
Vi starter kl. ….

Velkommen til bibliotekets kurs i akademisk skriving!
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Kilde: Kristin Sandvik

Dette kurset handler om DIN skriving og DIN fagtekst.
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Kursets innhold

1. Skriveprosessen

2. Struktur på oppgaven

3. Språkråd

Kilde: Monica Lunde

Del 1: Skriveprosess  
Aktivering av forkunnskaper – lært mye om skriving på VGS, 
blir eksponert for tekst hele tiden. Viktig å bruke dette, 
samtidig som du skal lære deg ditt fags diskurs.  
Hvorfor skrive? 
Selvrefleksjon over egne skriveferdigheter: hva er jeg god på? 
Hva sliter jeg med? 

Del 2: Struktur på oppgaven

Kjennetegn på akademiske tekster
De ulike delene av teksten

Lesing av oppgavetekst – hva spør oppgaveteksten egentlig 
om?
Hvordan komme i gang med skrivingen? 
Ulike oppstartsteknikker 
Struktur for akademiske tekster 
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Formulere problems lling 
Argumentasjon og drø ing 
Hvordan få og gi tilbakemelding  
Revisjon av egen tekst  
 
Del 3: Språkråd 
«Språkråd» på makronivå: inndeling av tekst i kapitler og 
avsnitt (metatekst).  
Språkråd på mikronivå: presist språk etc.  
Bruken av «jeg» i akademiske tekster 
Aktivt og passivt språk (er dette litt for avansert for å forklare 
her? Tar for lang tid? Bedre å ha et tips om å bruke hele 
setninger med S OG V når vi prater om språkråd på mikronivå?) 
For akademisk språk? 
 
Oppsummering  
Tips 
Andre ressurser som er ny ge 
Kontakt oss 
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Del 1: Skriveprosessen

• Dine skriveerfaringer
• Hvorfor skrive?
• Hvorfor lese?
• Skriveprosessen
• Hvordan komme i gang

Kilde: Colourbox
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Fra stue til studie –skriving i hverdagen og fag

Kilde: Colourbox

Du har skriveerfaring fra før 
bygg videre på den.

Kilde: Colourbox

Nå skal det handle om DIN skriveerfaring.

Du har masse av tekst- og skriveerfaring fra før:
Hver gang du bruker en PC eller en telefon, uansett hva du gjør – leser 
nyheter, scroller på sosiale medier eller studerer – forholder du deg til tekst. •Hvis du 
noen gang har søkt jobb, har du også skrevet en helt spesiell type tekst: jobbsøknad.
Alle disse typene tekst har forskjellige funksjoner. En jobbsøknad skal selge deg og dine 
kvalifikasjoner. En nyhetssak skal opplyse allmennheten. Et innlegg på sosiale medier er 
ment å nå dine venner og de som står deg nærmest.
Derfor er det forskjellige forventninger til ulike typer tekster: hver tekstsjanger har sine 
forventninger, normer og krav til seg.
Det er ikke særlig lurt å skrive en jobbsøknad på SMS språk. Det er kanskje også veldig 
rart å skrive en bursdagshilsen med et veldig formelt, jobbsøkeraktig språk.

Vi skriver forskjellig i ulike situasjoner, og det er funksjonen som avgjør hvordan teksten 
ser ut.

I høyere utdanning møter man en annen type tekst og språk. Overgangen til høyere 
utdanning kan føles stor – du møter nye krav faglig og skal skrive akademiske tekster.
Det er viktig å huske hva du kan fra før, og at du tar med deg dette inn i skriving av 
fagtekster.
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13 års skolegang med mye faglig skriving. Avslutter denne skolegangen med større 
skriftlige arbeider, eksamener og særemner.
Videreføring og videreutvikling av det du har skrevet på videregående … Det samme du 
gjør når du studerer.
Du begynner ikke med blanke ark! - Sjøltillit!

Hvert studium har sin fagtradisjon med tilhørende tekstkulturer og sjangre. Det stilles 
derfor ulike krav til tekst innenfor fagene. I noen fag verdsettes kreativitet og personlige 
holdninger, mens i andre fag er det nøyaktighet og presisjon som belønnes. Gjennom 
studiet vil du finne ut hva lærere og veiledere krever av tekstene de ber deg skrive. 
Du leser fagtekster og tilegner deg fagbegrep, uttrykk, du ser på deres språkføring og 
lærer konvensjonene for tekst i ditt fagfelt.
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Hvorfor skrive?

• Lesing og skriving henger sammen. Du 

skriver for å lære.

• Du viser hvordan du forstår innholdet i 

faget gjennom skriftlige oppgaver.

• Du går inn i et fag- og 

profesjonsfellesskap
How can I tell what I think till 
I see what I say? E.M. Forster

Kilde: Monica Lunde

Lesing og skriving henger sammen. For å bruke tiden du har tilgjengelig mellom 
forelesninger og kollokvier best mulig, er det lurt å skrive i tillegg til å lese pensum.

•Skriving aktiviserer underbevisstheten og utvikler tanker videre.
•Skriving hjelper oss til å se sammenhenger og skape forståelse
•Omdanner informasjon til kunnskap
•Dette gjøres gjennom all skriving du gjør i studiet ditt – fra notater fra et 
lærebokkapittel du leser og helt opp til ferdigstillelse.
•I høyere utdanning vurderes du i stor grad på det du skriver, mye mer vurdering basert 
på skriving enn i tidligere skoleslag.
•Gjennom å skrive oppgaver, arbeidskrav og eksamener – viser du hvordan du forstår 
innholdet i faget .
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Hvorfor lese? Hvordan lese?

• Lesing + skriving = sant!

• Les ulike fagtekster for å bli en god skriver:
pensum, lærebøker, tidsskriftartikler.

