrepet. Teksttypebegrepet brukes først og fremst når 

det nærmer seg eksamen, for å forberede elevene på den typen skrivebestillinger 

de vil møte på eksamensdagen.  

Med tanke på at de ni norsklærerne har en tydeligere forståelse av sjangerbegrepet, er det 

kanskje ikke så overraskende at norsklærerne sier at de liker sjangerbegrepet bedre enn 

teksttypebegrepet, og at de bruker sjangerbegrepet en del i skriveundervisningen. Kun én av 

de ni norsklærerne, Beate, sier at hun ikke bruker sjangerbegrepet lenger. Det kan likevel 

argumenteres for at også hun underviser i sjanger, da hun forteller at hun blant annet gir 

elevene i oppgave å skrive essay og artikkel. Poenget hennes er at hun velger å omtale dette 

som teksttyper fremfor sjangre etter læreplanrevideringen i 2013. Sjangerbegrepet er med 
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andre ord godt innarbeidet i norsklærernes undervisningspraksis.  

 Når det gjelder teksttypebegrepet, oppgir norsklærerne at de ikke bruker dette begrepet 

i like stor grad som sjangerbegrepet. De er enige om at teksttypetbegrepet først og fremst 

brukes i undervisningen som et ledd i forberedelsene til skriftlig eksamen. Når eksamen 

nærmer seg, forsøker norsklærerne å forklare elevene sammenhengen mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet. Forklaringen som går igjen hos flertallet av de ni norsklærerne, er at 

sjangerbegrepet er underordnet teksttypebegrepet. Dette innebærer at under hver teksttype, 

finner man én eller flere sjangre elevene kan velge mellom for å realisere teksttypen som 

etterspørres i skrivebestillingen. I alle de tre fokusgruppeintervjuene bruker norsklærerne den 

kreative teksttypen som eksempel for å forklare denne undervisningspraksisen. De forteller at 

de typisk sier til elevene at de kan velge å skrive essay, kåseri eller novelle dersom de skal 

skrive en kreativ tekst. Norsklærerne beskriver med andre ord en undervisningspraksis der de 

lærer elevene at det fortsatt er viktig med sjangerkunnskap, selv om eksamensoppgavene ofte 

bruker teksttypebegrepet i oppgaveformuleringen.  

 Helt til slutt kan det være verdt å merke seg at det ikke er nevneverdige forskjeller i 

forståelsen eller bruken av de to tekstbegrepene skolene imellom. Cathrine oppsummerer på 

mange måter det som kan sies å være et overordnet funn i studien når hun mot slutten av 

fokusgruppeintervjuet utbryter: «Det er vanskelig å snakke om sånne ting! Det går litt i surr!» 

Studien viser nettopp at norsklærerne synes det er utfordrende å snakke om sin egen 

begrepsforståelse og undervisningspraksis knyttet til sjanger- og teksttypebegrepet. De tre 

fokusgruppeintervjuene avdekker dermed en viss begrepsforvirring. Dette blir spesielt tydelig 

når norsklærerne skal snakke om teksttypebegrepet og forholdet mellom sjanger- og 

teksttypebegrepet. Med utgangspunkt i funnene som er presentert ovenfor, er det derfor 

rimelig å konkludere med at det er behov for en mer presis og omforent forståelse av 

teksttypebegrepet blant norsklærere i videregående skole. Tydelige og felles delte 

begrepsforståelser av sjanger- og teksttypebegrepet, vil kunne gjøre det enklere for 

norsklærerne å bruke begrepene på en hensiktsmessig og læringsfremmende måte i 

skriveundervisningen. Dette kan igjen føre til at elevene utvikler bedre skriftlige ferdigheter, 

slik at de står godt rustet til å uttrykke seg adekvat, både på skolen og i samfunnslivet for 

øvrig. Jeg vil nå gå over til å diskutere funnene i lys av teori og tidligere forskning. 
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7 Diskusjon  

I dette kapittelet skal jeg diskutere funnene mine med formål om å svare på studiens 

problemstilling. I og med at problemstillingen er todelt, har jeg valgt å dele inn kapittelet i to 

delkapitler som gir svar på hver sin del av problemstillingen. Jeg vil derfor først diskutere 

funnene som svarer på hvordan de ni norsklærerne forstår sjanger- og teksttypebegrepet, før 

jeg går over i en diskusjon av hvordan de forteller at de bruker disse to tekstbegrepene i 

skriveundervisningen.  

7.1 Norsklærernes forståelse av sjanger- og 

teksttypebegrepet 

Analysen i kapittel 6 viser at alle norsklærerne har en mer internalisert begrepsforståelse av 

«sjanger» enn av «teksttype». Dette er kanskje ikke så overraskende i og med at sjangrene har 

vært en viktig del av skriveundervisningen i over 100 år (Bach 2015: 38), mens teksttypene 

for alvor først gjorde sin inntreden i norskfaget med læreplanrevideringen i 2013. De ni 

norsklærerne er mer eller mindre samstemte i sin forståelse av sjangerbegrepet. Sjanger 

beskrives som et kategoriseringsbegrep. Norsklærerne forklarer hvordan tekster kan 

kategoriseres på bakgrunn av trekk ved tekstenes innhold, form og formål. Dermed gir de 

uttrykk for at tekster som tilhører samme sjanger har bestemte likhetstrekk, en type 

familielikhet slik Swales (1990) beskriver det (Ledin 2001: 15).  

 Det er påfallende at de fleste norsklærerne vektlegger innhold og form som typiske 

kriterier for inndeling av tekster i ulike sjangre. Norsklærernes fokus på tematisk og 

strukturell likhet ved tekster som tilhører samme sjanger, skiller seg litt fra den nyretoriske 

sjangerteoriens forståelse av begrepet. Ifølge Miller må en gyldig sjangerdefinisjon ta 

utgangspunkt i tekstens formål (1984: 151). Hun anerkjenner riktignok at trekk ved tekstens 

innhold og form representerer viktige sjangerkjennetegn, men påpeker at det viktigste kriteriet 

for sjangerinndeling er formålet teksten er ment å realisere. Nå skal det sies at enkelte av 

norsklærerne innledningsvis i fokusgruppeintervjuene, snakket om tekstens formål i 

forbindelse med sjangerbegrepet. Idet teksttypebegrepet skulle beskrives, ble de imidlertid 

enige om at teksttypene, i større grad enn sjangrene, var knyttet til tekstens formål. Dette er 

motsatt funn av det Mørck Jensen (2016) presenterer i sin masteroppgave. Hun konkluderer 

med at norsklærerne knytter formål til sjangernivå, i tråd med nyretorisk sjangerteori (2016: 
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66). Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken til at mine funn skiller seg fra Mørck Jensen 

sine. En mulig forklaring kan være at hun har undersøkt undervisningen til norsklærere på 

ungdomstrinnet. Det kan hende at de har en litt annen begrepsforståelse enn det norsklærere 

som jobber i videregående skole har. En annen forklaring kan være at Mørck Jensen har 

utledet funnene sine på bakgrunn av analyse av videoopptak, mens jeg har snakket med 

norsklærere ansikt til ansikt. Det er en vesentlig forskjell på å tolke noens begrepsforståelse 

basert på hvordan de bruker begrepene, versus å spørre dem direkte om hvordan de forstår 

begrepene.  

 Analysen min viser altså at flertallet av norsklærerne knytter formål til 

teksttypebegrepet. Samtidig understreket flere at det også er en forbindelse mellom formål og 

sjanger, men at forbindelsen til teksttypebegrepet er mer tydelig. Funnene tyder derfor på at 

norsklærernes forståelse av sjanger- og teksttypebegrepet i stor grad harmonerer med den 

forståelsen av begrepene som formidles av Utdanningsdirektoratet (jf. Haustreis 2013) og 

blant andre Aasen (2015) og Skjelbred (2014). Kort oppsummert innebærer en slik forståelse 

at en sjanger består av en samling tekster som i første rekke er kjennetegnet av likhetstrekk 

når det gjelder tekstenes innholdsmomenter og formmessige utforming. Teksttypene forteller 

på sin side hovedsakelig hvilket formål som skal realiseres ved hjelp av teksten. Her er altså 

norsklærerne i utvalget og Utdanningsdirektoratet enige.  

