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Sammendrag 

Bakgrunn og formål 

Læreren skal bidra til å utvikle og kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen for 

andrespråkselever gjennom hele grunnskoleløpet. Hvordan jobber læreren med respons på 

tekster, og brukes det prosessorienterte arbeidsformer i skolen? Forskning viser at det å 

arbeide med tekster i flere stadier er gunstig for skriveutviklingen, og at elevene bør få 

tilbakemeldinger tidlig i skriveprosessen. (Hattie og Timperley 2007). Andrespråkselever vil 

ha særlig nytte av å få tydelige tilbakemeldinger på sine tekster for å utvikle språket gjennom 

respons i grupper eller fra lærer (Berggreen, Sørland og Alver 2012). Hvorvidt 

prosessorienterte arbeidsformer har fått en plass i skrivingen, spesielt der det er mange elever 

med norsk som andrespråk, er i liten grad dokumentert i forskningen. Jeg ønsker å se på 

hvordan respons blir gitt på tekster skrevet i norskfaget av elever som har norsk som 

andrespråk. Jeg har vært interessert i å finne ut både hvordan lærerne gir respons, og om 

elevene klarer å utnytte responsen for å utvikle sine skriveferdigheter. Fordi skrivehandlingen 

som ble valgt i klassene er fortelling, var det også viktig å se på i hvilken grad elevene mestret 

sjangerutvikling etter respons. 

Problemstilling 

Oppgavens problemstilling 

I hvilken grad er lærerens tilbakemeldinger med på å hjelpe elevene til å utvikle sine 

skriveferdigheter på 8. trinn, og på hvilken måte gis disse tilbakemeldingene? I tillegg er det 

interessant å finne ut i hvilken grad elevene nyttiggjør seg responsen de får underveis på en 

slik måte at de eventuelt utvikler skriveferdighetene. 

Metode og materiale 

Jeg har brukt kvalitative datainnsamlingsmetoder i studien, der innhenting og analyse av 

elevtekster er den mest sentrale. Jeg har også foretatt klasseromsobservasjoner og intervjuet 

elever og lærere. Intervjuutvalget består av sju elever og to lærere på ungdomsskoler i Oslo. 

Utvalget ble gjort ut fra geografisk og praktisk tilgjengelighet. Lærerne og elevene ble 

kontaktet via skolenes rektor/avdelingsledere, og alle de som ble forespurt, sa seg villig til å 

delta. Kriteriet for deltagelse var at lærerne måtte undervise i norskfaget og elevene måtte ha 

vedtak om særskilt norskopplæring. Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av diktafon, og jeg 

har selv gjort intervjutranskripsjoner og analyse. Klasseromsobservasjonene er utført ved 
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samme skole gjennom fire undervisningsøkter i klasse 8X og seks undervisningsøkter i klasse 

8Y. 

Resultater og konklusjoner 

I begge de to klassene der jeg observerte, samlet lærerne inn tekster fra elevene, og i 

intervjuet sier de to lærerne at de gir elevene tilbakemeldinger så ofte de kan. 

Tilbakemeldingene gis ofte samlet som Fronter-kommentarer etter 1. utkast og sluttproduktet. 

Elevene finner kommentarene nyttige og følger dem i stor grad opp. Skriveoppgaver gis med 

eksplisitte forklaringer om innholdskrav, gjerne med modelltekster som vises og gjennomgås 

innledningsvis. Det fokuseres på formål, innhold og mottaker, og det legges vekt på 

skriveglede og motivasjon rundt skrivingen. 

Skal elevene utvikle sine ferdigheter innen skriving, bør skrivingen, enten den er knyttet til 

norsktimene eller til andre fag, utføres gjennom samhandling, dialog og med tydelige 

tilbakemeldinger. Responsen som gis kan bli noe uklar når den ikke gis som 

margkommentarer underveis, men samles i en generell kommentar til slutt. For alle elever vil 

tilbakemeldinger både om språklige elementer og om innhold være viktig. For 

andrespråkseleven blir responsen svært viktig for at de skal utvikle seg som skrivere. 

Kommentarene bør da påpeke de språklige og sjangermessige problemområdene på en tydelig 

måte. 
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1.0 Innledning  

 

Den prosessorienterte skrivepedagogikken som kom i 1980-årene, vektla positive 

tilbakemeldinger. Gjennom tilbakemeldinger til eleven om hva som fungerte godt i teksten, 

gikk man ut fra at eleven selv kunne ta tak i teksten og forbedre de delene som ikke fungerte 

like godt. Nyere effektstudier av respons bekrefter mye av ideologien i prosessorientert 

skrivepedagogikk, men viser at den læringsfremmende responsen gjerne kan være kritisk så 

lenge den er konkret og oppleves relevant for skrivesituasjonen (Straub 2000). Nasjonalt 

senter for skriveopplæring og skriveforskning presenterer fem tester om funksjonell respons 

som kan gi bedre skrivere: Respons må gis underveis, elevene trenger veiledning mens de er i 

skriveprosessen. Responsen må være selektiv, altså vi skal skille mellom det vi ser i 

elevteksten, og det vi sier til eleven. 

Responsen må være en dialog, der responsen blir en samtale om elevtekstens kvaliteter og 

forbedringspotensial. Responsen må motivere til videre arbeid, der målet for 

skriveopplæringen er å lære seg å forbedre egne tekster. Til slutt må responsen være forståelig 

for elevene, altså noe de kan bruke til å forbedre tekstene sine. Hva med respons til tekster der 

skriveren har norsk som andrespråk? Kreves det noe ekstra her? 

 

1.1 Formål og problemstilling  
 

I hvilken grad er lærerens tilbakemeldinger med på å hjelpe elevene på 8. trinn til å utvikle 

sine skriveferdigheter når skriveren har norsk som andrespråk, og på hvilken måte gis denne? 

Prosesskrivingen har endret seg de siste årene, og både måten man gjennomfører det på, eller 

hva man fokuserer på i tilbakemeldingene kan være annerledes i dag. Allikevel sier nyere 

forskning at elevene er tjent med å få tilbakemeldingene på sine skrivearbeider. 

Vurderingsforskning viser hvordan feedback kan støtte opp under læring (Black og William 

1998; Hattie og Timperley 2007). Formålet mitt med oppgaven er å undersøke om jeg kan 

spore utvikling i tekstene til elevene, og om tekstene er forbedret. For å finne svar på dette har 

jeg utformet tre spørsmål jeg ønsker å belyse:  

1. På hvilken måte hjelper responsen som gis til elevene på 8. trinn dem til å utvikle 

skriveferdighetene sine? 

2. I hvilken grad nyttiggjør de seg av responsen? 

3. På hvilken måte gir læreren respons, og hvordan er kvaliteten på denne? 
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2.0 Teori og tidligere forskning  

 

Jeg har valgt å presentere teori som jeg anser som viktig for analysen av mitt materiale. 

Språklig samhandling anses som viktig i andrespråkslæringen. Sosiokulturelle læringsteorier 

har jeg med fordi her står interaksjon og samhandling sentralt. Jeg ser på både interaksjonen 

og samhandlingen mellom lærer og elev, men også mellom elevene. Deretter vil jeg 

presentere teorien om prosessorient skriving, nettopp fordi elevene i mitt materiale har skrevet 

i prosess og fått respons fra sin lærer. Jeg har valgt å ta med skriveteorier som viser hva som 

er skolens mål med å utvikle kompetente skrivere, og på hvilken måte dette kan gjøres. Jeg 

har valgt å bruke oppdatert forskning om hvordan elever utvikler sin revisjonskompetanse, og 

hvordan skolen kan hjelpe elevene til å få skriftspråklig kompetanse.  
 

Det har vært viktig for meg å ta med tekstgrammatikk fordi det utgjør en viktig del av 

analysen av elevtekstene. Det samme gjelder oppbyggingen av fortellinger, som er den 

skrivehandlingen (sjangeren) elevene har benyttet seg av i sine tekster. I analysen av 

elevtekster har jeg benyttet meg av «Forventningsnormer knyttet til vurderingsområder i 

tekst»(NORM-prosjektet, 2012–2013, Skrivesenteret). Dette orienterer jeg om under kapitlet 

om «Skriving som grunnleggende ferdighet» (se underkapittel 2.8).  
 

Til slutt tar jeg for meg andrespråksteorier fordi alle elevene i mitt materiale har norsk som 

sitt andrespråk, og det har vært viktig å finne ut om det er noen felles utfordringer elevene 

støter på og eventuelt hvorfor de gjør nettopp det.  
 

2.1 Språklig samhandling  

 

Språklig samhandling mellom lærer og elev og mellom elever er svært viktig i arbeidet med å 

øke språkferdighetene i andrepråkslæringen (Hilditch og Aarsæther 2011). De som ser på 

selve samhandlingsprosessen som viktig i språklæring, støtter seg til interaksjonshypotesen 

(Long 1983). I samhandlingsprosessen lærer man gjennom samspill, dialog og forhandling, 

noe som er viktig når man skal forstå faglige sammenhenger og skape ny faglig innsikt. I 

interaksjonshypotesen er det å forhandle om mening et viktig stikkord. Ifølge Michael Long, 

som formulerte interaksjonshypotesen i 1980-årene, er den innputten som blir modifisert, eller 

tilpasset gjennom forhandlinger om innhold, svært viktig for eleven. Det er slik innputt som 

gir eleven maksimal uttelling i språklæringen. Når eleven deltar i forhandlinger for å oppnå 

felles forståelse mellom samtalepartnerne, er han nemlig motivert, fokusert og oppmerksom 

(Tenfjord 2007).  
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Michael Longs syn på samtalen, og særlig hans syn på problematiske områder i samtalen, 

nemlig forhandlingene for å oppnå en felles forståelse, kan knyttes til sosialkonstruktivistisk 

læringsteori.  David Block forklarer dette på følgende måte; «Negotiation for meaning in the 

process in which, in an effort to communicate, learners and competent speakers provide and 

interpret signals of their own and their interlocutor`s perceived comprehension, thus 

provoking adjustment to linguistic form, conversational structure, message content, or all 

three, until an acceptable level of understanding is achieved » (Long 1996: 418).  
 

2.2 Sosiokulturell læringsteori 

 

Jeg ønsker å støtte meg til sosiokulturelle læringsteorier fordi elementer som går igjen i 

teoriene, som interaksjon og samhandling, er viktige i språkutviklingen og læringen til elever 

med norsk som andrespråk.  
 

Sosiokulturelle perspektiver på læring har røtter tilbake til John Dewey (1859–1952) og 

George Herbert Mead (1868–1931) på den ene siden og Lev S. Vygotskij (1886–1934) og 

Mikhail Bakhtin (1895–1975) på den andre. Dewey og Mead sto for et pragmatisk syn på 

kunnskap, det vil si at kunnskap blir konstruert gjennom praktiske aktiviteter, der grupper 

samles innenfor et kulturelt felleskap. For alle disse teoretikerne står interaksjon og 

samhandling sentralt (Dysthe 2001). Sentrale perspektiver for et sosiokulturelt læringssyn er 

at læring og kunnskap blir konstruert gjennom samhandling i en kontekst og ikke bare 

gjennom individuelle prosesser. Man kan derfor si at det ligger et konstruktivistisk syn til 

grunn for sosiokulturell læringsteori. Ett sentralt aspekt ved sosiale praksiser er at læring er 

mediert (ibid: 2001). Vygotskij brakte begrepet mediering inn i den pedagogiske tenkingen. 

Mediering kan oppfattes som formidling, som blir brukt som støtte eller hjelp i 

undervisningen. I et sosiokulturelt læringsperspektiv betyr redskaper eller verktøy både de 

intellektuelle og de praktiske ressursene vi har tilgang til. Film, bøker og video kan ses på 

som redskaper som medierer læring.  
 

Sosial mediering av individuell læring baserer seg på to begreper: den nærmeste 

utviklingssonen og stillasbygging. Vygotskijs begrep «den nærmeste utviklingssone» (1978) 

handler om det potensialet for utvikling som ligger mellom det eleven kan greie på egen hånd, 

og det han kan få støtte fra hos for eksempel en lærer. Scaffolding (Ross og Bruner 1976) er 

sosial modellering der læreren «lager» et midlertidig reisverk rundt eleven for å støtte ham i 

en periode der nivået er for høyt for eleven. Når kompetansen til eleven øker, skal han ta seg 

frem på egen hånd.  
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Jeg mener jeg kan støtte meg til sosiokulturelle læringsteorier fordi jeg har sett eksempler på 

samhandling mellom lærer og elev, men også mellom elevene i skriveprosessen jeg har 

observert. Elevene har fått sosialt mediert støtte fra læreren og enkelte fra medelever både 

gjennom den skriftlige responsen og gjennom den muntlige som har foregått i klasserommet.  

 

2.3 Prosessorientert skriving 

 

Prosessorientert skriveundervisning (POS), som kan anses som en samhandlingsprosess, kom 

for fullt i Norge i siste del av 1980-årene og la vekt på å undervise i skriving gjennom ulike 

faser: førskriving, utkast, respons og omarbeiding. Der man tidligere fokuserte på 

responsgrupper, skrivemapper og prosjektarbeid, fokuserer man nå på vurdering for læring i 

ny læreplan (Dysthe og Hertzberg 2012). Vurderingskriterier og fremovermeldinger til 

elevene blir brukt i større grad enn tidligere. 

Prosesskriving kan være en god arbeidsmetode for å bidra til utvikling av mellomspråk, eller 

innlærerspråk hos elever med norsk som andrespråk (Hilditch og Aarsæther 2011). Igland 

skriver at pedagogisk tekstrespons kan praktiseres med både skriftlige og muntlige 

tilbakemeldinger fra læreren samt som respons fra medelever eller grupper av medelever, for 

eksempel responsgrupper (Igland 2007). 

Vi kan oppfatte og studere lærerkommentarer til utkast som en form for medierende middel 

(Igland 2009). Det vil si at de er diskursive, didaktiske verktøy som er myntet på å trekke i 

gang læring og utvikling gjennom verbal samhandling, på både kort og lang sikt. Det 

umiddelbare målet er videreutvikling og ideelt sett forbedring, mens på lang sikt går det ut på 

å trekke med seg kognitiv og kommunikativ utvikling på individplan (Igland 2009).  
 

William Lyon Phelps fremstiller tekstrespons, med vekt på lærerrespons som et komplekst 

fenomen. Phelp mener at læreren blant annet må gjøre didaktiske og retoriske velmotiverte 

valg når man ikke skal kommentere alt i en tekst, men beskrive estetiske kvaliteter i 

elevytringene. At læreren kommenterer tekster, forutsetter at han må ha erfaring og kunnskap 

om tekst, sjanger, elever og skriveprosesser slik at kommentarene er velformulerte og 

situasjonstilpasset (Igland 2009).  
 

Skolens rettepraksis har vært under kritikk fordi den ofte har kommet for sent i prosessen. 

Nyere forskning forteller oss at eleven bør få tilbakemelding på sine skrivearbeider tidligere i 

prosessen. Hattie og Timperley hevder at «Feedback is one of the most powerful influences in 

learning and achievement, but its impact can either be positive or negative» (Hattie og 
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Timperley 2007, side 81). Dette er deres konklusjon etter en av mange effektstudier knyttet til 

respons. Når de hevder at respons kan slå ut både positivt og negativt, er dette i relevans til 

deres uttalelse om at det ikke er likegyldig hvordan responsen utføres. «Flere skriveforskere i 

Norge antar at eleven er tjent med respons på ferdigheter der han eller hun er på glid 

(Hertzberg 1994). Det å gjøre ‘feil’ når man skriver, kan være forsøk på å mestre noe man 

ikke ennå mestrer.  
 

Mari-Ann Iglands studie fra 2008 går dypere inn i respons som samhandling. Studien er 

foretatt blant 9.-klassinger og viser at samtlige elever omarbeider tekstene etter lærerens 

kommentarer, både i tekststruktur, argumentasjon og formalia. Det er interessant at hennes 

studie også viste at margkommentarene blir fulgt opp i større grad enn de generelle 

sluttkommentarene. Det er også interessant å merke seg at de endringene elevene gjorde på 

egen hånd, var mindre enn de som ble gjort på bakgrunn av lærerresponsen. Studien 

synliggjør hvordan lærerens respons kan fungere som et utviklingsstimulerende verktøy i 

prosessen med å hjelpe elevene til å bli bedre skrivere. Også Brorson (2007) finner at 

omarbeiding skjer når læreren legger opp til og setter av tid til det. 
 

Agnete Andersen Bueie arbeider med et forskningsprosjekt på elevers forståelse av 

lærerkommentarer i norskfaget. Arbeidet ble startet tidlig i 2011 og pågår frem til 2015. 

Forskeren har tatt mål av seg å undersøke elevenes forståelse av skriftlige lærerkommentarer i 

norskfaget for å finne ut hvor effektive denne typen tilbakemeldinger er i det pedagogiske 

arbeidet. Bueies arbeid retter seg både mot hvordan elevene forstår kommentarene, i hvilken 

grad de nyttiggjør seg dem, og om elevene tar hensyn til dem i det videre arbeidet. I 

undersøkelsene arbeider hun med utvalgte elever fra ungdomsskolen som hun har fulgt fra 8. 

til 9. klasse. Blant informantene er elever med norsk som førstespråk og elever med norsk 

som andrespråk. I en delstudie av prosjektet (Bueie 2014) undersøker Bueie hvordan elever 

forstår lærerkommentarer og siden bruker disse i sin revisjon. Elevene i studien viser i 

hovedsak adekvat forståelse av lærerens kommentarer, og samtlige elever reviderer tekstene 

sine etter å ha fått respons fra læreren. Revisjonene er i stor grad svar på lærerens respons, og 

for de svake skriverne handler det i stor grad om endringer på lokale tekstnivå, som 

rettskriving og tegnsetting.  

 

2.4 Respons 
 

Revisjonskompetanse betyr at man har strategier for å kunne vurdere og gjøre forandringer i 

egne tekster (Kvithyld og Aasen 2013). Eleven må kunne stille seg utenfor sin egen tekst og 
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lese det han eller hun faktisk har skrevet. Gjennom responsarbeidet skal eleven utvikle evnen 

til å vurdere egne tekster og må derfor få opplæring i varierte strategier for å kunne fokusere 

både på mottaker, formålet med teksten, innhold, språk og hvordan teksten er organisert. 

Uerfarne skrivere har gjerne en uklar og smal forståelse for revidering (MacArthur 2007). For 

disse elevene blir oppmerksomheten i revisjonsarbeidet rettet mot feil de har i teksten. Dette 

er noe jeg ser i mitt materiale, og jeg finner det derfor viktig å ta opp nettopp dette. 
 

De fem tesene for funksjonell respons som er presentert hos Kvithyld og Aasen (2013) er som 

følger: Responsen må gis underveis i skriveprosessen, responsen må være selektiv, responsen 

må være en dialog mellom skriver og responsgiver, responsen må motivere for revidering, og 

responsen må være forståelig og læringsfremmende.  
 

Gjennom respons underveis mottar elevene formativ vurdering, mens den summative 

vurderingen av det ferdige produktet avslutter læringsprosessen. I den siste vurderingen 

anbefales det ikke å komme med mange lærerkommentarer i tillegg til karakter. Det kan 

nemlig være vanskelig for elevene å forholde seg til den formative vurderingen så fort den 

summative vurderingen, i form av karakter, er satt (Krogh 2008). 
 

I den formative vurderingen er den faglige veiledningen sentral. Det handler også om at 

elevene gis veiledning og støtte i læringsprosessen på en tydelig og eksplisitt måte. På denne 

måten får man mulighet til å bruke et faglig metaspråk for å gjøre eleven i stand til å mestre 

på egen hånd. Dette kan knyttes til det jeg tidligere har skrevet om sosial mediering og 

scaffolding (Ross og Bruner 1976). 
 

At eleven vet formålet med teksten sin og hva som skal vurderes, har jeg tidligere beskrevet 

som essensielt. Selektiv respons betyr at man ikke kommenterer alt ved teksten på en gang, 

men fokuserer på noen punkter som helst er avtalt fra før. I en førskrivingsfase vil en lærer 

kunne definere kriteriene og definere formålet. Respons som dialog betyr at det ligger et 

prinsipp om dialog til grunn for selve tilbakemeldingen (Kvithyld og Aasen 2013). 

Interaksjonshypotesen, som er nevnt foran, fremhever nettopp at elevene seg imellom kan 

forhandle om tekst gjennom samskriving. Det samme kan gjøres mellom elev og lærer. I 

Richard Staubs forskning gis det en oppfordring om å lage en konversasjon i responsen, og i 

stedet for å ta kontroll over elevens tekst bør responsgiver legge til rette for å hjelpe eleven til 

å realisere sine hensikter (Staub 2000). I Black og Williams sine metastudier fremgår også at 

responsen skal hjelpe eleven til å realisere hensiktene med teksten, og at lærerens respons 

ikke skal gå på tvers av dette (Dysthe og Hertzberg 2009).  
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At responsen bør motivere, handler mye om det holdningsskapende arbeidet som ligger til 

grunn for læringsfremmende aktiviteter. Revidering av egne tekster bør aldri oppfattes som 

straff, og det bør etableres et miljø der det er tydelig at skriving er en prosess.  
 

Hvilke typer kommentarer har så vist seg å være effektive? Den lønnsomme responsen, slik 

den fremkommer gjennom Black og Williams’ metastudier, sier noe om at kommentarene må 

komme på rett tidspunkt, de må være forståelige for leseren, målrelaterte, relevante, konkrete 

og at det som kommenteres, oppfattes som konstruktivt og ikke som kritikk. På den andre 

siden må responsen vise både svakheter og styrker i teksten, og den må motivere til å reagere 

på responsen. Eleven må derfor være delaktig i vurderingen og involvere seg i den hvis 

responsen skal lykkes. På tekstnivå viser studiene at konkrete kommentarer er bedre enn 

generelle, og at det fungerer bedre med kommentarer i margen enn med sluttkommentarer. 

Det viser seg også at det er mer læring i å indikere feil i margen enn å rette dem i teksten.  
 

2.5 Skriveteorier 
 

Når jeg innledningsvis viser til læreplanen som sier at læreren skal bidra i utvikling og 

kvalitetssikring av lese- og skriveopplæring for andrespråkselever gjennom hele 

grunnskoleløpet, vil det si at skolen skal oppøve elevenes evne til å bruke språket på en 

systematisk, logisk og utforskende måte som er relevant i hvert enkelt fag. Den amerikanske 

literacy-forskeren James Paul Gee sier at vi må gi elevene tilgang til en sekundærdiskurs. Gee 

hevder at når vi tilegner oss morsmålet vårt, tilegner vi oss samtidig en sosial variant av språk 

og væremåter. Dette kaller vi primærdiskurs (Gee 2010). Vi tar etter våre foreldre, våre 

nærmeste og ulike relasjoner vi føres inn i (Penne 2010). Sekundærdiskursen er alle språklige 

og kommunikative møter utenfor vårt hjem og nærmiljø. Å forstå sekundærdiskursen handler 

om å måtte forholde seg til andre og andres tanker. De handlemåtene vi har i skolen, gjennom 

lærebøker, prosjektarbeid, eller ved at læreren formidler noe, er basert på sekundærdiskurser. 