• Les vitenskapelige artikler for å få et innblikk i 
hvordan dette ser ut i ditt fagfelt =
Gode modelltekster

• Ikke les alt fra a til å

• Les oppsummering, innledning, avslutning

• Se på henvisningene

Kilde: Høgskolebiblioteket
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Skriveprosessen
Hva vet du om deg selv som skriver?

• Hva er dine styrker/utfordringer?
• Har du vansker med å komme i gang?
• Får du dårlig tid på slutten?
• Misliker du å bearbeide teksten din?
• Er du kreativ?
• Er du en god korrekturleser?
• Skriver og leser du samtidig?

Skriv for deg selv i 2 minutter:
Hva kjennetegner deg som skriver og hvordan er skriveprosessen din?

Kilde: Monica Lunde

Nå som vi har fått en forståelse for viktigheten av skriving, er det på tide å vende blikket 
innover.
Veldig viktig å være bevisst på hvordan du skriver: Hva vet du om deg selv som skriver?
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Hvordan komme i gang?

• Tankekart, tenkeskrive

• Lytte og diskutere

• Utkast til disposisjon

• Presskriving

• Snakk med andre

Kilde: Colourbox

Det er mange måter å komme i gang med skriveprosessen på, og det avhenger litt av 
dine preferanser. Er du …
• Visuell kan du ha god nytte av å lage tankekart eller tenkeskrive for å idemyldre
• Auditiv kan du derimot foretrekke å lytte til en video eller podcast, eller diskutere 

temaet høyt med andre
• Strukturert kan du foretrekke å lage disposisjonen til oppgaven først og deretter 

fylle ut
• Mens om du er en prokrastinator, det vil si at du utsetter arbeidet, da kan 

presskriving på en fastsatt tid være mer nyttig.

For studieteknikker har Høgskolen laget et veldig godt kurs som ligger i Canvas, ta gjerne 
dette kurset!
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Del 2: Struktur på oppgaven

• Kjennetegn på akademiske skriving
• Kritisk refleksjon
• Forstå oppgaveteksten
• Problemstilling
• Oppgavens struktur
• Redegjørelse, argumentasjon, drøfting
• Oppgavens konklusjon

Kilde: Colourbox
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Hva kjennetegner akademisk skriving?

Kilde: Monica Lunde

Bruk 
kilder

Nå som vi har snakket litt generelt om skriveprosessen, det vil si hvorfor du bør lese og 
skrive, hvilke erfaringer du har fra før og hvordan du kan komme i gang, så skal vi se litt 
mer konkret på akademisk skriving og hva som kjennetegner disse tekstene.
Akademiske tekster er ganske komplekse. Denne kompleksiteten kan vi illustrere som 
en løk med mange lag:
Fra de minste – innerst - til de største bestanddelene:

• De minste bestanddelene i en hver tekst er enkeltord. I akademiske tekster 
blir ordvalget preget av fagbegrep spesifikt for hvert fagfelt.

• Ordene settes sammen i en logisk struktur – setninger. Flere setninger 
tilsammen skaper avsnitt, som igjen skaper deler av teksten.

• En annen viktig, større bestanddel i en akademisk tekst er 
argumentasjon. Argumentasjon kan sies å være en rekke påstander som blir 
fremstilt for å svare på en problemstilling. Påstandene MÅ underbygges 
med eksempler, forskning og andre måter å føre bevis på. Dette finner du i 
faglitteraturen som du oppgir som kilder.

• Når man setter sammen flere argumenter til en lang diskusjon, med 
argumenter for og mot et forskingsspørsmål, får man en drøfting.

Kritisk refleksjon ligger utenpå alt, og dette er kanskje en god beskrivelse på 
hvordan vi bør nærme oss fagfeltet vårt: Vi skal være nysgjerrige, spørrende, 
reflektere, gå i dybden. Viktig å diskutere.
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Kritisk refleksjon
«Å tenke kritisk vil si å bruke fornuft og 
kunnskap for å tenke over ulike faglige 
forhold på en selvstendig, undersøkende, og 
systematisk måte» (Greek et al., 2014, s. 56).

En kritisk metode:

1. Du er nysgjerrig og ønsker å forstå, du 
er ikke negativ!

2. Spør etter kunnskapens ‘gyldighet’

3. Finn oversikt/ulike perspektiverKilde: Colourbox

Kritisk refleksjon er som sagt å være nysgjerrige, spørrende, reflektere, gå i dybden. Viktig å diskutere.

En definisjon – men viktigst : være nysgjerrig!
En kritisk metode, eller fremgangsmåte for å tenke:
• Du stiller spørsmål, du undrer deg: hvor mange …, hvordan går det med …, hva kan vi gjøre – på 

hvilken måte …, hvordan oppleves det …?
• Du ønsker å forstå.
• men du skal ikke stille en rekke retoriske spørsmål i oppgaven som du ikke 

svarer på. Stiller du spørsmål i fagtekst, skal disse besvares.
• Kunnskapens ‘gyldighet’

• Er det slik som forfatteren skriver? Er påstanden riktig? Hvordan har forskeren 
kommet frem til resultatet/funnet? Objektivitet, ‘sannhet’? Vær dristig!

• Oversikt/ulike perspektiver
• Er det andre måter å forstå dette på? Har jeg erfart noe annet enn det 

forfatteren mener? Finnes det faglitteratur som forklarer temaet 
annerledes? Problematisere.

RÅD: Bruk denne kritiske metoden når du leser pensum eller er i forelesning, still spørsmål, noter ned ikke 
bare det som blir sagt, men tren på å stille kritiske spørsmål!

• Du skal ikke bare forstå, men også tenke over fagstoffet og komme frem til en 
fagbegrunnet vurdering.

Det er dette kritisk refleksjon handler om, og det er derfor den omslutter alt av akademisk skriving som 
det ytterste laget i løken vår. Nå går vi litt lengre inn i løken og ser på oppgavens struktur.
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Les oppgaveteksten godt!