 Bakgrunnen for innføringen av teksttypene i norskundervisningen var at nyere 

skriveforskning, blant annet SKRIV-prosjektet, konkluderte med at skriveoppgavene med 

fordel kunne bli mer formålsrettede (Smidt 2010: 30). Det kan derfor sies å være et gledelig 

funn at norsklærerne i denne studien mener at formålet med skrivingen kommer tydeligere 

frem med teksttypene enn med sjangrene. Samtidig er det et paradoks at norsklærerne 

nærmest i samme åndedrag, sier at teksttypene oppleves som vagere enn sjangrene. De tror 

derfor at det i enkelte tilfeller er vanskeligere for elevene å vite hvordan de skal svare på 

skrivebestillingene de nå får. Norsklærerne oppgir også at de selv ofte synes det er mer 

utfordrende å vurdere elevtekster som svarer på en skrivebestilling som etterspør en teksttype 

versus en sjanger. Dette er nettopp fordi de mener teksttypene gir mindre klare rammer å 

forholde seg til. 

 At teksttypene gir mindre klare og overordnede rammer for tekstproduksjon, stemmer 

på sett og vis dersom man har en tekstlingvistisk forståelse av teksttypebegrepet. I motsetning 

til sjangrene legger ikke teksttypene på samme måte føringer når det gjelder hvilket formål 

teksten som helhet skal realisere, eller hvilke semantiske innholdsmomenter teksten bør 
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inneholde. Inndelingen i teksttyper baserer seg på tekstinterne kriterier, noe som betyr at 

teksttypene kjennetegnes av spesifikke språklige og strukturelle trekk (Breivega og Johansen 

2016: 55). Teksttypene representerer som nevnt grunnleggende måter å organisere tekst på. 

Det er derfor Werlich (1976) beskriver teksttypene som grunnformer, det vil si abstrakte 

idealiseringer og ikke faktiske tekster. De faktiske tekstene elevene skriver, omtaler Werlich 

som tekstformer. Disse består igjen av én eller flere teksttyper. Det betyr at teksttypene 

realiseres på deltekstnivå, mens sjangrene, eller tekstformene, realiseres på heltekstnivå 

(Breivega og Johansen 2016: 57). Med utgangspunkt i det tekstlingvistiske perspektivet, kan 

derfor ikke sjanger- og teksttypebegrepet sammenlignes som to likeverdige tekstbegreper 

fordi de befinner seg på ulike tekstnivåer.  

 I analysen tolker jeg det som at flere av norsklærerne tenker at både sjanger og 

teksttype realiseres på heltekstnivå. Dette kan forklare hvorfor de synes teksttypebegrepet er 

vagt, og dermed har en oppfatning av at teksttypebegrepet er et mindre normativt tekstbegrep 

enn sjangerbegrepet. I motsetning til sjangrene, forholder ikke teksttypene seg til de samme 

konvensjonene og normene når det gjelder aspekter ved tekstens innhold og utforming på 

heltekstnivå. Teksttypene kjennetegnes i stedet av ulike konneksjonskonstituerende 

funksjonstyper, slik Berge beskriver i sin operasjonalisering av teksttypebegrepet (1990: 81 – 

82). Den argumenterende teksttypen domineres typisk av funksjonstypen kontrast, og opptrer 

gjerne hyppig i konkrete ytringstekster som for eksempel artikkel og leserinnlegg. Det betyr at 

dersom norsklærerne leter etter karakteristiske trekk ved teksttypene på heltekstnivå i stedet 

for på deltekstnivå, er det kanskje ikke så rart at de føler at de kommer litt til kort. Dette 

forutsetter imidlertid at de har en tekstlingvistisk forståelse av teksttypebegrepet. Følger de 

derimot Aasens (2015) anbefalinger om at teksttypebegrepet bør forstås i et sosiokulturelt 

perspektiv, skal teksttypene plasseres på heltekstnivå. En slik forståelse vil følgelig innebære 

at teksttypene skal klassifiseres med utgangspunkt i teksteksterne kriterier, slik sjangrene 

klassifiseres i tekstlingvistikken og i den nyretoriske sjangerteorien.  

 Norsklærerne i fokusgruppe C, først og fremst Cathrine, skiller seg ut blant 

informantene med formidlingen av en forståelse av teksttypebegrepet som i stor grad 

reflekterer et tekstlingvistisk perspektiv. De mener elevenes tekster består av flere teksttyper, 

slik også Breivega og Johansen, med referanse til Adam (1992), hevder (2016: 57 – 58). 

Cathrine opplever at Utdanningsdirektoratet fremstiller det som at tekster utelukkende består 

av én teksttype. Dette mener hun i så tilfelle er en kunstig og forenklet fremstilling. Av den 

grunn har hun ikke blitt helt fortrolig med teksttypebegrepet, slik Utdanningsdirektoratet 
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legger opp til at det skal forstås og brukes i norskundervisningen og på eksamen.  

 Når Cathrine beskriver undervisningspraksisen sin, blir det tydelig at hun har inntatt et 

mer tekstlingvistisk perspektiv enn det Utdanningsdirektoratet formidler. 

Undervisningsformen hun beskriver ligner til forveksling den typen undervisning Breivega og 

Johansen (2016) oppfordrer til i sin artikkel. Målet er å vise elevene at tekster som oftest er 

preget av et samspill mellom ulike teksttyper. Cathrine mener at lærere legger til rette for 

produksjon av lite autentiske tekster dersom de gir elevene skrivebestillinger som etterspør 

realiseringen av én teksttype gjennomgående i en hel tekst. Dette er et viktig poeng, og blir på 

mange måter et tankekors når man ser oppgavene som har blitt gitt til eksamen etter 

læreplanrevideringen i 2013. Men selv om tekster som regel er heterogene, er det samtidig på 

sin plass å understreke at tekster ofte domineres av én av de fem teksttypene Werlich 

beskriver i sin redegjørelse av teksttypebegrepet (1976: 39 – 41). Dette påpeker også 

norsklærerne i fokusgruppe C. 

 Norsklærerne i fokusgruppe A og C er også innom skrivehandlingene i Skrivehjulet 

når de diskuterer spørsmålene knyttet til teksttypebegrepet. I likhet med Skjelbred (2014) 

behandler de begrepene «skrivehandlinger» og «teksttyper» som mer eller mindre 

sammenfallende begreper. De bruker derfor Skrivehjulet når de skal forklare hvordan de 

forstår teksttypebegrepet. Anita sier for eksempel at hun er usikker på om det er greit at 

elevene «hopper og spretter» mellom skrivehandlingene i den ytterste ringen når de skal svare 

på en skrivebestilling som etterspør en spesifikk teksttype. Hun mener denne typen 

sammenblanding av skrivehandlinger/teksttyper, kan avsløre at eleven ikke helt har forstått 

hva som er formålet med teksten. Denne uttalelsen viser at Anita plasserer teksttypene i den 

ytterste sirkelen i Skrivehjulet. Med en tekstlingvistisk forståelse av teksttypebegrepet, vil 

man som tidligere nevnt i stedet plassere teksttypene i den midterste sirkelen innenfor 

sektoren «tekststruktur» under «lokal sammenbinding» (se figur 3). I likhet med Anita, 

plasserer også Cathrine teksttypene i den ytterste sirkelen i Skrivehjulet som et synonym til 

«skrivehandlinger». Hun mener imidlertid i motsetning til Anita, at elevene fint kan blande 

flere skrivehandlinger/teksttyper i samme tekst. Både norsklærerne i fokusgruppe A og C 

bruker altså Skrivehjulet til å forklare teksttypebegrepet, men de beskriver likevel litt ulike 

forståelser av begrepet. 