Ikke alle elever er fortrolige med den diskursen, det kan gi manglende forståelse og dermed 

skape skoleproblemer (ibid.). Mange barn må derfor lære hvordan de for eksempel skal 

omgås fiksjon, og hvordan de skal kunne bygge opp tekster. Skolen oppgave er å føre 

elevene, med sine individuelle variasjoner, inn i en felles, skolsk sekundærdiskurs (Penne og 

Hertzberg 2008). 

Begrepet literacy blir ofte brukt for å omtale elevenes skriftspråklige kompetanse, eller 

skriftkyndighet. På norsk kan man bruke begrepet literasitet. Begrepet blir definert slik av 

Unesco (Unesco 2004): «Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, 
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communicate, compute and use printed and written materials associated with varying 

contexts.» 

Målet med utvikling av literasitet er å få større bevissthet om språkmakten vi omgis av i 

samfunnet i dag (Penne 2010). Skolen har et stort ansvar i å gi elevene et best mulig grunnlag 

for og utvikling av deres skriftspråklige kompetanse. 
 

Kvithyld og Kringstad presenterer i en artikkel i Bedre Skole i 2013 fem prinsipper for hva 

som er god skriveopplæring. Disse forskerne skriver at for at elevene skal lære å skrive, må de 

skrive mye. Elevene må altså få mye skriveerfaring for å bli gode skrivere. Det eksisterer to 

ulike trender innenfor skrivepedagogikken: Skriving på tvers av fag og skriving på fagenes 

premisser. Den første retningen, skriving på tvers av fag, vektlegger skriving som en måte å 

forstå og tilegne seg faget på. Skriving er et redskap for læring, refleksjon og 

kunnskapsutvikling. Dette står som et av prinsippene for god skriveopplæring.  
 

Et annet prinsipp er at vurderingen skal være formativ. Den summative vurderingen – der 

læreren «retter» tekster, og der tilbakemeldingene i stor grad fremstår som en argumentasjon, 

eller også dokumentasjon på karakteren som er satt – har lange tradisjoner i Norge.  
 

Med hensyn til formålet med skriveoppgaven handler en læringsfremmende vurderingspraksis 

også om å gi respons som er selektiv. Vurderingsforskning har vist at elever som er med på å 

diskutere formål og vurderingskriterier, opplever større motivasjon i læringsarbeidet 

(Kringstad og Kvithyld 2013). Jeg syns det er interessant å merke seg hva Kringstad og 

Kvithyld skriver om at responsen bør gis i samsvar med det forarbeidet elevene har gjort, for 

at de skal oppleve sammenheng og kontinuitet i oppgaven som skal utføres. I forarbeid med 

tekster inngår gjerne bruk av skrivestrategier, som det å se modelltekster som andre har 

skrevet, og å lage tankekart. Dette er i dag mer og mer tatt i bruk i skolen. 
 

Å gjøre elevene til strategiske skrivere er et tredje prinsipp. At elevene eksplisitt har fått 

opplæring i skrivestrategier, kan hjelpe i prosessen. Å inneha skrivestrategier betyr at elevene 

har lært noen prosedyrer og teknikker som tas i bruk for å gjennomføre en skriveoppgave 

(Hertzberg 2006). I en førskrivingsfase er det viktig å ha disse skrivestrategiene for at eleven 

skal kunne stille spørsmål til hvordan oppgaven skal løses, hva den spør etter, og hvilken 

sammenheng de skriver i; hva er hensikten med skriveoppgaven? Elevene vil trenge hjelp 

både til å forstå hvordan teksten skal se ut og hvordan skriveprosessen skal være. I denne 

fasen kan det være bra for elevenes motivasjon å bruke samskriving i klasserommet. Når to 

elever må sitte sammen og skrive, må de forhandle om teksten og hjelpe hverandre videre i 
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tekstskapingen. Dette kan relateres til interaksjonshypotesen som jeg nevnte innledningsvis, 

der det å forhandle om mening er et viktig stikkord.  
 

Et fjerde prinsipp som trekker frem, er å gi skriverammer som støtte for elevenes skriving. 

For å skape forståelse for skriverammer kan det være nyttig å lese modelltekster for å se på 

hvordan tekstene er bygd opp, og hva som er typiske kjennetegn ved teksten. Videre støtte 

kan også være skjemaer og støttesetninger som hjelper elevene til å lage innledning og 

avslutning, og bruk av sammenbindinger mellom setninger og avsnitt. Ved å gi skriverammer 

kan teksten brytes ned i mindre deler som igjen kan gjøre tekstarbeidet mer håndterlig for 

elevene i all typer tekstarbeid, både sakskriving og skjønnskriving (Kringstad og Kvithyld 

2013). Skriverammer kan forstås som stillasbygging (jf. Ross og Bruner 1976).  
 

Kringstad og Kvithyld mener at man må skape en kultur i klasserommene der man diskuterer 

tekst og skriving. Dette kjennetegner det femte prinsippet. Det som kjennetegner 

klasserommet og undervisningen til gode skrivelærere, er at det foregår en kontinuerlig 

klasseromssamtale der om skriving og om tekster: Man viser frem tekster, man undersøker 

sjangertrekk og diskuterer hva som gjør denne innledningen god, denne avsnittsmarkeringen 

uklar, og så videre (Pressley, 2006).  
 

Man kan dermed si at prinsippene for god skriveopplæring står for å gjøre skriveopplæringen 

eksplisitt gjennom modellering og opplæring i strategier. Skrivingen skal åpne for refleksjon 

og utvikling i flere fag og dialog og samhandling mellom elever og mellom lærer og elever er 

et mål når skrivingen gjøres i en prosess der responsen som gis er selektiv. Det er etter 

nyrevidert læreplan i 2013 mer på sin plass å bruke begrepet skrivehandling enn begrepet 

sjanger når elevene skal skrive egne tekster. Skriving handler om både innhold, form og 

formål.  
 

Det fireårige forskningsprosjektet SKRIV (Skriving som grunnleggende ferdighet og 

utfordring, 2006–2010) hadde som mål «å bidra til utvikling av tekstkompetanse og 

fagkompetanse hos nåtidige og fremtidige lærere i forhold til skriving i flere fag» (Smidt 

2010). Forskerne ønsket å finne ut hva slags kunnskap om tekst og skriving lærere og 

førskolelærere trenger for å kunne støtte barn og unges utvikling av skrivekompetanse og 

faglig kompetanse i ulike fag (Smidt 2010).  

En forutsetning for dette var å finne ut hva som kjennetegner skriving og skriveopplæringen i 

alle fag, siden skriving er en grunnleggende ferdighet. Skrivetrekanten er en modell som 
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SKRIV-prosjektet utviklet for å kunne analysere ytringer og skrivesituasjoner i skolen. Den er 

en visualisering av tre aspekter ved en ytring, nemlig det at skrivingen har en innholdsside 

(det teksten handler om), en formside (tekstens form) og et formål (det teksten skal brukes 

til). 

I autentiske skrivesituasjoner har skrivingen alltid et formål. Vi 

skriver fordi vi vil oppnå noe, enten skrivingen er rettet 

innover mot egen læring eller utover mot en eller flere 

mottakere (Evensen 2010). Hovedfunnet i SKRIV-prosjektet 

var at formålet med skriveoppgavene ofte er 

underkommunisert til elevene. Lærerne har gjerne formeninger 

om hva formålet er, men uten at dette blir godt nok formidlet til elevene. Elevene mangler 

ofte en klar forståelse av hvorfor de skal skrive, hva skriften skal brukes til, hva de skal lære 

når de skriver, og hvordan skrivingen i bestemte situasjoner kan bidra til at de utvikler 

skrivekompetansen sin (Smidt 2010). 

 

2.6 Tekstgrammatikk  
 

For å kunne gi en analyse av elevtekstene i mitt materiale har jeg måttet støtte meg til teorier 

om tekstgrammatikk på både mikronivå og makronivå. Hva fungerer i tekstene, hva fungerer 

ikke, og hvor ligger utfordringene til elevene for å kunne bli kompetente skrivere? Hva kan 

forklares ut fra andrespråksperspektivet, og hva er å regne som alderstypiske feil? Gjennom 

tekstgrammatikken har jeg forsøkt å fremstille en analyse av tekstene. Denne analysen har jeg 

deretter brukt når jeg ser etter spor av utvikling hos elevene etter responsrundene. I dette 

kapitlet redegjør jeg for tekstens makrostrukturer og mikrostrukturer. Jeg konsentrere meg 

mest om setningskoplinger og referentkoplinger. All annen grammatikk som er viktig når jeg 

analyserer tekstene, for eksempel syntaks, tempus, genus, dobbeltkonsonanter, sammensatte 

ord og tegnsetting redegjør jeg for i analysen innenfor hver enkelt tekst.  
 

Det er to hovedområder man kan se nærmere på innenfor tekstgrammatikk: makrostrukturer 

og mikrostrukturer. Makrostrukturer er det øvre nivået i teksten, for eksempel tekst innenfor 

større avsnitt. Mikrostrukturer er forbindelser mellom setninger og deler av setninger (Senje 

og Skjong 2005). 

Jeg vil også forklare begrepene koherens og kohesjon. Koherens er det underliggende, 

semantiske nivået som binder teksten sammen til en meningsbærende helhet. Kohesjon er det 
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som på overflaten konstituerer sammenbindingene, referentkoplinger og setningskoplinger 

(ibid). Kohesjonsmarkører på mikronivå, eller setningskoplinger som jeg vil bruke når jeg 

kommenterer elevtekstene, kan være sideordninger og underordninger, for eksempel ord som 

og – slike ord fungerer både som sammenbinding (konnektiv) og som hvileord (Berggreen, 

Sørland og Alver 2012). Jeg har valgt å kommentere følgende setningskoplinger der disse 

opptrer i elevenes tekster: Additive; Når vi skal legge til noe; og, samt, også, videre, dessuten, 

forresten, til og med. Temporale; Når vi vil uttrykke tid: da, når, mens, innen, siden.  Kausale; 

når vi vil uttrykke årsak: for, så, fordi, slik at, hvis, derfor, altså og dermed (Askeland, Otnes, 

Skjelbred og Aamotsbakken 2003).  
 

I boka God nok i norsk (Berggreen, Sørland og Alver 2012) handler et av kapitlene om 

hvordan andrespråkselevene utvikler ulike sider ved tekstkompetansen sin. Å binde 

nabosetninger til hverandre og få god sammenheng innenfor avsnitt i teksten er viktig for å få 

bedre tekster. Betegnelsen lokal tekstbinding blir da brukt. Lokal tekstbinding fører oss 

tilbake til konnektiver som nevnt overfor. I boka til Bergreen et al. blir det gjort rede for en 

studie av andrespråkselevers tekstbindingskompetanse. Anne Marit Vesteraas Danbolt (2001) 

undersøkte tekstbindingsforhold i fortellinger til ti minoritetselever i åttende klasse, alle med 

lang tid i norsk skole. Noen av elevene var født i Norge, mens andre først hadde begynt på 

norsk skole tredje klasse. Danbolt brukte en kontrollgruppe med 17 elever med norsk som 

førstespråk som sammenligningsgrunnlag. Studien tok for seg uklar referanse ved pronomen 

og villedende eller manglende setningskopling. Forskeren avdekket at elevene kunne gjøre 

noen feil, men viste ingen gjennomgående problemer med grammatisk referansebinding. Det 

jeg syns er interessant å merke seg, er at de to elevergruppene skilte seg fra hverandre når det 

gjaldt setningskopling. Andrespråkselevene var alene om det forskeren kaller manglende 

setningskopling. Det var oftest additive bindinger eller koplinger som manglet. Elevene som 

gjorde slike feil, hadde også andre typer setningsfeil. Danbolt fant også ut at elevene kunne 

bruke villedende setningskopling i begge elevgruppene. Elever kunne ofte bruke og og men 

der det helst burde vært valgt en annen konjunksjon. Elevene kunne for eksempel bruke men 

selv om det ikke forekom en kontrast mellom de to setningene (Berggreen, Sørland og Alver 

2012). 

Lokal tekstbinding handler ikke bare om setningskopling, men også om referentkopling. 

Referentkopling handler om å holde orden på innholdsmoment som blir nevnt flere ganger 

(Senje og Skjong 2005). I et eksempel fra en av tekstene i mitt materiale viser et avsnitt dårlig 
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referentbinding: «En av de rare mennene forklarte at den onde ildherskeren hadde styrt landet 

i flere år, mens de har ventet på den sanne keiseren eller hans eldste sønn som skulle sette en 

stopper for den gamle kongen.» Her ser vi at de, som kommer i setningen etter komma, nok 

viser tilbake til de rare mennene, men referansen er allikevel noe uklar. Hans andre sønn er 

kanskje en referanse tilbake til den sanne keiseren, men den onde ildherskeren er også nevnt i 

setningen før komma, så kopingen her er også uklar.  
 

En studie av referentkoplinger er også omtalt i boka God nok i norsk. Ingvild Nistov har i 

flere publikasjoner (1995, 2001, 2003) avdekket ulike referanseutfordringer ved skriving på 

andrespråket. Hennes informanter var nyankomne elever i ungdomsskolealder. Både de 

informantene som var nyankomne, og elever i kontrollgruppa, som var førstespråkselever, 

brukte egennavn og fellesnavn i starten av setninger for så å følge opp med pronomenbruk når 

de fortsatte referansekjeden. Men andrespråksbrukere forbeholdt pronomenbruken til omtale 

av mennesker, mens ikke-menneskelige innslag ble omtalt med substantiv, med andre ord 

uten bruk av den eller det. Bare den eleven som var kommet lengst i sin språklige utvikling, 

begynte å bruke pronomenet den i løpet av studien (Nistov 2003, referert i Bergreen, Sørland 

og Alver 2012). Dette har vært interessant å merke seg for min del når jeg har sett på 

referentkoplingene i mitt materiale.  
 

Elevene trenger et metaspråk om de skal bli i stand til å snakke om egne ferdigheter og være 

bevisste på grammatikken i språket. Å ha kunnskap om og kunne benytte seg av lokal 

tekstbinding, altså setningskoplinger og referentkoplinger, kan i tillegg til å gi elevene økt 

bevissthet, også være med å heve tekstene deres dersom de benytter seg av denne 

kunnskapen. Jeg benytter meg av betegnelsene setningskopling og referentkopling videre i 

min analyse. 

 

2.7 Oppbygging av fortellinger 

Elevene i mitt materiale har skrevet fortellinger med innslag av fantasyelementer der 

spennende hendelser, mystiske karakterer, magiske gjenstander og magiske passasjer skal 

være en del av innholdet. Det er viktig for meg å få frem hvordan teoriene ser på oppbygging 

av fortellinger, og hva som karakteriserer en fortelling. 

En mye brukt modell for analyse av muntlige fortellinger er Labovs sjangerskjema for 

fortellinger (Labov 1972). Denne kan også være nyttig å bruke ved analyse av skriftlige 
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fortellinger. Dette skjemaet er en måte å beskrive den overordnede 

sammenhengen av tekstelementer på. Sjangerskjemaet er med på å 

vise en global koherens i en fortelling og en struktur av komponenter 

for fortellinger generelt (Senje og Skjong 2005). Skjemaet er også 

kalt fortellingsdiamanten for å vise at de enkelte komponentene ikke 

alltid følger etter hverandre lineært (ibid.). Labovs modell inneholder 

komponentene sammendrag, orientering, komplikasjon, evaluering, løsning og avslutning.  
 

Sammendrag: Noen av overskriftene elevene velger, fungerer også som et sammendrag der 

elevene nærmest gjengir innholdet i kortform.  
 

Orientering: Mange elever mestrer å introdusere leserne for tekstens miljø, personer og tid 

(Berggreen, Sørland og Alver 2012). Dette kan skje allerede i overskriften.  
 

Komplikasjon: I hoveddelen av fortellingen oppstår gjerne komplikasjonene. I denne delen 

ligger hovedhandlingen, spenningsoppbyggingen med et problem som skal løses, forsøk på å 

løse problemene og vendepunkt(ene).   
 

Evaluering: Dersom fortellingen legger opp til at fortellingen skal ha en slags mening eller 

fortelle oss noe utover selve handlingen, har den med en evaluering. En evaluering kan opptre 

alle steder i teksten.  
 

Løsning: Under løsningsdelen av fortellingen avslutter skriveren handlingsutviklingen, og vi 

får høre hvordan det gikk. Alle fortellinger har ikke nødvendigvis en harmonisk løsning der 

alt ender bra og konfliktene er løst.  
 

Avslutning: Selve avslutningen i fortellingen gir ikke bare en løsning på komplikasjonene. 

Den kan også gi leseren en mulighet til å «samle løse tråder» og å forstå og fordøye det som 

har hendt (Senje og Skjong 2005).   
 

Jeg har forsøkt å gi en kort innføring i Labovs modell om hvordan fortellinger bygges opp. I 

mitt materiale av elevtekster har jeg funnet igjen de ulike elementene i modellen og brukt 

dette som en del av tekstanalysen.   

2.8 Skriving som grunnleggende ferdighet 

I 2003 så en ekspertgruppe som besto av Ragnar Thygesen, Lars Sigfred Evensen, Kjell Lars 

Berge, Wenche Vagle og Rolf Fasting på utviklingen av nasjonale skriveprøver. Utviklingen 
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av skriveprøvene baserte seg på en ny forståelse av skriving som grunnleggende ferdighet på 

tvers av fag. Skrivingens funksjon ble lagt til grunn når ekspertgruppen skulle definere hva 

skriving og skriveferdigheter er.  
 

I analysen av elevtekstene ønsker jeg å benytte meg av «Forventningsnormer knyttet til 

vurderingsområder i tekst», som er et ledd i læringsstøttende vurdering utgitt av 

Skrivesenteret i Trondheim. Det grunnleggende synet på skriving som er nedfelt i 

skrivehjulet, vurderingsområdene og forventningsnormene, blir sett på som en overordnet 

ramme som er ment i steget mot gode og læringsfremmende tilbakemeldinger til elevene 

(NORM-prosjektet, 2012–2013, Skrivesenteret).  
 

Områdene til vurdering er: Kommunikasjon, Innhold, Tekstoppbygging, Språkbruk, 

Rettskriving og formverk, Tegnsetting samt Bruk av skriftmediet. På 8. trinn er det 

følgende punkter som blir nevnt under de 7 hovedområdene for forventningsnormer: 

1: Kommunikasjon 2: Innhold 3: Tekstoppbygging 

 

4: Språkbruk 

-innta relevante 

skriverposisjoner og 

kunne veksle mellom 

ulike relevante 

skriveposisjoner 

-vende seg på en relevant 

måte til kjente og/eller 

ukjente lesere 

-presentere egne og 

andres forestillinger, 

erfaringer og synspunkter 

på en utdypet måte 

-presentere og utdype et 

innhold som er tematisk 

relevant 

-tilpasse mengden av 

innhold til det teksten 

handler om 

-mestere ulike måter å 

konstruere tekster på 

-komponere teksten på en 

formålstjenelig måte (for 

eksempel sjanger) 

-mestre avsnitt som 

organiseringsprinsipp 

-bruke varierte 

koplingsmarkører for å 

uttrykke sammenheng i 

tekst 

-bygge opp komplekse og 

varierte setninger 

-bruke et relevant, variert 

og presist ordforråd, også 

fagbegreper 

-bruke en relevant 

språklig stil 

-bruke varierte språklige 

virkemidler 

 

5.Rettskriving og formverk 

 

6.Tegnsetting 7.Bruk av skriftmediet 

-mestre ortografisk skriving 

-mestre skillet mellom og/å, da/når 

 

-mestre bruk av kolon, parentes og 

bindestrek 

-bruke komma mellom 

helsetninger 

-bruke komma etter leddsetninger 

-lage et oversiktlig og 

hensiktsmessig sideoppsett 

-kombinere ulike multimodale 

uttrykksmidler for å skape helhet 

og mening i teksten 

-bruke digitale tekstressurser med 

ulike kommunikative og estetiske 

formål 
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Dette er områder jeg vil se nærmere på i min analyse av elevtekstene.  
 

2.9 Andrespråksteorier  
 

Mitt forskningsspørsmål omhandler ikke skriveutvikling generelt. Jeg har valgt å fordype meg 

i skriveutviklingen for elever med norsk som andrespråk. Jeg syns derfor det er viktig å bruke 

andrespråksteorier når jeg belyser mine spørsmål. Jeg har ønsket å se om mine informanter 

har utfordringer knyttet til andrespråksteoriene, som for eksempel om språket bærer mye preg 

av mellomspråk. For at læreren skal kunne hjelpe elever med norsk som andrespråk i deres 

skriveutvikling, er det nødvendig å kjenne til teorier rundt dette. Jeg bruker altså det jeg nå 

presenterer inn i min analyse. Teorier om innputt og evidens har jeg tatt med fordi jeg mener 

det er viktig med tanke på det jeg har observert av tilbakemeldinger til elevene, både muntlig 

og skriftlig.  
 

Andrespråkslæring er det å lære et nytt språk i tillegg til morsmålet, eller førstespråket. Når 

man lærer et språk som andrespråk i skolealder, skjer dette både i og utenfor klasserom, 

gjennom mer eller mindre styrte læringsprosesser på skolen og i naturlig kommunikasjon på 

og utenfor skolen (Berggreen og Tenfjord 1999).  
 

Mellomspråk er en faglig term for språket til andrespråksinnlæreren, og det refererer til 

innlærerens systematiske språklige viten om språk nummer to (Selinker 1972). Den 

amerikanske språkforskeren Larry Selinker (1972) hevder, i likhet med Chomsky (1959), at 

innlæreren av et språk bygger opp det nye språket systematisk. Forenklinger, generaliseringer 

og unngåelse er vanlige trekk ved andrespråksteksten (Selj 2008). Mellomspråk er et språk 

som er i utvikling da det inneholder trekk som endres over tid (Berggreen og Tenfjord 2011).   
 