Gjør rede for teori om mestringstro og selvbestemmelse. Drøft i lys av 

disse to teoriene, hvordan man som trener kan bidra til at utøvere 

presterer bedre.

• hovedtema = mestringstro og selvbestemmelse
• kommandoordene = Gjør rede for, drøft
• avgrensningene = to teorier

• Finn hovedtema
• Finn kommandoordene
• Finn avgrensningene

Klikk for å legge til tekst

Her er eksempler på en oppgaveformulering.

Lese nøye = bruke tid!
Finn hovedtema. Hva er tematikken
Finn verbene. Hva skal jeg gjøre
Finn avgrensningene som eventuelt ligger i oppgaveteksten. hva skal jeg ikke gjøre

Dette hjelper deg å avgrense og strukturere.
Vend stadig tilbake til oppgavelyden når du skriver.
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Flere eksempler på oppgavetekster

• Foreslå to (2) vesentlige sykepleiediagnoser/-problemer hos pasienten på bakgrunn av 

case knyttet til hans grunnleggende behov for aktivitet søvn og hvile.

• Redegjør for relevante perspektiver som kan bidra til å fremme læring og utvikling.

• Gjør greie for ulike sider ved utvikling av tekstmestring og fortellekompetanse, der 

du bl.a går nærmere inn på …

• Beskriv hvilken rolle frivillige organisasjoner har knyttet til …

• Formuler ett kortsiktig og ett langsiktig mål knyttet til sykepleiediagnosen.

• Forklar og diskuter hvordan virksomheter kan fremme markedsorientering.

• Finn hovedtema
• Finn kommandoordene
• Finn avgrensningene

Her er flere eksempler på ulike oppgavetekster.

Finn hovedtema. Hva er tematikken
Finn verbene. Hva skal jeg gjøre
Finn avgrensningene som eventuelt ligger i oppgaveteksten. hva skal jeg ikke gjøre
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Nevn = rams opp uten å ta stilling til, eller begrunne ditt valg av, punkter

Beskriv = sammenfatt og gjengi et innhold uten å ta stilling til det

Forklar = tydeliggjør og utdyp (for eksempel et begrep)

Identifiser = nevn, ta stilling og begrunn ditt valg av punkter

Gjør rede for = sammenfatt og gjengi et (saks)innhold med begrunnelser 
og forklaringer uten å ta stilling til det

Drøft = presenter ulike synspunkter på et emne og se disse i forhold til 
hverandre, ta stilling og begrunn egne synspunkter

Analysér = dele noe sammensatt opp i mindre deler.

Kommandoord som brukes i oppgavetekster

Kommandoord som brukes i oppgavetekster, noen eksempler. Fra de enkle til noen 

som er mer krevende.
Nevn tre måter sykdom kan overføres i mat
Beskriv hvilken rolle frivillige organisasjoner har knyttet til …

Forklar hvordan virksomheter kan fremme markedsorientering

Gjør rede for teori om mestringstro og selvbestemmelse

Drøft hvordan skole-hjem samarbeidet kan påvirke barns læring med utgangspunkt i …

Analysér = varierer i ulike fagområder, fra analyse av en blodprøve til filmanalyse.

Det handler om å dele opp, tolke, kategorisere (kode) og se på hvordan 

enkeltelementene virker sammen til en helhet.
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Tolk oppgaveteksten og begrunn valg

Begrunn valg du tar når det 
gjelder avgrensing og tolkning av 
hva oppgaveteksten ber deg om å gjøre. 

Eksempel: 
«Gjør rede for teori om mestringstro 
og selvbestemmelse. Drøft i lys av disse 
to teoriene, hvordan man som trener kan 
bidra til at utøvere presterer bedre.»
• «Jeg har valgt å avgrense til barn, fordi…»
• «Jeg forstår trenerrollen til også å 

omfatte læreren, fordi…»
Kilde: Colourbox

Du kan avgrense en oppgavetekst, men begrunn ditt valg/din forståelse.
Dette for å gjøre problemstillingen mer presis og spesifikk.

Eks
- jeg avgrenser til barn, fordi…barn og unge voksne vil ha ulikt utgangspunkt…
- jeg forstår trenerrollen til også å omfatte læreren, fordi…skolen er en viktig aktør i 
barns trening

Du kan ikke velge bort en av teoriene eller å la være å drøfte.
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Formulering av problemstilling

Problemstillingen er den røde tråden i alle deler av oppgaven din.

Kilde: Colourbox

• Problemstillingen sier både hva oppgaven skal handle om og 
avgrenser oppgavens område og omfang

• Problemstillingen bør være presis:
• presenter tema for undersøkelsen
• avgrens og spesifiser temaet

• Problemstillingen kan endre seg underveis i skriveprosessen

• Formuler en problemstilling som engasjerer deg!

Presist formulert, unngå ord som går på følelser og som er 
vanskelig å måle/abstrakt f.eks. hvordan noe oppleves.
Dette bør gjøres tidlig i prosessen – viktig!!

Problemstillingen sier både hva oppgaven skal handle om og avgrenser oppgavetemaets 
område og omfang.

Hvordan vet vi at vi har en problemstilling? Det er noe som kan besvares. Om en 
problemstilling ikke kan besvares, er det snakk om et tema eller felt.

Problemstilling består ikke av spørsmål som kan besvares med ja eller nei, men av 
spørreord som åpner opp problemstillingen. Ja og nei lukker problemstilling.

Problemstillingen leder deg framover i skrivingen, det er den røde tråden din.

