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FORORD 
Denne studentguiden skal virke som en støtte til deg som tar emnet Innføring i Pedagogikk - 

PED1001. Her vil du kunne få generell informasjon om emnet, hjelp til å strukturere 

lesningen og støtte til å skrive de obligatoriske arbeidskravene.  

I emnet PED1001 vil du arbeide med noen av pedagogikkens mest sentrale temaer. Blant 

annet vil du lære om hva som kjennetegner læring. Både i forbindelse med skole og 

barnehage, men også hvordan man kan forstå læring ut ifra ulike teoretiske perspektiver. I 

tillegg til selve læringsbegrepet, vil du også studere hvordan man kan tilrettelegge for læring 

gjennom undervisning, samt hvordan individets læring og utvikling påvirker og påvirkes av 

samfunnet det lever i og dets sosiale omgivelser. Særlig vil du bli belønnet om du viser at du 

har forståelse for sammenhenger mellom de ulike pedagogiske prosessene.  

Som student i PED1001 vil du ved starten av semesteret få tilbud om å følge seminarer som 

går parallelt med forelesningene. Hensikten med seminartilbudet er at du skal få hjelp til å 

jobbe med faget og til å utvikle gode studiestrategier. I seminaret vil du få mulighet til å 

samarbeide med medstudenter om din akademiske utvikling, du vil få hjelp til å utvikle lese- 

og skriveferdighetene dine og få hjelp til arbeidet med arbeidskravet og til å forberede deg 

til eksamen.  

Det å skrive akademiske tekster, er for mange en litt ny verden. I akademiske tekster er det 

for eksempel høyere krav til saklig redelighet og til kildehenvisninger enn i andre tekster. Vi 

sier gjerne at det å skrive akademiske tekster forutsetter et «akademisk håndverk» som du 

som fersk student vil trenge å lære deg. Ved å følge undervisningen, ikke minst seminarene, 

vil du få hjelp til dette. Men for at du skal bli enda tryggere på hva slags skrivearbeid som 

faktisk forventes av deg, har vi laget denne studentguiden til deg. Studentguiden er 

skreddersydd for deg som tar PED1001.  

Uansett om du har valgt seminar- eller selvstudiumsvarianten er det viktig at du merker deg 

at studentguiden kun er et supplement til det som måtte finnes av informasjon og formelle 

dokumenter publisert på emnets semesterside. På semestersiden vil du hvert semester finne 

blant annet oversikt over hvilke oppgaver og frister som gjelder, og hvilke formelle krav som 

gjelder gjeldende semester. (NB! Det forventes at du som student gjør deg kjent med denne 

informasjonen på egenhånd!). Merk at et viktig formelt krav vil være at du skal følge en 

bestemt referansemal. På UV-fakultetet brukes APA6th. Denne vil du også finne informasjon 

om på emnets semesterside. 

God lesing – og lykke til! 

Elin Rødahl Lie og Ørjan Flygt Landfald 
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OM FRONTER 
Som student i PED1001 er du nødt å vite hvordan du skal orientere deg i den digitale 

læringsplattformen Fronter. Her vil du: 

 Få informasjon om faget og forelesninger 

 Få informasjon/ressurser fra seminarer du er påmeldt til 

 Dele ressurser med andre i ditt seminar  

 Levere arbeidskrav 

 Motta veiledning og vurdering av arbeidskrav 

Mer informasjon om fronter finner du på semestersiden under «Fronterguide»: 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED1001/h17/ 

 

OM LÆRINGSSTI 
Som student i PED1001 vil du få tilbud om å være med på en digital læringssti. En digital 

læringssti vil hjelpe deg å forstå pensumslitteraturen, samt å organisere lesingen av pensum 

på en meningsfull måte, både med tanke på tematisk oppbygging og slik at du alltid vil være 

forberedt til seminarer og forelesninger.  

Læringsstien vil organiseres uke for uke i den digitale plattformen, Canvas. (NB! Canvas - 

ikke det samme som fronter) Om du er blant de studentene som vil jobbe jevnt og trutt, og 

ønsker å være i rute før eksamen anbefaler vi deg å følge denne hver uke. Om du i tillegg 

svarer på oppsummeringsspørsmål til leseoppdragene, vil du få tilgang til unike ressurser du 

kan knytte til pensumlesingen. Dette kan for eksempel være videosnutter, artikler, 

kapitteloppsummeringer eller deltagelse i fagdiskusjoner sammen med erfarne 

masterstudenter.  

Mer informasjon om hvordan du får tilgang til Canvas og blir med i Læringsstien får du på 

studentmailen din i starten av september.  