I andrespråksutviklingen kan stadiene spenne fra et tidlig stadium, der innlæreren har et 

minimalt språksystem, til et målspråksnært eller fullt utbygd system. Ikke alle innlærere når å 

utvikle andrespråket sitt til et høyt nivå. For noen kan innlæringen av enkelte aspekter ved 

språklæringen stoppe opp (Berggreen og Tenfjord 1999). Selinker foreslo å identifisere fem 

ulike, sentrale prosesser i andrespråkslæringen; disse omtales som mellomspråkshypotesene: 

Overføring fra morsmål, overføring fra undervisning, læringsstrategier, 

kommunikasjonsstrategier og overgeneraliseringer av regler i målspråket. De fem hypotesene 

var et forsøk på å identifisere grunnleggende kognitive prosesser som skaper mellomspråk. 

Fossilisering, eller forsteining er også begreper i Selinkers mellomspråksteori. Dette 

fenomenet innebærer at enkelte språklige strukturer kan bli værende uendret i mellomspråket 
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uavhengig av alder, undervisning og lengde på læringstiden. Dette er spesielt for 

mellomspråket og skjer ikke i førstespråkslæringen. Innlæreren ser ut til å beherske bestemte 

konstruksjoner i språket, men kan under stress eller når han er spesielt ivrig, falle tilbake til 

feilmønstre når setninger konstrueres (Berggreen og Tenfjord 1999).  
 

I kapitlet «Andrespråkseleven og målspråket» i boka Språkdidaktikk for norsklæreren skriver 

Hilditch og Aarsæther at «målet med å gjøre en mellomspråksanalyse, er å beskrive alle 

aspekter ved språket med tanke på å veilede eleven videre i arbeidet med å lære norsk» 

(Hilditch og Aarsæther 2011:14). En lærer bør være opptatt av hva som også fungerer i 

teksten og gi respons på dette, men samtidig trekke frem noen områder ved det språklige i 

teksten som eleven skal arbeide videre med. Her kan Vygotskijs (1971) nærmeste sone for 

utvikling være viktig å ha i tankene, der lærerens støtte er med på å vise hvordan eleven skal 

utføre noe, tenke og snakke, og ikke bare hva han skal gjøre. Dette kaller Bruner for 

scaffolding (1978).  
 

I den siste delen av teorikapitlet har jeg kommet inn på andrespråksteorier. Å lære seg et nytt 

språk skjer ikke bare på skolen, men også på andre arenaer i menneskers liv. Læringsrommet 

kan da være både de styrte situasjonene i skolen og andre situasjoner utenfor skolen. Når 

elevene forenkler, generaliserer og unngår ord og uttrykk, er dette flere sider av det såkalte 

mellomspråket. Å være bevisst på hvordan elevene skal veiledes, og hva de språklig skal 

veiledes i, er nødvendig for læreren å ha kunnskap om.  

 

3.0 Metode og materiale  

 

3.1 Innledning  
 

I dette kapitlet vil jeg redegjør for hvilke metoder som er brukt i denne oppgaven. Hvilke 

metoder som brukes, har betydning for hvilke resultater man ender med. Oppgavens 

problemstilling legger føringer for hvilke metoder det er hensiktsmessig å bruke.  

«Det er faktisk undersøkelsens forskningsspørsmål som styrer valg av metode, og som avgjør 

hvor vellykket forskningsprosjektet er, fordi det angir spørsmål som undersøkelsen forventes 

å gi et svar på» (Johannesen et al. 2004: 56).  
 

Først vil jeg presenterer den metodiske tilnærmingen som er brukt på et overordnet nivå, så 

vil jeg i andre del presentere den fremgangsmåten jeg har benyttet meg av i oppgaven. 
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3.2 Kvalitativ forskningsmetode  
 

I den første delen vil jeg presentere kvalitativ forskningsmetode, operasjonalisering av 

begrepene, intervju som metode og til slutt vil jeg si noe om ytre og indre validitet og 

triangulering.  
 

I kvalitativ metode er det en større nærhet mellom den som forsker og den som blir forsket på, 

enn det vil være i en kvantitativ tilnærming. Gjennom kvalitativ metode kan man få mulighet 

til å få innsikt i områder på en dypere måte enn ved kvantitative metoder, slik som ved 

spørreundersøkelser i større omfang. Metoden kan altså være med på å gi en dypere innsikt i 

temaene jeg har valgt ut for min undersøkelse. Jeg mener at mitt forskningsspørsmål åpnet 

opp for å bruke kvalitativ metode med intervju, observasjon og innsamling av skrevne tekster 

til analyse. Mitt utvalg var sju elever, og kvalitativ metode egner seg på mindre datamengder. 

Forskningsspørsmålene mine har vært på hvilken måte tilbakemeldingene kan hjelpe elevene, 

samt på hvilke måter de blir gitt. Ved å nærlese og analysere sju tekster med respons på både 

1. utkast og sluttprodukt har jeg kunnet nærme meg spørsmålene på en dypere måte. På 

bakgrunn av oppgavens størrelse og tidsaspektet mener jeg det har vært tilstrekkelig med sju 

elever og to lærere som mine informanter. Alle informantene har vært like viktige. 

Informantene blant elevene er homogene, slik jeg ser det, ut fra noen kriterier: alder, at de alle 

har norsk som sitt andrespråk, at de har all sin skolegang i Norge (kun en elev som har et års 

opphold i et annet land), og at de har vedtak om særskilt norskopplæring. Kjønn, språklig og 

kulturell bakgrunn og karakternivå er allikevel ulikt for elevene. Lærerne og deres bakgrunn, 

erfaring og utdanningsnivå er diskutert i analysedelen av min oppgave.  

 

3.3 Operasjonalisering av begrepene  
 

I mitt forskningsspørsmål ligger det tre begreper som må operasjonaliseres. 

Skrivekompetanse, andrespråksteksten og prosesskriving. Operasjonaliseringen er 

observerbare indikatorer som stemmer med den teoretiske definisjonen vi har gitt begrepene 

(Kleven 2011). 

Skrivekompetanse: I skrivekompetanse tar jeg utgangspunkt i definisjonene som jeg har nevnt 

innledningsvis. I analysen av elevtekstene ønsker jeg å benytte meg av «Forventningsnormer 

knyttet til vurderingsområder i tekst», som er et ledd i læringsstøttende vurdering utgitt av 

Skrivesenteret i Trondheim. (NORM-prosjektet, 2012–2013, Skrivesenteret). Områdene til 

vurdering er: Kommunikasjon, Innhold, Tekstoppbygging, Språkbruk, Rettskriving og 
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formverk, Tegnsetting samt Bruk av skriftmediet. 
 

Andrespråksteksten: Med andrespråksteksten mener jeg at teksten er skrevet av en elev som 

har norsk som sitt andrespråk, og at eleven på skrivetidspunktet har vedtak om særskilt 

norskopplæring i skolen.  
 

Prosesskriving: At det praktiseres førskriving, utkast, at det gis respons, og at teksten 

omarbeides. Begrepene tilbakemeldinger, kommentarer og feedback brukes også om respons 

med tilsvarende betydning.  

3.4 Observasjon 
 

Når er observasjon en god metode? Når forskeren ønsker direkte tilgang til det han/hun skal 

undersøke, for eksempel samhandling mellom mennesker, som i mitt tilfelle vil være elever 

og lærer i klasserommet, kan observasjon være en god metode. De områdene jeg vil være 

interessert i å observere på, er: hvordan oppgaven blir gitt, kriterier for oppgaven, informasjon 

til elevene og uttalt forventninger fra læreren. Kunnskap om elevenes skrivekompetanse eller 

om deres forhold til prosesskriving kan ikke genereres uten observasjon i en naturlig setting 

fordi kunnskap ikke alltid er mulig å formulere, huske eller konstruere i et intervju 

(Johannesen, Tufte og Kristoffersen 2010). Visuell og annen informasjon som appellerer til 

våre sanser, kan være viktig å ta i bruk, men på den andre siden kan for eksempel mine 

synspunkter, erfaringer og det teorigrunnlag jeg baserer meg på, være til hinder for å innta en 

objektiv forskerrolle. Mine observasjoner må derfor nøye drøftes i oppgavens analysedel. 

Observasjonen kan være enten åpen eller strukturert. Er den åpen, kan det være mulig å skifte 

retning underveis og kunne stille seg åpen for det som synes interessant (Kleven 2011). Det 

jeg skriver om observasjonene i klasserommene ligger som vedlegg 16b. 

Observasjonsskjemaet jeg benyttet meg av ligger som vedlegg 16a. Observasjonene er senere 

brukt inn i analysen som kommer i delkapittel 7.1.5 og 7.2.6. 

 

3.5 Det kvalitative intervjuet  
 

Kvale og Brinkman (2009) karakteriserte det kvalitative forskningsintervjuet som en samtale 

med en struktur og et formål (Johannesen, Tufte og Kristoffersen 2010). Strukturen handler 

om rollefordelingen, der partene ofte ikke er likestilte. Hovedhensikten med intervjuet er å 

forstå eller beskrive noe. Intervju kan bære preg av dialog mer enn kun det å spørre og svare. 

Jeg har forsøkt å stille beskrivende spørsmål, knyttet til for eksempel handling fra elevens 

eller lærerens side. Og deretter fortolkende spørsmål: hvordan informantene vurderer noe, 
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oppfatter noe, tolker hendelser eller handlinger og deres reaksjoner. Jeg har altså vært 

interessert i å skape en dialog rundt hvordan den som intervjues opplever noe. 

Informanten får større frihet til å uttrykke seg gjennom et intervju enn ved bruk av 

spørreskjemaer. Erfaringer og oppfatninger kommer best frem når informanten kan være med 

på å bestemme hva som skal tas opp. På denne måten blir det mer dialog fremfor rigide, 

ferdigoppstilte spørsmål. Forskningsspørsmålet mitt har i utgangspunktet et dialogisk 

perspektiv, så i så måte mener jeg at dialog i datainnsamlingen ble viktig. Mye av kunnskapen 

er situasjonsbestemt, den kommer til uttrykk i en sosial situasjon. Sosiale fenomener er 

komplekse, og gjennom intervjuer kan man få frem kompleksitet og nyanser (Johannesen, 

Tufte og Kristoffersen 2010).  
 

Jeg benyttet meg av et halvstukturert intervju. Fordelen med dette kan være fleksibilitet i 

intervjusituasjonen. Det var viktig at elevene var åpne, og at jeg kunne få til en fortrolig 

samtale. Samtidig visste jeg hva jeg ønsket å avdekke fra lærerens og elevenes side, slik at 

rammene for intervjuet var planlagt. Jeg tok utgangspunkt i intervjuguiden til Kvale og 

Brinkmann, der følgende typer spørsmål ligger til grunn: faktaspørsmål, 

introduksjonsspørsmål, nøkkelspørsmål, sensitive spørsmål og avslutning.  
 

3.6 Triangulering   
 

 Ved triangulering bruker man operasjonaliseringer som er så forskjellige som mulig. Dette 

for å forbedre validiteten. Jeg tok derfor i bruk både observasjon, innhenting av tekster samt 

intervju av både elever og lærer. Intervjuene kan ses på som supplerende metoder til 

innsamling av tekster og observasjon.  
 

3.7 Ytre validitet  
 

Ved spørsmål om ytre validitet spør man gjerne om hvilke personer resultatene er gyldige for, 

og i hvilke situasjoner resultatet er gyldig. I forskningen er det et ønske om at de resultatene 

som foreligger etter et forskningsarbeid, skal kunne overføres til andre kontekster (Kleven 

2011). I en slik sammenheng kan man snakke om at resultatene skal generaliseres eller 

«overføres» til lignende kontekster. Jeg har diskutert mine funn grundig i analysedelen. Her 

har jeg tolket resultatene og satt dem inn i en sammenheng. De resultatene jeg har bidratt 

med, kan altså ses i en sammenheng med resultater fra annen, tidligere forskning.   
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3.8 Indre validitet 
 

Indre validitet innebærer at man kan stole på den tolkningen som fremsettes om relasjoner 

mellom variabler (Kleven 2011). I mitt tilfelle er forskningsspørsmålet: I hvilken grad kan 

lærerens tilbakemeldinger på andrespråksteksten bidra til å forbedre elevens 

skrivekompetanse på 8. trinn, og på hvilken måte gis disse tilbakemeldingene? Jeg har hatt en 

hypotese om at eksplisitte tilbakemeldinger som gis på en systematisk måte, kan hjelpe 

elevene i større grad enn bare en formativ vurdering gitt sammen med den summative, for jeg 

ser skriving som en prosess som foregår mellom flere parter. Jeg støtter meg altså til teorier 

om viktigheten av samhandling og interaksjon. Spørsmålet om den indre validiteten blir viktig 

og aktuelt når man tolker årsakssammenhengen mellom variabler. Fordi jeg ønsker å se 

virkningen av noe, ser jeg også på om opplegget til læreren har vært en medvirkende årsak til 

forandring (Kleven 2011).  
 

4.0 Fremgangsmåte  

 

I denne delen presenterer utvalget og rekruttering av mine informanter og bakgrunnen for 

mine valg.  
 

4.1 Utvalg og rekruttering av informanter  
 

For å finne ut mer om mitt forskningsspørsmål valgte jeg å gjøre observasjoner av oppstarten 

av en skriveoppgave hos to åttendeklasser i faget norsk. Jeg ønsket å være til stede da elevene 

starter på oppgaven sin, og jeg fulgte dem gjennom skrivingen i noen skoletimer. Deretter 

samlet jeg inn tankekart og tekster i 1. utkast og endelig utgave fra syv elever til analyse for å 

se etter spor av utvikling. Elevene ble i etterkant av skriveoppgaven intervjuet av meg. Jeg 

intervjuet deretter de to lærerne som hadde hver sin norskklassene. Arbeidet med tekstene i 

klassene foregikk over to–tre uker i februar 2014, og jeg var ferdig med innsamlingen min i 

mars 2014. Skolen der jeg har hentet inn empirien min, er den skolen jeg selv arbeider på. 

Inneværende skoleår er det sjette skoleåret jeg er på ungdomsstrinnet på denne skolen. 

Elevene som utgjør mitt materiale, er ikke mine egne elever, og jeg følger ikke disse elevene i 

det daglige. Før jeg kunne bestemme meg for å bruke egen skole, måtte jeg forsikre meg om 

at norsklærerne på 8. trinn bruker respons i skriveoppgaver, at de i alle fall har én runde med 

tilbakemeldinger, og at de jobber med skriving som en prosess med veiledning på skolen. Alle  

elevene og de to lærerne har fått fiktive navn eller nummer.  
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4.2 Elever og bakgrunn  
 

Jeg har tatt for meg en skole i Oslo, i et område der majoriteten av elevene ved skolene har 

minoritetsbakgrunn. Klassetrinnet er 8. trinn, og skolen er min arbeidsplass. 

Elevene jeg har brukt som mine informanter, sju ulike elever, har minoritetsspråklig 

bakgrunn, men har hatt nesten all sin skolegang i Norge. De har ulik språklig bakgrunn: 

somalisk, urdu, arabisk, berbisk, hindi og vietnamesisk. Grunnen til at jeg ønsket å bruke 

elever som har gått mange år i skolen, er at elevene bør inneha en viss skrive- og 

språkkompetanse som gjør at de kan nyttiggjøre seg læreres respons med hensyn til både 

innhold, form og språk. Jeg syns overgangen mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet også var 

interessant med tanke på at elevene vil oppleve å jobbe mot nye kompetansemål og vil møte 

en annen form for vurdering enn det de har på barneskolen, nemlig karakterer. På den andre 

siden skulle elevene ha vedtak om særskilt norskopplæring. Dette fordi jeg ville fordype meg 

i tekster der elevene eventuelt ville ha utfordringer og behov for respons og støtte. Elever med 

et annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring hvis de trenger 

dette for å følge den ordinære undervisningen. I tillegg til særskilt norskopplæring kan 

elevene også få tospråklig fagopplæring, morsmålsopplæring og tilrettelagt opplæring hvis 

kommunen ikke kan tilby tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring (Udir 2013). 

Andre kriterier for utvalg er at det skulle være både jenter og gutter. Jeg plukket altså 

tilfeldige elever ut fra kriteriene at de var på 8. trinn, ut fra at begge kjønn var representert og 

at de hadde vedtak om særskilt norskopplæring.  
 

Jeg intervjuet elevene om hvordan, eller om, de finner tilbakemeldingene nyttige, hvordan de 

bruker tilbakemeldingene, og hva de ser på som sine største utfordringer i skriveutviklingen. 

Intensjonen med elevintervjuer er å kunne innhente beskrivelser slik elevene ser det, for å 

kunne tolke betydningen av det jeg forsøker å finne ut av i mitt forskningsspørsmål. For at 

intervjuet skulle gi høy reliabilitet, tok jeg i bruk åpne spørsmål og strukturert observasjon. 

4.3 Lærere og bakgrunn  
 

Jeg har gjennomført intervju med to norsklærere på 8. trinn som underviser de sju elevene for 

å undersøke hvordan responsen blir gitt, hvor mange runder responsen kommer i, om det gis 

formativ respons sammen med den summative, og hva de ser på som det mest utfordrende i 

elevens skriveutvikling på dette trinnet.  
 

Lærer nr. 1 har noe norskfaglig bakgrunn, med kompetanse i litteratur og fagoversetting. Hun 
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har ikke PPU og har jobbet i skolen i ca. tre år. Læreren er ny for klassen og ny i lærerteamet 

for 8. trinn dette skoleåret.  
 

Læreren nr. 2 har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og har kompetanse i norsk som 

andrespråk. Hun har også arbeidet mange år på samme skole. 

 

5.0 Skriveoppgaven  

 

Oppgaven som blir gitt av lærerne (se vedlegg 1), har en tydelig «bestilling». Sjanger blir 

oppgitt, og elevene blir eksplisitt fortalt at de skal bruke skrivestrategier før de starter med 

selve skrivingen. Det blir tydelig, enten i form av direkte beskjed eller gjennom spørsmål stilt 

krav om at elevene må fokusere på selve handlingen i fortellingen, at det skal være tydelig 

hvilken tid handlingen foregår i, at de må velge seg ut noen personer som skal være med, at 

det hele må foregå i en fantasiverden, at de må lage en magisk passasje over til 

fantasiverdenen, at magiske gjenstander er med, at det må være en tydelig helt, og at de skal 

legge vekt på å tenke ut slutten i fortellingen.  
 

Tankekartet der elevene planlegger skrivingen og kommer med de første ideene, skal 

godkjennes av læreren og er en del av før-skrivingen. Tankekartene har jeg valgt å ikke ta 

med videre i min analyse både på grunn av oppgavens omfang og fordi ikke alle elevene 

skrev og brukte disse i like stor grad.  
 

Oppgaven har ikke noen tydelige vurderingskriterier utover kommunikasjon, innhold og 

tekstoppbygging. Det er ikke sagt eksplisitt at elevene skal fokusere på språk, rettskriving og 

tegnsetting. Oppgaven vil allikevel bli formelt vurdert med karakter.  
 

Det kommer tydelig frem at elevene vil motta respons etter 1. utkast, og tidsrammen er 

oppgitt. Det er ikke skrevet i oppgaveteksten på hvilken måte responsen vil bli gitt, men at 

elevene skal bruke den til å bearbeide teksten sin videre. Ordet respons blir for øvrig ikke 

brukt, i stedet brukes ordet tilbakemelding.  
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6.0 Analyse av elevtekstene 

 

I denne delene av oppgaven vil jeg presenterer analysen av elevtekstene. Jeg tar for meg tre 

elevtekster med respons fra klasse 8X først, deretter fire elevtekster fra klasse 8Y. Jeg har 

tidligere nevnt at jeg vil bruke punktene fra NORM-prosjektet i analysen av elevtekstene 

(NORM-prosjektet, 2012–2013, Skrivesenteret). Elevens tekster ligger som vedlegg i 1. 

utkast og sluttprodukt. 1. utkastene har linjemarkeringer siden tekstene er relativt korte. Når 

teksten har blitt lengre i sluttproduktet har jeg benyttet meg av avsnittsmarkeringer da jeg 

mener dette er mer oversiktlig.  

 

6.1.0 Tekster fra klasse 8X  

 

6.1.0.1 Anusaji – analyse av 1. utkast. (Se vedlegg 2a) 
 

Anusaji er født og oppvokst i Norge og har indisk bakgrunn. Hun har hele skolegangen sin i 

norsk skole. Anusaji har skrevet teksten «Den magiske flasken». Førsteutkastet hennes var på 

noe under én side og er skrevet med relativt stor skriftstørrelse.  
 

Kommunikasjon: Eleven har skrevet en tydelig start med en introduksjon av både tid og 

person. Vi blir introdusert til det vi kan tro er hovedpersonen, og at denne kjører fly. Fra 

første stund bygger eleven opp spenningen med blant annet å bruke adjektiv og tidsfraser som 

annerledes og mange ganger.  
 

Innhold: Det skjer noe dramatisk helt i starten av fortellingen, og vi hører om fly som det er 

noe galt med, at hovedpersonen ikke får tak i kontrolltårne, og at passasjerene i flyet må ta på 

oksygenmasker og redningsvester. Umiddelbart får man ikke følelsen av dette er en 

fantasyfortelling, men det kan heller ikke utelukkes da eleven muligens har startet i den 

virkelige verdenen og etter hvert skal ta oss over i den magiske verdenen via en magisk 

passasje.  
 

Spenningen bygges opp på under én side, så i så måte er innledningen oppbygd på en effektiv 

måte.  
 

Tekstoppbygging: Teksten er delt opp i avsnitt, men i to av avsnittene er det ikke gjort 

hensiktsmessig da avsnittsskillet kommer midt i en setning, i linje 10 og 11. Resten er fint satt 

opp og organisert. 

Eleven holder seg innenfor sjangeren, eller skrivehandlingen slik det blir bedt om i oppgaven. 

Dette kan vi se i endelig utgave da starten på fortellingen senere leder inn til en slags magisk 
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hendelse, eller passasje. Eleven bruker setningskoplinger som men. Det er brukt opptil sju 

ganger på én side. 

Språkbruk: Når det gjelder språklige virkemidler, ser jeg at eleven bruker flere adjektiv og 

adverb som annerledes, sakte, redd, modig, feil. Dette mener jeg er noe av styrken i 

førsteutkastet, nemlig at eleven klarer å beskrive mye på kort tid gjennom utstrakt bruk av og 

variasjon i verb, substantiv og forsterkerord. Ordforrådet er dermed variert. 

Substantiv Verb Adjektiv og adverb 

fly, nettverk, telefon, traffic 

controllerne, ovnen, kameraet, 

redningsvester, setene, 

oksygenmasker  

kjørte, svette, slå på, brenne, 

kontrollere, ta på 

annerledes, sakte, redd, modig, 

feil, mange  

 

Eleven har på et tidspunkt i teksten et skifte i bruk av verbtider. Hun starter i preteritum, men 

skifter til presens i siste avsnitt. 1. setning i siste avsnitt fungerer egentlig med bruk av 

presens i linje 17: «Vikki slår på et kamera.» Men i linje 18 og 19 blandes verbtidene i én og 

samme setning: «han blir litt redd, men han prøvde å være modig.» Dette mener jeg er et 

område der eleven har potensial til endring da hun mestrer verbtidene godt i starten.  
 