Alle deler du tar med i oppgaven skal være relevant i forhold til problemstillingen.
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Jo mer avgrenset og presis problemstillingen er, jo mer kan du gå i dybden og jo mer 
spennende blir det å jobbe med oppgaven. En omfattende problemstilling tilsier at du 
bare skraper i overflaten.
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Fra generelt tema til en spisset problemstilling

Kilde: UiS Kilde: Lars Nyre: "Kva er forskjellen på ei og ei dårlig oppgave?"
Søk & Skriv https://www.sokogskriv.no/skriving/

Du kan bruke denne modellen i arbeidet med å formulere en tydelig 
problemstilling

Gjør det klart og tydelig:
• Hva/hvem du skal undersøke eller diskutere?
• Hva du skal skrive om – tema?
• Hvilken tidsperiode ; i dag, fortid, to ulike perioder?
• Hvilke konkrete momenter skal du se etter?
• Hvor skjer dette, et geografisk sted, et rom, et område?
• Hvorfor dette er interessant?
https://stavanger.instructure.com/courses/7884/pages/problemstilling?module_item_id
=104971

Filmen er 3:39 lang og handler om da Nyre skulle skrive om Donald Duck- men 
ikke hadde klar problemstilling.
https://youtu.be/GD1scK6R01A?t=6
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Oppgavens struktur

Innledning
• Hvordan du tolker oppgaveteksten og besvarer

oppgaven
• Presentasjon av problemstilling

Hoveddel
• Redegjørelse, argumentasjon, drøfting ved hjelp av relevant fagstoff

Avslutning
• En kort oppsummering av viktige momenter fra hoveddelen
• Et svar på problemstillingen/oppgaveteksten

Kilde: Monica Lunde

Klikk for å legge til tekst

Enkel modell, men den viser hovedstrukturen i en fagtekst. Ulike tekster kan ha flere deler innenfor disse 
hovedstrukturen, f.eks. helse/idrett: IMRoD.
En klar og tydelig struktur kan hjelpe deg til å tenke logisk, rydde i argumentene og faktisk bedre forstå hva du 
egentlig vil si!

Innledning
•Skuer fremover: Presentasjon av hva som skal skje (si hva du skal si)
•Gir bakgrunn for oppgaven som helhet
•Gjør rede for hva vi vet, og hva vi lurer på. Hull i kunnskapen? Motivere oppgaven!
•Presenterer problemstilling, tema eller felt
•Avgrenser oppgaven (emnets område og mengden informasjon)
•Gir en disposisjon av teksten (kan være fagavhengig hvor den plasseres)
Alt du skriver her, skal bygge opp under din problemstilling (problemstilling = noe som skal besvares).

Hoveddel (si det)
•Redegjørelse, definisjoner
•Metode
•Drøfting/argumentasjon - dialog med kildene (pensum, forskningsartikler, annen faglitteratur)
•Svare på problemstillinga – alle momenter som tas opp i hoveddelen må på en eller annen måte inngå i besvarelsen 
av problemstillingen.

Avslutning (si hva du har sagt)
•Trekker fram sentrale poeng du har drøftet- men ikke nye moment eller kilder!
•En slags konklusjon av hva din undersøkelse viser.
•Åpne opp for større perspektiv, hva en kan se på videre
•Viser igjen selvstendighet, du vurderer hva som er mest sentralt i teksten.
• Vise tilbake til problemstillingen
En god struktur fører leseren gjennom teksten fra begynnelse til slutt, gjør dine faglige kunnskaper synlige.
Problemstilling = din røde tråd
Innledninga må gjerne justeres noe etter at du har skrevet hoveddelen slik at det er samsvar mellom innholdet i de to 
delene, men da må alt tilpasses.
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Redegjørelse

Å redegjøre handler om å opplyse
• hva, hvorfor, hvordan eventuelt hvem (bruk faglitteratur for å illustrere)
• beskrive eller forklare noe om et saksforhold (teori, metode, resultater) 

med egne ord
• vise at du har forstått det du skriver om.

Redegjørelsen gjør at leseren forstår de videre vurderingene dine.

Redegjørelsen er en nøytral beskrivelse og legger grunnlaget for 
drøftingen.

Dette verbet redegjørelse er mye brukt i oppgaver: "Gjør rede for... " = da kan du opplyse 
om: hva, hvorfor, hvordan evt. hvem.

Bruk faglitteratur for å illustrere, du kan gjøre det slik: Forfatter 1 fant ut at … På den andre side 
påpekte forfatter 2 at …. + Du legger begrunnelser og forklaringer til beskrivelsen.
Presentere en annen tenkers ideer på en mest mulig redelig måte: skal kunne godkjennes av 
opphavspersonen.

Redegjørelse er en nøytral beskrivelse – ikke ta stilling! Ikke drøft her!

Du sammenfatter, forklarer og gjengir et innhold uten å ta stilling til det. Ta bare med 
hovedtrekkene.

Du sammenfatter ting som ikke er kjent for leseren. Gjerne lurt med redegjørelse selv om dette 
ikke etterspørres i oppgavelyden, det hjelper leseren.

Du legger opp serven!
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Argumentasjon
Argumentasjon er resonnementer/tankerekker som består av:

1. Et synspunkt, en påstand, noe du argumenterer for

2. Et argument som styrker eller svekker påstanden

3. Et utsagn som knytter sammen synspunktet og argumentet

Argumenter har ulik overbevisningskraft
– hvilke argumenter har mest tyngde?

Bruk faglitteratur!

Kilde: David Bruke: "Saying what you mean".
Søk & Skriv https://www.sokogskriv.no/skriving/argume
ntere-redegjore-drofte.html

Resonnement - er en tankerekke, slutning.

• Et synspunkt, en påstand, noe du argumenterer for
• Et argument, noe du argumenterer med
• Et utsagn som knytter sammen synspunktet og argumentet

Utsagnet som binder sammen synspunkt og argument gjør at leseren din kan forstå 
hvorfor argumentet fungerer.

Video er  4:11 lang.  Den handler om hvordan du kan argumentere ved bruk av kilder, 
men også gi din egen vurdering.
https://www.sokogskriv.no/skriving/argumentere-redegjore-drofte.html
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Drøfting
Å drøfte er å diskutere med seg selv.