 Alt i alt viser fokusgruppeintervjuene at alle norsklærerne beskriver teksttypebegrepet 

på en måte som er forenlig med tidligere forskning og teoretiske perspektiver. Fokusgruppe A 

og B støtter seg hovedsakelig til Utdanningsdirektoratet sin forståelse, som baserer seg på 
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teksteksterne kriterier med fokus på tekstens formål. Fokusgruppe C beskriver på sin side en 

begrepsforståelse som er mer i tråd med en tekstlingvistisk forståelse, bygget på tekstinterne 

kriterier som for eksempel syntaktiske og tekstorganiserende trekk ved teksten. Selv om 

norsklærerne til sammen sier mye fornuftig om teksttypebegrepet, er det samtidig åpenbart at 

de alle synes det er vanskelig å komme frem til en felles og presis begrepsdefinisjon. Det er 

det ingen av de tre fokusgruppene som klarer.   

 Norsklærernes usikkerhet i møte med teksttypebegrepet er et overordnet funn det er 

verdt å dvele litt ved. Begrepsforståelsen deres bærer preg av å være noe fragmentert. Dette 

blir tydelig når de blander perspektiver fra ulike teoretiske retninger når de beskriver dette 

begrepet. To av norsklærerne påpeker at de aldri har fått undervisning i hva teksttypebegrepet 

betyr. Dette til tross for at det ikke er lenge siden de var ferdig utdannet. Begrepsforvirringen 

kan derfor være et resultat av at teksttypebegrepet kom inn i læreplanen uten at norsklærerne 

fikk skolering i hva begrepet betyr, eller hvordan det kan brukes på en læringsfremmende 

måte i skriveundervisningen. Det er nettopp denne typen kritikk Sparboe (2014) fremsetter i 

sin artikkel når han sier at forskningen og diskusjonen i forkant av innføringen av 

teksttypebegrepet, har vært lite transparent overfor lærerne (2014: 46). Dette kan forklare 

deler av årsaken til hvorfor de ni norsklærerne fremstår betydelig mer selvsikre i sin 

beskrivelse av sjangerbegrepet. Sjangrene har vært en del av norskfaget i lang tid, og er derfor 

et begrep norsklærerne har møtt i eget utdanningsløp. I tillegg har sjangerundervisning vært 

en naturlig innholdskomponent i norskfaget i mange år. Norsklærerne har dermed hatt bedre 

tid til å utvikle en forståelse for sjangerbegrepet enn for teksttypebegrepet. 

7.1.1 Begrepet «kreativ tekst» til besvær  

Når det gjelder forståelsen av teksttypebegrepet, ble de kreative tekstene trukket frem av 

samtlige fokusgrupper som eksempel på en spesielt krevende teksttype, både med tanke på 

undervisnings- og vurderingspraksis. Tidligere forskning viser at de ni norsklærerne ikke er 

alene om denne oppfatningen. I en gjennomgang av sensorrapporter fra våren 2014 finner 

Bach (2015) at flere sensorer kommenterer at de synes den kreative teksttypen er vanskelig å 

vurdere. Én av sensorene stiller spørsmålet: «Hva er en kreativ tekst?» (2015: 40). Dette var 

et legitimt spørsmål å stille i 2014 da teksttypebegrepet var nytt i eksamenssammenheng. 

Studien min viser imidlertid at dette fortsatt er et høyst relevant spørsmål, nå seks år etter 

læreplanrevideringen. De ni norsklærerne sier i likhet med sensorene fra sensorrapportene at 

de opplever at både elever og lærere er usikre på hvilke tekstnormer som gjelder i møte med 
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de kreative tekstene. I Kroghs (2016) masteroppgave ser man at en slik usikkerhet 

manifesterer seg i et økt antall sprikvurderinger innenfor denne teksttypen sammenlignet med 

andre teksttyper. Hun fant at én av fem kreative tekster ble sprikvurdert (2016: 2). 

 Informantene jeg har snakket med, trekker ikke bare frem utfordringer med 

vurderingen av de kreative tekstene. Anne påpeker at det å undervise i kreativitet også er 

svært krevende. Mange norsklærere kan nok kjenne seg igjen i dette. Kan man egentlig lære 

elevene å bli kreative? Og hva forventer man av elevene når de skal være kreative? Jonas 

Bakken (2016) svarer godt på disse spørsmålene i sin beskrivelse av hvordan 

kreativitetsbegrepet bør forstås i skolesammenheng. Han argumenterer for at man må lempe 

litt på kravene til originalitet når man skal vurdere elevenes kreative tekster. Elevene bør 

kunne oppnå høy måloppnåelse dersom de skaper noe som er nytt for dem selv. Man kan 

verken kreve eller forvente at det skal være noe nytt for verden (2016: 37). En slik forståelse 

av begrepet «kreativ tekst» kan bidra til å forenkle undervisnings- og vurderingspraksisen i 

noen grad. 

 Norsklærerne forteller at hovedårsaken til at de synes de kreative tekstene er krevende 

å vurdere, er at forventningene og normene knyttet til denne teksttypen oppleves som vage. 

Blikstad-Balas (2015) har skrevet en artikkel der hun tar opp denne problematikken. Hun 

understreker nettopp viktigheten av å «[…] passe på at de kreative oppgavene ikke blir for 

vage» (2015: 31). Elevene trenger at oppgaven gir skrivingen en tydelig retning. Åpne 

skriveinstrukser som verken legger føringer for tekstens innhold, form, eller som sier noe om 

hvilket formål som skal realiseres, kan gjøre skrivingen vanskelig. Vurderingen blir også 

nærmest umulig i slike tilfeller, hevder Blikstad-Balas (2015: 31). Det hviler derfor et ansvar 

på den enkelte norsklærer i utformingen av gode, tydelige skriveoppgaver, også når det 

gjelder den kreative teksttypen. De kreative skriveoppgavene må ikke nødvendigvis være helt 

åpne og dermed virke vage. Norsklærerne kan gjøre mye for å tilrettelegge for at også denne 

oppgavetypen har enkelte krav til form og innhold, og ikke minst at skriveoppdraget sier noe 

om hvem som er den intenderte mottakeren av teksten. Dette vil kunne gjøre både skrivingen 

og vurderingen av disse tekstene betydelig enklere. 

 Selv om norsklærerne i samtlige fokusgrupper snakket mye og uoppfordret om hvor 

krevende de kreative tekstene kan være, var det også enkelte som samtidig understreket at de 

ikke ønsket å gå bort fra eksamensoppgaver som etterspør kreative tekster. Det ser imidlertid 

ikke ut til at disse får viljen sin. I den nye læreplanen i norsk som implementeres i 2020, er 

som nevnt begrepet «kreativ tekst» tatt ut (Udir 2018a: 2). Dette skjer trolig som følge av at 
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både forskning og flere norsklærerstemmer, har konkludert med at det kreative tekstbegrepet 

har vært vanskelig å operasjonalisere og bruke på en hensiktsmessig måte i undervisningen 

(jf. Bach 2015 og Krogh 2016). Samtidig begrunner Utdanningsdirektoratet endringen i 

læreplanen med at «Kreativitet kan være en del av all kommunikasjon og tekstskaping, ikke 

bare skriving av visse teksttyper eller sjangere» (Udir 2018a: 2). Dette ble også tema i 

fokusgruppe B og C, der Beate og Cathrine argumenterte for at tekster innenfor alle teksttyper 

og sjangre har potensiale til å være kreative. Blikstad-Balas (2015) deler dette synet. Hun 

opplever det som problematisk å skulle skille de kreative tekstene fra «de andre», nettopp 

fordi «[…] kreativitet kan være en vesentlig del av skriveprosessen også innenfor de andre 

teksttypene» (2015: 30). Kreativiteten reflekteres i måten eleven velger å løse oppgaven på, 

for eksempel med tanke på valg når det gjelder språklige formuleringer, innholdsmomenter og 

den øvrige utformingen av teksten.  