 
 

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED1001/h17/
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1. OM OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV  

I PED1001 må du få godkjent to obligatorisk arbeidskrav for å få kvalifisere deg til å ta 

eksamen i faget. De obligatoriske arbeidskravene er midlertid ikke kun en formalitet for å 

kunne ta eksamen. Først og fremst har de betydning for at du skal bygge en forståelse av 

fagets begreper og sammenhenger. Tidligere studentundersøkelser viser at 

førsteårsstudenter er godt fornøyd med hvordan obligatorisk arbeidskrav hjelper dem å 

forberede seg til eksamen.  

 

1. 1 OBLIGATORISK ARBEIDSKRAV 1 
I det første obligatoriske arbeidskravet skal du skrive om begreper og perspektiver innenfor 

ett av områdene undervisning, læring, sosialisering og utvikling. Oppgavene blir fremstilt 

gjennom 4 spørsmål du skal svare på i kronologisk rekkefølge. Først skal du gjøre rede for 

det hovedbegrepet (undervisning, læring, sosialisering eller utvikling). Deretter skal du gjøre 

rede for to teoretiske perspektiver, begge med hver sin forståelse av hovedbegrepet. Til slutt 

skal du diskutere likheter og forskjeller mellom de to teoretiske perspektivene. Det er viktig 

å understreke at selv om oppgaven er fremstilt som nummererte punkter, skal du besvare 

oppgaven i form av en sammenhengende tekst. Grunnen til at vi har laget oppgaven slik er 

for å hjelpe deg til å bygge opp oppgaven på en akademisk måte.  

 

1.2 OBLIGATORISK ARBEIDSKRAV 2 
Det andre obligatoriske arbeidskravet du skal skrive, dreier seg om aktuelle problemstillinger 

til det å vokse opp i dagens samfunn. Mens oppgaven din i det første obligatoriske 

arbeidskravet var å sammenligne teoretiske perspektiver, skal du nå se teoretiske begreper 

og perspektiver i lys av temaer knyttet til en moderne oppvekst. Dette er en oppgave som 

både er mer omfattende og krever mer selvstendighet av deg enn i den første oppgaven.  

Om du går på selvstudium skal du kun levere en endelig innlevering på vanlig måte. Her vil 

du få en vurdering og skriftlig tilbakemelding. 

Om du går i seminar skal du levere oppgaven i to omganger, først som utkast og deretter 

som endelig innlevering. Her vil du få en skriftlig veiledning på førsteutkastet, som du skal ta 

utgangspunkt i når du skal arbeide med endelig innlevering. Det forventes at du leverer et 

gjennomarbeidet førsteutkast, med en helhetlig tekst og alle formelle krav på plass. Slik vil 

veilederen din få bedre grunnlag til å gi overveide tilbakemeldinger, og du vil få mye bedre 

læringsutbytte og grunnlag mot eksamen. Samtidig forventes det at du fortsetter det gode 

arbeidet når du får tilbake førsteutkastet med veiledning. Om du skal få godkjent må du 

forbedre førsteutkastet, og følge veiledningen du har fått.  

Opplever du at du har fått tilbakemeldinger du ikke forstår, spør seminarlederen din! 
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2. LEVERING OG FRISTER 
Alle oppgaver leveres i Fronter, i Word-format (.doc). På semestersiden vil du finne en 

detaljert Fronter-oppskrift for hvordan du skal levere oppgavene. 

Seminarstudenter skal levere oppgaven inne i Seminarrommet i Fronter.  

Selvstudiumsstudenter skal levere i Fellesrommet til PED1001. 

Seminarstudenter: 

Obligatorisk arbeidskrav 1: 

Frist søndag 8. oktober.  

 

Obligatorisk arbeidskrav 2: 

Førsteutkast: søndag 5. november 

Veiledning: Du vil motta veiledning søndag 12. november 

Endelig innlevering: søndag 19. november 

 

Selvstudium: 

Obligatorisk arbeidskrav 1: 

Frist søndag 8. oktober 

 

Obligatorisk arbeidskrav 2: 

Frist søndag 19. november 
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3. HVA ER GODT NOK FOR Å LEVERE? 
Det knyttes visse forventninger til hvordan et ferdig obligatorisk arbeidskrav skal se ut. Husk 

at det er viktig å oppfylle disse kravene for å bestå arbeidskravene og få best mulig 

læringsutbytte av arbeidet. Her er noen punkter som vi forventer av dere ved vurderingen av 

besvarelsen din: 

 

 

 

 

 

 

