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Hva er drøfting?

«En drøfting belyser et tema ved å sette ulike synspunkter og
argumenter fra flere hold opp mot hverandre, gjerne med det
formål å nå fram til et nytt synspunkt gjennom kombinasjon
og syntese.»

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, s. 222)

1. Å drøfte = å diskutere/undersøke/stille spørsmål 
ved/reflektere/vurdere/argumentere for å overbevise

2. Drøfting = en kritisk dialog mellom forskjellige ‘stemmer’ i 
teksten 
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Eksempel 1 Eksempel 2

A: Skal vi handle nå?

B: Nei.

A: Jo, jeg synes vi gjør det nå sånn at det

ikke blir for sent.

B: Men jeg orker ikke nå.

A: Hvorfor ikke?

…

A: Jeg lurer på hvorfor B alltid vil handle

senere. Det er sikkert fordi B tror at jeg

gjør det selv, sånn at B kan sitte i sofaen

for resten av dagen. Mammaen til B sier

at B er lat, som egentlig virker litt

overdrevet med tanke på at B alltid er ute

med hunden og med venner. Derimot …
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Problemstilling

Tese

Hva sier andre?

Drøfting



2. Drøfting = en kritisk dialog mellom forskjellige 
‘stemmer’ i teksten 
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A) Andres ‘stemmer’ (f.eks. teori, empiri/material)

B) Din forfatterstemme (din faglige mening)



Hvorfor og når skal jeg drøfte i en akademisk 
oppgave?
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Resonnerende og vitenskapelig tekst → dokumentasjon,
refleksjon, vurdering

Å drøfte i en faglig kontekst viser …

• … at man kan bruke kilder

• … at man kan tenke selvstendig og kritisk

• … at man mestrer fagstoffet

Drøftingsoppgaver (f.eks. «Drøft fordeler og ulemper ved
…»), men en drøftende stil vises i mange oppgaveavsnitt
(f.eks. metodedrøfting, diskusjonsdel)



Hva er en god drøfting?
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En god drøfting …

… trekker inn og vurderer med respekt forskjellige
synspunkter for å underbygge oppgavens tes

… gir plass til andres og din ‘stemme’

… generaliserer ikke, men tar frem nyansene

… viser at du har oversikt over emnet og at du har
kontroll over din påstand

… utgjør fundamentet for en begrunnet konklusjon

personlige 
eller 
refererende
tekster



Slik blir du god til å drøfte – 10 tips
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0.  Les pensumtekster/andre fagtekster:    
jjjjjHvordan drøftes det i fagfeltet ditt?

1. Vær aktiv: diskuter, undersøk og still spørsmål 
ved, reflekter, vurder og argumenter

2. Innta en «drøftende holdning» (Ingrid 
Nielsen)

3. Skal du drøfte noe gjennom et teoretisk 
perspektiv? Ta på deg ‘teoretiske briller’

https://www.akademiskskriving.no/2018/09/27/14-hva-er-drofting/
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4. Vær saklig, men gjør påstandene dine tydelige

5. Våg å ta stilling (selvstendighet!), men begrunn den 
med utgangspunkt i det andre (ikke) sier

6. Skill tydelig mellom dine og andres synspunkter 
(kildehenvisninger, navn på forfattere)

7. Innta en kritisk holdning mot din egen tekst for å 
imøtegå kritikk før den oppstår
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8. Bruk språkmarkører:

• Utsagnsverb (si, mene, hevde, fastslå o.l.)

• Tekstbindere og fraser som markerer 
resonnement og sammenligning:

▪ På den ene / på den andre siden; på en måte / 
på en annen måte

▪ Imidlertid, derimot

▪ I likhet med / Til forskjell fra

▪ Til tross for

▪ Selv om

▪ …
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9. Bruk kilder med forskjellige perspektiver på temaet ditt

10. Husk å sette argumentene i (et strukturert) forhold til 
hverandre gjennom å sammenligne og veie de opp mot 
hverandre (tese og antitese)

Redegjørelse → refererende tekst

Drøfting → resonnerende tekst

Når trenger du hva i teksten din?



Eksempel
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«Forsker A mener … Forsker B derimot
foreslår ... Han/hun begrunner det med
at …. De to forskjellige svarene som
kom frem i intervjuene kan altså
forklares med at ... Imidlertid viser
resultatene også …»



Sjekkliste: Er jeg god på å drøfte?
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Studieverkstedet
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www.uis.no/nb/studieverkstedet

Kontakt: studieverksted@uis.no

Koordinatorer: Ingeborg Marie 
Jensen og Hannah Tischmann

LYKKE TIL MED 

DRØFTINGEN!
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Kildehenvisninger
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