 Utdanningsdirektoratet, representanter fra forskningsmiljøet og de ni informantene i 

denne studien, er med andre ord samstemte når det gjelder synet på at den kreative teksten har 

vært og er vanskelig å forholde seg til. Samtidig er de enige om at alle tekster, uavhengig av 

teksttype eller sjangertilhørighet, kan være kreative eller inneholde kreative elementer. At 

samtlige norsklærere i denne studien var så opptatte av den kreative teksten, er et spennende 

funn med tanke på at begrepet «kreativ tekst» aldri ble nevnt fra min side. Dette forteller 

minst to ting: 1) at norsklærerne anser «kreativ tekst» som en selvstendig teksttype, til tross 

for at Utdanningsdirektoratet omtaler det som en skrivemåte (Udir 2015: 37), og 2) at det er 

denne teksttypen de synes det er mest utfordrende å definere. Nå som begrepet «kreativ tekst» 

skal ut av læreplanen, trenger ikke norsklærere å forholde seg til dette tekstbegrepet på 

samme måte som før. Basert på funnene i denne studien, kan man anta at mange norsklærere 

vil hilse denne endringen i læreplanen velkommen. På samme tid er det viktig å påpeke at 

selv om begrepet «kreativ tekst» utgår fra læreplanen, forsvinner ikke kreativiteten fra 

norskfaget. Med fjerningen av dette begrepet, blir det kanskje desto viktigere å understreke 

overfor elevene at kreative elementer kan implementeres i alle typer tekster. 

Fokusgruppeintervjuene viser at norsklærerne deler denne oppfatningen. 

7.2 Norsklærernes bruk av sjanger- og teksttypebegrepet   

Undervisning i ulike sjangre og teksttyper er en del av undervisningspraksisen til samtlige ni 

norsklærere, selv om Beate hevder hun nesten ikke bruker sjangerbegrepet lenger (se s. 74). I 
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motsetning til Beate understreker imidlertid flertallet av norsklærerne at de bruker 

sjangerbegrepet oftere enn teksttypebegrepet. Dette kan kanskje virke litt overraskende med 

tanke på at den reviderte læreplanen fra 2013 la opp til et fokusskifte fra sjangre til teksttyper 

i skriveundervisningen. Dersom man ser på nyere forskning om norsklæreres 

undervisningspraksis, er ikke funnet så overraskende likevel. Et fremtredende funn i LISA-

studien, er at sjanger har en sentral plass i norskundervisningen (Blikstad-Balas, Roe og 

Klette 2018: 141; Blikstad-Balas 2018).   

 Datamaterialet i LISA-studien inneholder blant annet videoopptak av 178 timer 

norskundervisning på 8. trinn. Blikstad-Balas finner at i 33 av disse timene, får elevene i 

oppgave å produsere tekst i minst syv minutter sammenhengende (2018: 48 – 49). I slike 

tilfeller «[…] er det så å si alltid tydelig hvilke sjangerforventninger som gjelder» (2018: 53). 

Med utgangspunkt i videomaterialet fra LISA-studien, konkluderer også Mørck Jensen (2016) 

med at eksplisitt sjangerundervisning er en utbredt undervisningsform i norske klasserom. 

Samtidig finner hun at teksttypebegrepet brukes i mindre grad. Mørck Jensen åpner for at 

dette kan forklares med at teksttypebegrepet ikke er like integrert i norsklærernes 

begrepsapparat (2016: 72 – 73). Funnene mine bekrefter Mørk Jensens funn og hypotese. Det 

empiriske materialet i LISA-studien er som nevnt hentet fra 8. trinn. Studien min indikerer 

derfor at det er klare likhetstrekk mellom undervisningen som foregår på ungdomstrinnet og i 

videregående skole når det gjelder bruken av sjanger- og teksttypebegrepet, skal man tro 

norsklærerne jeg har snakket med. Forskningen signaliserer at sjangerbegrepet ikke har mistet 

sin gunst hos norsklærerne, og at teksttypebegrepet foreløpig ikke har blitt tatt helt inn i 

varmen ennå. 

 Det er mye som tyder på at årsaken til at norsklærerne oppgir at de bruker 

sjangerbegrepet mer i skriveundervisningen enn teksttypebegrepet, er at de har en tydeligere 

forståelse av sjangrene og hvordan de kan undervise elevene i disse. Flere av de ni 

norsklærerne sier eksplisitt at de synes teksttypebegrepet er vanskelig å definere. Forskning 

viser at de er i godt selskap. I masteroppgaven til Urdal (2016) er et av funnene at begge 

norsklærerne hun intervjuer, synes teksttypebegrepet er vanskeligere å forholde seg til enn 

sjangerbegrepet (2016: 84). Det er grunn til å tro at dette påvirker i hvilken grad norsklærerne 

bruker teksttypebegrepet i skriveundervisningen. Samtidig er flere av informantene mine 

opptatte av å få frem at de fortsatt synes det er hensiktsmessig å undervise i sjanger selv om 

teksttypene har kommet inn i norskfaget. Dette var også et funn i Herigstads (2015) 

masteroppgave, der norsklærerne konkluderte med at det ikke er naturlig å legge bort 



99 

 

sjangerbegrepet til fordel for teksttypebegrepet. De mente at det er samspillet mellom disse to 

begrepene som legger det beste grunnlaget for en god skriveopplæring (2015: 89 – 90). 

Norsklærerne jeg har snakket med, formidler en lignende oppfatning.   

 Anita, Bendik og Cathrine forteller at de stiller seg positive til at teksttypebegrepet ble 

en del av læreplanen fordi de mener det førte til et økt fokus på formålsrettet skriving. Dette 

sier de andre norsklærerne seg enige i. Samtidig uttrykker spesielt Anders og Benedikte en 

frustrasjon over at det oppleves vanskelig å vite hvordan teksttypebegrepet skal forstås og 

brukes konkret i skriveundervisningen. Dette kan forklare hvorfor flertallet av norsklærerne 

gir uttrykk for at de fortsatt underviser med et tydelig sjangerfokus. Sjangerundervisning er en 

svært etablert undervisningspraksis i norsk skole (Smidt 2009). Det er derfor nærliggende å 

tenke seg at det kan ta litt tid før en teksttypebasert skriveopplæring springer ut i full blomst 

og får fotfeste på samme måte. 

 Flertallet av norsklærerne jeg har snakket med, forteller at de først og fremst 

underviser elevene eksplisitt i de ulike teksttypene når det nærmer seg eksamen. Måten de 

underviser elevene på, varierer imidlertid noe. Åtte av norsklærerne beskriver en mer eller 

mindre lik undervisningspraksis. I grove trekk går denne undervisningen ut på at de viser 

elevene hvilke sjangre som kan realiseres innenfor hver enkelt teksttype. De anser med andre 

ord sjangrene for å være underordnet teksttypene. Dette samsvarer med måten norsklærerne i 

Urdals studie forklarer sin egen begrepsforståelse og undervisningspraksis (2016: 66). 

Blikstad-Balas og Hertzberg (2015) gir i sin artikkel også uttrykk for at skriveundervisningen 

bør inneholde systematisk sjangeropplæring, slik at elevene lærer hvilke sjangre de kan velge 

mellom når de skal skrive innenfor en spesifikk teksttype for å oppfylle et gitt formål (2015: 

51). Undervisningspraksisen flertallet av de ni norsklærerne beskriver at de har, viser seg med 

andre ord å være utbredt i flere norske klasserom og ha solid forankring i det norskdidaktiske 

fagmiljøet. Dette er imidlertid ikke den eneste måten å undervise i sjangre og teksttyper på.  