Veilederne som skal vurdere oppgaven din har fått utdelt en lignende liste når de skal 

vurdere de obligatoriske arbeidskravene. Det er imidlertid ikke slik at veilederne ikke er klar 

over at mange av dere kommer rett fra videregående skole, og har med det lite erfaring med 

akademisk skriving. Dette vil naturligvis tas hensyn til i vurderingen og veiledningen av 

arbeidet ditt. Men uansett, om du har studert masse tidligere, eller er helt fersk student, 

forventes det at du gjør en skikkelig innsats i arbeidet. Om du starter å skrive for sent, eller 

ikke gidder å gjøre så godt du kan, vil det legges merke til. Det er ikke godt nok. Husk at du 

får veiledning på arbeidet du gjør. Veiledningen får du mest ut av om du har gjort en solid 

jobb med det obligatoriske arbeidskravet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. At oppgaven besvares 
2. At teksten har en faglig logisk oppbygging/struktur 
3. At teksten er faglig holdbar 
4. At kildehenvisninger og litteraturliste er på plass 
5. At formelle krav er på plass 
6. At det anvendes minst to kilder fra pensum 
7. At du følger veiledningen og har progresjon både fra første til 

andre arbeidskrav og fra førsteutkast til endelig innlevering 
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4. NYTTIGE TIPS TIL SKRIVEPROSESSEN 
 

4.1. AKADEMISKE TEKSTER – EN EGEN SJANGER 
Før du går i gang med selve skriveprosessen, kan det være lurt å ha klart for deg hva slags 

arbeid du faktisk er i gang med. Akademiske tekster er en egen sjanger. Det er viktige 

forskjeller fra stilskriving i skolen. En viktig forskjell er at du som regel ikke blir spurt om din 

personlige oppfatning om pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger. Å vise 

selvstendighet i akademiske tekster innebærer at du tar i bruk faglig dokumentert kunnskap 

og teori på en selvstendig måte. Det handler altså ikke om å "synse" eller mene personlige 

ting uten faglig forankring.  

 

4.1.1. REDEGJØRELSE OG DRØFT 

I arbeidskravene vil du bli bedt om å redegjøre og å drøfte/diskutere for aktuelle deler av 

pensumlitteraturen. Å redegjøre betyr at du skal gjenfortelle med egne ord det som står i 

pensum. Du kan se på redegjørelsen som et grunnlag til å drøfte oppgavens problemstilling 

senere i oppgaven. Ofte vil du finne at fagkunnskapen i pensum (eller andre steder) ikke er 

entydig, fordi ulike kilder vil gi ulike vinklinger og perspektiver på samme begrep eller 

tematikk. Det er nettopp dette som gir grunnlaget for din drøfting, nemlig å diskutere 

likheter og forskjeller mellom perspektiver som har ulike måter å forstå virkeligheten på.  

 

Å drøfte innebærer i praksis å undersøke likheter (enigheter) og ulikheter (uenigheter) ved 

eksisterende teorier og perspektiver, og å vurdere disse i lys av problemstillingen din. Først 

når du har undersøkt problemstillingen på denne måten i lys av eksisterende kunnskap, vil 

du kunne være i stand til eventuelt å gi en faglig begrunnet vurdering av hvilken teori eller 

perspektiv som virker mest fornuftig etter ditt syn. Dette er altså noe ganske annet enn «å 

synse» uten faglig forankring, som det ble nevnt innledningsvis i dette avsnittet. Om du 

fortsatt synes dette skillet fremstår litt uklart, kan du la deg berolige av at det å gi slike 

vurderinger uansett ikke er et krav til deg som førsteårsstudent. Det viktigste nå er at du 

kommer i gang med å sette deg inn i faglitteraturen ved å redegjøre for ulike perspektiver på 

pensum, at du viser at du er i stand til å drøfte de ulike perspektivene opp mot hverandre og 

at du kan vurdere disse ulike perspektivene opp mot problemstillingen din. En slik form for 

vurdering bekrefter nemlig også din faglige selvstendighet ved at du viser at du er i stand til 

å belyse problemstillingen i lys av ulike faglige teorier og perspektiver fra pensum.  

 

4.1.2. KILDEHENVISNING 

Et annet viktig kjennetegn på en akademisk tekst er at alt stoff du henter fra faglitteraturen 

eller andre steder skal henvises til med korrekte kildehenvisninger. En tommelfingerregel er 

at all redegjørelse skal ha en kildehenvisning første gang den nevnes i teksten din. Det er 
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også viktig at du markerer for leseren av teksten din både når redegjørelsen starter og når 

den slutter. Det kan du gjøre på to ulike måter.  

 

Enten kan du bruke forfatterens navn i teksten med årstall (og eventuelt sidetall), for 

eksempel slik: «I følge den norske pedagogen Edvard Befring (2014, s. 13) kan 

læringsteoriene deles inn i tre kategorier». Eller så kan du skrive generelt om noe og legge til 

kildehenvisning etter setningen, for eksempel slik: «Grovt sett kan man dele læringsteoriene 

inn i tre kategorier (Befring, 2014, s. 13). Direkte sitat skal alltid ha sidetall med, men det er 

også fint om du legger ved sidetall når du gjenforteller med egne ord. 