En drøfting består av:
• vurdere argumentasjonen
• undersøke et fenomen fra flere sider

Pass på! 
Drøfting er ikke bare en liste over hva ulike forfattere sier
• sett sitater og omformuleringer inn i din drøfting med kommentarer
• gjør drøftingen relevant i forhold til oppgaveteksten/ problemstillingen

påstand + argumentasjon + drøfting = konklusjon

Men hva er egentlig Å drøfte?
Å drøfte er å vise at det finnes ulike argumenter/tolkninger av de samme 
kjensgjerningene. Det finnes ikke en enkelt sannhet. Dette gjennomsyrer hele 
virkeligheten, og alt vi har rundt oss.

Eksempel fra politikk: La oss si skattene økes. DET er faktum. Men fortolkningene er 
ulike:

•Venstresiden vil juble fordi det gjør at man kan bruke mer penger på f.eks. sykehus.
•Høyresiden vil rive seg i håret fordi det blir dyrere å etablere bedrifter.

Og slik er det i akademia også: forskjellige forskere vil vektlegge ulike aspekter ved 
samme fenomen.

Så når du drøfter, undersøker og diskuterer du et fenomen fra flere sider og er mer 
uttømmende enn å ramse opp argumenter.
Når du vurderer de ulike tolkningene opp mot problemstillinga/påstanden, foretar du ei 
drøfting.

Les mer om drøfting på søk og 
skriv: https://www.sokogskriv.no/skriving/argumentere-redegjore-
drofte.html#dr%C3%B8fting-se-etter-en-forskjell
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Teksteksempel
påstand + argumentasjon= drøfting

1. Hva er påstanden i teksten?
2. Hvor finner du argumenter?
3. Brukes faglitteratur i 
argumentasjonen?

Klikk for å legge til tekst

Kilde: Utdrag fra Stina Dolviks masteroppgave i samfunnsernæring (2012). Mat, ernæring og helse.

Her er en tekst /oppgave fra en masteroppgave. Vi ser på den som et eksempel på 
hvordan du kan lete i en tekst etter påstander, argumentasjon og kilder.

1. Hva er påstanden i teksten? (eget synspunkt)
2. Hvor finner du argumenter?
3. Brukes faglitteratur som argument? (for å 

underbygge argumentene)

Les teksten først, se på neste bilde hvordan en kan 
analysere (dele opp) denne teksten, skille påstand fra 
argument.
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Kilde: Utdrag fra Stina Dolviks masteroppgave i samfunnsernæring (2012). Mat, ernæring og helse.

1. Hva er påstanden i teksten?
2. Hvor finner du argumenter?
3. Brukes faglitteratur i argumentasjonen?

«Løsning» på oppgaven: 
Her har vi analysert teksten og funnet ulike elementer:

Redegjørelse, studentens egen observasjon og sammenlikning av empiri, påstand 
og argumentasjon med kilder.

Dette eksempelet viser også at en drøfting ikke nødvendigvis må følge strukturen: 
påstand, argumenter, konklusjon.
Dette kan du gjøre på egne tekst er også – da kan du bli tryggere på at du har en god 
drøfting, med påstander, egne observasjoner og argumentasjon.

Tren på å analysere tekster du leser – for å finne påstander og se argumentasjonen!
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Miljøterapi er en filosofi om at man bruker omgivelsene i en avdeling og samspillet mellom 

pasient og helsepersonell for å kunne hjelpe en pasient til å normalisere situasjonen 

vedkommende er i. (Sakariassen, 2019, s.19) I denne oppgaven undersøker jeg miljøterapi brukt 

inn i behandling av psykoselidelser ved et psykiatrisk sykehus i Norge.

Miljøterapi spiller en viktig rolle for behandlingen her fordi den bidrar til bedre kontakt mellom 

pasientene og personalet. Dette kan gjøre at pasientene blir mer mottakelig for den 

behandlingen som blir tilbudt. Pasienter med psykoselidelser har ofte vrangforestillinger som 

gjør at de kan tro medisinen legene vil gi dem, er forgiftet, eller at de ikke vil snakke med 

psykologen fordi de føler seg utrygge på henne. Hvis personalet som stadig er rundt pasientene, 

har opparbeidet en god relasjon til dem, kan helsepersonalet bruke dette målbevisst for å trygge 

pasientene på at legen ikke vil forgifte dem, og på at psykologen bare vil pasientene vel (Fiktiv-

Jensen, 2019, s.25)
Kilde: Segbø, M. (2020). Skrivetips 
for studenter. Cappelen Damm 
Akademisk. (s. 70, 71)

Teksteksempel

Kan du finne:

• en redegjørelse
• en påstand
• et argument
• en fagkilde som 

underbygger 
argumentet

Dette er et annet teksteksempel/oppgave– se løsning neste bilde.

Dette fiktive tekst-eksempelet er tatt fra en bok med skrivetips for studenter. 
Poenget med teksten i boka er å vise studentene sammenhengen mellom de 
redegjørende delene (gjengi fagstoff) og argumenterende delene (bruke fagstoffet det er 
redegjort for på en selvstendig måte) i en fagtekst.
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Miljøterapi er en filosofi om at man bruker omgivelsene i en avdeling og samspillet mellom 

pasient og helsepersonell for å kunne hjelpe en pasient til å normalisere situasjonen 

vedkommende er i. (Sakariassen, 2019, s.19) I denne oppgaven undersøker jeg miljøterapi brukt 

inn i behandling av psykoselidelser ved et psykiatrisk sykehus i Norge.

Miljøterapi spiller en viktig rolle for behandlingen her fordi

den bidrar til bedre kontakt mellom pasientene og personalet.

Dette kan gjøre at pasientene blir mer mottakelig for den behandlingen som blir tilbudt.