 Breivega og Johansen representerer den tekstlingvistiske tradisjonen, og forstår derfor 

sjangrene som en tekstlig størrelse på heltekstnivå (2016: 57). Dette innebærer at sjangrene er 

overordnet teksttypene, som befinner seg på deltekstnivå. Det er kun Cathrine som eksplisitt 

beskriver en undervisningspraksis som er forenlig med undervisningsformen Breivega og 

Johansen (2016) argumenterer for i sin artikkel. Cathrine forteller at hun ofte bruker 

modelltekster når hun underviser elevene i de ulike teksttypene. Videre forklarer hun at hun 

bruker modelltekstene som utgangspunkt til å vise elevene hvordan en og samme tekst er 

bygget opp av ulike tekstsekvenser som ofte representerer forskjellige teksttyper. Hun er 
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bevisst på å bruke modelltekster som inneholder ulike teksttyper, slik at elevene ser at en tekst 

kan bestå av informerende tekstpartier blandet med resonnerende, argumenterende og 

fortellende partier. Dermed får elevene forståelse for teksters heterogenitet, noe Breivega og 

Johansen mener er en viktig innsikt å formidle til elevene (2016: 59).

 Undervisningspraksisen Cathrine beskriver at hun har, kan eventuelt videreutvikles til 

å bli enda mer i tråd med Breivega og Johansens (2016) anbefalinger. De ser som nevnt et 

norskdidaktisk potensial i å ha en komposisjonell tilnærming til teksttype (2016: 57). Elevene 

bør få en forståelse av hvordan komponentstrukturene, det vil si de ulike tekstpartiene som 

består av forskjellige teksttyper, danner komposisjonelle mønstre (van Dijk 1980; Hoey 1983; 

Tirkkonen-Condit 1985). Slike mønstre kan beskrives i ulike komponentskjemaer (se tabell 

2). Komponentskjemaene kan for eksempel brukes som utgangspunkt for utformingen av 

skriverammer. Elevene kan dermed få utdelt en skriveramme tilpasset hver enkelt teksttype. 

På den måten bevisstgjøres elevene det faktum at ulike typer tekster ofte domineres av 

forskjellige teksttyper, og at de er bygget opp med en bestemt konfigurasjon av de 

grunnmønstrene teksttypene representerer (Breivega og Johansen 2016: 58).  

 Det er viktig å presisere at jeg ikke mener at man nødvendigvis bør introdusere 

elevene for flere fagbegreper i skriveundervisningen, selv om man underviser med en 

komposisjonell tilnærming til teksttypene. Det kan snarere virke mot sin hensikt, og bli 

forvirrende for elevene. Cathrine snakket verken om komponentstrukturer eller 

komponentskjema, men hun beskrev likevel en undervisningspraksis som har flere 

likhetstrekk med den Breivega og Johansen (2016) forfekter. Den største forskjellen er at 

Cathrine sier at hun sjelden bruker skriverammer, da hun mener dette gir kjedeligere 

elevtekster som ofte er svært like hverandre. En annen forskjell er at Cathrine og de andre åtte 

norsklærerne i denne studien, i likhet med Vagle, Sandvik og Svennevig (1993), knytter 

skriverammer til sjangernivå. Breivega og Johansen (2016) argumenterer derimot for at 

teksttypene bør forstås i vid forstand, det vil si som komponentstrukturer. De knytter derfor 

skriverammer, som for eksempel tar utgangspunkt i komponentskjemaer som PL-modellen, til 

teksttypenivå (2016: 57). 

 I motsetning til Cathrine, sier de andre norsklærerne, spesielt norsklærerne i 

fokusgruppe A og B, at de bruker skriverammer mye i undervisningen. De forteller at mange 

elever trenger og etterspør denne typen støttestrukturer i skrivearbeidet. Dette stemmer med 

tidligere forskning som antyder at bruk av skriverammer er en utbredt praksis i norske 

klasserom (Blikstad-Balas, Roe og Klette 2018: 146; Blikstad-Balas 2018: 53; Helstad og 
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Hertzberg 2013: 238). Anne påpeker at skriverammene er veldig nyttige, kanskje spesielt for 

de svakeste elevene, fordi de hjelper elevene med å få tankene ned på papiret. At 

skriverammene på denne måten kan fungere som stillasering (scaffolding) i elevenes 

skriveprosess, bekreftes også i Øgreids (2016) studie.  

 En vanlig kritikk av skriverammer er at de kan stimulere til en type sjangerformalisme 

som kan føre til at elevenes tekster blir svært like hverandre. Dette var hovedargumentet til 

Cathrine da hun fortalte at hun ikke liker å bruke skriverammer. Øgreid (2016) finner 

imidlertid i sin studie at denne typen sjangerformalisme kan forhindres dersom bruken av 

skriverammen inngår i en lærerstyrt skriveprosess, som inkluderer steg-for-steg – metodikk 

og kontinuerlig dialog mellom lærer og elever (2016: 15). Skriverammene blir på den måten 

en integrert del av skriveundervisningen. Dette minner mye om måten norsklærerne i 

fokusgruppe A forteller at de bruker skriverammer i undervisningen. Anne, Anita og Anders 

forteller at de jobber mye prosessorientert, og at skriverammer og modelltekster er viktige 

hjelpemidler som brukes i alle fasene av skrivearbeidet. De beskriver en lærerstyrt prosess der 

de gjennomgår modelltekster sammen med elevene, samt veileder dem i bruken av 

skriverammene.  

 Det finnes mye tidligere forskning som viser at varierte former for prosessorientert 

skriving, har vært en viktig del av norskundervisningen siden denne skrivepedagogiske 

retningen ble kjent i Norge på midten av 1980-tallet (Hertzberg og Dysthe 2012; Blikstad-

Balas, Roe og Klette 2018). Roe og Helstad (2014) er blant de som konkluderer med at 

prosessorientert skriving, er en integrert del av mange norsklæreres undervisningspraksis 

(2014: 189). De ni norsklærerne jeg har snakket med, føyer seg dermed inn i rekken av 

norsklærere som jobber prosessorientert med skriving. Norsklærerne forklarer at de gjerne 

deler opp skriveprosessen i flere faser, slik at elevene kan konsentrere seg om en del av 

teksten av gangen. Dette er helt i tråd med forskning som viser at planlegging og oppdeling av 

skriveprosessen i flere faser, fører til at elevene skriver kvalitativt bedre tekster (Baker, 

Gersten og Graham 2003: 110 – 111; Graham, Harris og Chambers 2016: 221; MacArthur og 

Graham 2016: 33 – 34). Fokusgruppe A forteller at elevene for eksempel kan få i oppgave å 

jobbe spesifikt med innledningen i én skriveøkt, mens de i en annen jobber mest med å finne 

argumenter de kan bruke i hoveddelen.  

 Videre forteller norsklærerne i alle de tre fokusgruppene at elevene ofte må bearbeide 

tekstene sine i flere omganger. Dette kan også karakteriseres som en form for prosessorientert 

skriving. Elevene reviderer tekstene sine etter at de har fått kommentarer og innspill fra 
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medelever eller fra norsklæreren. I fokusgruppe A og B forteller norsklærerne at elevene 

gjerne benytter seg av både skriverammer og sjangeroppskrifter underveis i skriveprosessen. 

Blikstad-Balas (2018) finner at denne typen undervisningspraksis forekommer svært ofte i 

norske klasserom. Hun konkluderer derfor med at «[…] sjangerdiskursen ofte skjer sammen 

med en prosessdiskurs, uten at dette ser ut til å være noe motsetningsforhold eller konflikt» 

(2018: 57). Funnene i min studie støtter denne konklusjonen.  