 

De obligatoriske arbeidskravene du skiver skal alltid inneholde referanser i den løpende 

teksten. I tillegg skal du ha en litteraturliste etter oppgaven hvor du viser til hvilke bøker og 

artikler du har benyttet deg av i oppgaven. Se semestersiden for dokument om formelle krav 

og link til gjeldende referansemal (APA6th). Du kan også finne nyttig informasjon om 

hvordan du skal henvise på Søk&Skriv - http://sokogskriv.no/kildebruk-og-

referanser/referansestiler/apa-6th/  

 

NB! At du har med kildehenvisninger i teksten din er veldig viktig: Hvis du unnlater å oppgi 

kildene dine kan du faktisk bli anklaget for forsøk på fusk! 

 

 

4.1.3. FAGLIG LOGISK OPPBYGGING 

Et tredje viktig kjennetegn på en akademisk tekst er at den skal ha en viss form eller struktur. 

Akademiske tekster skal ha et ryddig oppsett – en faglig logisk oppbygging – som gir mening 

i forhold til problemstillingen du har fått i oppgave å besvare. Tenk gjerne at du ikke bare 

skal skrive en vilkårlig tekst, men at du også skal guide en leser gjennom teksten din og vise 

vedkommende hele veien hvordan det du skriver har relevans for oppgavens problemstilling. 

Du skal med andre ord vise at det er en rød tråd i teksten din, fra begynnelse til slutt. Et fint 

sted å starte når du skal sette i gang å bygge opp en slik velstrukturert akademisk tekst er å 

tenke at slike tekster grovt sett kan sies å bestå av tre deler: innledning, hoveddel og 

avslutning. Nedenfor følger en mer utfyllende beskrivelse av disse delene.  

 
 

 

 

 

 

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/
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4.2. TEKSTENS OPPBYGGING 

 

4.2.1. INNLEDNING 

Innledningen starter oppgaven din. Her forteller du leseren hva du skal gjøre. Du skriver 

hvordan du tolker oppdraget ditt (altså hva du mener oppgaven ber deg gjøre) og hvordan 

du vil løse dette oppdraget (altså hvordan du har tenkt å bygge opp oppgaven). Det finnes 

flere måter å tolke en oppgave på, du skal kunne begrunne hvorfor din tilnærming er en god 

og rimelig tolkning av oppgaven. Ofte kan det også være nødvendig å avgrense oppgaven. 

Det vil si at du innledningsvis også kort sier noe om hva du ikke kommer til å gjøre - selv om 

dette kunne vært relevant for å besvare oppgavens problemstilling. I avgrensningen angir du 

dermed altså hvilke teorier og begreper du vil benytte i oppgaven (NB! husk at du ikke skal 

lage din egen definisjon!). Fordi De bligatoriske arbeidskraveneene du skal skrive er så korte, 

bør ikke innledningen være på mer enn en halv side. En innledning trenger dessuten ikke 

hete «innledning», men den kan godt gjøre det. I hvert fall bør den være tydelig avgrenset 

fra resten av oppgaven.  

 

Innledningen skal inneholde: 

 Oppgavetolkning – «I denne oppgaven skal jeg…» 

 Evt. en kort avgrensning – «jeg velger å fokusere på…» 

 En kort oppsummering av hvordan du tenker å bygge opp oppgaven din, og i 

hvilken rekkefølge de ulike elementene vil bli presentert. – «For å svare på denne 

oppgaven skal jeg først…., deretter…..» 

 

 

4.2.2. HOVEDDEL 

I hoveddelen besvares oppgaven. Denne delen bør innledes med en tematisk overskrift som 

forteller leseren hva som er innholdet i det som nå kommer (ikke kall denne delen 

«hoveddel»). Hoveddelen kan igjen gjerne deles i flere tematiske underoverskrifter, men 

ikke for mange. For mange underoverskrifter vil gjøre teksten unødvendig oppstykket. Å dele 

hoveddelen i to- tre underoverskrifter er mer enn tilstrekkelig for en fire siders oppgave. 

Tidlig i hoveddelen bør sentrale begrep defineres - med mindre du alt har gjort dette i 

innledningen - slik at vi vet hvilken forståelse av begrepene du vil forholde deg til i oppgaven. 

Begrepsdefineringer kan gjøres i innledningen, i starten av hoveddelen eller de kan foretas 

utover i teksten når begrepene brukes første gang. I alle tilfeller, husk referanse! 
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Resten av hoveddelen består av redegjørelse og drøfting. En måte å strukturere disse to 

elementene på er at du starter med å presentere en egen redegjørelsesdel hvor du redegjør 

for alle aktuelle perspektiver du vil ta for deg i oppgaven, før du etterpå drøfter det du har 

redegjort for i en egen drøftingsdel. Hvis du er fersk i det akademiske håndverket, som det å 

skrive akademiske tekster jo er, kan dette være en fin måte å starte på. Det er allikevel bra å 

være klar over at redegjørelse og drøfting ikke trenger å deles i to slike atskilte deler. Særlig i 

korte oppgaver kan en slik todeling lett føre til unødvendige repetisjoner. En annen og 