Pasienter med psykoselidelser har ofte vrangforestillinger som gjør at de kan tro medisinen 

legene vil gi dem, er forgiftet, eller at de ikke vil snakke med psykologen fordi de føler seg 

utrygge på henne. Hvis personalet som stadig er rundt pasientene, har opparbeidet en god 

relasjon til dem, kan helsepersonalet bruke dette målbevisst for å trygge pasientene på at legen 

ikke vil forgifte dem, og på at psykologen bare vil pasientene vel (Fiktiv-Jensen, 2019, s.25)Kilde: Segbø, M. (2020). Skrivetips 
for studenter. Cappelen Damm 
Akademisk. (s. 70, 71)

Teksteksempel

Påstand

Utsagn

Argument

Fagkilde som 
underbygger 
argumentet

Redegjørelse

«Løsning» på oppgaven:

Utsagn – knytter påstanden og argumentet sammen (i redegjørelsen blir vi presentert
for "samspill" som viktig I denne terapiformen – argumentet er gyldig fordi dette
premisset er etablert I teksten.)
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Oppgavens konklusjon

• Et kort formulert svar 
på oppgaveteksten/ 
problemstillingen.

• Oppsummering, hva er de viktigste 
momentene.

• Si eventuelt hva som hadde 
vært interessant å se videre på.

Kilde: Colourbox

Avslutning/konklusjon gir deg igjen mulighet til å vise selvstendighet. Her trekker du 
frem de poengene du vurderer som viktigst og setter dem i sammenheng med 
problemstillingen din.
Her kan du også åpne opp og si noe om hva det kan være relevant å forske videre på
(undersøke nærmere)

Avslutning
•Trekker fram sentrale poeng du har drøftet- men ikke nye moment eller kilder!
•En slags konklusjon av hva din undersøkelse viser.
•Åpne opp for større perspektiv, hva en kan se på videre
•Viser igjen selvstendighet, du vurderer hva som er mest sentralt i teksten.
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En god oppgave kjennetegnes av

• Alle spørsmål som stilles i innledningen, er 
besvart og belyst

• Leseren forstår hvor forfatteren vil til enhver 
tid

• Alt som er redegjort for, har en funksjon

• Konklusjonen følger av det som er sagt

Kilde: Utdrag fra "En god oppgave kjennetegnes av", Søk&Skriv
https://www.sokogskriv.no/skriving/struktur.html#en-ting-om-gangen

Kilde: Monica Lunde
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Del 3: Språkråd

Kilde: Høgskolebiblioteket

• Kapitler og avsnitt

• Ord og setninger

• "Jeg"

• Akademisk språk

• Revisjon og korrektur

Så har vi kommet til den siste delen av kurset som handler 
om hvordan du skaper flyt i teksten din.
I denne delen går vi 
inn i de aller minste bestanddelene i løken og ser på språket og stilen i akademisk skrivin
g.

• Kapitler og avsnitt
Metakommentarer

• Ord og setninger
Bindeord
Verb som henviser til kilder

• "Jeg"
• Akademisk språk
• Revisjon og korrektur
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Kapitler og avsnitt

Kapittel
• Utgjør hovedstruktur
• God sammenheng
• Rød tråd

Avsnitt
• Ett moment i hvert avsnitt
• Avsnittsmarkering viser at et 

argument er avsluttet
• Logisk sammenheng mellom 

momenter, dvs. avsnittene

Pauser - lesbarhet

Kilde: Colourbox

Så til det konkrete: språk og stil i akademiske fagtekster… 
 
Kapitler og avsnitt utgjør helheten i oppgaven
Dette er også med på å hjelpe leseren gjennom teksten 
Skaper nødvendige pauser 
 
Overgang mellom avsnitt: 
Gjenta et nøkkelord fra forrige avsnitt, frampek. 
Spørsmål på slutten av forrige avsnitt – svar (som et eget 
moment) i neste avsnitt. 
Oppsummering  av tidligere avsnitt.
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Metakommentarer: kapittel og avsnitt

Metakommentarer hjelper leseren ved overganger mellom 
kapitler og ved overganger mellom avsnitt.

Eksempler på metakommentarer:

• «Jeg vil i denne delen av oppgaven gjøre rede for...»

• «I neste kapittel skal jeg undersøke nærmere...»

• «Som vi så ovenfor...»

Teksten deles inn i kapitler og avsnitt, som skal følge eter hverandre i en helhet og ha en 
god flyt og sammenheng.
Dette er også med på å hjelpe leseren gjennom teksten. Skaper nødvendige pauser.

Mellom kapitlene og avsnittene er det pauser, som hjelper leseren i overgangene. Disse 
overgangene kan knyttes sammen ved hjelp av metakommentarer.
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Ord og setninger

Jeg skal analysere og sammenligne 
fem barnebøker.

Jeg skal se på flere 
barnebøker. Hva gjør du egentlig?

• Hvem skriver du for?
• Varier språket ditt, synonymer (trygg og tillitsfull)
• Varier hvordan du starter setninger.

• Les korrektur
• Fullstendige setninger
• Kommaregler
• Orddeling og særskriving
• Slurvefeil

• Presis ordbruk
Kilde: Colourbox

1) Hvem skriver du for? Vanlig råd: legg deg midt mellom hvermannsen
og veilederen eller faglæreren din, så tenk at du skal skrive til en 
medstudent.
2) Varier språket ditt ved hjelp av synonymer. Et variert språk øker 
lesbarheten, og dermed også leseflyten.
3) Varier også hvordan du starter setningene dine: "Ifølge Piaget er 
skjemateori … Skjemateori blir beskrevet som"
4) Vær nøye med å lese korrektur. En god fagtekst kan tape mye på 
setninger som mangler subjekt eller verbal, og dermed ikke er 
fullstendige, eller slurvefeil som du burde oppdaget.
5) Og til slutt: Vær presis i ordbruken din. Eksempel: Jeg skal se på flere 
barnebøker…Men hva gjorde du egentlig?