 Selv om norsklærerne i utvalget ikke beskriver en like systematisk sjangeropplæring 

som det den australske sjangerskolen legger opp til, kan man helt klart finne likhetstrekk 

mellom norsklærernes undervisningspraksis og denne skrivepedagogiske retningen. Anne 

forteller at de underviser grundig og eksplisitt i de ulike sjangrene i Vg1. Bruk av 

modelltekster og sjangeroppskrifter er en del av denne undervisningen. Flere av norsklærerne 

sier at når de skal introdusere elevene for en ny sjanger, hender det at de deler opp 

undervisningen i flere deler slik at elevene gradvis skal få en større forståelse for sjangeren. 

Denne inndelingen minner om sjangerskolens metodikk der undervisningen deles inn i de tre 

trinnene dekonstruksjon, felles konstruksjon og individuell konstruksjon (Fjørtoft 2014: 169).  

 Norsklærerne ved alle de tre skolene forteller at de bruker modelltekster i 

skriveundervisningen. Disse tekstene blir ofte gjennomgått i plenum. Gjennomgangen kan 

typisk innebære at lærer og elever i fellesskap plukker teksten fra hverandre og snakker om 

typiske trekk ved teksten, både på lokalt og globalt tekstnivå. En slik undervisningspraksis 

omtales som modellering og dekonstruksjon i sjangerpedagogikken (Torvatn 2009: 320). 

Cathrine hevder at mesteparten av skriveundervisningen hennes er bygget opp rundt 

modelltekster. Bruken av modelltekster bidrar til å gjøre skriveundervisningen mer konkret, 

hevder hun. Med utgangspunkt i modellteksten kan hun peke på spesifikke tekstpartier og 

snakke med elevene om blant annet setningskonstruksjon, inndeling i avsnitt, ordvalg, 

argumentasjonsstrategier, innholdskomponenter og formål. Etter modellering i 

dekonstruksjonsfasen forteller norsklærerne at elevene jobber sammen eller individuelt med 

skriving av tekster innenfor den aktuelle sjangeren. Et slikt undervisningsforløp er 

karakteristisk for den australske sjangerskolens tilnærming til sjangerundervisning (Fjørtoft 

2014; Torvatn 2009). Jeg kan dermed konkludere med at norsklærerne jeg har snakket med, 

har en opplevelse av at de er relativt eksplisitte i sjangerundervisningen, spesielt i Vg1.

 Norsklærerne i fokusgruppe A påpeker at de synes det er enklere å undervise eksplisitt 

i de ulike sjangrene, enn det er å undervise eksplisitt i teksttypene. Flere av norsklærerne i de 

to andre fokusgruppene uttrykker det samme. Anita forklarer dette med at teksttypene på sett 
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og vis fremstår mer uensartede, og at det derfor er vanskeligere å finne gode eksempeltekster 

de kan bruke i skriveundervisningen. Likevel svarer norsklærerne i fokusgruppe A 

bekreftende på at de benytter seg av skriverammer, oppskrifter og modelltekster, også når de 

underviser i de ulike teksttypene. Svaret kan dermed tolkes som at de bruker denne typen 

skriveverktøy uavhengig av hva slags type tekst elevene skal arbeide med, men at bruken er 

mer utbredt i den sjangerspesifikke skriveundervisningen. I videomaterialet Mørck Jensen har 

analysert, er det liten forekomst av bruk av skriverammer som støtte for skriveaktiviteter 

(2016: 71 – 72). Igjen peker funnene våre i litt ulike retninger. Her er det viktig å minne om at 

Mørck Jensen har analysert videomateriale av norsklæreres undervisning, mens jeg har spurt 

norsklærere om å uttale seg om sin egen undervisningspraksis. Man kan ikke sette likhetstegn 

mellom hva norsklærerne faktisk gjør og hva de sier at de gjør. Det er derfor vanskelig å 

fastslå hvorvidt norsklærerne jeg har snakket med, har en annen tilnærming til 

skriveundervisning enn det norsklærerne i Mørck Jensens studie har. 

7.3 Så hva er konklusjonen?  

Avslutningsvis i dette diskusjonskapittelet ønsker jeg kort å oppsummere svaret på studiens 

problemstilling med utgangspunkt i funnene som ble presentert i kapittel 6, og senere 

diskutert i delkapittel 7.1 og 7.2. Studien har en todelt problemstilling. Jeg vil svare på de to 

delene av problemstillingen hver for seg, før jeg går videre til kapittel 8 med avsluttende 

kommentarer og forslag til videre forskning.  

 Første del av problemstillingen er: Hvordan forstår norsklærere i videregående skole 

begrepene «sjanger» og «teksttype»? Norsklærerne beskriver begrepet «sjanger» som et 

kategoriseringsbegrep. Tekster kan deles inn i ulike kategorier, sjangre, basert på trekk ved 

tekstenes innhold, form og formål. Det er først og fremst spesifikke innholdskomponenter og 

komposisjonelle trekk ved teksten som fremheves som karakteristiske kjennetegn ved de ulike 

sjangrene. Formålet med teksten blir også nevnt i beskrivelsen av sjangerbegrepet. Likevel 

mener flertallet av norsklærerne at realiseringen av formålet med skriveoppdraget, er nærmere 

knyttet til valg av teksttype enn valg av sjanger. De argumenterer for at formålet er tydeligere 

uttalt med teksttypene fordi formålet på sett og vis ligger innbakt i teksttypens navn. Som 

eksempel trekker de frem den argumenterende teksttypen, der formålet er å argumentere for et 

bestemt standpunkt for å overbevise eller påvirke mottakeren.  

 Selv om flere av norsklærerne mener at innføringen av teksttypebegrepet førte til mer 
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fokus på formålsrettet skriving, er de samtidig usikre på definisjonen av selve begrepet 

«teksttype». De beskriver det som et noe vagt begrep. Ingen av fokusgruppene enes om en 

klar begrepsdefinisjon slik de gjorde med sjangerbegrepet. Essensen i diskusjonene om 

teksttypebegrepet, kan likevel sies å være at norsklærerne opplever dette som et videre og 

mindre normativt tekstbegrep enn sjangerbegrepet. Åtte av norsklærerne mener også at 

teksttypene er overordnet sjangrene.  

 Andre del av problemstillingen er: hvordan bruker norsklærerne sjanger- og 

teksttypebegrepet i skriveundervisningen? Kort oppsummert viser funnene i studien at 

norsklærerne sier at de bruker både sjanger- og teksttypebegrepet i skriveundervisningen, men 

at sjangerbegrepet er mer innarbeidet i undervisningspraksisen deres. Flertallet av 

norsklærerne forteller at de kombinerer eksplisitt undervisning i sjangertrekk med en 

prosessorientert tilnærming til skriving, der de inkluderer bruk av modelltekster og 

skriverammer som skrivepedagogiske verktøy. Åtte av norsklærerne forklarer elevene 

eksplisitt sammenhengen mellom sjangrene og teksttypene ved å vise elevene hvilke sjangre 

de kan velge mellom for å realisere de ulike teksttypene. Cathrine beskriver på sin side en 

annen undervisningsform, der hun bruker modelltekster til å vise elevene hvordan tekster kan 

deles opp i ulike tekstpartier (komponenter), som hver kan representere forskjellige 

teksttyper. Den første undervisningspraksisen der sjangrene er underordnet teksttypene, 

støttes av Utdanningsdirektoratet og flere sentrale stemmer i skriveforskningsmiljøet (jf. 

Haustreis 2013; Skjelbred 2014; Aasen 2015; Blikstad-Balas og Hertzberg 2015). Sistnevnte 

undervisningspraksis finner sin forankring i tekstlingvistikken (jf. Breivega og Johansen 

2016). 

 Flere av norsklærerne argumenterer for at det fortsatt er hensiktsmessig å drive 

sjangeropplæring etter at teksttypebegrepet kom inn i læreplanen. Sjangernormer og -

forventninger bidrar til å gjøre skrivingen mer forutsigbar. Når elevene lærer de ulike 

sjangrene, lærer de samtidig hvordan de kan uttrykke seg adekvat i ulike sammenhenger. 