kanskje mer vanlig fremgangsmåte er å ta i bruk "fletteteknikk". Fletteteknikk innebærer at 

redegjørelsene presenteres løpende i forkant av hver drøfting eller sammenligning. For med 

en gang du har redegjort for to perspektiver, vil du jo faktisk både kunne sammenligne dem 

med hverandre, og du vil kunne se dem i lys av problemstillingen. Etter å ha sett på de to 

første perspektivene vil du kunne hente inn et tredje perspektiv og redegjøre for dette, for 

deretter og bringe også dette tredje perspektivet inn i sammenligningen av de to, samt 

vurdere hvordan dette tredje perspektivet til forskjell fra de to andre kanskje vil gi en tredje 

tilnærming til problemstillingen. En slik «fletteteknisk» fremgangsmåten er imidlertid litt 

mer krevende, og kan kanskje derfor være noe å strekke seg etter mot siste arbeidskrav.  

 

Uansett hvordan du velger å presentere henholdsvis redegjørelsen og drøftingen, så husk at 

det i bunn og grunn er drøftingen som er viktigst. Riktignok er redegjørelsene dine viktige 

fordi du her viser forståelse for pensum og at du mestrer referansenoteringen. Men det er 

nå først gjennom drøftingen din at du virkelig viser faglig forståelse ved at du viser at du kan 

bruke fagstoffet selvstendig.   

 

En firesiders besvarelse (8800 tegn inklusive mellomrom) er ikke lang, og du må disponere 

stoffet deretter. Ikke redegjør for annet enn det som faktisk er relevant for drøftingen din! 

Her gjelder det å være flink til å trekke ut det mest sentrale for teorien eller temaet du skal 

redegjøre om. Redegjørelsesandelen av oppgaven skal være kortere enn drøftingsandelen. I 

drøftingsdelen forventes det at du kan sette ulike faglige oppfatninger, forsknings-resultater 

eller teorier opp mot hverandre. Starter du med en redegjørelsesdel henter du nå fram igjen 

begrepene, teoriene eller argumenter du redegjorde for her og sammenlikner disse og ser 

dem i lys av problemstillingen for oppgaven. Bruker du "fletteteknikk" kan du starte 

drøftingen med en gang du har redegjort for mer enn ett perspektiv. I begge tilfeller, er det 

viktig å huske på: Drøft det oppgaven ber deg drøfte. Jobb godt med oppgavetolkningen 

(som du jo presenterer i innledningen) før du setter i gang, og hold deg til denne hele veien. 

Husk at du skal besvare oppgaven! 
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Merk også at du ofte ikke trenger å konkludere sterkt etter drøftingen er avsluttet. Ofte er 

en balansert drøfting der kompleksiteten i problemstillingen blir belyst, en vel så god faglig 

besvarelse.  

Hoveddelen skal inneholde: 

 En ryddig og tydelig struktur som gir mening i forhold til å besvare 

problemstillingen 

 En tydelig rød tråd som leseren kan følge gjennom hele teksten 

 Begrepsdefineringer og redegjørelse for aktuelle perspektiver/teorier fra 

pensum 

 Drøfting av sentrale problemstillinger i forhold til oppgaveteksten og din 

innledning. 

Husk: 

 Å være balansert og reflektert i forhold til de ulike perspektivene når du 

trekker konklusjoner. Ikke trekk for bastante konklusjoner. 

 At det kreves korrekt referansebruk i samsvar med APA-malen. 

 

4.2.3. AVSLUTNING 

I avslutningen gir du en kort sammenfatning av hva du har gjort, av argumentene og 

poengene som er kommet frem i drøftingen, og hva drøftingen viste. Avslutningen skal være 

kort og oppsummerende og trenger heller ikke være sterkt konkluderende med mindre 

oppgaven du har fått etterspør dette. NB! Ikke bring inn nye perspektiver i avslutningen! 

Avslutningen skal kun være en sammenfatning av det du har presentert tidligere (dermed 

trenger du heller ikke referanser i denne delen av teksten). Unngå også å fortelle leseren 

dine personlige beretninger om hva du har lært eller hvor interessant det eventuelt har vært 

å jobbe med denne oppgaven.  

 

Avslutningen skal inneholde: 

 Oppsummering, evt. konklusjon av hovedpoengene 

Husk: 

 Sjekk at avslutningen og innledningen henger sammen  

 Litteraturliste, i samsvar med APA-malen 
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Rød tråd

Innledning

Skal gi leselyst  og lesekart

•Presentasjon av  

problemstilling

•Evt. problematisering

•Oppgavetolkning

•Evt. avgrensning

• Evt. begrepsavklaring

•Presentasjon av 

oppgavestruktur:

•En plattform å bygge videre på

Hoveddel

Redegjør  - Drøft  - Vurder

Sjekkpunkter:

•Besvares problemstillingen?

•Er det en tydelig rød tråd - ledes leseren?