Du leste flere barnebøker…
Du analyserte flere barnebøker…
Du sammenlignet flere barnebøker…
Hvor mange? Tallfest hvis mulig.
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Huskeregel: Ethvert voksent menneske skal kunne forstå det du skriver 
(Kallestad, 2015, s. 16).
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Bindeord

Bindeord hjelper leseren ved å signalisere logiske sammenhenger mellom 
setninger.

Eksempler på bindeord og hva de signaliserer:
• Årsakssammenheng  ettersom, fordi, derfor, på grunn av
• Motsetninger  imidlertid, mens, på den andre siden
• Betingelser  dersom, hvis, om
• Hensikt  for at, hvis, når
• Følge  slik at, for at, det fører til, deretter

 Du hjelper leseren gjennom teksten ved å bruke bindeord. 
Bindeord eier ikke et eget betydningsinnhold, men fordi vi 
bruker dem til å binde setninger sammen organiserer de 
forholdet mellom setningene. Denne logiske organiseringen 
gir leseren informasjon hun kan bruke til å forstå det du vil 
si. Det er særlig viktig å bruke bindeord i argumenterende 
fagtekster. De hjelper deg til å kommunisere på en effektiv, 
tydelig og presis måte.

Der metakommentarene organiserer teksten din på avsnitts-
og kapittelnivået vil bindeordene ha den samme 
organiserende funksjonen på setningsnivået. Begge er signaler 
som leseren kan bruke til raskt å forstå oppbygging og innhold 
i en argumenterende fagtekst. De hjelper leseren gjennom 
teksten!
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Verb når du henviser til kilder

• Belyser  

• Hevder  

• Mener  

• Påstår  

• Sier 

• Foreslår 

• Konkluderer 

• Avdekker 
• Påpeker 

Er verbet ladet eller nøytralt?
Kilde: Colorbox

Så langt har vi snakket om metakommentarer som hjelper leseren din på kapittel- og 
avsnittsnivå, og bindeord som hjelper leseren din på setningsnivå. Når du skal henvise til 
en kilde er det derimot noen verb som signaliserer for leseren din at det er det du gjør.
Her er ei liste over verb som er vanlig å bruke når du presenterer og omtaler til en kilde, 
- f.eks. i drøftingen.
Disse orda kan være nøytrale eller ladet, det kan ligge mening i ordet som farger 
sitatet/omtalen. Kan være både positivt og negativt ladet.

Ord som påstår - hevder kan ha en litt negativ undertone, et forbehold.
Slike ord som påstår - hevder gjør at det er nødvendig med en videre argumentasjon, 
din eller den referertes, - er en serve til videre diskusjon!
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Kan jeg skrive «jeg»?

Ulike typer «jeg»:

Det personlige «jeg» (privat/personlig)
«jeg synes at…»

Det skrivende (metatekstuelle) «jeg» (forfatteren av teksten)
«nå skal jeg gjøre rede for … »

I noen fag advares det sterkt mot å bruke ordet «jeg». I 
psykologi er det nærmest forbudt, sa en student. Da kan du bli 
nødt til å skrive om, og bruke «man», «vi» eller passiv form. 
Men det er viktig å være klar over at det å bruke ordet «jeg» 
ikke er det samme som å være privat eller subjektiv. Her kan vi 
skille mellom et privat eller personlig «jeg» og det skrivende 
«jeg», altså forfatteren av teksten. Det å skrive «nå skal jeg 
redegjøre for … » er ikke et personlig utsagn, det er en 
metakommentar.

Det private jeg’et, derimot, har ingen ting i en akademisk tekst 
å gjøre. Dette betyr ikke at du ikke kan sette ditt personlige 
preg på teksten, men at du gjør dette med de virkemidlene 
som de akademiske sjangrene tilbyr (for eksempel ved å velge 
interessante og viktige problemstillinger, overbevisning 

35



gjennom argumentasjon og ved bruk av gode eksempler).
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Miljøterapi er en filosofi om at man bruker omgivelsene i en avdeling og samspillet mellom 

pasient og helsepersonell for å kunne hjelpe en pasient til å normalisere situasjonen 

vedkommende er i. (Sakariassen, 2019, s.19) I denne oppgaven undersøker jeg miljøterapi brukt 

inn i behandling av psykoselidelser ved et psykiatrisk sykehus i Norge.

Miljøterapi spiller en viktig rolle for behandlingen her fordi den bidrar til bedre kontakt mellom 

pasientene og personalet. Dette kan gjøre at pasientene blir mer mottakelig for den 

behandlingen som blir tilbudt. Pasienter med psykoselidelser har ofte vrangforestillinger som 

gjør at de kan tro medisinen legene vil gi dem, er forgiftet, eller at de ikke vil snakke med 

psykologen fordi de føler seg utrygge på henne. Hvis personalet som stadig er rundt pasientene, 

har opparbeidet en god relasjon til dem, kan helsepersonalet bruke dette målbevisst for å trygge 

pasientene på at legen ikke vil forgifte dem, og på at psykologen bare vil pasientene vel (Fiktiv-

Jensen, 2019, s.25)
Kilde: Segbø, M. (2020). Skrivetips for 
studenter. Cappelen Damm Akademisk. 
(s. 70, 71)

Teksteksempel

Kan du finne:

• en metakommentar
• et bindeord som 

viser 
årsakssammenheng

Nå bruker vi samme teksteksempel som tidligere, men nå skal du finne:

• en metakommentar
• et bindeord som viser årsakssammenheng

Et stikkord nå er tekstorganisering!
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Miljøterapi er en filosofi om at man bruker omgivelsene i en avdeling og samspillet mellom 

pasient og helsepersonell for å kunne hjelpe en pasient til å normalisere situasjonen 

vedkommende er i. (Sakariassen, 2019, s.19) I denne oppgaven undersøker jeg miljøterapi brukt 

inn i behandling av psykoselidelser ved et psykiatrisk sykehus i Norge.