I linje 14 og 15 blir syntaksen brutt: « Vikki skulle slå av ovnen, men da så han at ovnen var 

ikke på.» Eleven mestrer å plassere ordet ikke andre steder i teksten, så det kan antas at dette 

ikke er noen gjennomgående feil. Adverbet ikke, som uttrykker negasjon (nekting), har en 

nokså fast plass i setningen. Det skal stå etter (første del av) verbalet i hovedsetninger og 

foran verbalet i leddsetninger. Noen språk, som tamil, har egne verb for å bekrefte eller 

avkrefte. Karen Lund (1997) mener at innlæreren orienterer seg ut fra hovedverbet når de 

nekter, og ikke ut fra finitt / ikke finitt verbal eller helsetning/leddsetning. Da vil han/hun i 

første omgang plassere nektingen fremfor verbalet, for senere å innse at det er galt og plassere 

nektingen etter hovedverbet (Berggreen, Sørland og Alver 2012).  
 

Rettskriving/formverk: Eleven har ikke mange ortografiske feil, men sj-lyden feilskrives i 

ordet «å sjekke». Dette kommenteres av læreren. Eleven har i siste avsnitt i førsteutkastet, 

linje 17 en setning som starter med når, men som burde vert startet med da. Dette antas å 

være mer knyttet til aldersadekvate feil i større grad enn andrespråksfeil.  
 

Tegnsetting: Under dette punktet vurderes det om skriveren behersker de formelle reglene for 

bruk av skilletegn. Eleven mestrer i liten grad å sette komma foran men. Kun ett sted gjøres 

dette, i linje 7. Det kan tyde på at hun kjenner regelen, men at hun allikevel ikke mestrer å 
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bruke den gjennomgående. Eleven setter punktum for sjeldent, noe som fører til lange 

setninger. 

Bruk av skriftmediet: Eleven har i 1. utkast brukt en stor skrifttype og fet overskrift. Dette skal 

vi se at endrer seg i endelig utgave, men hun mangler fortsatt topp- og bunntekst med navn og 

sidetall. Dette er for øvrig ikke noe krav i oppgaven, men vil være det etter hvert i andre 

skriveoppgaver på ungdomsskolen.  

 

6.1.0.2 Tilbakemeldinger på 1. utkast:  
 

Lærers tilbakemeldinger: se vedlegg 9a  
 

Mine kommentarer: Det jeg først og fremst merker meg i responsen, er at læreren starter med 

å kommentere noe som er positivt, hun merker seg noe som eleven tidligere ikke har gjort, 

men som nå er gjort i 1. utkast til ny fortelling. Læreren kommenterer at eleven er på vei med 

innholdet. Der hvor hun skulle ha med noe magisk, er dette tatt med, og eleven oppmuntres til 

å fortsette med dette. Hun oppmuntres deretter til å bruke tankekartet i videre arbeid.  
 

Læreren har kommentert språklige mangler, slik som tegnsetting og ortografi. Siden det ikke 

markeres direkte i teksten, er det gitt en instruksjon til eleven om at hun må lese og selv høre 

hvor det er naturlig å ta pause.  
 

Eleven blir oppmuntret til å ta med sjangertrekk fra fantasysjangeren – en helt, magiske 

hendelser og en magisk passasje – og hun blir bedt om å være nøye med tegnsettingen.  
 

6.1.0.3 Anusaji – sluttprodukt av teksten. Se vedlegg 2b 
 

Kommunikasjon: Eleven har valgt å beholde starten på fortellingen slik den var i 1. utkast. På 

side 2 skjer det noe magisk, den magiske passasjen der hovedpersonen møter ånden i flasken, 

Jeannie.  
 

Da hovedpersonen møter flaskeånden, starter deres felles kamp mot den såkalte antagonisten, 

som i dette tilfellet er et monster. Flere personer blir involvert, og de får ulike oppdrag som 

skal gjennomføres. Alt i oppgavens start får eleven med: sted, tid, personer, passasje og 

hendelser. Altså; hun har med en orientering (Labov 1972).  
 

Innhold: Eleven mestrer slik jeg ser det, å skrive den mengden tekst som er tilpasset 

innholdet. Hun har skrevet noe over tre sider, noe som ikke er for langt med for mange 

detaljer, men samtidig ikke så kort at hun ikke får med alt i oppgaven. I oppgaven blir elevene 

oppfordret til å vie slutten oppmerksomhet og jobbe med denne. Anusaji skriver slik det er 
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forventet i en fantasyfortelling; hovedpersonen løser konflikten med hjelp fra venner, og alle 

blir glade og fornøyde. Hun har både med komplikasjon, løsning og avslutning (Labov 1972). 

Tekstoppbygging: Eleven har nå i mye større grad fått orden på avsnittene, og teksten fremstår 

ryddig og strukturert.  
 

Eleven skriver om noe magisk og holder seg dermed til oppgaven. Hun benytter seg av en 

formålstjenelig skrivehandling/sjanger.  
 

Setningskoplinger som men og og brukes mye. I tilsvarende som brukes på årsak og tid, 

finner jeg følgende: Årsak: hvis og hvordan brukes, mens ord som fordi og derfor uteblir i 

større grad. Tid: Hun benytter seg av ordene når, da, etter, så for å markere tid.  
 

Språkbruk: Virkemidlene som eleven tar i bruk, er nevnt under 1. utkast, men eleven 

fortsetter å bruke mange adjektiv og adverb. I verbene og substantivene finner jeg mange 

kontraster og stor variasjon.  

substantiv verb Adjektiv og adverb 

Strand, fly, magikere, flaske, 

plan, monster, søster, bestemor, 

venner, passasjerer 

Kjørte, svette, snu, brenne, 

krasje, skade, stenge, blunke, 

skaffe, trylle 

Sulten, tørst, fin, stygg, svart, 

forhekset, glade, gale, flyvende, 

sjokkert, sterkere, magiske  

 

Når det gjelder evnen til å bygge opp komplekse og varierte setninger, ser jeg at eleven klarer 

å variere måten å innlede setningene og avsnittene på. Spesielt er dette tydelig på side 1, 1. 

avsnitt: «det var en helt vanlig dag», «Vikki var», «Men i dag», «Han kjørte», «han prøvde». 

Dette viser variasjon i setningsstarter innenfor ett avsnitt.  
 

I variasjon av avsnittsåpninger kan vi se følgende: «Det var en helt vanlig dag», «Vikki sa at 

…», «Etter en stund», «Vikki klarte», «Når Vikki våknet» og «Vikki skjønte ikke».  
 

Med hensyn til setningskompleksitet er noe av utfordringen til eleven at hun i lengre setninger 

setter komma mer enn å bruke setningskoplinger.  
 

Vi kan se nærmere på dette ved hjelp av følgende eksempler, side 3, 14. avsnitt: «Når Vikki 

kom på jobb ble alle veldig glad. Når Vikki skulle gå for å skrive litt sa sjefen hans at du må 

gå hjem for å hvile fordi du ser veldig sliten. Vikki sa greit og gikk hjem, når han åpner døra 

blir han sjokkert fordi der sto Jeannie.». Setningene viser liten grad av variasjon i oppstart 

akkurat her siden to påfølgende setninger starter nesten identisk og ikke er bundet sammen av 

setningskoplinger. Siste setning i avsnittet mangler for eksempel ordet og.  
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I neste eksempel lykkes hun i større grad å lage mer komplekse setninger: side 2, 7. avsnitt:  
 

«Vikki ser på den lenge så tar han den opp. Når han åpner den kommer det noe tåkete ut 

Vikki blir redd og kaster flaska ned og går noen skritt bak, Ut i fra flaska kommer det en jente 

ut og ser rundt. Vikki tenkte hvem er det, jenta sier ikke vær redd jeg skal ikke skade deg. 

Vikki skjønte ikke hva hun sa fordi hun snakket på et annet språk». Her lykkes hun bedre i å 

lage mer komplekse setninger, og teksten får bedre koherens.  
 

Rettskriving og formverk: Eleven har fortsatt en del mangler når det gjelder forskjell på da og 

når samt og og å. Hun har en tendens til å overbruke når fremfor da.  
 

Tegnsetting: Når jeg ser på punkter som beskrives under vurdering for tegnsetting, må jeg gå 

ned på 5. trinns nivå. Her forventes det at eleven skal kunne sette komma ved oppramsing, 

komma foran men og markere direkte tale med replikktegn eller kolon/sitattegn. Vi kan se at 

eleven fremdeles ikke mestrer komma foran men eller bruk av sitattegn og markering av hva 

som er direkte tale, og hva som er handling. Eleven har derfor heller ikke stor grad av 

mestring når det gjelder kommaregler for leddsetninger og helsetninger. Når dialogen 

kommer inn, foregår dialogen og handlingen i samme setning. Et eksempel på dette fra side 2, 

avsnitt 11: « Jeannie sa nå er du min sjef venner Vikki sa ok vi kan være venne Jeannie sa nå 

er vi venner. Vikki var veldig tørst han sa vann jeannie spurte Vikki om er du tørst han sa ja 

og da blunket Jeannie og så kom et glass vann flyvende Vikki ble sjokkert og da tenkte han 

hun er en ekte magiker».  
 

Tegnsettingsfeil er som tidligere nevnt, ikke nødvendigvis knyttet til andrespråksbakgrunnen, 

men kan relateres til alderstypiske feil.  

 

6.1.0.4 Tilbakemeldinger på sluttprodukt av teksten  
 

Lærers tilbakemeldinger: se vedlegg 9b  
 

Mine kommentarer: Læreren har trukket frem det positive ved at eleven har skrevet en 

fantasyfortelling og holdt seg til sjangeren. Eleven har brukt tankekartet sitt videre for å få 

med alle detaljene hun ønsket.  
 

Under tegnsetting, som kanskje er elevenes største utfordring, blir det kommentert at det skal 

settes punktum oftere. Sitattegn og komma blir ikke nevnt, men det er mulig at det ikke 

kommenteres da det blir mye på en gang for eleven.  
 

Læreren nevner ikke hvilke tekstbindingsord eleven kan bruke mer av, noe som sikkert kunne 
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vært en støtte og påminner om hvilke ord hun kan bruke i fremtiden.  
 

Som en støtte for å forklare forskjellen mellom da og når samt og og å kan det være 

hensiktmessig å markere dette noen steder i teksten for at eleven skal få det modellert. Siden 

responsen ikke gis som «spor-endring», blir det vanskelig for eleven å se hvor de spesifikke 

problemene oppstår.  
 

Elevens fremgang er at hun fortsetter å holde seg til oppgaven og gjennomfører fortellingen i 

henhold til sin plan. Elevens fortsatte utfordringer ligger i språkbruk og tegnsetting samt noe i 

innholdssiden. Jeg er enig at karakteren er lagt til 3+, fra på bakgrunn av at teksten ligger 

både språklig og innholdsmessig på en middels måloppnåelse.  

 

6.1.1.1 Amina – analyse av 1. utkast. (Se vedlegg 3a) 
 

Amina har pakistansk bakgrunn, med urdu som morsmål. Hun er vokst opp i Norge og har 

hele sin skolegang her. Amina har skrevet teksten « Det magiske armbåndet». Førsteutkast er 

på noe under én side, og hun har skrevet med stor skriftstørrelse. Førsteutkastet gir derfor lite 

grunnlag for en selvstendig vurdering sammenholdt med endelig utgave, som er betydelig 

lengre, noe over tre sider til sammen.  
 

Kommunikasjon: Eleven har skrevet en tydelig start der leseren får vite at hovedpersonen har 

familie og er misfornøyd med denne da foreldrene bruker liten tid sammen med 

hovedpersonen. Leseren får også vite om omgivelsene, tid og sted, samt tanker og følelser.  
 

Etter to avsnitt kommer en brå overgang fra en kjedelig hverdag til at det plutselig skjer noe 

magisk. Jeg mener at eleven klarer å vende seg mot den ukjente leseren og gi tilstrekkelig 

informasjon til at det vekker interesse.  
 

Innhold: Eleven har forstått at det er viktig for oppgaven å skape en magisk passasje, og den 

kommer plutselig inn i linje 8-10. Det kan tyde på at hun er inspirert av bøker eller filmer når 

hun velger å bruke skapet som en magisk passasje (Narnia eller Harry Potter). Trollmannen, 

som er den magiske personen, er også erketypisk for en fantasyfortelling. 1. utkast er jo 

relativt kort med tanke på å få respons på, men læreren har valgt å ha innlevering av 1. utkast 

etter en dobbelttime med skriving, og dette er så langt eleven kom.  
 

Tekstoppbygging: Sjanger: Eleven viser ganske tidlig i teksten at hun holder seg innenfor 

fantasysjangeren; med magisk passasje, magiske dyr og trollmenn samt en magisk gjenstand; 

nemlig armbåndet.  
 



29 

 

Teksten er strukturert inn i avsnitt og har overskrift. Organiseringsmessig har teksten en 

oppbygging som tyder på at fortellingen har en viss retning. Jeg legger merke til 

«setningsstarterne» som «Det var en vanlig dag», «Jeg går inn på rommet», «Så plutselig ser 

jeg at …», «Jeg ser meg rundt», «Jeg går», «Han forteller», «Jeg løper bort»; altså en 

handling som beveger seg fremover i tid og utvikling.  
 

Når det gjelder setningskoplinger, bruker eleven konjunksjonen og mange ganger, mens 

øvrige slike markører mangler. Konjunksjonen men er brukt én gang, i avsnitt 3. Det er flere 

steder der eleven kunne brukt koplinger, for eksempel i avsnitt 3, 4 og 5, der hun bruker 

mange komma mellom hendelsene fremfor å binde sammen setningene ved bruk av 

setningskoplinger.  
 

Språkbruk: Jeg merker meg to områder der eleven har utfordringer innenfor språkbruk: genus 

og tempus.  
 

Genus: Jeg ser at eleven sliter noe med kjønn på substantivene, og dette vises i 

intetkjønnsordene. I linje 15: med hvit, lang skjegg. I linje 20 bruker hun den når hun 

refererer til skapet, I linje 19: den refererer til armbåndet. På den andre siden bruker eleven i 

linje 9 «en helt annen sted», der hannkjønn er valgt til nøytrumssubstantivet «sted», mens 

bestemmelsesordet «annen» er bøyd som hannkjønn. Slike inkonsekvenser kan ses på som et 

mellomspråkstrekk, at eleven er på vei til å beherske noe, altså nøytrumsbøyning. Golden, 

Mac Donald og Ryen skriver om dette i boka Norsk som fremmedspråk. Grammatikk:  
 

«Genusmarkeringer er ukjent i mange språk, f.eks. tyrkisk, vietnamesisk, engelsk og finsk. 

Noen språk har bare to genus som maskulinum og femininum. Disse mangler da nøytrum, 

altså intetkjønn, og arabisk, spansk og urdu er eksempler på dette.» (Golden, Mac Donald, 

Ryen 2008: 13).  
 

Videre sier Golden, Mac Donald og Ryen: «Genuskategorien er spesielt komplisert i norsk 

også fordi bøyning av substantiv, adjektiv, possessiver og demonstrativer henger sammen 

med substantivets genus. Også den ubestemte artikkelen har egne former i maskulinum, 

femininum og nøytrum» (ibid.: 13). Når det blir flere ord mellom artikkelen og substantivet 

kan det også være vanskeligere å holde styr på genus.  
 

Eleven har urdu som sitt morsmål, og selv om hun er født og oppvokst i Norge, er genus i 

substantiver en utfordring, da spesielt nøytrum, men inkonsekvens i bruken kan tyde på 

utvikling.   
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Verbtider: Eleven starter 1. setning i preteritum: «det var», mens resten av setningen går i 

presens: «kommer», «det skjer, «er », «snakker» «eier» og «hjelper». 

I linje 8-10 starter setningen i presens, men går over i preteritum: «Så plutselig ser jeg at 

skapet begynner å lyse, jeg går for å åpne den, plutselig så er jeg på en helt annet sted, jeg 

visste ikke hvordan det skjedde, jeg trodde at jeg drømte, men jeg følte at det var ekte». Jeg 

legger merke til at eleven skifter en del i tempusformene, men dette vurderer jeg mer som en 

alderstypisk vanske fremfor å være knyttet til andrespråkstematikk.  
 

Videre ser jeg at eleven har bygd opp noen setninger som fungerer svært godt, og som viser til 

presist ordforråd og relevant språkstil. Spesielt vil jeg trekke frem linje 5-7: «Legger meg på 

sengen og tenker på hvordan det hadde vært om jeg bare kunne ha en venn jeg kunne tilbringe 

litt tid sammen med.» Og i linje 3-4: «De har nesten aldri hatt tid til meg.»  
 

Rettskriving og formverk: Eleven har ingen påfallende utfordringer med ortografien og heller 

ikke med skillet mellom da/når og og/å i 1. utkast.  
 

Tegnsetting: Eleven bruker komma ofte i setninger der hun kunne ha brukt koplingsmarkører, 

men dette forstyrrer ikke kommunikasjonen. I samtlige avsnitt har eleven satt komma opptil 

flere ganger, enten foran og eller for å skille mellom handlinger i et fravær av 

koplingsmarkører. Eleven viser ikke stor mestring i bruk av komma mellom helsetninger og 

ved leddsetninger. Tegnsettingen relaterer jeg igjen til noe som er en alderstypisk utfordring.  
 

Bruk av skriftmediet: Amina har i 1. utkast brukt en stor skrifttype og fet overskrift. Dette skal 

vi se er endret i den endelige utgaven, der hun har endret skriftstørrelse til det som er mer 

formelt riktig.  

 

6.1.1.2 Tilbakemeldinger på 1. utkast  

 

Lærers tilbakemeldinger: se vedlegg 10a  
 

Mine kommentarer: Læreren er positiv til åpningen da hun uttaler at dette kan bli en 

spennende fortelling. Det positive læreren trekker frem, er at eleven er på rett vei med å skape 

noe spennende, at avsnitt er på plass, og at eleven har få skrivefeil, noe som er til hennes 

fordel. Eleven blir bedt om å variere språket og ordforrådet, sette punktum oftere slik at 

setningene blir kortere, samt utvide øyeblikkene med bedre og flere beskrivelser.  
 

Alle disse kommentarene syns jeg er områder som egner seg til å kommentere på generelt 

plan ettersom dette er noe eleven skal tenke på i hvert avsnitt og i hver setning. Læreren 
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kommenterer ikke verbtidene, eller genus, og det er mulig hun begrenser områdene fordi det 

blir for mye å konsentrere seg om når kommentaren blir gitt på Fronter og ikke i teksten. Jeg 

syns allikevel det hadde vært viktig for eleven å få respons på tempus og genus da dette er 

områder det virker som om eleven er på vei. Når eleven er på vei, vil hun antagelig være 

moden for å ta responsen til seg.  
 

6.1.1.3 Amina – sluttprodukt av teksten. (Se vedlegg 3b) 
 

Kommunikasjon: Jeg skrev om 1. utkast at eleven klarte å få med seg den ukjente leseren inn i 

fortellingen ved å innlede med å introdusere hovedpersonen. I endelig utgave fortsetter eleven 

å trekke leseren med inn i en verden av trollmenn, enhjørninger, professorer, diamanter og til 

store fjell. Fortellingen har en orientering. Videre bygges den opp ved at hovedpersonen blir 

plukket ut til et oppdrag etter å ha mottatt trening. Hun må kjempe mot den skumle 

antagonisten, i dette tilfellet den onde professoren, og fortellingen ender godt ved at 

hovedpersonen redder verden. Noen steder i teksten hopper skriveren fra ett sted til et annet 

uten at leseren blir forberedt, som på side 2, avsnitt 17: Hovedpersonen tar heis ned til 

kjelleren for å øve etter å ha kommet over til den magiske verdenen, og plutselig er det noen 

som snakker til henne.  
 

Innhold: Eleven har strukket seg langt for å imøtekomme oppgaven og dens krav til innhold. 

Hun fortsetter å ha med magiske gjenstander som armbånd og sverd, magiske personer som 

trollmenn og onde professorer, magiske dyr som enhjørninger og steder som er flotte og 

nydelige med sterke farger. Amina har utvidet fortellingen fra én side i 1. utkast, til noe over 

tre sider totalt. Fortellingen inneholder mange detaljer, og det er mye ut og inn av den 

magiske verdenen. Da jeg på side 2, 18. avsnitt leste at hovedpersonen blir vurdert av 

dommere før hun kan dra ut på oppdrag, fikk dette meg til å tenke at eleven må være inspirert 

av filmen The Hunger Games, som klassene hadde sett i forbindelse med fantasytemaet. I 

denne fortellingen (og filmen) blir deltagerne stemt ut og inn av dommere i et realityprogram 

der alt handler om å overleve.  
 

Tekstoppbygging: Eleven fortsetter å holde seg til fantasysjangeren. Hun skriver til tider noe 

implisitt, og det gjør det litt vanskelig å vite hvem som snakker siden dialog og handling noen 

steder går inn i hverandre i samme setning. Spesielt kommer dette godt frem nederst på side 1 

og fortsetter gjennom side 2. Det er usikkert hvem hovedpersonen snakker med til enhver tid. 

Jeg kommer mer inn på dette spesifikke problemet under området «tegnsetting», men syns det 

er verdt å nevne fordi det også blir en svakhet i selve tekstoppbyggingen. Eleven fikk ros for å 
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ha satt avsnitt i 1. utkast, og her var avsnittene satt på en hensiktsmessig måte. Både 

komplikasjon, løsning og avslutning er med. 

I endelig utgave har eleven fortsatt å sette avsnitt, men de er ikke nødvendigvis 

hensiktmessige da de kommer ofte og sjelden inneholder mer enn 4–5 setninger, noen ganger 

bare 2-3. Eleven har dermed en utfordring med å organisere hendelsene i større bolker av 

gangen. Fremdeles innledes mange av avsnittene med ordet «jeg», selv om læreren har bedt 

henne variere ordforrådet. Jeg merker meg imidlertid at ord som «neste morgen», «så» og 

større grad av variasjon i verb er tatt i bruk for å variere ordforrådet.  
 

Ser vi på setningskoplinger, kan det spores utvikling fra 1. utkast; her brukte hun mye ordet 

og, og det var et overforbruk av komma. Eleven har ikke fått spesielle tilbakemeldinger om å 

jobbe spesifikt med dette, men det kan allikevel oppfattes som en del av oppfordringen om å 

variere ordforrådet. I endelig utgave bruker eleven i større grad setningskoplinger som men, 

eller og så.  
 