•Har de ulike momentene relevans?

•Viser besvarelsen forståelse?

•Fremstår besvarelsen logisk oppbygd i forhold til problemstilling?

•Fremstår besvarelsen helhetlig og sammenhengende?

•Er kildehenvisninger på plass?

Avslutning

•Oppsummering

• Konklusjon

Rød tråd

 

4.3. FLYT I TEKSTEN 
Noe som mange oppfatter som utfordrende i begynnelsen er å skape en språklig flyt. Som 

nevnt er en sentral del av det å skrive akademisk at formuleringer fremstår tydelig, lite 

synsete og faglig forankret. Om man ikke er vant til å skrive akademisk kan det å kombinere 

et tydelig og objektivt språk med en god flyt i teksten være en utfordrende oppgave. Det 

finnes imidlertid noen virkemidler og triks som kan gjøre denne jobben mer håndgripelig.  

 

For det første kan det være vanskelig å bevare sammenheng mellom avsnittene i en tekst. 

Da kan teksten virke rotete og oppstykket for leseren. Derfor er det sentralt at man tenker 

nøye gjennom hvilke sentreringspunkter de ulike avsnittene skal inneholde. En del av dette 

er å lage en god disposisjon. Slik kan man sikre seg om at innholdet i de ulike delene i 

teksten har en logisk oppbygging i henhold til problemstillingen som skal svares på. 

Et annet grep man kan gjøre er å stille spørsmål i teksten og mot slutten av avsnittene. Slike 

åpne spørsmål kan fungere som bindeledd mellom avsnitt. For eksempel om man redegjør 

for kognitive læringsteorier i et avsnitt, og vil knytte det til neste avsnitt om sosiokulturelle 

læringsteorier. Da kan man kanskje avslutte med et slikt oppsummerende og åpent spørsmål; 

«Den kognitive tradisjonen er forstår altså læring som en mental prosess. Men hvilke andre 

perspektiver kan man ha på læringsbegrepet? Hva med det sosiale aspektet? Hvordan 

påvirker det læring?» 
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En annen utfordring kan være å finne gode og varierte bindeord i sine formuleringer. For 

mange like måter å uttrykke seg på kan senke helhetsinntrykket på oppgaven. Her er noen 

eksempler på ord som kan være nyttige når man skriver akademisk; 

 

 

Når du ønsker å fremheve kontraster i dine argumentasjoner: 

Imidlertid, derimot, på tross av, til tross for, tvert i mot, alt tatt i betraktning, men, dog, selv 

om, likevel, allikevel, istedenfor. 

Når du ønsker å tilføye eller påpeke i argumentasjonen:  

Og, også, videre, dessuten, likeledes, ytterligere, i tillegg, likeså, tillike, tillikemed, for 

eksempel, eksempelvis. 

Når dine argumentasjoner ses i tidssammenheng eller i en rekkefølge: 

Da, når, når det gjelder, mens, innen, før, først, i lys av, etter, så, deretter, følgende, 

påfølgende, etterfølgende, derpå, etterpå, endelig, avslutningsvis, senere, tidligere, 

samtidig, på den tid, parallelt. 

Når dine argumentasjoner ses i en sammenheng og som et resultat av det forrige: 

For, fordi, så, da, derfor, slik at, hvis, altså, dermed, således, følgelig, på grunn av, på 

bakgrunn av, som følge av det, til tross for det, årsaken til, i den hensikt. 

Når dine argumentasjoner er oppsummerende:  

For det første, for det andre, det viktigste er at, det avgjørende er, det grunnleggende er, det 

betydningsfulle er, med andre ord, framfor alt, først og fremst. 

 

En siste utfordring når det kommer til flyt i teksten er knyttet til kildehenvisninger i teksten. 

Spesielt når man redegjør for en spesifikk teori, er man nødt til å komme med en rekke 

påstander. Det fører ofte til usikkerhet rundt hvor ofte man må henvise til kilder i teksten. 

Videre kan for mange kildehenvisninger gjøre at teksten virker rotete. I denne 

sammenhengen kan det være et triks å bruke forfatterens navn i teksten. 
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Eksempler på formuleringer knyttet til kildehenvisning som kan skape bedre flyt i teksten; 

Forfatteren (årstall)…  (for eksempel Klafki (2004)….) 

 …viser at 

 …fokuserer på 

 …fremhever 

 …hevder 

 …påstår 

 …mener 

 …argumenterer for at 

 
 

5. ARBEIDET MED OPPGAVEN 
Du har nå fått en liten innføring i hva en akademisk tekst er og hvordan den bør bygges opp. 

Nå blir neste spørsmål: Hvordan skal du komme i gang med oppgaven? Første forberedelse 

til å skrive en akademisk oppgave vil være å sette seg inn i litteraturen. En nyttig 

studiestrategi som kan brukes for å sette seg inn i teorier og fagbegreper, er å analysere eller 

tolke pensumstekstene på en strategisk måte. 