Norsklærerne fremhever dette som en styrke ved sjangerundervisningen. Samtidig uttrykker 

alle norsklærerne en positiv holdning til at elevene kan eksperimentere og bryte med 

sjangerkonvensjonene. De presiserer imidlertid at sjangerbruddene må utføres på en 

gjennomtenkt og treffsikker måte, for at denne typen eksperimentering skal belønnes med en 

karakter som reflekterer høy grad av måloppnåelse.  

 Funnene viser altså at sjangerundervisningen fortsatt står høyt i kurs hos norsklærerne, 

slik også mye tidligere forskning har vist (Blikstad-Balas, Roe og Klette 2018; Mørck Jensen 
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2016; Urdal 2016). Når det gjelder undervisning i de ulike teksttypene, er det litt delte 

meninger blant informantene. Samtlige mener at teksttypene gir elevene større spillerom i 

skrivingen. Noen mener dette er positivt, mens andre påpeker at fraværet av tydelige rammer 

kan gjøre skrivingen vanskelig. Dette kan gå spesielt hardt ut over de svakeste elevene, som 

gjerne profitterer på mer konkrete skriveinstrukser. Alle informantene synes at både 

undervisning og vurdering er mer utfordrende i møte med teksttypene sammenlignet med 

sjangrene. Samtidig mener de fleste norsklærerne at teksttypene bidrar til en mer formålsrettet 

skriveundervisning, noe de fremhever som positivt.  

 Funnene i studien svarer på hvordan et utvalg norsklærere i videregående skole sier at 

de forstår og bruker sjanger- og teksttypebegrepet i skriveundervisningen. Med utgangspunkt 

i funnene kan jeg avslutningsvis konkludere med at de ni norsklærerne beskriver litt ulike 

undervisningspraksiser, men at de alle har solid faglig forankring. Dette til tross for at 

samtlige ni norsklærere synes det er vanskelig å formulere presise begrepsforståelser, og å 

språkliggjøre kunnskapen som ligger til grunn for planleggingen og gjennomføringen av 

skriveundervisningen.  
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8 Avsluttende kommentarer 

Norsklæreren har et særlig ansvar for å bidra til elevenes utvikling av skriftlige ferdigheter 

(Udir 2013: 5). For å kunne tilby elevene en god skriveopplæring, bør norsklærere ha en 

faglig fundert og internalisert forståelse av de ulike tekstbegrepene som brukes i 

skriveundervisningen. Denne studien viser imidlertid at ikke alle norsklærere deler en felles, 

faglig forankret begrepsforståelse av de to sentrale norskfaglige tekstbegrepene «sjanger» og 

«teksttype». Flere av informantene gir også uttrykk for at de ikke føler seg helt trygge på 

hvordan de skal bruke sjanger- og teksttypebegrepet i skriveundervisningen.  

 Arbeidet med denne masteroppgaven, har gitt meg innsikt i at jeg ikke er alene om å 

synes at enkelte av tekstbegrepene i norskfaget kan være utfordrende å beskrive og 

operasjonalisere. Funnene viser at det råder en viss begrepsforvirring blant flere norsklærere 

når det gjelder sjanger- og teksttypebegrepet. Dette kan tyde på at norsklærere med fordel bør 

få en innføring i hvordan de ulike tekstbegrepene i norskfaget skal forstås og brukes, slik at de 

utvikler større bevissthet omkring grunnlaget for planleggingen og gjennomføringen av 

skriveundervisningen. En slik innføring etterspørres også av flere av de ni informantene i 

denne studien. To av de relativt nyutdannede norsklærerne påpeker at undervisning i 

teksttypebegrepet, ikke var en del av deres lektorutdanning. Begrepsforståelse og 

undervisningspraksis knyttet til sentrale tekstbegreper i norskfaget, bør derfor kanskje få en 

større plass i lærerutdanningen. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene utdanner trygge 

norsklærere, som vet hvordan de skal bruke de ulike tekstbegrepene i skriveundervisningen.  

 En av konsekvensene dersom norsklærere opererer med ulike begrepsforståelser av 

«sjanger» og «teksttype», er at elevene kan oppleve forvirring i møte med norsklærere som 

formidler ulike forståelser av det samme tekstbegrepet. En slik forvirring kan gjøre det 

utfordrende for elevene å vite hvordan de skal svare på skrivebestillingene de får. Videre kan 

ulike begrepsforståelser blant norsklærere potensielt føre til sprikvurdering. Dersom 

norsklærerne forstår tekstbegrepene forskjellig, forholder de seg også trolig til ulike 

forventningsnormer i vurderingen av elevenes tekster. Det er derfor viktig at det foreligger 

tydelige og omforente begrepsforståelser av tekstbegrepene i norskfaget. Tilløpet til 

begrepsforvirring blant de ni norsklærerne i denne studien, signaliserer at det er behov for en 

begrepsavklaring av sjanger- og teksttypebegrepet. I forlengelsen av dette kan det være nyttig 

med en grundig gjennomgang av norsklærernes undervisningspraksis knyttet til disse to 

begrepene. 
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 Jeg vil understreke at jeg ikke ønsker å fremstå normativ ved å hevde at én 

begrepsforståelse og undervisningspraksis er bedre enn en annen. Det jeg imidlertid ønsker å 

formidle med denne oppgaven, er at en solid begrepsforståelse av sjanger- og 

teksttypebegrepet vil være tjenlig for norsklærernes undervisningspraksis, og derigjennom 

elevenes skriveopplæring og utvikling av tekstkompetanse. Jeg mener derfor at det er et viktig 

funn at flere norsklærere opplever teksttypebegrepet som et krevende tekstbegrep, seks år 

etter at det ble en del av læreplanen i norsk. Dette viser at det tar lang tid å implementere 

endringer. Nå som læreplanen igjen revideres, er det derfor viktig å forsøke å organisere en 

ryddig og oversiktlig innføringsprosess, slik at implementeringsfasen går så effektivt og 

knirkefritt som mulig. Dette forutsetter blant annet at det fremgår tydelig av den nye 

læreplanen hvilke tekstbegreper norskfaget skal inneholde, og videre hvordan disse skal 

forstås og brukes i skriveundervisningen.  

 I tillegg til tydelige begrepsavklaringer i utdanningspolitiske styringsdokumenter, vil 

jeg argumentere for at det kan være hensiktsmessig med en utvidet faglig diskusjon omkring 

tekstbegrepene i norskfaget. Funnene i denne studien indikerer at Utdanningsdirektoratet, 

norsklærere, sensorer og representanter fra forskningsmiljøet og lærerutdanningen bør komme 

sammen for å diskutere begrepsforståelsen av tekstbegrepene i norskfaget, samt utveksle 

erfaringer fra undervisningspraksis. En slik diskusjon vil kunne bidra til å skape en større 

forståelse av hvordan skriveundervisningen kan utformes og gjennomføres til det beste for 

elevene. Dette synes å være et godt tidspunkt å blåse liv i debatten om sjanger- og 

teksttypebegrepet, med tanke på fagfornyelsesprosessen som Kunnskapsløftet nå står overfor.

 Under det allerede omtalte LNU-seminaret i 2015, konkluderte Aasen (2015) med at 

verken sjanger- eller teksttypebegrepet har et entydig meningsinnhold (2015: lysark 11). 