Språkbruk: Eleven har fått respons på språklige områder som går på å 1) variere ordforrådet 

og å 2) utvide øyeblikkene ved å bruke flere beskrivelser. Hun har variert språkbruken i større 

grad i endelig utgave ved at hun bruker større variasjon under verb, koplingsmarkører og 

adverbialer. 

Ofte brukt i 1. utkast 

Adjektiv: Setningskoplinger: Adverbial: 

dårlig, store, gamle, hvite, ekte og plutselig 

 

Endelig utgave 

Adjektiv: Setningskoplinger: Adverbial: 

magisk, svære, svarte, onde, 

store, røde, lange, glitrende, 

hvite, nydelige 

men, og, eller så, til slutt, nervøst, fornøyd 

 

Eleven har med noen virkemidler som jeg mener har kommet til etter responsen om å utvide 

øyeblikkene samt bruke flere beskrivelser. Hun bruker sammenligninger:  
 

Utvidede øyeblikk og beskrivelser: På side 3, 31. avsnitt er det beskrivelser og utvidet 

øyeblikk: «og alt ble så nydelig, sollys, fugler som kvitret», side 3, 33. avsnitt; «så kunne jeg 

ikke tro mine egne øyne en glitrende hvit enhjørning», side 1, 3. avsnitt: «også helt ut av det 

blå, så er jeg …» Her forsøker eleven seg på å bruke metaforer og språklige bilder som hever 

teksten. Dette kan også være et svar på lærers respons om å bruke «plutselig» færre ganger. 
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Side 2, 16.avsnitt: «lyset strålte i øynene mine», side 3, 30. avsnitt: «professoren hadde skjulte 

knep på gang», side 1, 11. avsnitt: « Men denne gangen så jeg noe rødt som lyste mot meg, 

jeg ble helt varm i kroppen, hjertet begynte å dunke fortere og fortere, det var som om det 

kom nærmere og nærmere.»  
 

Sammenligninger: Side 3, 29. avsnitt: «og den var rød og svart formet som et hjerte».  
 

Under områdene genus og tempusformer er det fortsatt utfordringer, men jeg ser også at det 

noen steder er preposisjonsfeil. side 2, 16. avsnitt: «Jeg gikk sakte ned trappa og inn i doen». 

Preposisjoner er ubøyelige ord som normalt står foran et annet ord og danner en 

preposisjonsfase (Golden, Mac Donald og Ryen 2008: 99). Som vi ser i teksten til Amina, har 

hun noen feil knyttet til bruk av preposisjoner, uten at dette er noe stort problem. Flere ganger 

viser hun at hun mestrer preposisjonsbruken. Eksempler på dette kan vi se i 2. avsnitt side 1: « 

Jeg går inn på rommet, og legger fra meg sekken. Legger meg på sengen og tenker på om 

hvordan det hadde vært om jeg bare kunne ha en venn jeg kunne tilbringe litt tid sammen 

med.» Videre i neste avsnitt skriver hun: «Så plutselig ser jeg at skapet begynner å lyse jeg 

går for å åpne den, også helt ut av det blå så er jeg på en helt annet sted.» 
 

Antall preposisjoner varierer mye fra språk til språk, og det er språk som ikke har 

preposisjoner overhodet. Noen språk som urdu, hindi og tyrkisk har postpreposisjoner, dvs. at 

de plasseres etter ordene de står til. «Valg av riktig preposisjon kan være vanskelig for dem 

med språk uten preposisjoner, men også for dem som har det i språket sitt fordi den enkelte 

preposisjon kan variere» (Golden, Mac Donald og Ryen 2008: 99).  
 

Amina har urdu som morsmål, og da kan det være viktig for henne å få mer veiledning 

innenfor dette området.  
 

Genus: Side 2, 19. avsnitt: «ut av det blå tok jeg sverdet og begynte å svinge med den», side 

3, 32. avsnitt: «Den gamle mannen med den lange skjeggen». Her ser vi utfordringer med 

nøytrumsbøyninger.  
 

Tempusform:  
 

Verbtidene veksler fortsatt gjennom hele fortellingen. Det kan også variere innenfor samme 

setning. Side 2, 13. avsnitt: «jeg kommer ut og han ga meg …», side 2, 16. avsnitt: «Lyset 

strålte i øynene mine og jeg våkner opp og klokka var rundt 12.» Skiftingen av verbtidene 

virker noe tilfeldig og står til dels i veien for kommunikasjonen.  
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Læreren har ikke kommentert tempusformene. Jeg kommer tilbake til dette senere der jeg går 

inn på lærerens sluttkommentarer. 

Rettskriving og formverk: I førsteutkastet så vi at ortografien, samt skille mellom og/å og 

da/når fungerte bra. I endelig utgave kommer bruken av da/når tydeligere frem, og hun bruker 

disse noe vilkårlig i sluttproduktet.  
 

Da/når: side 1, 8. avsnitt: « og når jeg kom ned for å se så hadde jeg besvimt», side 1, 10. 

avsnitt: «Når jeg besvimte …», side 2, 16. avsnitt: « men når jeg kom frem …».  
 

Både tempusveksling og vansker med å skille mellom da og når er noe som kan knyttes til 

aldertypiske feil. De er gjennomgående, og derfor trenger eleven veiledning i forskjellen 

mellom da og når.  
 

Den mest brukte tempus i fortellingstekster er preteritum. Tekstlingvisten Bernt Fossestøl 

beskriver bruken av preteritum i fortellinger som en markør av avstand (Senje og Skjong 

2005). Når det gjøres et skifte i tempus, må det ha en funksjon i helheten (ibid.). Slik jeg ser 

det i Aminas bruk av tempus, har ikke vekslingen noen funksjon, men er nok en ubevisst 

handling der hun ikke har bestemt seg. På den andre siden ser vi at hun for det meste skriver i 

preteritum, og at presens opptrer når det skjer en handling, gjerne i forbindelse med en dialog, 

eller der hovedpersonen selv gjør noe.  
 

Tegnsetting: Jeg ser at eleven fortsatt bruker mye komma for å skille handlinger i teksten 

fremfor å bruke koplingsmarkører. Eleven setter mye komma foran ordet og og viser igjen at 

skillet mellom helsetninger og leddsetninger er utfordrende. Side 4, avsnitt 35 viser dette: 

«Jeg hørte noen som snakket og lo, og det var mamma og pappa som satt og spiste kake, og 

drakk kaffe.»  
 

Dialogtegn mangler helt i siste utgave av teksten, og handling og samtaler glir over i 

hverandre. Dette er tydelig fra slutten av første side og gjennomgående ut fortellingen.  
 

Tegnsetting er noe elever kan slite med gjennom hele skoleløpet i grunnskolen, og jeg ser at 

dette er knyttet til alder og modenhet. Eleven bør ha mer direkte veiledning innenfor bruk av 

tegnsetting.  
 

Bruk av skriftmediet: Eleven har brukt mindre skriftstørrelse i endelig utgave og har satt en 

tydelig overskrift i større skriftstørrelse. Teksten fremstår ryddig og er lett å lese.  
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6.1.1.4 Tilbakemeldinger på teksten  
 

Lærers tilbakemeldinger på sluttprodukt: se vedlegg 10b 

Mine kommentarer: Læreren viser entusiasme over at eleven har skrevet i fantasysjangeren og 

oppfyller oppgavens krav om å bruke magiske dyr, gjenstander, personer og overganger.  
 

Læreren anerkjenner at eleven har gjort det hun ble bedt om med å utvide øyeblikkene og få 

med flere beskrivelser. Dette har jo eleven tatt til seg og gjort noe med. Avsnittene 

kommenteres, og fordi dette er noe eleven er i ferd med å mestre, er det positivt at læreren 

kommenterer det. Eleven bør, slik jeg ser det, allikevel få mer veiledning i å sette opp 

avsnittene på en mer hensiktsmessig måte.  

Dialogtegn blir nevnt som det eneste området som eleven skal jobbe videre med. Siden eleven 

har mange utfordringer på det språklige området, må dette også være et felt det skal veiledes 

mer i. Dette må vises eksplisitt fra læreren, gjerne i en situasjon der det er naturlig, for 

eksempel underveis i skrivingen av fortellinger.  
 

Selv om oppgaven først og fremst fokuserer på innhold og det å mestre å skrive spennende, 

vil eleven måtte vurderes på alle områder når sluttvurderingen skal gjøres. I denne teksten har 

eleven fått uttrykke seg og kanskje opplevd skriveglede. Det er positivt i seg selv dersom 

eleven har liten skriveerfaring og mengdetrening med å skrive. Slik jeg ser det, vil tempus og 

genus være noe av det hun må veiledes i. Dette er i så måte mye vanskeligere å kommentere 

generelt og må i større grad gjøres gjennom dialog. Jeg mener at læreren har lagt karakteren 

for høyt når den er lagt til 4+ siden eleven har såpass mange språklige feil, både under 

områdene tekstoppbygging, språkbruk, rettskriving/formverk og tegnsetting. Jeg mener at 

eleven viser middels måloppnåelse men at karakteren 3+ derfor ville vært mer riktig.  

 

6.1.2.1 Ismail – analyse av 1. utkast Se vedlegg 4a 

 

Ismail har marokkansk bakgrunn og har berbisk som sitt morsmål. Han har skrevet en svært 

kort tekst til 1. utkast, og det blir en utfordring for læreren å gi tilbakemelding. Læreren har 

kunnet gi noen kommentarer i form av anerkjennelse og noen oppfordringer i videre skriving. 

Teksten heter «Den nye ildherskeren».  
 

Kommunikasjon: Eleven skriver på en måte som vekker nysgjerrighet og interesse. Han går 

rett på sak, og jeg mener det er god kommunikasjon når han skyter inn setningen «de var 

trollmenn forresten»(linje 2); han henvender seg direkte til leseren. Samtidig skriver han 
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implisitt når han henviser til «de» to ganger i starten (linje 2) og vi kan anta at dette er Sukos 

familie. 

Innhold: Eleven starter siste setning i 1. utkast med «en dag» og fortellingen er i ferd med å 

begynne. Vi har allerede fått vite at familien er trollmenn. I så måte passer teksten til 

oppgavens krav. Teksten viser spenning allerede etter fem setninger.  
 

Tekstoppbygging: Ismail holder seg til oppgitt sjanger og har tatt med trollmenn, at de 

nedstammet fra en annen tid, og at de var spesielle. Et magisk og spennende rom er også med, 

kjelleren. Fortellingen har en fin start som setter leseren inn i sammenhengen. Teksten er 

foreløpig på ett avsnitt så det er vanskelig å merke seg noe mer enn at eleven har en fin 

innledning. Han har brukt setningskoplinger et par ganger i linje 3: men, og i siste setning: så 

og og. Setningene varierer i starten med henholdsvis orden huset, de, han og en dag. Eleven 

mangler koplinger i flere setninger, setning 1, 3 og 5. «Ali var på vei ned trappa til kjelleren, 

den mystiske kjelleren han aldri har fått gå i nærheten siden barndommen.» «Han strakte 

hånda sakte mot dørhåndtaket, vrei det rundt.» «Han kom til slutt fram til en dør, den var brun 

og svært gammel, den stinket så innmari.»  
 

Språkbruk: Jeg legger merke til at eleven har et variert og godt ordforråd, for eksempel 

gjennom bruk av ordene forreste, benyttet, mektig, snike seg. Men på den andre siden lykkes 

ikke uttrykkene helt når enkelte ord mangler. Både uttrykket å benytte seg av sjansen og snike 

seg ned til er ufullstendige.   
 

Rettskriving: Eleven har noen ord der han ikke viser mestring av riktig fonografisk skriving: 

for/får i linje 1, samt dobbeltkonsonanter: viste/visste i linje 4. Han har skrevet mektid og ikke 

mektig i linje 2. Her er det vanskelig å si om eleven ikke kjenner til rett skrivemåte, eller om 

det er en tilfeldig feil.  
 

Tegnsetting: Ismail starter med liten bokstav, men ser ut til å mestre stor bokstav etter 

punktum videre i teksten. Han setter komma mellom hel- og leddsetning og han setter komma 

fremfor setningskoplinger som i linje 3.  
 

Bruk av skriftmediet: Teksten har rett skrifttype og størrelse, og i 1. utkast ser vi et oppsett 

som kan tyde på at eleven vil lage avsnitt.  

 

6.1.2.2 Tilbakemeldinger på 1. utkast  
 

Læreres tilbakemeldinger på 1. utkast: se vedlegg 11a 
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Mine kommentarer: Læreren anerkjenner at starten er bra, men spesifiserer ikke nærmere hva 

som er bra. Hun henviser videre til bruk av tankekartene som eleven har laget, og til å bruke 

dette videre. 

Videre vil læreren at eleven skal konsentrere seg om oppgavens innhold, og etter hvert må få 

frem magiske gjenstander og vesen. Helten er viktig i historien, så dette må mer frem, mener 

læreren.  
 

Siden eleven har skrevet lite i 1. utkast, syns jeg det er viktig at læreren motiverer eleven til å 

fortsette slik han har planlagt. Det er ikke mye å kommentere, så dersom eleven skal fortsette 

å være motivert, er det viktig å ikke kommentere alle områder på en gang, men være selektiv. 

Det faktum at eleven har skrevet lite, kan være relatert til at eleven hadde mindre tid pga. 

fravær, eller at han brukte tid på tankekartet. Det jeg vet, er at klassen eleven går i, hadde 

mindre skrivetid enn den andre klassen.  

 

6.1.2.3 Ismail – sluttprodukt av teksten (Se vedlegg 4b)  
 

Kommunikasjon: Eleven har skrevet en fortelling som henvender seg til leseren. Han bruker 

mange beskrivelser av omgivelsene, ting og personer. Innledningen er blant annet svært 

spennende, noe som setter leseren fort inn i handlingen, og man får lyst til å lese mer. Dette 

viser at han har med en orientering i starten. Detaljerte beskrivelser av ulike situasjoner utover 

i teksten gjør det tydelig at skriveren ser for seg en leser som vil sette pris på en spennende 

fantasyfortelling. Allikevel svekkes kommunikasjonen noe pga. manglende referentbinding. 

Dette vil jeg komme inn på under området tekstoppbygging.  
 

Innhold: Skriveren presenterer relevant innhold da han etter hvert har fått frem fantasytrekk i 

fortellingen. Innledningen på fortellingen er godt skrevet innholdsmessig. Den er tydelig, 

spennende med utdypende beskrivelser, sansing og en logisk oppbygging. Eleven har endret 

starten, selv om det ikke er påpekt i lærerens respons. Klassen har ikke hatt noen sjanse til å 

øve seg på å utvide øyeblikkene, men eleven har fått til å gjøre starten enda bedre i endelig 

utgave. Teksten er ikke spesielt lang slik den fremstår, men med avsnitt kunne den blitt på ca. 

1,5 sider. Selv om teksten ikke er lang, har likevel eleven fått til å fortelle mye på kort tid. 

Dette kan både ha fordeler og ulemper, men hvis vi ser på aller siste avsnitt, går handlingen 

fra å være spennende og nær en løsning til at hovedpersonen plutselig er tilbake i kjelleren. 

Her oppstår det et rasjonelt brudd i oppbyggingen der det med fordel kunne vært en bedre 

overgang. Noen av beskrivelsene som blir brukt, er i linje 2: «hjertet dunket, hendene var 
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svette». I linje 3 skriver han: «lukten traff han», som er en metafor og i linje 4-6 fortsetter 

setningen med: «ekkel kombinasjon av råtne egg og sure sokker, en brun og svært gammel 

dør, den stinket så innmari». Her ser vi at eleven får til å beskrive med sanser som lukt og syn. 

I teksten får vi også høre fraser som » blendende lys» (linje 9), «de røde portene » (linje 16), 

«..den var like høy som en toetasjes bygning og like lang som to vanlige busser» (linje 32), 

«Den glovarme solen» (linje 34), «flammebølgene som brant opp keiserne levende» (linje 

40/41), «med kronen i hånden fløy han …»(linje 41), «dens rettmessige eier, hans far» (linje 

43). Her får han med både metaforer og sammenligninger. Allikevel mestrer ikke eleven å 

utnytte de første beskrivelsene i en rød tråd gjennom teksten. Lukten og følelsene fra da han 

entrer kjelleren, blir ubetydelige i fortsettelsen av fortellingen.  
 

Tekstoppbygging: Eleven mestrer å bygge opp en fortelling i fantasysjangeren. Han har med 

trollmenn, magisk dyr som drager, keisere, slott, magiske gjenstander og hendelser. En 

ildhersker som skyter flammer, og en portal: kjelleren. Skriveren er tydelig inspirert av andre 

fantasyfortellinger eller av filmer han har sett. Jeg tenker spesielt på siste halvdel av 

hoveddelen, der vi blir introdusert for Umpaluppen, som er en minidrage. Her får jeg 

assosiasjoner til både Charlie og sjokoladefabrikken, Harry Potter og Den uendelige 

historien. Vi ser at både komplikasjon, løsning og avslutning er noe han har med i sin 

oppbygging av tekst.  
 

Eleven har ikke satt inn mange avsnitt i teksten, noe som gjør at den fremstår noe uorganisert. 

Det er bare innledningen som tydelig står i eget avsnitt. Når det gjelder sammenhengen på 

mikronivå i teksten, bruker eleven noen steder setningskoplinger for å binde sammen 

setninger. Disse er: likevel, og, men, eller, mens, så. Markørene er spredt utover teksten, men 

det er også mange setninger som mangler setningskoplinger. Eleven bruker mye komma i 

lange setninger fremfor å sette punktum eller bruke setningskoplinger. Eksempler på dette er: 

starten på linje 14: «lenger unna statuen var det et slott, det var noe inni han som fikk han til å 

trekke seg nærmere». Vi kan også se dette i linje 44-46: « Han var tilbake i kjellern dems, han 

fortalte foreldrene alt, de var både overasket og glade, de innrømmet at de ikke sa det fordi 

hvis de gjøre det ville han aldri finne portalen, og at de flyttet vekk fra ildnasjonen etter at 

keiseren drepte Alis bestefar.»  
 

Referentkopling: Teksten mangler referentkopling. Dette er en del av mikrostrukturen som 

markerer sammenheng, eller kohesjon, i teksten. Den blir etablert på to måter: ved 

referentkopling og ved setningskopling (Senje og Skjong 2005). For eksempel setningene 
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«Det var en gang en dronning. Hun hadde to sønner.» Vi ser her at det dannes en 

sammenheng mellom ordene dronningen og hun.  
 

I innledningen kan vi se at referentkoplingen fungerer med setningene «Ali var på vei ned 

trappa til kjelleren, den mystiske kjelleren han aldri har fått gå i nærheten siden barndommen. 

Så i dag var han alene hjemme og tok sjansen, der han sto, hjerte dunket som bare det, 

hendene var svette.» Vi forstår at det vises tilbake til hovedpersonen Ali. Senere i teksten ser 

vi at referentkoplingene ikke er så tydelige. Også i følgende setninger er det tydelig mangel på 

referentbinding. Linje 23–27: «En av de rare mennene forklarte at den onde ildherskeren 

hadde styrt landet i flere år, mens de har ventet på den sanne keiseren eller hans eldste sønn 

som skulle sette en stopper for den gamle kongen. Ali syntes dette var det rareste han hadde 

hørt, men han godtok det. Hvordan han skulle stoppe kongen viste han ikke, men det virket 

som om mennene hadde lest tankene hans og at han måtte bruke sine ild krefter får å beseire 

han.» Jeg forstår setningene på den måten at de viser tilbake til de rare mennene, og at han i 

slutten av de to setningene viser tilbake til kongen, men det er mange pronomen imellom, slik 

at man ikke kan være helt sikker. I linje 33–35 skriver Ismail: «Han kom frem etter 14 dager, 

lenger frem i åsen så han et svært hus, der satt han i sol stolen og nøt den glo varme solen, Ali 

som ikke var vandt til dette svettet innmari, men det var som om han fikk energien sin fra 

den.» Her er det en utydelig referentkopling med tanke på hvem han er i starten av setningen, 

og hvem det er som sitter i stolen, og videre om Ali er han hele veien. Her er det mangel på så 

vel setningskopling som referentkopling. For at en fortelling skal bli god, er det ikke bare 

viktig at man mestrer sjangeren. Det er den språklige utnyttingen av sjangertrekk ved hjelp av 

ulike tekststrategiske markeringer som gir en god fortelling (Senje og Skjong 2005).  
 

Språkbruk: Eleven har et variert språk gjennom teksten og kan bruke komplekse ord. Jeg har 

spesielt lyst til å trekke frem ord som komfortabel, tilbrakte, forbløffet, uutholdelig. Dette 

viser at eleven på ett nivå mestrer å bruke modne ord. Jeg mener også at setninger som «han 

hadde bare en ting i hodet», «til dens rettmessige eier, hans far» er gode. Eleven bruker her 

genitivs-s, noe jeg sjelden ser hos tospråklige elever på 8. trinn. Språket blir på en måte 

formelt og høytidelig. Jeg mener også at setningsoppbyggingen i 1. avsnitt (innledningen) er 

godt skrevet med variert språk, god bruk av varierte adjektiv og adverb samt 

koplingsmarkører som men og allikevel. Eleven har, som tidligere sagt, både med metaforer 

og sammenligninger. Eleven har ikke med direkte tale i fortellingen sin, noe som etter min 

mening til en viss grad er med på å heve teksten fordi den da inneholder mer handling og 

beskrivelser. Setninger som tyder på andrespråksproblemer, er i linje 33: «så han fikk mat og 
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vann så det var bare å sette ut i reisen» (preposisjonsbruk og overforbruk av så) og i linje 

32:«Den var like høy som et toetasjes bygning». Her har eleven utfordringer med bruk av 

genus. Det kan hende han har tenkt hus her og begynt riktig. Det er vanskeligere å holde fast 

ved riktig grammatisk kjønn når det kommer ledd mellom artikkel og substantiv, det hører vi 

også ofte når personer med norsk som morsmål snakker «En av de sterkeste resultatene som 

er oppnådd gjennom tidene» kan være et eksempel på dette.  
 

Pronomen: I linje 44 viser eleven at han har noen utfordringer med bruk av pronomen. I stedet 

for deres bruker han dems. Vi bruker possessivene hans, hennes og deres når possessivet ikke 

viser tilbake til subjektet i samme setning, det vil si når possessivet er en del av subjektet eller 

viser til et annet ledd (Golden, Mac Donald og Ryen 2008). Å bruke ordet dems er påvirket av 

muntlig talemål, og vi kan ofte se denne måten å referere til deres på. Å bruke dems er slik jeg 

kommenterte under Ismails 1. utkast, et tegn på at det muntlige talemålet blir overført til det 

skriftlige.  
 