I forbindelse med De obligatoriske arbeidskravene kan tekstanalyse brukes for å undersøke 

om og på hvilken måte kilden kan være relevant for problemstillingen i oppgaven du skriver. 

Når man jobber med akademiske tekster er det viktig at man kan finne kilder på en god og 

effektiv måte. Her kan nettopp tekstanalyse være en god studiestrategi både for 

arbeidskravene i PED1001 og i fremtidig studieløp.  

 

5.1. HVORDAN LESE OG TOLKE PENSUMSTEKSTEN? 
 

Tolkning av tekst er en studiestrategi som krever mye øvelse for å mestre. Og man blir aldri 

utlært. Derfor er det sentralt at man utvikler en bevisst strategi for hvordan man skal gå 

frem. En del går på hvordan du velger å lese teksten. Det er veldig stor forskjell på å lese seg 

dypt inn i en tekst, og det å lese teksten raskt en gang. For å gjøre en god tolkning av en 

tekst, fordrer det å bruke god tid på å lese, samt være bevisst på hvordan du kan få mest 

mulig ut av teksten. Kanskje du kan begynne å skumme gjennom teksten for å få oversikt. Så 

kan du lese teksten på nytt, men denne gangen bruke mer tid. Bruk en markeringstusj og ta 

notater underveis.  



 16 

Her er noen kjennetegn på hvordan dyktige lesere går frem når de skal lese en tekst: 

Før lesing: 

 Tenker gjennom formålet med å lese teksten (Hvorfor leser jeg denne teksten?) 

 Tar et overblikk over teksten og prøver å forutsi hva den handler om (Hva kan dette 

dreie seg om?)  

 Legger en plan for lesingen (Hvordan skal jeg jobbe med dette?) 

 Relaterer innholdet til egen bakgrunnskunnskap (Hva vet jeg om dette fra før?) 

Under lesing: 

 Varierer lesemåten ved å gi større oppmerksomhet til informasjon som er viktig (Hva 

er viktig for å forstå dette?) 

 Trekker fortløpende, men foreløpige slutninger (Akkurat nå tror jeg hovedpoenget er 

….) 

 Forsøker å integrere ideer fra forskjellige deler av teksten (Hvordan henger dette 

sammen?)  

 Former personlige forestillingsbilder (Nå ser jeg for meg hvordan …) 

Etter lesing: 

 Konstruerer sammendrag (Jeg vil sammenfatte det jeg har fått ut av teksten slik….) 

 Gjør notater (Skriver ned hovedideene og hvordan de henger sammen) 

 Fortsetter å reflektere over teksten (Selve lesingen er bare begynnelsen …) 

 

 

 

 

Spørsmålene under kan være til hjelp om du er usikker på hva du bør se etter i teksten. Når 

du har undersøkt tekstens bestanddeler kan det være lurt å trekke trådene sammen igjen for 

å se teksten som en helhet. Det kan være til hjelp for å gripe tekstens hovedbudskap. Ved å 

besvare disse spørsmålene vil du kunne nærme deg en oppfatning av hva forfatteren ønsker 

å formidle, hvilke begrepsmessige motsetningsforhold som ligger bak problemstillingen, hva 

forfatteren legger i sentrale begreper og hvordan forfatteren bruker disse for å løse opp i 

problemstillingen?  
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- Hva vil forfatteren si med teksten, hva er forfatterens hovedbudskap? 

• Se etter forfatterens problemstilling eller formål med teksten. 

- Er det andre poeng forfatteren har som du synes det er viktig å få med for å gripe 

helheten i teksten? 

• Se etter poeng som ikke umiddelbart er knyttet til problemstillingen. 

- Hvilke begreper fremstår som er sentrale, og hvordan forstås de? 

• Se etter sentrale begrepsmessige distinksjoner eller motbegreper. 

- Hvordan svarer forfatteren på problemstillingen? 

• Kommer forfatteren med et entydig og håndfast svar på problemstillingen? 

Og hvis ikke, hvorfor? 

- Er teksten bygget opp på en spesiell måte? 

• Se etter teoretiske og empiriske argumenter. 

 

En annen ting som kan være smart i forbindelse med tekstanalyse, er å skrive seg inn i 

teksten. For eksempel kan du skrive et sammendrag av teksten. Å skrive sammendrag er en 

god studiestrategi ved at du både vil måtte jobbe med tekstforståelse og med egen skriving. 

Sammendraget skal være mye kortere enn originalteksten. Det gjør at du blir nødt til å 

redegjøre for det viktigste ved teksten, altså det viktigste du mener forfatteren vil si med 

teksten sin. Et annet viktig poeng er at du skal gjøre dette med dine egne ord. For å skrive et 

godt referat er du derfor nødt til å forstå innholdet i teksten du referer så bra at du vil være i 

stand til å gjøre dette. Dette forutsetter at du ikke bare leser gjennom teksten du skal 

referere, men at du også jobber med å forstå den skikkelig. 
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5.2. HVORDAN KOMME I GANG MED SELVE OPPGAVEN? 
 