Miljøterapi spiller en viktig rolle for behandlingen her fordi den bidrar til bedre kontakt mellom 

pasientene og personalet. Dette kan gjøre at pasientene blir mer mottakelig for den 

behandlingen som blir tilbudt. Pasienter med psykoselidelser har ofte vrangforestillinger som 

gjør at de kan tro medisinen legene vil gi dem, er forgiftet, eller at de ikke vil snakke med 

psykologen fordi de føler seg utrygge på henne. Hvis personalet som stadig er rundt pasientene, 

har opparbeidet en god relasjon til dem, kan helsepersonalet bruke dette målbevisst for å trygge 

pasientene på at legen ikke vil forgifte dem, og på at psykologen bare vil pasientene vel (Fiktiv-

Jensen, 2019, s.25)
Kilde: Segbø, M. (2020). Skrivetips for 
studenter. Cappelen Damm Akademisk. 
(s. 70, 71)

Teksteksempel

Metakommentar

Bindeord

Teksteksempelet kan brukes til å vise to typer tekstorganisering. Det skrivende
jeget i metakommentaren og sammenbindingen av to setninger med bindeordet fordi.

En løsere forbindelse mellom de to setningene gjør at leseren må gjette seg til denne
årsakssammenhengen. (Miljøterapi spiller en viktig rolle for behandlingen her. Den 
bidrar til bedre kontakt mellom pasientene og personalet.)
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For akademisk?
«Objektets tilbydelighet definert av dets 

form gir signaler til brukerne som gjør at 

de trenger relativt liten tid på å 

eksperimentere med et objekt for å 

avdekke dets funksjoner.»

Kilde: ColourboxEller med andre ord:

«Iblant skjønner folk hvordan de skal 

bruke en ting bare ved å se på den.»

Forstår dere det som står her i første avsnitt?
Den andre setningen sier enkelt det den første sier.

Det trenger ikke være så høytidelig.
Bruke egne ord – omformuler til egen forståelse

38



Språkråd for akademisk tekst

• Ikke formuler deg for bastant.
Unngå sterke begreper og kategoriske formuleringer ("den beste teorien …")

• Bruk fagbegrep, men begrens bruken av andre fremmedord.
Skriv forståelig og med enklest mulig språk utenom fagspråket.

• Bruk et formelt og korrekt språk.
Unngå muntlige fyllord som «jo» og «vel», og les korrektur på stavefeil.

• Begrens bruken av retoriske spørsmål.
Stiller du et spørsmål skal du også svare på det.

I akademiske tekster tar vi ofte forbehold, noe som gjenspeiler seg i språket. Vi 
er ikke bastante, men viser at det er rom for andre tolkninger og funn.
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Hjelp til revisjon av egen og andres tekst

• Er det tydelig hva oppgaven handler om?

• Er det en logisk oppbygging av teksten?

• Passer overskriftene til innholdet?

• Er oppgaven passe lang?

• Er oppgaven skrevet på et godt språk?

• Er kildene relevante og troverdige?

• Er sitater relevante og brukt konsekvent?

• Er setningene hele (subjekt og verbal)?

Kilde: Monica Lunde

Revisjon av egen tekst
Å revidere, det vil si lese gjennom og redigere egen tekst underveis og før innlevering, er 
noe av det som gjør at studenter lykkes med oppgaveskriving. En tekst er altså ikke 
ferdig det sekundet du har skrevet siste punktum. Men å revidere egen og andres tekst 
kan være vanskelig å komme i gang med, så her har vi noen spørsmål du kan stille til 
teksten når du leser gjennom den.

Lese andres tekster

Er det tydelig hva oppgaven handler om?
Innledning skal si tydelig hva oppgaven handler om.

Følger momenter/argumenter hverandre logisk? Rød tråd?
Overskrift og innhold- skal stemme.
Godt og variert språk?
Er kildene dine relevante for problemstillingen din?
Er sitatene relevante for oppgaven din? Igjen: Kill your
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darlings.

Alt dette kan du snu og bruke når du leser din egen oppgave.
Eller motsatt- gi gjennomleser av din oppgave et oppdrag, ex: 
Svarer jeg på problemstillinga. Hele setninger?
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Tips til ressurser
• Søk og Skriv: Søk & Skriv (sokogskriv.no)

• Skriving

• Frasebank

• iKomp: https://mooc.uit.no/

• Kildekompasset: http://kildekompasset.no/

• Podcasten om akademisk skriving: http://www.akademiskskriving.no/

• Bibliotekets nettsider om 

oppgaveskriving: https://www.inn.no/bibliotek/oppgaveskriving/

Se Frasebank hos Søk & Skriv https://www.sokogskriv.no/frasebank/#_1-vise-til-
tidligere-studier-uten-a-ta-stilling
Her finner du eksempler på setninger, uttrykk og vendinger som er ofte brukt i 
akademiske tekster

Hvorfor bruke akademiske fraser?
-Frasene sier hva du/forfatteren gjør /skal gjøre med det faglige innholdet.
-Frasene er gjenkjennelige fordi de er mye brukt i akademisk språk, på tvers av fag.
-Signaliserer «akademiskhet» - verktøy/terminologi : «alle innen gruppa skjønner hva du 
mener»
-Presise, variasjoner, nyanser
- Kan hjelpe deg til å komme i gang med et nytt avsnitt/poeng.

Legg også merke til slike fraser når du leser fagtekster!
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Kontakt oss!

Elverum: bibliotek.elverum@inn.no

Evenstad: bibliotek.evenstad@inn.no

Hamar/Blæstad: bibliotek.hamar@inn.no

Lillehammer: bibliotek.lillehammer@inn.no

Rena: bibliotek.rena@inn.no

Instagram: https://instagram.com/hogskolebiblioteketinn
Facebook: https://www.facebook.com/HINNbibliotek

Kilde: Høgskolebiblioteket
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