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En argumenterende tekst: analyse 

Teksten er hentet fra Enhedslistens hjemmeside, hvor den er en del af en længere tekst om paritets syn på 

folkeskolereformen. Hele siden kan findes her: http://enhedslisten.dk/72490 

Her er et udsnit af den, der handler om lektiecafeer: 

Lektier og lektiecafeer 

I de fleste folkeskoler er det hverdagskost, at eleverne laver lektier, og i mange familier med skolebørn 
hjælper forældrene også til med lektierne efter skole. Men det er langt fra alle familier, hvor forældrene har 
mulighed for at hjælpe med lektierne. Det kan være vanskeligt både at finde tid, at strukturere hjælpen og 
rent faktisk at have kendskab til det stof, som eleverne arbejder med. 

Det er et stort problem for folkeskolen, at lektierne er så indgroede, når de i den grad kan gøre skolegangen 
vanskeligere for elever fra mindre ressourcestærke hjem. Samtidig findes der ingen forskning, der viser, at 
lektier rent faktisk forbedrer elevens læring og skolegang - tværtimod viser forskning, at lektier er uden 
gavn. 

Vores holdning er, at lektier helt skal afskaffes, fordi lektier i sig selv er socialt skævvridende. Man kan sige, 
at lektiehjælp er symptombehandling på et problem, vi selv har skabt, nemlig lektierne. Eftersom lektier ikke 
er en del af lovgivningen, så er det muligt kommunalt at stoppe den lokale brug af lektier, Københavns 
Kommune laver f.eks. forsøg med lektiefri skoler. 

I stedet for lektier vil vi sætte ind med mere undervisning og flere lærere i timerne. Indtil da ser vi 
lektiecafeer som et nødvendigt redskab i folkeskolen til at bekæmper den sociale ulighed. 

Analyse: 

Det er de færreste autentiske tekster, der passer 100% ind i de genreskemaer, man har konstrueret. Langt 
de fleste af teksterne ligner kun delvist skemaet, og så må man som underviser fremhæve de dele og 
undersøge, hvad afvigelserne gør for teksten. 

Når man lave en analyse er det ikke meningen, man skal sidde og finde hver eneste proces eller deltager i 
teksten, tvært imod er det meget vigtigt, at man fokuserer på de dele af strukturen, og de 
leksikogrammatiske træk, der understreger tekstens sociale formål. 

Denne tekst argumenterer for, at lektier skal afskaffes, da det er social skævvridende. For at nå dette mål 
antydes allerede i overskriften, hvad teksten handler om. 

Den er inddelt i flere afsnit med synspunkter og argumenter, og jeg vil se på nogle af dem her. 

 

   

Overskrift Lektier og lektiecafeer Slår tekstens indhold an 

Synspunkt 
1 

I de fleste folkeskoler er det hverdagskost, at eleverne laver 
lektier, og i mange familier med skolebørn hjælper 

Lektier er noget, mange 
kender, men det er ikke alle 

http://enhedslisten.dk/72490


DanskSådan! v. Bettina Buch   

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug 
er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen  

2 
 
 

forældrene også til med lektierne efter skole. Men det er 
langt fra alle familier, hvor forældrene har mulighed for at 
hjælpe med lektierne. 

familier, der kan hjælpe børn 
med lektier 

Argument 
1 

(Fordi) Det kan være vanskeligt både at finde tid Hindringer er: tid 

Argument 
2 

(Fordi det er svært) at strukturere hjælpen struktur 

Argument 
3 

og (fordi det er svært) rent faktisk at have kendskab til det 
stof, som eleverne arbejder med… 

viden 

Synspunkt 
2 

Det er et stort problem for folkeskolen, at lektierne er så 
indgroede 

At lektier er en del af skole er 
et problem 

Argument 
1 

(Fordi) de i den grad kan gøre skolegangen vanskeligere for 
elever fra mindre ressourcestærke hjem 

Social skævhed 

Argument 
2 

(Fordi) der ingen forskning, der viser, at lektier rent faktisk 
forbedrer elevens læring 

Virker ikke 

Argument 
2 

(Fordi) forskning viser, at lektier er uden gavn. 

 

Uden gavn(gentagelse af 
2.argument) 

Anbefaling …Vores holdning er, at lektier helt skal afskaffes, fordi lektier 
i sig selv er socialt skævvridende. 

Til slut kommer anbefalingen. 

 

Leksikogrammatikken: 

Argumenterende tekster indledes gerne med et synspunkt eller en påstand, hvor afsender giver udtryk for 

noget. Dette gøres ved at mene, tænke, synes noget, og det er mentale processer. I denne tekst er det 

underforstået, at det er Enhedslisten, der mener det, der står, nemlig at nogle familier har svært ved at 

hjælpe med lektier og derfor er lektier socialt skævvridende. I begyndelsen af den samlede tekst fremgår 

det også, at det er Enhedslistens synspunkter, der nu ridses op, ligesom det, at vi har fundet teksten på 

partiets hjemmeside viser, at det er partiets holdninger, der står noget om. 

Ellers er der flere slags  processer, dog især de relationelle, der bruges til at sige noget om, hvordan tingene 

ER. Det viser, at Enhedslisten her fremkommer med sine argumenter på en meget påståelig måde, sådan og 

sådan ER forholdene.  

F.eks.  

I de fleste folkeskoler er det hverdagskost,  

Men det er langt fra alle familier 

Det kan være vanskeligt 

at have kendskab til det stof, 

Det er et stort problem for folkeskolen 
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Men der er også materielle processer, når der skrives om det, familierne og eleverne gør: 

at eleverne laver lektier,  

 i mange familier med skolebørn hjælper forældrene  

forældrene har mulighed for at hjælpe med lektierne.  

at finde tid, at strukturere hjælpen  

at bekæmpe den sociale ulighed. 

Deltagerne er i denne teksthverdagsagtige, da de netop handler om noget, der foregår i alle børns hverdag. 
Der er samtidig tale om nogle konkrete deltagere, men de er almene. Der er ikke tale om bestemte familier, 
skolebørn eller skoler, men om skolebørn, familier og elever i al almindelighed.  

Folkeskoler, eleverne, lektier, familier, skolebørn, lektierne, skole, hjem 

Men der er også nogle mere abstrakte deltagere som  

tid, hjælpen, kendskab, stof, problem, skolegangen, læring, holdning, den sociale ulighed, redskab. 

Nogle deltagere er mere specialiserede som forskning og mindre ressourcestærke hjem. I det sidste tilfælde 
er der tale om en deltager, der er blevet ’klædt på’ med adjektiver som ’mindre ressourcestærk’. 

Man kan se, at teksten hører til i et domæne, hvor der tales om skole, mange af deltagerne relaterer sig til 
skolen. Samtidig kan man se, at argumenterende tekster ofte relaterer sig til nogle mere overordnede 
forhold, og derfor findes der en del abstrakte deltagere i teksten, deltagere, der siger noget om nogle mere 
principielle og politiske holdninger til ting. 

Omstændighederne i denne tekst, og der er ikke mange, siger primært noget om HVOR de ting, der tales 
om, foregår, det er altså stedsomstændigheder:  

I de fleste folkeskoler  

i mange familier  

 