Teorikapittelet i denne masteroppgaven viser at en slik konklusjon medfører riktighet. Det 

betyr imidlertid ikke at ulike skoler og norsklærere, må eller bør operere med forskjellige 

begrepsforståelser. Et norskfag bygget på koherente teorier og vitenskapelig forankrede 

begreper, er i aller høyeste grad mulig. For som Breivega og Johansen påpeker: «Det er vel 

neppe tekstomgrepa i seg sjølve som er problemet, men forståinga og bruken av dei?» (2016: 

60). Dette er et viktig poeng jeg stiller meg bak. Videre etterspør Breivega og Johansen mer 

debatt, erfaringsutveksling og forskning omkring spørsmål knyttet til tekstbegrepene som 

brukes i norskfaget (2016: 60). Denne studien er utformet med formål om å bidra til nettopp 

dette.  
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 Avslutningsvis er det verdt å minne om at ni norsklærere utgjør et for lite utvalg til at 

funnene er generaliserbare. De kan med andre ord ikke overføres til å gjelde hele 

norsklærerstanden. Det kunne derfor ha vært interessant å bygge videre på denne studien ved 

å undersøke flere norsklæreres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet. I og med 

at funnene mine er basert på norsklærernes egne uttalelser om hvordan de bruker begrepene 

«sjanger» og «teksttype» i skriveundervisningen, hadde det vært spennende å undersøke 

hvorvidt disse uttalelsene stemmer overens med norsklærernes faktiske bruk av begrepene. Et 

forslag til videre forskning, er derfor å gjennomføre studier som observerer norsklæreres 

undervisningspraksis når det gjelder bruken av de ulike tekstbegrepene i norskfaget. For å få 

ytterligere kunnskap om norsklæreres forståelse og bruk av sjanger- og teksttypebegrepet, er 

det altså behov for mer forskning på dette området. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv med 

forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjekt 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt. I dette skrivet gir jeg deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål og bakgrunn 

Jeg går på lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo, og skal skrive en 60 studiepoengs 

masteroppgave i norskdidaktikk. Formålet med studien min er å undersøke hvordan et utvalg 

norsklærere jobber i norskundervisningen, spesielt innenfor skriveopplæringen. Jeg vil stille 

de utvalgte norsklærerne spørsmål om hvordan de forstår to sentrale norskfaglige temaer, 

samt hva de tenker om hvilken plass disse temaene har i undervisningen og i 

eksamensoppgavene.  

 Bakgrunnen for mitt valg av tema til masteroppgaven, er at jeg er veldig interessert i 

skriving og hva slags skriveopplæring elevene får i skolen. Å kunne skrive er én av de fem 

grunnleggende ferdighetene, og ikke uten grunn. Elevene er avhengige av å utvikle 

skrivekompetanse både for å lære og formidle kunnskap i fagene, men også for å kunne delta i 

samfunnet som demokratiske medborgere. Jeg ønsker derfor å se nærmere på 

skriveopplæringen i skolen, nærmere bestemt norsklærernes forståelse av og tanker omkring 

sentrale norskfaglige temaer som gjør seg gjeldende i skriveundervisningen. Hvordan 

planlegger og gjennomfører norsklærere skriveopplæringen etter læreplanrevideringen i 

2013?   

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg spør deg om å delta som informant til masteroppgaven min fordi jeg ønsker å sette 
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sammen et variert utvalg som i størst mulig grad kan være representativt for populasjonen av 

norsklærere. Målet mitt er å rekruttere informanter som til sammen utgjør en heterogen 

gruppe basert på utvalgskriteriene kjønn, alder og arbeidserfaring som norsklærer. Din 

deltakelse vil kunne bidra til at jeg oppnår dette målet. Det vil til sammen være ni informanter 

fra tre ulike videregående skoler på Østlandet som deltar i masteroppgaven. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer at du stiller opp til et fokusgruppeintervju sammen med to 

andre norsklærere til avtalt tidspunkt. Det er vanskelig å si helt presist hvor lenge 

fokusgruppeintervjuet vil vare, men trolig rundt én time. Innledningsvis kommer jeg til å 

spørre om alder, utdanningsbakgrunn, hvilke fag du underviser i, og hvor lenge du har jobbet 

som norsklærer. Deretter starter selve hoveddelen av fokusgruppeintervjuet. Her kommer jeg 

til å stille spørsmål som dere i fellesskap skal diskutere. Jeg ønsker at alle deltakerne i 

fokusgruppen skal si noe på hvert spørsmål. Spørsmålene kommer til å handle om sentrale 

norskfaglige temaer knyttet opp mot skriveundervisningen og eksamensoppgavene i 

norskfaget. Avslutningsvis kommer jeg til å spørre om du har noen spørsmål, eller om du har 

noe å legge til som du mener kan være viktig for min studie. Jeg kommer til å ta lydopptak av 

fokusgruppeintervjuet.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Jeg vil kun bruke opplysningene om deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Jeg 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er kun 

jeg og min veileder, Marte Blikstad-Balas, som vil ha tilgang til lydopptaket av 

fokusgruppeintervjuene. Jeg kommer til å transkribere lydopptaket og deretter slette det. I den 

endelige masteroppgaven vil du ikke kunne gjenkjennes, da jeg vil anonymisere all 

informasjon som kan knyttes til deg som person. Dersom du ønsker, vil du få muligheten til å 

lese igjennom de delene av masteroppgaven som er basert på opplysninger jeg har fått fra deg. 

På den måten kan du godkjenne, eller eventuelt slette eller rette opp i, informasjonen jeg 

bruker. Prosjektet skal etter planen avsluttes 28.05.19.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
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trekke deg. Jeg behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Studien er meldt til 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. NSD har vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål om studien, kan du ta kontakt med meg på 

telefonnummer …………... eller e-post …………... Du kan eventuelt også kontakte 

veilederen min Marte Blikstad-Balas på telefonnummer …………... / …………...  eller e-

post ………….... Dersom du ønsker ytterligere informasjon om studien og/eller dine 

rettigheter som informant, kan du kontakte NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på e-

post …………...  eller telefonnummer …………... 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Kristine Huse Vik, masterstudent ved Universitetet i Oslo 
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til å delta i fokusgruppeintervju. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

Intervjuguide  

 

Del 1: Briefing 

- Informasjon, formålet med intervjuet, avklaringer 

Innledende spørsmål (oppvarmingsspørsmål) 

- Hvor gamle er dere? 

- Hvilken utdanningsbakgrunn har dere? 

- Hvor lenge har dere jobbet i skoleverket som norsklærere? 

  

Del 2: Hovedspørsmål (refleksjonsspørsmål) 

Sjangerbegrepet 

- Hvordan forstår dere begrepet «sjanger»? 

- Hvilken rolle har begrepet «sjanger» i skriveundervisningen? 

Teksttypebegrepet 

- Hvordan forstår dere begrepet «teksttype»? 

- Hvilken rolle har begrepet «teksttype» i skriveundervisningen? 

Sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet 

- Hvordan forstår dere sammenhengen mellom begrepene «sjanger» og «teksttype»? 

Undervisning i sjanger- og teksttypebegrepet 

- Underviser dere i sjangre, teksttyper, eller begge deler?  

o I så fall, hvordan underviser dere i ett av eller begge disse begrepene? 

o Eksplisitt eller implisitt? 

- Forklarer dere sammenhengen mellom sjanger- og teksttypebegrepet til elevene?  

o I så fall, hvordan forklarer dere sammenhengen? 

- Underviser dere på en annen måte i skriving nå sammenlignet med før 

læreplanrevideringen i 2013? 

- Hvordan forklarer dere sjangeren «novelle» for elevene? 

- Hvordan forklarer dere teksttypen «argumenterende tekst» for elevene? 
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Del 3: Debriefing 

Avsluttende spørsmål (avrundingsspørsmål) 

- Er det noe dere tenker er viktig knyttet til sjanger- og/eller teksttypebegrepet som jeg 

ikke har spurt om?  
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Vedlegg 4: Transkriberingsnøkkel 

 

Transkriberingsnøkkel 

 

…  pause 

[…]  deler av sitatet er utelatt 

[tekst]  nyttig presisering 

_  personen som snakker blir avbrutt av en annen person 

Kursiv  personen legger ekstra trykk på ordet 

(Latter) personen ler av eget aller andres utsagn 

 

 

 