Rettskriving: Eleven mestrer i ganske liten grad å skrive sammensatte ord: rødt farge, glo 

varme, første fødte, ild krefter, uten får, flamme skudd.  
 

Dobbeltkonsonant: Eleven skriver enkeltkonsonant der det burde være dobbeltkonsonant: 

viste /visste. Både problemene med sammensatte ord og dobbeltkonsonant kan være 

alderstypiske feil, og det er noe jeg har sett dette i alle de tre første tekstene i min analyse. 

Ikke lydrette ord: for/får, vant/vandt. Ordet gjorde er skrevet uten d, og viser at skrivemåten 

av stumme lyder er noe inkonsekvent siden han har ordet holdt rett. Jeg legger også merke til 

mangelen på bestemthet, som kan være andrespråksrelatert: slotte (uten t) og hjerte (uten t). 

Tegnsetting: Ismail har i flere av avsnittene lange setninger som kunne vært delt inn i flere 

setninger med punktum, heller å være atskilt med komma. I linje  2, 3, 9-11, 12-13 og 44-46 

fins eksempler på at flere handlinger finner sted innenfor en og samme setning. Jeg mener at 

eleven dermed ikke mestrer tegnsetting siden det preger store deler av teksten. Eksempel på 

dette er i linje 9-11: «Han så et blendene lys så ble alt borte, etter at han fikk synet tilbake, så 

han rundt om i omgivelsene, det var et landskap han ikke kjente igjen, men en ting var å 

kjenne igjen.»  
 

Bruk av skriftmediet: Eleven mangler topptekst med navn og klasse. Overskriften nærmest i 

samme skriftstørrelse som resten av teksten, og den forsvinner dermed noe.  
 

Eleven har bare markert første avsnitt, deretter er teksten skrevet tilsynelatende uten avsnitt. 
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Det er allikevel en innledning som står for seg selv, og i resten av teksten gjør han noen 

linjeskift som kan tyde på avsnitt. Teksten fremstår kompakt og noe uoversiktlig. 

6.1.2.4 Tilbakemeldinger på sluttprodukt av teksten  

Læreres tilbakemeldinger på sluttprodukt av teksten: se vedlegg 11b  
 

Mine kommentarer: Læreren er positiv til at eleven har med gode beskrivelser og skildringer. 

Eleven har fått positive tilbakemeldinger på at han har tatt oppgaven på alvor og fått med 

magiske gjenstander og beskrivelser av en magisk verden, og at han har med magiske 

vesener. Eleven blir oppfordret til å fortsette med dette og får en kommentar om at han er på 

god vei.  
 

Under språk/form/setninger der eleven ser ut til å ha flest utfordringer, er det avsnittsbruk og 

rettskriving som kommenteres. Kommentaren er litt lite spesifikk og vil måtte anses å være av 

generell karakter. Med tanke på at hovedhensikten med oppgaven er å få til innholdet i 

fortellingen er det bra at eleven får anerkjennelse for noe han mestrer. Jeg mener videre at 

områdene språk, rettskriving og tegnsetting hindrer eleven i kommunikasjonen, og derfor må 

eleven få mer direkte hjelp her. Vanskene oppstår såpass ofte i teksten og innen så mange 

områder at det ikke blir hensiktsmessig å nevne alt i et kommentarfelt på Fronter. Dette kan 

være grunnen til at læreren ikke går mer inn på det her. Samtidig hadde det vært 

hensiktmessig for eleven å få kommentarer til mangelen på referentbinding da dette er en 

viktig grunn til at fortellingen ikke kommuniserer godt. For at eleven skal ha mulighet til å 

utvikle sine fortellinger, ligger mye av veiledningen i tekstbinding og referensbinding, og slik 

jeg ser det, er det mulig å kommentere dette både direkte i teksten og i en fronterkommentar. 

Jeg mener at karakteren er satt for høyt når læreren har satt 4+, og at en mer riktig karakter 

ville ligget på middels måloppnåelse, 3+. Dette begrunnes ut fra både innhold der 

referentbinding mangler og utfordringer innenfor rettskriving, samt tegnsetting.  

 

6.2.0 Tekster fra klasse 8Y:  
 

6.2.0.1 Hin – analyse av 1.utkast  (Se vedlegg 5a) 
 

Hin har vietnamesisk som morsmål, og han har hele sin skolegang fra Norge.  
 

Kommunikasjon: Eleven starter rett på med å beskrive hovedpersonen Oliver. Utseende, 

interesser og at noe spesielt skal skje, er en del av introduksjonen. Både Oliver, hans beste 

venn Jakob og Olivers tante kommer inn i innledningen. Eleven mestrer her å skille personene 

fra hverandre og således vende seg mot leseren med relevante opplysninger.  
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Innhold: Hin har startet på en fortelling som legger opp til at det skal skje noe spennende. Noe 

blir bygd, men han holder litt igjen med hensyn til hva det er. Gjennom dialogen avsløres at 

de har bygd et transportmiddel. Noe dramatisk skjer, og Oliver holder på å drukne. Vi 

introduseres for jenta med det grønne håret og en spesiell pinne med tekst på, en formel og en 

dør som er den magiske passasjen. Når dette introduseres, begynner fortellingen å få 

fantastiske sjangertrekk, og Hin er på rett vei med hensyn til oppgavens innholdskrav.  
 

Tekstoppbygging: Eleven har delt teksten opp i avsnitt, og dialogen er på en måte ryddig satt 

opp selv om den ikke er korrekt. Eleven har allikevel forstått at det skal fremkomme at det er 

dialog, og at denne skal skilles ut på en måte. Når det gjelder sjanger, velger skriveren å innta 

en fortellerrolle der han omtaler personene i 3. person. Dette gjennomfører han fint. 

Fortellingen starter som en vanlig fortelling, men noe magisk skjer mot slutten av 1. utkast. 

Eleven har med beskrivende setninger som «orange hår og blåe øyner».  
 

Eleven introduserer en tante og en mor og at Oliver skal til butikken og handle ingredienser. 

Dette blir ikke fulgt opp videre i fortellingen, og man lurer litt på hva som er hensikten med å 

ha det med.  
 

Hin bruker setningskoplinger i liten grad. Han forteller om flere hendelser i samme avsnitt 

uten å binde sammen setningene eller sette punktum i enkelte avsnitt. Ved tre anledninger 

bruker han ordet men for å kople setninger. Dette er på side 1, linje 7, linje 16 etter dialogen 

og i linje 22. På side 2 bruker han og i linje 39 og da i linje 43 og 48.  
 

Språkbruk: I avsnittene som er handlingsrefererende, uten dialog, setter eleven mye komma 

mellom de ulike setningene. Som tidligere kommentert mangler det setningskoplinger. Jeg 

mener at eleven har en variert språkbruk med hensyn til både verb, substantiv og 

forsterkerord, blant annet adverb.  

verb substantiv adjektiv forsterkerord 

Snike, skriker, funker, 

besvime, svømme, 

drukne, falle 

Hjulene, elevene, ark, 

peisen, pinnen, 

bamsen, formel 

Spent, spesiell, glade, 

ødelagt 

Virkelig, kjempeklar, 

spesielt, endelig 

 

Rettskriving og formverk: Teksten til Hin er ikke preget av mange ortografiske feil. Jeg legger 

merke til at eleven har noen alderstypiske feil og noen feil som kan relateres til norsk som 

andrespråk.  
 

De alderstypiske feilene er at han særskriver ord som skal være sammensatte. Han skriver 
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blant annet mat butikken, prøve tur, kjempe klar. Disse står markert i 2. avsnitt linje 6, 10 og 

19. Når det gjelder lyder og dobbeltkonsonanter, skriver han snikker i stedet for sniker (linje 

16) og letter i stedet for leter (linje 45). Gj-lyden i ordet gjemt har blitt til hjemt (linje 47), og 

ordet får skrives for (linje 28). Det å lytte ut konsonanter i ord kan være vanskelig for noen. 

Norsk har mange vokaler-ni, mens fem er vanlig. I språk med mange vokaler må vokalene 

uttales presist for at betydningen skal komme tydelig fram. Vokalene må også uttales presist 

med hensyn til kvantitet (lengde) For eksempel ordet lege (første e er lang), eller legge (første 

e er kort). Vietnamesisk språk har for eksempel bakre, urundede vokaler, noe som er sjeldent. 

Norsk har bare rundede bakre vokaler når det kommer til uttale i munnhulen (Harnæs 2008). 

På den andre siden er både norsk og vietnamesisk språk med mange vokaler. At Hin har 

vietnamesisk bakgrunn kan være en grunn til at han ikke mestrer vokalene, men samtidig er 

forskere også enige om at innflytelsen fra morsmålet ikke forklarer alt når det gjelder 

uttaleavvik i andrespråket (ibid).   
 

Intetkjønnsord i bestemt form, for eksempel vannet er skrevet vanne (linje 32) og hodet er 

skrevet hode (linje 38). Hin skriver en ark i linje 47.  Feilene med bruk at bøyd intetkjønn er 

allikevel ikke gjennomgående, for han mestrer ord som vannet i linje 31, det grønne håret i 

linje 46 og igjen i linje 47. Hin veksler mellom å gjøre feil og skrive riktig. Dette er som 

tidligere kommentert, et tegn på fremskritt hos andrespråkseleven.  
 

Tegnsetting: Jeg mener at eleven i stor grad mestrer å sette punktum på en hensiktsmessig 

måte. Han har også forstått at det skal settes dialogtegn. Han bruker spørretegn og utropstegn, 

og dette er med på å gjøre teksten tydeligere, slik jeg ser det. Hin varierer og bruker 

tegnsetting som dekker flere områder. Han bør imidlertid få veiledning i å sette oftere 

punktum i avsnittene, altså kortere setninger, eller bytte ut komma med tekstbindingsord der 

det passer inn. Slik det står nå, er det mye oppramsing. Mot slutten av de dialogfrie avsnittene 

ser jeg også tydelig at det settes komma en del.  
 

Bruk av skriftmediet: Teksten har rett skrifttype og størrelse, og i 1. utkast ser vi at eleven 

mestrer å sette opp en oversiktlig tekst.  

 

6.2.0.2 Tilbakemeldinger på 1. utkast  
 

Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast: se vedlegg 12a  
 

Mine kommentarer: Læreren mener at eleven har kommet godt i gang med fortellingen. Han 

får tips om å starte midt i fortellingen for å lage mer spenning. Læreren mener også at 
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introduksjonen er litt lang, og etterlyser at eleven inkluderer det magiske noe tidligere i 

fortellingen. 

Når det gjelder det eleven bør jobbe mer med, blir han henvist til retteprogrammet, og det er 

ikke kommentert på spesifikke områder i språket. Elevene har produsert nesten to sider, og 

det er her mer å gripe tak i enn i de foregående tekstene, som har vært kortere i 1. utkast. 

Læreren er positiv til selve fortellingen, men forsøker å si at spenningen bør komme i gang 

tidligere. Det fokuseres på skriveoppdraget der elevene skal øve seg på å skrive med fantasi 

og øve på en spesifikk sjanger.  
 

6.2.0.3 Hin – sluttprodukt av teksten (Se vedlegg 5b)  
 

Kommunikasjon: Hin har i sitt sluttprodukt valgt å beholde fortellerrollen der han omtaler alle 

i 3. person. Han har imidlertid gjort slik læreren anbefaler: å starte med handling, rett inn i 

fortellingen fremfor å ha en lang introduksjon. Eleven tar ikke med mye fakta rundt personene 

senere, men fortsetter å skrive implisitt om byen, menneskene og tingene som brukes. På den 

ene siden gjør det seg i slike fortellinger å hoppe over mye info og heller fortelle, men på den 

andre siden syns jeg han fikk til en bedre oversikt over persongalleriet i 1. utkast. 

Orienteringen blir dårligere i 2. utkast (Lobov 1972). I sluttproduktet blir det litt uklart hvem 

Sissy er, er det jenta med det grønne håret som ble nevnt i 1. utkast? Denne forvirringen 

oppstår på side 1 i 1.avsnitt etter dialogen.  
 

Innhold: Hin har nå skrevet en fortelling på 4,5 sider, og han har dermed doblet antall sider 

fra 1. utkast. Han er ivrig etter å skrive, men fortellingen kunne godt vært kuttet ned da den 

inneholder passasjer som i for stor grad drar fortellingen ut. På den andre siden har jo eleven 

evne til å utdype og forklare enkelte steder i teksten. Han formidler et innhold som ligger opp 

mot det som oppgaven går ut på, han får med magiske ting, en helt, en antagonist i form av et 

monster og helten som redder alle til slutt, og det gode som seirer over det onde.  
 

Tekstoppbygging: Jeg legger merke til at eleven har laget avsnittsoverskrifter i sitt 

sluttprodukt. Så vidt jeg forstår, er ikke dette noe læreren har veiledet i. Det er heller ikke noe 

det generelt anbefales å sette inn i fortellinger. På en måte er det allikevel med på å gi teksten 

en tydelig struktur fordi den ser ryddig ut. Teksten har jo blitt lang, og det er nok en måte å 

skille mellom hendelsene på, som kapitler i en roman. Eleven fortsetter å sette avsnitt, noe 

læreren positivt har bemerket.  
 

Eleven bygger opp teksten med karakteristiske trekk fra fantasysjangeren, som magiske 
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vesener som katter og mennesker, slott, monstre, hindringer og oppdrag. Dette foregår mye i 

kapitlet «Byen». Den magiske passasjen kommer inn under «Den andre verdenen», og 

magiske gjenstander introduseres i «Trening for å drepe monstre». Det seires til slutt over det 

onde i «Faren til Oliver». Slutten er klassisk: Alt oppsummeres, ting blir forklart, og alt er 

igjen i balanse. Både tydelig løsning og avslutning benyttes som en del av oppbyggingen 

(Labov 1972).  
 

Når det gjelder bruk av setningskoplinger, ser jeg at eleven varierer dette mer enn i 1. utkast. I 

tillegg til å fortsette å bruke men, tar han nå også i bruk og, da, når, selv ikke og mens. 

Elevene har ikke fått noen skriftlige tilbakemeldinger om å endre dette, så det er interessant å 

se at dette lykkes i større grad i sluttproduktet.  
 

Språkbruk: Hin går i den klassen som fikk en leksjon mellom utkastene i hvordan man utvider 

øyeblikkene og i bruk av flere beskrivelser i tekst. Jeg legger merke til at han har lagt inn 

noen flere beskrivelser, slik som i 3. avsnitt på side 1: «det er en veldig søt smak med sukker, 

det ga Oliver en god smak i munnen». Her er det spenningen han forsøker å beskrive mer 

inngående. Eleven fortsetter å bruke beskrivende ord og uttrykk for å underbygge spenningen: 

«skrekken kommer oppover meg» og «frysninger over hele kroppen» under overskriften 

«Slåtte». Under overskriften «Bilen» skriver han: «Jakob begynner og stresse han føler seg 

skyldig.» Han forsøker altså å forsterke fortellingen ved å bruke mange adjektiv, uttrykk og 

dramatiske verb som stresse, å være skyldig og lignende. Eleven har også en variert måte å 

starte setningene på.  
 

Rettskriving: Jeg legger merke til at de alderstypiske feilene fra 1. utkast går igjen her også, 

som sammensatte ord og dobbeltkonsonanter. Han skriver magi formel under overskriften 

«Faren til Oliver», kjempe klar under overskriften «Bilen», og under «Den andre verdenen» 

skriver han ordene okse monstre, flamme kuler og skrift flamme kule. Ordet magi skole dukker 

opp under overskriften «Slutten?».  
 

Under avsnitt 5: «Den andre verdenen» skriver han: «Ingenting helt svart». Dette er en del av 

et avsnitt med mye informasjon, men det henger ikke helt sammen. Også i siste avsnitt av 

«Den andre verdenen» mangler han ordet til, noe som gjør setningen ufullstendig: «Han løper 

ned den byen og håper han kan få hjelp der.»  
 

Under overskriften «Byen»: «Oliver kom seg til byen og spør en av soldatene om det kan 

åpne portene til byen.» Her er det vanskelig å vite om det bare er en slurvefeil at det står det 

og ikke de.  
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I 4. avsnitt av «Slåtte» skriver han: «Hun må ha kommet her får hente meg.» Her mangler 

infinitivsmerket «å». I 3. avsnitt av «Treningen for å drepe monstre» står det: «Oliver løper 

mot monstre mens han går alle fire beinene og løper mot han.» Her er det mulig at han har 

utelukket ordet på, men setningen vil uansett være uklar da det ikke er tydelig om det er 

monsteret eller Oliver som går på fire bein. Og i samme avsnitt: «Da ser Oliver merkelig.» 

Her mangler ordet noe. Altså: Eleven har en tendens til å kutte ut enkeltord som er med på å 

gi menig i teksten, her infinitivsmerket å, mengdeordet noe og preposisjonen på. Det er ikke 

noe tydelig mønster for hvilke ord han utelukker, men setningene blir ufullstendige, selv om 

man som leser stort sett kan forstå innholdet.  
 

Jeg merker meg at kjønn på substantiv blir feil enkelte steder: Han skriver «en av hjulene» i 

avsnittet om «Bilen», «et stav» i samme avsnitt og  «en papir»  under avsnittet «Faren til 

Oliver.» Feil på kjønn er ikke gjennomgående, og det forekommer både i nøytrum og 

maskuline substantiv.  
 

Tegnsetting: Som 1. utkast preges også sluttproduktet av hyppig bruk av komma i stedet for at 

det settes punktum. Eleven har heller ikke fått direkte veiledning i dette, og han har ikke på 

egen hånd mestret å forbedre det. Mest sannsynlig har han ikke denne metakunnskapen 

overfor egen tekst.  
 

Bruk av skriftmediet: Eleven har satt deloverskrifter i endelig utgave og har brukt en tydelig 

overskrift i større skriftstørrelse. Teksten fremstår ryddig og er lett å lese. 

6.2.0.4 Tilbakemeldinger på sluttprodukt av teksten  
 

Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet: se vedlegg 12b 
 

Mine kommentarer: Læreren er positiv til at eleven har en god innledning og greier å avslutte 

fortellingen på en fin måte; at det hele henger sammen. At det blir for detaljert og dermed 

vanskelig å følge alt som skjer, påpekes som en ting eleven kan jobbe med. Språklig er det 

bare dobbeltkonsonantene som nevnes. Karakteren er satt til 4–. Jeg kan si meg enig i 

karakteren da det er mange språklige deler av teksten som eleven behersker godt; rettskriving 

for det meste, tegnsetting samt at han har et variert og godt ordforråd. Innholdsmessig klarer 

han også å bygge opp en historie med en tydelig start, hoveddel og slutt. Jeg tenker allikevel 

at eleven burde fått kommentarer for at han oftere bør sette punktum og lage kortere 

setninger. Referansekoplinger, setningskoplinger og kjønn på ord er vanskeligere å gi 
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tilbakemeldinger på i endelig utgave og da gjerne skriftlig fra læreren, men det er noe han bør 

få oppfølging på, gjerne i dialog rundt teksten mens han skriver. 

6.2.1.1 Atif – analyse av 1. utkast (Se vedlegg 6a) 

Atif har pakistansk bakgrunn og har urdu som morsmål. Han har også hele sin skolegang fra 

Norge.  
 

Kommunikasjon: Atif har en fin start der han klarer å gjøre leseren interessert. Han bruker 

mye fantasi og har mange ideer som han bruker til å skape magi. Han henvender seg til 

leseren direkte ved å bruke vendinger som «hadde jeg plutselig bare trylla meg til et sted 

hadde det vært ganske kjedelig ikke sant?» (linke 18-19, side 1). Han fører en dialog med 

både seg selv og andre. Noen steder kan det imidlertid være vanskelig å vite hvem som sier 

hva pga. manglende dialogtegn og markering for tale.  
 

Innhold: Fortellingen går rett inn i en handling der hovedpersonen ligger høyt oppe et sted 

over bakken. De magiske gjenstandene blir raskt introdusert: en stav som han kan bruke til å 

utføre alle typer handlinger og fremskaffe ting. Atif har fått inn mange beskrivelser i 

innledningen av tingene rundt seg: «staven min er blå og lang, litt spiss i toppen»(linje 3 og 

4). Det introduseres stadig steder og mennesker som man ikke vet hvem er fordi de ikke blir 

presentert. For eksempel løper alle politimennene etter hovedpersonen, men uten at vi har hørt 

om dem før (linje 13). Samtidig får vi informasjon om andre, som når han presenterer 

vennene sine, Patrick og Ola. Historien har «et høyt tempo» der det stadig skjer noe nytt. 

Dette gjør det vanskelig å følge alle hendelsene. Guttene i historien møter utfordringer i form 

av et monster, dette skjer etter ca. 1,5 sider, og plutselig er det hele over. Eleven har lagt opp 

hele fortellingen som om det hele er en drøm der hovedpersonene våkner til slutt. Atif har 

skrevet ferdig fortellingen og dette vil gi et godt utgangspunkt for å kunne gi tilbakemeldinger 

knyttet til både språk og innhold.  
 

Tekstoppbygging: Atif introduserer tidlig magiske gjenstander, det skjer spennende ting, og 

hovedpersonen og hans venner møter et monster som skal bekjempes. Det oppstår hindringer, 

og det blir også konflikter mellom heltene. Introduksjonen er ganske lang, og fortellingen har 

ikke nødvendigvis den vanlige innledningen, hoveddelen og slutten som er mer typisk å se i 

elevfortellinger. Innledningen og hoveddelen går litt i ett, og slutten kommer ganske brått.  
 

Eleven har tydelige avsnitt, og teksten fremstår ryddig, bortsett fra dialogene, som står uten 

markeringer blant beskrivelser og handling.  



48 

 

Setningskoplinger: Eleven mestrer i utstrakt grad å bruke setningskoplinger som binder 

setningene sammen. Ord som men, der, når, kanskje og derfor forekommer i teksten. Noen 

steder mangler dette, som for eksempel linje 51: «fikk en i magen alle flytta seg». 

Språkbruk: Eleven mestrer å bruke et variert språk med utstrakt bruk av adjektiv og adverb. 

Adjektiv er blå, lang, spiss, magisk, kjedelig, moro, forskjellig, gøy, fornuftig, stor, skikkelig, 

forferdelig, ekte, sterkere. Adverb er høyt, langt, stort, rart.  
 