Noen tips for å komme i gang: 

 Les oppgaveteksten nøye, gjerne flere ganger! 

 Still deg spørsmål om hva det er du bør redegjøre for og hva du bør drøfte. Diskutere 

gjerne med medstudenter. Dette kan også gi bedre faglig innsikt.  

 Still deg også spørsmål om hvilke begreper som er sentrale og hvilken 

pensumlitteratur som er relevant for å besvare det oppgaveteksten ber deg gjøre. 

 Det er lurt å begynne å formulere deg faglig med en gang. Etter at du alene og/eller 

sammen med andre har jobbet litt med oppgavetekstene kan det være smart å skrive 

en kort skisse. 

En skisse bør inneholde: 

 Oppgaveteksten 

 Noen setninger om hvordan du forstår oppgaven. Hvis oppgaven gir ulike 

valgmuligheter, skriver du hvilke valg du tenker å gjøre. 

 Noen tanker om avgrensning (relevante spørsmål som din besvarelse ikke kommer til 

å ta opp) 

 Hvilke deler av pensum det kan være aktuelt å hente stoff fra (øv deg allerede nå på 

å føre opp referanser og litteraturliste). 

Det krever litt arbeid å skrive en skisse, men merk at dette faktisk er begynnelsen på 

oppgaven din! Å skrive en skisse er konkret arbeid og konkret skriving, ikke bare løse tanker. 

Konkret arbeid hjelper deg videre. Skissen tvinger deg til å formulere noe som du selv og 

andre kan lese. Den er et håndfast utgangspunkt for tilbakemeldinger og videre arbeid. For 

eksempel vil den kunne være et fint utgangspunkt for videre diskusjon med medstudenter i 

arbeidsgruppen.  

Når du har laget en skisse er det to ting du må begynne å tenke på. Du må begynne å skrive 

deg inn i den litteraturen du tenker å anvende - du må med andre ord begynne å redegjøre. 

Det andre du må gjøre er at du må begynne å tenke på disposisjonen av teksten din, altså 

hvordan du vil bygge opp teksten slik at det gir mening i forhold til å besvare 

problemstillingen. Hva du velger å starte med er opp til deg. Disse to sidene ved 

skriveprosessen henger nemlig sammen. På den ene siden må du antakelig skrive deg inn i 

litteraturen for å vite hvordan du vil disponere oppgaven. På den andre siden vil 

disposisjonen din legge føringer for hvilke faglige teorier og argumenter du vil trenge å ha 

med. Både redegjørelsesarbeidet og disposisjonsarbeidet er derfor arbeid du vil måtte gjøre 

i flere runder. Det å jobbe med en akademisk tekst er et arbeid som foregår både i flere faser 

og i flere runder! Det er nemlig sånn man blir i stand til å se nye sammenligninger og utvikle 

argumenter. 
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Hensikten med en disposisjon er å strukturere og sortere egne tanker knyttet til 

problemstillingen. Særlig kan det være en god måte å forsikre seg om at oppgaven beholder 

en logisk oppbygning, og ikke mister «den røde tråden». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel: lage disposisjon 

 

Innledning: Hva er viktig å ta med i oppgaven? Presentere viktige elementer og avgrensninger ved 

problemstillingens tema/undertemaer og hele oppsettet for besvarelsen.  

 

Hoveddel: (bruk gjerne egenkomponert overskrift; kan være flere hovedoverskrifter ved en lengre 

oppgave) 

Underoverskrift 

Stikkord på viktige begreper, teorier, teoretikere og argumentasjoner som kan være 

relevant for å besvare problemstillingens sentreringspunkter. Husk at det skal være 

samsvar mellom overskriften og innholdet som fremkommer her. 

Underoverskrift 

Stikkord 

Underoverskrift  

Stikkord 

 

Avslutning/konklusjon: Her oppsummeres hovedpunktene som belyser problemstillingens hovedtema og 

sentreringspunkter. Her skal du presentere det du fant som «svar» på problemstillingen. 

 

Litteraturliste 
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 Når du har kommet så langt at du begynner å få både disposisjonen din og 

redegjørelsene på plass, bør du gå tilbake til oppgaveteksten å sjekke om du faktisk 

svarer på det oppgaven spør om. Du bør også se etter om du formulerer deg klart og 

tydelig, om det er samsvar mellom de ulike delene i oppgaven din, og om 

referansene er på plass. Spør gjerne en medstudent eller en annen person du kjenner 

om å lese gjennom teksten din. Etter å ha jobbet lenge med en tekst kan man fort se 

seg litt blind på det man har skrevet. 
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6. NOTATER 