Eleven bruker beskrivelser og handling for å få frem action og magi, både gjennom adjektiv 

og adverb, men også når han stiller retoriske spørsmål til leseren som i linje 20 og 21: « Jeg 

har det gøy med å trylle ting jeg. Hva er egentlig meninga med tryllestaven hvis du ikke skal 

bruke den». Dette er med på å gi fortellingen en egen stil. Kanskje har han opplevd å lese slik 

selv i bøker?  
 

Rettskriving og formverk: Eleven mestrer flere sider ved rettskrivingen, som 

dobbeltkonsonant, de fleste ikke-lydrette ord, sammensatte ord og bøyning av verb. Det er 

allikevel noen forekomster av dobbeltkonsonantfeil, som i verbet lete, han skriver lette (linje 

2) . Det er kanskje ikke så rart at han skriver lette i setningen «Jeg begynte å lette etter staven 

min», for den kunne like gjerne vært skrevet i preteritum: « Jeg lette etter staven min.» Han 

skriver også sjokert (linje 26). Dobbeltkonsonantfeilene er ikke gjennomgående i teksten.   
 

Rettskrivingsfeil som går på lyder, er ordene vil (skrevet hvil) i linje 4 og 14, setningen «langt 

av gårde» (skrevet gåret) i linje 18 og får (skrevet for) i linje 29.   
 

Eleven er ikke sikker på forskjellen mellom da og når. Både i linje 31 og 42 starter setningene 

som omhandler fortid, med når. Feil i lyder, konsonanter og forskjell på da og når kan 

imidlertid være alderstypiske og ikke knyttet til andrespråksfeil.  
 

Eleven har et par steder bommet på preposisjoner: «Når jeg var i veien» (her er det nok på 

veien som er det riktige) (linje 8) og «Jeg havna i en flyplass» (her menes det på en flyplass) 

(linje 10).  
 

Feil kjønn på ordene er ikke et gjennomgående problem, men det dukker opp i linje 19: «Å bo 

i stor hus». Til gjengjeld skriver han «de kjøper stort hus» i linje 22. At han veksler her, ser 

jeg på som et tegn på utvikling.  

Rettskrivingsfeilene som er beskrevet ovenfor, kan betegnes som andrespråksfeil. 

Preposisjonsfeil og feil på kjønn har jeg observert også hos andre elever i mitt materiale, og er 

blant de mest vanlige feilene.  
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Tegnsetting: Eleven setter mange komma for å lage pauser. Eksempel på dette er setninger 

som i linje 36–38: « Vi gikk til det store huset hans masse folk rundt, men en ting jeg ikke 

visste det var at han kom mot oss når det var så mange folk rundt her.» 

Linje 12–14: « Så det jeg gjorde var at jeg forsvant midt i mellom dem, alle politimennene løp 

etter meg, men jeg var ikke sliten i det hele tatt fordi jeg kan gjøre hva jeg hvil uten problem.»  
 

I disse to eksemplene ser vi at han vet at komma skal setter foran men, og han mestrer å lage 

pauser.  
 

Linje 22–23: «De kjøper stort hus mange biler osv. bare byen london har tryllestaver.» Her 

ser vi et eksempel på at eleven ramser opp uten pause.  
 

Dialogtegn er ikke på plass og forekommer blant setninger som også har handling. Stort sett 

mener jeg at tegnsettingen fungerer, eleven prøver seg frem med komma og setter punktum 

ofte.  
 

Bruk av skriftmediet: Teksten har rett skrifttype og størrelse, og i 1. utkast ser vi at eleven 

mestrer å sette opp en oversiktlig tekst.   
 

6.2.1.2 Tilbakemeldinger på 1. utkast   
 

Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast: se vedlegg 13a  
 

Mine kommentarer: Læreren mener at eleven er godt i gang, men de mange beskrivelsene av 

hva han gjør med de magiske gjenstandene, gjør at historien ikke kommer noe videre. 

Læreren oppmuntrer ham til å lage noen hindringer. Det som kommenteres språklig er ordet 

vil, som han har skrevet hvil.  
 

Eleven har jo i stor grad allerede fortalt ferdig en historie, og jeg syns det var spennende å se 

hvor mye han var villig til å gjøre om på ettersom han kunne ha sett seg ferdig med skrivingen 

på dette tidspunktet. Oppfordringen til eleven ble å skrive enda mer spennende, noe som kan 

oppfattes vagt og generelt gjennom en lærerrespons. Men læreren gir ham et konkret tips, og 

det er å lage en hindring og at den skal løses med magi.  
 

6.2.1.3 Atif – sluttprodukt av teksten (Se vedlegg 6b)  
 

Kommunikasjon: Eleven har valgt å beholde innledningen til fortellingen sin, og det syns jeg 

han gjør rett i. Den er med på å sette leseren inn i handlingen. Han har med en tydelig 

orientering (Labov 1972). Skriveren posisjonerer seg i fortellingen og fremstår som en intern 
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forteller. Som intern forteller fører han noen ganger samtaler med andre i fortellingen uten å 

markere dette som dialog. Eksempler på dette finner jeg blant annet på side 3, 17.avsnitt:  
 

«Hva skjedde sa jeg til dem. Vi skal jobbe med han stikk du han kommer til å gi oss alt når vi 

er tjenerne hans, bedre enn å dø. Så dere var med han, de ga maskinen til han mannen, som 

ble til Monster. Hvem av dem visste at denne gangen var det jeg som var lur. Vi var langt 

inne i skogen. Jeg sa til dem, trodde dere at jeg er dum, tror dere at jeg ikke visste hvem som 

var på lag og hvem som ikke var.»  
 

Og i avsnitt 18: «Det skjønte jeg når jeg ble slengt av deg, skulle jeg begynne å løpe igjen, 

men jeg så at dere to sto der og fikk skatt, penger som andre folk eide. Da tenkte jeg å redde 

personene fra alle dere tre nå, og det fungerte dere er vel langt her i skogen.»  
 

Her er dialogen både satt opp markert, umarkert og som en slags referanse til samtalen: «jeg 

sa til dem …»  
 

Innhold: Eleven har forlenget fortellingen med ca. 2 sider, og det er, slik jeg ser det, 

midtdelen, der det meste av handlingen foregår, som er blitt lengre. Atif har tatt til seg at han 

skal lage mer spenning, og har valgt å legge til flere hendelser der han må bekjempe monstre. 

Det er også lagt til mer dialog, uten at dette er markert, og denne foregår stort sett blant 

beskrivelser og handling. Dialogen foregår mest på side 2 og 3. Fremfor å lage handlingen 

mer effektiv, med det mener jeg å unngå altfor mange detaljer og gjentagelser, har eleven 

skrevet inn mer spenning i form av mange hendelser. Nettopp slik han ble oppfordret til. Jeg 

mener at eleven ikke klarer i noen særlig grad å tilpasse mengden av innhold til det teksten 

skal handle om.  
 

Tekstoppbygging: Eleven har med mye magi, magiske vesener og magiske steder. Den 

magiske passasjen som lærerne har med som en viktig del av oppgaven, ser vi ikke så tydelig 

i Atifs tekst. Hovedpersonen gjør magiske ting fra begynnelsen av. Fordi hele fortellingen er 

ment å være en drøm, tror jeg eleven har valgt å utelate den magiske passasjen, og at alt 

dermed er magisk fra starten. Eleven avviker med dette litt fra selve oppgaven og løsningen 

og avslutningen blir noe annerledes siden han legger opp til at alt var en drøm.  
 

Setningskopling: Eleven fortsetter å bruke gode koplingsmarkører som fordi, som, men. Dette 

er færre enn i 1. utkast, men han bruker fortsatt noen. Disse er markert med gult.  
 

Språkbruk: Atif er i den klassen som fikk mest innføring i å beskrive og utvide øyeblikkene. 

Noen eksempler på gode beskrivelser finner vi følgende setninger:  
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Side 2, avsnitt 11: «vinden blåste på kinnen min», side 3, avsnitt 15: « maskinen var rød, stor 

og masse ledninger», side 4, avsnitt 20: « brannen kom stigende mot meg jeg løp».  
 

Eleven tillater seg å bruke banneord og kraftuttrykk i fortellingen, sannsynligvis for å 

understreke sinne og aggresjon hos karakterene. Ordene tufs og i huleste forekommer i 8. 

avsnitt på side 2.  
 

Sammenligninger og beskrivende ord og uttrykk er også med på å utvide øyeblikkene og 

gjøre setningene mer virkningsfulle. I 12. avsnitt på side 2 skriver han sammenligningen 

«som pyser bak en vegg», og han skriver på side 2 i 7. avsnitt: « han virka veldig spent ut når 

…». Her blander han ulike uttrykk: å se spent ut og å virke spent, men jeg ser dette som et 

tegn på utprøving av språklige virkemidler.  
 

Eleven mestrer ikke direkte tale som oppsett i dialog, men noen ganger lykkes han i å sette 

dialogtegn for å skille ut. Dette bruker han mest på side 1, 2, 3. og 7. avsnitt.  
 

Rettskriving og formverk: De feilene som bør kommenteres i sluttproduktet, er lydfeil, bruk 

av preposisjoner og genus.  
 

Eleven skriver hvert når han mener vært (side 1, 2. avsnitt) og hadde hjemmet seg (når han 

mener gjemt seg) side 2, 12. avsnitt.  
 

Under bruk av preposisjoner har han ikke fått rettet opp i dette fra 1. utkast. Med tanke på at 

han ikke er veiledet på dette området, er det heller ikke å forvente.  
 

Under bruk av genus skriver eleven kinnen min på side 2, 11. avsnitt. Rett etter skriver han 

«til et annet sted», og bruker nøytrumsord på en helt korrekt måte. Vi ser dette også i 15. 

avsnitt på side 3, der han skriver «hjertet sitt».  
 

Som jeg også skrev i kommentarene til Aminas tekst, kan slike inkonsekvenser ses på som et 

mellomspråkstrekk, at eleven er på vei til å beherske noe; altså nøytrumsbøyning. Golden, 

Mac Donald og Ryen skriver om dette i boka Norsk som fremmedspråk. Grammatikk:  
 

«Genusmarkeringer er ukjent i mange språk, f.eks. tyrkisk, vietnamesisk, engelsk og finsk. 

Noen språk har bare to genus som maskulinum og femininum. Disse mangler da nøytrum, 

altså intetkjønn og arabisk, spansk og urdu er eksempler på dette.» (Golden, Mac Donald, 

Ryen 2008: 13).  
 

Eleven har urdu som sitt morsmål, og selv om han er født og oppvokst i Norge er genus i 

substantiver en utfordring, da spesielt nøytrum. Eleven er imidlertid på vei mot å forstå dette.  
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Eleven har rettet opp i ordet vil, som han skrev hvil. Jeg ser dette som at eleven har stor evne 

til å rette opp i egen tekst og tar til seg de rettelsene han forstår og evner å gjøre noe med.  
 

Tegnsetting: Dialogtegn er ikke på plass og forekommer blant setninger som også har 

handling. Stort sett mener jeg at tegnsettingen fungerer, eleven prøver seg frem med komma 

og setter punktum ofte.  
 

Bruk av skriftmediet: Teksten har rett skrifttype og størrelse, og også i sluttproduktet ser vi at 

eleven mestrer å sette opp en oversiktlig tekst.  

 

6.2.1.4 Tilbakemeldinger på sluttproduktet av teksten 

 

Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet: se vedlegg 13b 
 

Mine kommentarer: Læreren er positiv til at eleven har laget mange beskrivelser. 

Kommentarene er deretter av generell art, som at han må jobbe med struktur. Det språklige 

kommenteres med at det forekommer skrivefeil, og at taletegn må komme på plass. Jeg er 

enig i at det vil hjelpe eleven med å heve teksten dersom taletegn kommer på plass. Derimot 

syns jeg eleven i stor grad mestrer rettskrivingen, selv om lydfeil oppstår. Elevene har evnet å 

rette opp det han har fått konkrete tilbakemeldinger på (ordet vil). Dette kunne vært anerkjent 

på en tydeligere måte.  
 

At endringene som ble etterspurt er fulgt opp (lage mer spenning, rette opp noen ord), tyder 

på at eleven kan ta til seg respons.  
 

Jeg er enig i den karakteren som er satt; 4-, ut fra det at Atif mestrer å skrive en fortelling med 

utstrakt handling, i rett sjanger, at rettskrivingen ikke står i veien for kommunikasjonen, og at 

han varierer språket med forskjellige ord og uttrykk.  
 

6.2.2.1 Sadia – analyse av 1. utkast (Se vedlegg 7a) 
 

Sadia har somalisk som morsmål. Hun har all sin skolegang fra Norge.  
 

Kommunikasjon: Tittelen «Den magiske tiaraen» vekker noen forventninger hos leseren – den 

fungerer som et sammendrag, og den gjengir hovedinnholdet i kortform (Labov 1972). 

Forventningene om at dette er en fantastisk fortelling, ligger der allerede fra starten. Eleven 

går deretter rett inn i handlingen i form av en dialog mellom en mor og det vi antar er 

hovedpersonen i fortellingen. Når dialogen går over i handlingsreferat, skriver eleven i «jeg-

form», fortellingen har en intern forteller.  
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Jeg syns eleven klarer å vekke nysgjerrigheten og at hun dermed vender seg mot leseren.  
 

Innhold: Eleven starter novelleaktig med dialog og etter hvert avsløres hovedpersonens 

tanker, handling og erfaringer. Dette gjøres gjennom betraktninger, referanser til fortiden og 

beskrivelser av noe som foregår i virkeligheten. I starten hopper det i tid, fra noe som skjer nå, 

til å referere til noe som har skjedd dagen før. Eleven markerer dette ved å lage avsnitt (fra 

linje 14-15 side 1).  
 

Teksten inneholder mye dialog, og denne er både satt opp på egne linjer, 1-5 side 1, tydelig 

strukturert, og den forekommer blant handlingsreferatet i linje 15-30. Eleven starter 

fortellingen som en vanlig fortelling, det er ikke noe som tyder på at dette er en 

fantasyfortelling, selv om hun skriver i linje 30 at « spenningen hadde begynt». Eleven 

avslører etter hvert at hovedpersonen «jeg» er ny på stedet og ikke kjenner noen der. Det er 

altså gjennom tanker, dialog og betraktninger dette kommer frem. Med tanke på at elevene på 

8. trinn ikke har stor erfaring med å skrive noveller, får jeg noen ideer om at dette kan være en 

elev som leser mye. Eleven er godt i gang med fortellingens innledning og har skrevet noe 

over én side. Dette gir læreren et godt utgangspunkt for en tilbakemelding.  
 

Tekstoppbygging: Teksten er delt inn i avsnitt og fremstår dermed ryddig. To steder, i to av 

avsnittene, består teksten av ren dialog. I den første dialogen som åpner fortellingen, er det 

ingen tydelig referanse til hvem som snakker, bortsett fra at personen sier mamma. 

Informasjonen om hvem personene er, skrives implisitt. I det neste dialogavsnittet, fra linje 

31, ser vi at det forekommer flere «sa hun» og «de sa», altså direkte referanser til hvem som 

ytrer seg. I dette avsnittet kommer også flere beskrivelser og kommentarer inn i dialogen. Jeg 

oppfatter det som modent når eleven skriver kommentarsetninger på denne måten. I linje 34 

ser vi et fint eksempel på at eleven mestrer å lage dialogen på det jeg vil kalle en utdypende 

måte: «Med et smilende ansikt sa jeg at jeg ikke vet helt.»  
 

1. utkast er ikke langt nok til at eleven får vist at hun har forstått hva oppgaven må inneholde, 

det magiske uteblir. Allikevel får vi noen tegn på at eleven etter hvert vil komme mer inn på 

det oppgaven etterspør, som for eksempel når hun skriver at «spenningen har begynt». Eleven 

har en lang orienteringsdel. Noen elever har orienteringsdel som er ganske litterære eller 

novellistiske (Berggreen, Sørland og Alver 2012). Hos denne eleven vil jeg si at vi ser nettopp 

dette. Vi danner oss et bilde av hovedpersonen på side 1.  
 

Setningskoplinger: Eleven bruker setningskoplinger av ulike typer. For det meste bruker hun 

konjunksjoner og subjunksjoner som og, men, når. Hun bruker også tidsordnere som før, 
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mens, så og noen minutter til. For det meste syns jeg hennes bruk av setningeskoplinger og 

referansekoplinger fungerer godt. Eleven setter punktum og komma ofte, noe som gjør teksten 

lett å lese.  
 

Språkbruk: Jeg legger merke til at eleven noen steder starter setningen med å referere til tid: 

tidsadverbialene før, nå og sist gang åpner setninger og gjør språket mer avansert. Hun bruker 

også sideordningen når. Eksempler på slike setninger finner vi i linje 6: «Sist gang jeg hadde 

privatliv var ikke så lenge siden.» Linje 15: «Før jeg våkna helt ...» Linje 21: «Når jeg kom ut 

av doen ...» Linje 40: «Og nå som jeg begynner …»  
 

Ord og uttrykker som jeg legger merke til, er for eksempel privatliv (linje 6) og å takke for 

seg (linje 42). Hun skriver ikke a-endinger på verb som flyttet, ønsket, takket, noe som er 

mest vanlig blant ungdommer i det området der jeg har hentet materialet mitt. Allikevel brytes 

dette noen ganger, for eksempel når hun skriver stoppa (linje 10) og forelska (linje 7).  
 

Eleven har god variasjon i måten hun starter setningene på. Når hun skriver lengre setninger, 

lykkes hun også til dels med dette. I linje 40 skriver hun: «Det var det jeg alltid ønsket meg, 

og nå om jeg begynner på granstagen skolen så skal vi ha det, hvor kult blir ikke det?»  
 

Eleven har også innslag av språklige virkemidler i form av beskrivelser: «jeg begynte å 

smile» (linje 25) og «det var da jeg ble forelska i Jonas, den kjekke Jonas» (linje 7). Jeg syns 

dette er med på å gi fortellingen hennes et løft.  
 

Rettskriving og formverk: Jeg legger merke til at eleven i svært stor grad mestrer rettskriving, 

spesielt dobbeltkonsonanter, sammensatte ord og ikke-lydrette ord. Det som jeg velger å 

kommentere, er genus og tempus samt noen språklige formuleringer. Ved en anledning 

skriver eleven feil genus, i linje 8: «Jeg hørte et lyd, lyden kom fra ute.» Her velger eleven å 

skrive ordet først i nøytrum i ubestemt form entall, men når ordet skrives i bestemt form i 

fortsettelsen av setningen, er det riktig bøyd. Eleven skriver ved flere anledninger løpte (linje 

12,13 og 20). Hun bruker altså en svak bøyningsform at et sterkt verb.  
 

I tillegg til det ene tilfellet av feil tempusform er det noen formuleringer som kan forklares 

som andrespråksfeil: linje 20: «Bare bruker tiden du trenger du», der verbet bruker skal stå i 

imperativ.  
 

I linje 42 står det: «De takket seg for maten.» Her forsøker eleven å bruke uttrykk som er 

dagligdagse, men som samtidig gir et løft til teksten. Hun blander uttrykkene å takke for seg 

og å takke for maten. Det er et godt forsøk og tyder på utvikling. I linje 11 skriver hun «de ble 
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reddet og visket til hverandre». Meningen er vel å skrive redde. Det er vanskelig å se om 

dette er slurvefeil, eller om hun bommer på uttrykket.  
 

Eleven mestrer ikke alltid å skille mellom da og når, slik som i linje 21: «Når jeg kom ut av 

doen.» Men i linje 7 bruker hun rett ord når hun skriver «Det var da jeg ble forelska i Jonas». 

Her ser vi en veksling som kan tyde på at eleven er på rett vei når det gjelder da og når.  
 

Tegnsetting: Eleven mestrer ikke oppsett av dialog hele veien, det er litt inkonsekvent. 

Dialogen er skrevet med tankestrek uten referanse til den som taler, med tankestrek inkludert 

referanse og med dialogtegn satt sammen med handlingsreferat. Her ser vi en veksling i 

oppsettet, noe som tyder på at eleven vet at dialog skal skilles ut, men hun kan være usikker 

på hvordan. Komma og punktum beherskers i stor grad. Eleven setter ofte punktum, noe som 

gjør teksten lett å lese. Hun mestrer også i stor grad å sette komma mellom helsetninger og 

etter leddsetninger. Eksempler på dette kan vi se i linje 26-27: «De sa at de ville takket meg 

for hva jeg hadde gjort for dem, og var takknemlige.» Eleven bruker også spørsmålstegn på 

en hensiktsmessig måte. Dette finner jeg eksempler på i linje 6, 1 og 41.  
 

Bruk av skriftmediet: Teksten har rett skrifttype og størrelse og i 1. utkast ser vi at eleven 

mestrer å sette opp en oversiktlig tekst.  
 

6.2.2.2 Tilbakemeldinger på 1. utkast  

 

Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast: se vedlegg 14a  
 

Mine kommentarer: Eleven får ros for god start. Ikke overraskende kommenterer læreren at 

eleven mangler det som skal gjøre fortellingen til en fantasy-fortelling. Hun mangler magiske 

gjenstander, magiske personer og magiske dyr. Hun har heller ikke fått med den magiske 

passasjen som ofte er vanlig i slike fortellinger. Læreren kommenterer bare at det forekommer 

småfeil, men uten å bemerke disse videre. Verbbøyning og kjønn på substantiv blir ikke 

kommentert spesifikt. Med tanke på hvor mye denne eleven mestrer språklig, vil jeg mene at 

hun er mottakelig for å endre flere av feilene dersom hun bare blir fortalt tydelig hva som kan 

rettes opp.  
 

6.2.2.3 Sadia – sluttprodukt av teksten (Se vedlegg 7b)  
 

Kommunikasjon: De første to sidene i sluttproduktet er den samme teksten som vi finner i 1. 

utkast. Hun har valgt ikke å gjøre innholdsmessige endringer. Dette skyldes mest sannsynlig 

den rosen hun fikk for sin gode start. Ganske umiddelbart i fortsettelsen velger eleven å legge 

inn det som blir den magiske passasjen, og som gjør at fortellingen blir fantasy. Leseren blir 
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tatt med inn i den magiske verdenen, og eleven kommer med mange beskrivelser som setter 

leseren inn i handlingen.  Dette gir en tydelig orientering (Labov 1972). Fordi teksten har en 

tydelig retning når det gjelder tidsaspektet, hun markerer med temporale koplinger de neste 

sidene, er fortellingen lett å følge. Det markeres også med ulike avsnitt og overskrifter hvilken 

verden personene befinner seg i. Dette vil jeg kommentere mer under område 

tekstoppbygging.  
 

Innhold: Teksten har blitt lang, eleven har skrevet over 8 sider til sammen. Sadia har skrevet i 

større skriftstørrelse enn i 1. utkast, noe som får teksten til å fremstå lenger enn innholdet 

tilsier. Likevel viser hun skriveglede og bruk av fantasi.  
 

Eleven legger inn flere parallelle konflikter eller handlinger etter hvert. Når den magiske 

tiaraen introduseres, får vi samtidig høre at hovedpersonen sliter litt med å velge skole, og vi 

får også høre at hennes far har hatt en alvorlig sykdom tidligere. Flere parallelle handlinger er 

lagt inn. Når hovedpersonen starter på skolen, må hun gjennomgå ulike levels – nivåer for å 

komme tilbake til den ekte verdenen. I siste del av fortellingen der vi får høre om level 2 og 3, 

er hun tydelig, slik mange elever jeg har lest fortellinger av, inspirert av fortellinger og filmer 

som The Hunger Games, som klassen har sett på dvd. Hun mestrer å få med magiske 

gjenstander, mennesker, helter i form av elever og seg selv, samt at hun må utføre et oppdrag 

for at ikke alt skal gå galt på skoleballet. Eleven har med mange beskrivelser i tillegg til 

handling, og teksten blir nok i overkant lang. På den andre siden viser eleven skriveglede og 

stor evne til å fantasere og bruke det hun er inspirert av.  
 

Tekstoppbygging: Eleven har beholdt åpningen som går rett på sak. De påfølgende avsnittene 

er relativt lange. Kun i starten er dialogene skilt ut på egne linjer, ellers står de blant 

handlingsreferatene. I fortellingens hoveddel finner jeg komplikasjonseksempler når 

hovedpersonen får sitt første oppdrag der hun først faller gjennom et hull (6. avsnitt, side 3), 

for så å bli gitt i oppgave å finne en tiara med mange diamanter. Skjer ikke dette, blir 

verdenen ødelagt. Løsningen på problemet kommer raskt i form av at hovedpersonen allerede 

har funnet tiaraen hjemme. Flere konflikter oppstår senere i hoveddelen når hun igjen på side 

5, i slutten av 10. avsnitt møter Ethan, som vet hvordan hun kan redde verden. Både konflikt 

og løsning kommer godt frem i fortellingen (Labov 1972). I fantasybøker og fortellinger ser 

vi sjelden bare én hindring. Det er igjen tydelig at hun er inspirert av bøker hun har lest, eller 

filmer hun har sett. Når hun fra side 6 legger inn underoverskrifter, som om de er egne 

kapitler med levels hovedpersonen må oppnå, er inspirasjonen fra The Hunger Games svært 
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tydelig. Løsningen ser ikke ut til å komme, spenningen fortsetter helt til siste setning og 

slutten er helt åpen, slik vi gjerne ser i noveller. Slutten kan også ses på som et kapittel som 

har kommet til endes, men der eleven ikke er ferdig med fortellingen og har mer å komme 

med. 

Setningskopling: Eleven bruker ulike typer setningskoplingsord for å binde sammen setninger. 

Dette er:   
 

Temporale setningskoplinger: plutselig, med en gang, alltid, før. Additive fraser og ord: 

samtidig, endelig, noe, kanskje, virkelig og motsetningsfraser: de gjorde slik, mens vi .. 

Konjunksjoner og subjunksjoner som eleven bruker er blant annet som, og, men, for.  
 

Språkbruk: Eleven har et stort vokabular som hun får vist i fortelingen. Syntaksen er stort sett 

bra, men enkelte steder er det feil. På side 4, mot slutten av 8. avsnitt skriver hun: «Det er 

derfor vi oppfører oss bra, men vi alle liker sjokolade.» Ordet alle er et mengdeord som 

vanligvis står foran pronomenet. I linjen under skriver hun: «Det verste av alt fikk de noe som 

heter sjokolade.» Hun har utelatt var at, og hun bryter V2-regelen med å sette verbet fikk 

foran subjektet de. Det finitte verbalet må stå på andre plass i norske helsetninger (Berggreen, 

Sørland og Alver 2012).  
 

Eleven mestrer på den andre siden lange, kompliserte setninger som « Mamma sendte dem 

inn på rommet mitt, det var de jentene som jeg redda i går kveld» (side 1, 3. avsnitt) og på 

side 3, siste del av 7. avsnitt: « Jeg tenkte meg om før jeg hadde bestemt meg for hvilken 

skole jeg skulle gå på». I begge setningene ser vi at syntaksen er feilfri, med bruk av rett 

pronomen og rett oppsett for subjekt og verbal.  
 

Bruken av setningskoplinger, som er kommentert under tekstoppbygging, gjør teksten 

velutviklet, sammen med «in medias res»-start, samt åpen slutt.  
 

Rettskriving og formverk: De aldertypiske feilene består i å kunne forskjellen på for og får 

samt nå og da. Hun bruker også ved et tilfelle eiendomspronomenet dems. Dette er ikke 

nødvendigvis andrespråksfeil, men er en mer muntlig bruk som vi kan høre også blant 

førstespråksbrukere.  
 

De andrespråksfeilene jeg derimot legger merke til, er bøyning av adjektiv og verb. Hun 

skriver løpte, gjordet og kjempe i preteritumssetninger. Å skrive løpte kan også forekomme 

blant førstespråksbrukere, men da kanskje hos yngre elever.  
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Ved adjektivbøyning skriver hun godere fremfor best. Her mestrer hun altså ikke bøyning av 

adjektiv.  
 

Ord og uttrykk som forekommer med feilbruk, er: pustet tennene. Dette kan være en 

slurvefeil. Derimot bruker hun feil kjønn når hun skriver et vakkert utsikt (side 4, 8. avsnitt) 

og hjørnen (side 6, nederste del av avsnitt 11). Her ser vi at eleven først skriver et 

hannkjønnsord som intetkjønnsord, mens hun etterpå skriver et intetkjønnsord som 

hannkjønnsord. Hun retter vel og merke opp til hjørnet i setningen rett under, og dette syns 

jeg er interessant. At hun veksler på denne måten tyder på språklig utvikling.  
 

I avsnitt 6 på side 3 mestrer hun genus aldeles perfekt: «Jeg gikk inn og kom til en hvit 

verden, hvor alt var hvitt.»  
 

Syntaksen er stort sett bra, men feilene i noen setninger fra 1. utkast er ikke rettet på. Hun har 

noen problemer som vises i enkelte setninger: side 4, 2. avsnitt: «Det er derfor vi oppfører oss 

bra, vi alle liker sjokolade.» Her ville det vært mer riktig at verbet fulgte rett etter substantivet 

vi. I linjen under skriver hun: «Det verste av alt fikk de noe som heter karakterer.» Her har 

hun byttet om på subjekt og verbal.   
 

Det er syntaksfeil og andrespråksfeilene knyttet til verb og genus som elevene bør jobbe mer 

med. Jeg syns det virker som om hun er «på glid», og at hun dermed gjennom mediert støtte 

vil kunne ha mulighet til å utvikle dette. Hun har ikke store rettskrivingsproblemer utover 

dette.  
 

Tegnsetting: Jeg vil gjerne gjenta det jeg har skrevet under 1. utkast: Hun mestrer til dels å 

sette opp dialog. Hun bruker ofte punktum og komma samt spørsmålstegn.  
 

Bruk av komma mellom helsetninger finner jeg på side 6, øverst i avsnitt 11: «Han sa at han 

ville kjøre meg dit, jeg ble med på det.» Og på side 4, midt i det 8. avsnitt finner jeg: «De 

hadde vanlige pulter som de hadde ingenting under, mens vi kan åpne pulten og bare få den 

maten vi vil.»  
 

Bruk av komma etter leddsetninger finner jeg på side 1, 3. avsnitt: «Før jeg våkna helt, ringte 

noen på», og på side 5, 9. avsnitt: « Etter jeg var ferdig med å spise, vasket jeg hendene og 

takket meg for maten.» Jeg syns å se flere eksempler på at eleven er på rett vei når det gjelder 

tegnsetting.  
 

Bruk av skriftmediet: Eleven har endret til en større skriftstørrelse, noe som gjør at teksten 

virker lengre enn den er. Hun har fortsatt et ryddig oppsett, men på de siste sidene glemmer 
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hun å sette avsnitt. Det gjør teksten litt tung å lese. På den andre siden har hun her laget 

overskrifter som er med på å gi et ryddig inntrykk.  

 

6.2.2.4 Tilbakemeldinger på sluttprodukt av teksten 

 

Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet, se vedlegg 14b 

Mine kommentarer: Eleven får mye ros for at hun har skrevet bra og mye. Læreren velger å 

kommentere oppbyggingen av fortelling, fremfor å ta for seg de språklige delene som eleven 

har et stort potensial til å rette opp. Elevene hadde øvd seg spesielt i å bruke beskrivelser, og 

siden dette ble etterspurt i klasserommet (ikke i den skriftlige tilbakemeldingen), er det fint at 

læreren anerkjenner de gode beskrivelsene hennes. Læreren etterspurte de magiske vesenene 

etter 1. utkast. Dette er nå på plass, og eleven får ros for dette. Etter 1. utkast ble eleven 

oppfordret til å bruke retteprogrammet for å rette feil i språket. I sluttproduktet har eleven 

fortsatt disse småfeilene, og det kan virke som om hun ikke finner veiledning i dette, men 

hadde hatt mer behov for konkret veiledning i form av direkte påpekning i teksten eller 

gjennom dialog. Under observasjonen i klasserommet, da elevene jobbet med endelig utkast 

etter respons, var Sadia en av elevene som fikk mediert støtte av læreren. Hun fikk mest hjelp 

med formuleringer og syntaks. Eleven kunne hatt behov for å få mer av denne typen støtte når 

det gjelder bøyning av verb og genus.  
 

Elevens fremgang vises gjennom det at hun fortsetter å holde seg til oppgaven og 

gjennomfører fortellingen i henhold til sin plan. Elevens har fortsatt noe hun kan jobbe med 

under språkbruk, men hun viser både gjennom avansert bruk av setningskoplinger, ordforråd 

og syntaks at hun er på rett spor og på vei mot høy måloppnåelse.  

 

Jeg er enig i karakteren, som er satt til 5–. Eleven anerkjennes dermed for å ha skrevet 

innenfor sjanger, med mye fantasi og skriveglede. Samtidig får hun gjennom karakteren med 

minus en beskjed om at språket kan utvikles, at det er noen slurvefeil og at hun må jobbe 

videre for å beholde høy måloppnåelse. At eleven er midt i 8. skoleår, gjør at man også kan 

forsvare å bruke høy måloppnåelse, selv om teksten språklig har noen mangler.  
 

6.2.3.1 Rahila – analyse av 1. utkast (Se vedlegg 8a) 

Rahila har libanesisk bakgrunn og arabisk som morsmål. Hun har det aller meste av sin 

skolegang fra Norge.  
 

Kommunikasjon: Eleven starter fortellingen sin med å introdusere leseren for tid, personer og 

miljø. Dette er en orientering som vekker nysgjerrighet og får leseren til å ville lese videre, 
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spesielt fordi det skjer noe spennende allerede i andre linje. Da er det noen som kaster noe på 

vinduet til jeg-personen. Eleven skriver i jeg-form, og fortelingen har da en intern forteller. 

Dette fortsetter hun med utover i fortellingen. Noe av informasjonen ligger implisitt, vi blir 

introdusert for nye personer gjennom informasjonen som ligger i dialogene, heller enn i 

beskrivelsene. Dette gjør at fortellingen har en novelle-inspirert start. 

Innhold: Teksten har foreløpig en orienterende innledning som går rett inn i en dialog som 

markerer starten på hoveddelen. I avsnittet under dialogen på side 1 skjer det mye dramatisk, 

både at jeg-personen blir forfulgt av en ulv, at hun blir skadet i beinet, og så at hun deretter 

blir bitt i halsen av ulven. Overskriften er «Wolf». Dette er en pekepinn mot at dette skal bli 

en fantastisk fortelling. Hovedpersonen er i ferd med å forvandles, men dette kommer frem 

gjennom beskrivelser og hint. Jeg syns eleven er godt i gang med å bygge opp sin fortelling, 

hun orienterer seg mot leseren og mot oppgavens innholdskrav.  
 

Tekstoppbygging: Rahila har laget et hensiktsmessig avsnitt som innledning på fortellingen. 

Dialogen er tydelig skilt ut fra refererende innhold. Siste avsnitt på side 1, fra linje 22-34 er 

tettskrevet og langt, men fordi det er mange hendelser hun ønsker å fortelle om, syns jeg 

allikevel at oppbyggingen fungerer. Leseren begynner å ane at det er noe fantastisk som skal 

skje da Tyler opplever uante krefter etter å ha blitt bitt av en ulv. Slik jeg har sett i flere 

tekster i mitt materiale, kommer gjerne det magiske inn etter ca. én side med orienteringer og 

introduksjoner.  
 

Eleven bruker ulike setningskoplinger. Temporale er: det var natt, helt til, til slutt, i mens, i 

går, alltid. Additive fraser og ord: plutselig, også. Konjunksjoner som blir brukt er men, og, 

som og subjunksjoner er da, når.  
 

Språkbruk: Rahila skriver informative og til dels også lange setninger, men syntaksproblemer 

forekommer kun én gang. Det er i siste avsnitt på side 1: «Da jeg gikk hjem, tok jeg fra skapet 

bandasjen som jeg rullet rundt halsen min» (linje 31). Det hadde vært mer riktig å skrive «Da 

jeg gikk hjem tok jeg bandasjen fra skapet» da det er vanlig å ha objektet (bandasjen) etter 

subjekt og verbalet (tok jeg) og deretter preposisjonsleddet til slutt (fra skapet).  
 

At eleven har så mange innslag av setningskoplinger, spesielt når det gjelder tidsordnere (se 

under setningskoplingsord over), er med på å heve innholdet i teksten.  
 

Eleven har innslag av beskrivelser som jeg også mener gjør teksten god med hensyn til språk 

og ordforråd. I linje 2–4 skriver hun: « Jeg så ned og der sto min bestevenn Alan som alltid 
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var blekk i trynet og likte det blonde håret sitt.» I linje 28 skriver hun: «og plutselig slukna jeg 

helt». Her bruker eleven en metafor, noe som er avansert i 8. klasse.  
 

Rettskriving og formverk: Eleven bruker formuleringer og uttrykk som gir inntrykk av at hun 

prøver å variere setninger og prøve ut språket. I linje 4 skriver hun: «Jeg og Alan likte alltid å 

snike oss inn i saken for å løse mysteriumet.» Det er litt uklart hvor de sniker seg inn og 

hvilket mysterium hun snakker om siden mysterium står i bestemt form, men det gir allikevel 

en beskrivende dimensjon til teksten når hun skriver uttrykk på denne måten. Jeg ser på dette 

som en språklig utvikling.  
 

De områdene som kan trekkes frem der eleven har utfordringer, er for det meste av 

alderstypiske trekk. Dobbeltkonsonanter i form av ordet hele (skrevet helle) (linje 24) og noen 

lyder, for eksempel ordet tjukke, som hun skriver sjukke (linje 27). Tj-lyden og sj-lyden blir 

vanskelig å skille og ordet skrives feil. Eleven mestrer godt da og når. Og og å brukes feil i 

linje 2 og 23. Ellers mestrer hun dette godt.  
 

Feilene som er mer knyttet til norsk som andrespråk, er bruk av tempus. Hun skriver i linje 29 

at «jeg følte at jeg ikke kunne beveget meg». Hun skriver altså verbet bevege i preteritum, når 

det med et modalverb foran skal stå i infinitiv. Dersom hun hadde brukt et hjelpeverb, for 

eksempel hadde, foran bevege, vill hun kunne skrevet beveget. Hjelpeverbet ha kan vi bruke i 

begge perfektumsformene for alle verb (Golden, Mac Donald og Ryen 2008: 58).  
 

Tegnsetting: Eleven setter ofte punktum, og kommaene settes når eleven vil uttrykke pause. 

Hun har et par steder i overkant lange setninger, linje 23–25 og 25–28. Komma blir brukt her, 

men hun ville fått mer flyt og et ryddigere oppsett ved å dele opp med punktum.  
 

Eleven setter utropstegn og spørsmålstegn på korrekt måte. I stedet for dialogtegn setter 

eleven tankestrek for å skille ut dialogen. At hun gjør dette, kan tyde på at hun har lært at 

dialog skal stå på egne linjer. Hun gjør dette gjennom hele teksten.  
 

Bruk av skriftmediet: Teksten har rett skrifttype og størrelse, og i 1. utkast ser vi at eleven 

mestrer å sette opp en oversiktlig tekst.  

 

6.2.3.2 Tilbakemeldinger på 1. utkast  
 

Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast: se vedlegg 15a 
 

Mine kommentarer: Læreren roser den gode starten, men etterlyser flere beskrivelser (eleven 

har mye handlingsreferat). Siden eleven har deltatt i timene der læreren underviste i å utvide 
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øyeblikkene og lage flere beskrivelser av personer og følelser, mener læreren at hun nå er klar 

for å bruke mer av dette selv. Det språklige kommenteres ikke i så stor grad, bare at hun skal 

sjekke intetkjønnsord i bestemt form. Slik jeg ser det, mestrer eleven dette godt. Det er flere 

eksempler i teksten der dette er gjort riktig. Hun skriver «vinduet mitt» i linje 2, «håret sitt» i 

linje 4, «et dødt lik» i linje 8 og 9 og i linje 14, 22 og 27: liket, treet og benet mitt. 

Jeg mener imidlertid denne eleven hadde vært rede til å få tilbakemeldinger på å dele lange 

setninger med punktum. Hun kunne også fått veiledning i bruk av ord og uttrykk. Eleven har 

ikke mange syntaksfeil, men det som forekommer kunne vært påpekt. Jeg tror eleven ville 

kunne tatt tak i dette. Eleven viser mye språklig modenhet og tegn på utvikling allerede i 1. 

utkast. 

6.2.3.3 Rahila – sluttprodukt av teksten (Se vedlegg 8b)  

 

Kommunikasjon: Eleven har valgt å beholde fortellingen fra1. utkast i sin helhet når hun 

ferdigstiller teksten. De to første sidene er identiske, men hun har satt inn flere avsnitt på side 

2. Resten av fortellingen handler mest om hovedpersonene og Tylers forvandling. Eleven 

legger inn mye dramatikk rundt denne forvandlingen. Hun bruker de neste 2,5 sidene på å 

fortelle om dette.  
 

Eleven fortsetter å kommunisere godt med teksten. Akkurat som i 1. utkast klarer hun å vekke 

nysgjerrigheten gjennom innledningen, der hun først orienterer leseren kort før spenningen 

starter.  
 

Innhold: Hoveddelen av fortellingen er det vi kan kalle komplikasjonsdelen (Labov 1972). 

Eleven utelater de magiske tingene, utfordringene og det typiske oppdraget helten blir sendt ut 

på. Hun har med forvandlingen som sitt bidrag til det magiske, og hoveddelen kretser rundt 

dette. At hun ikke går videre i fortellingen for å fortelle hvorfor hovedpersonen er forvandlet, 

hva meningen er, og hva hun skal utrette, er kanskje en svakhet i fortellingen. Som i den 

forrige elevteksten får jeg assosiasjoner til romaner og filmer som noen elever, spesielt jenter 

på ungdomsskolen, liker og lar seg inspirere av. I dette tilfellet tenker jeg på Twilight-serien, 

som også er filmatisert.   
 

Tekstoppbygging: Eleven har som tidligere nevnt en kort innledning, en lang hoveddel og en 

kort slutt. Eleven velger å la være å avslutte fortellingen, men ha en åpen slutt, som i et 

kapittel i en roman, eller en novelle. Hun kunne nok ha hatt behov for å bli veiledet i å 

strukturere teksten slik at leseren fikk noe mer orientering, og at det blir en raskere utvikling i 
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hoveddelen; at man ikke forblir i en handling over flere sider, og hun kunne brukt flere 

sjangertrekk fra fantasyfortellingen. Å arbeide med avslutninger i fortellinger er også noe hun 

trenger å øve seg på. På den andre siden tar eleven noen selvstendige valg når hun velger et 

annet tema enn de andre, og dessuten legger inn en kort orientering i starten samt åpen slutt. 

Eleven har lagt inn flere avsnitt i teksten. Teksten fremstår som ryddig. I starten av teksten 

skiller eleven ut dialogen på egne linjer. I forlengelsen av teksten forekommer dialog sammen 

med handlingsreferat (side 3, 10. avsnitt og side 4, 11. avsnitt). Dette kan tyde på at eleven 

har noe usikkerhet knyttet til hvordan dette settes opp, og prøver seg frem. Eleven utelater 

evaluering, løsning og avslutning (Labov 1972), men til gjengjeld har hun en åpen slutt, som i 

en novelle. Dette vil jeg karakterisere som en styrke fordi hun eksperimenterer og gjør noe 

som ikke er forventet. Når det gjelder setningskoplinger har hun brukt konjunksjonene men, 

og, som, så, før, eller.  
 

Språk: Fortellingen har fått inn flere beskrivelser, slik læreren etterspurte. Eksempler på dette 

kan vi se på side 3 i 8. avsnitt, der hun har lagt til en sammenligning: «Det begynte å bli verre, 

det var som en reaksjon som spredde seg.» Hun bruker også uttrykket «Jeg kunne ikke tro 

mine egne øyne» (side 3, 8. avsnitt).  
 

Videre i samme avsnitt skriver hun: «jeg følte meg veldig svimmel at jeg slukna helt». Her 

har vi et eksempel på en metafor. I siste avsnitt på samme side dukker beskrivende ord som 

skrekkelig, hårete, spisse og voldelig opp som eksempler på godt ordforråd og det å «tegne et 

bilde i teksten». Et utvidet øyeblikk får vi helt på slutten av 11avsnitt på side 4: «Han ble 

stille en liten stund.» Læreren ba om at eleven skulle får frem flere følelser og utvidede 

øyeblikk, og eleven har tatt til seg responsen og skrevet fine eksempler på dette.  

 

Samtidig skriver eleven de aller fleste setningene med rett syntaks. I 3. avsnitt side 1 skriver 

hun: «Jeg tok på meg varme klær fort og fortet meg ned.» Dette er et godt eksempel på god 

mestring av ordstilling. Flere eksempler på at eleven mestrer lange, kompliserte setninger, er: 

« Den eneste muligheten var å dytte mamma, så jeg gjorde det, etter at jeg hadde gjort det så 

mamma forbauset ut» (side 3, 10. avsnitt), og i samme avsnitt: «Jeg gikk hjem for å slappe av, 

plutselig falt jeg i søvne og begynte å drømme om skogen og at jeg var en ulv, og at jeg 

begynte løpe siden en annen ulv løp etter meg.» Den siste setningen kunne kanskje trengt å 

deles opp, men ordplasseringen er bra slik den står.  
 

Eleven har et stort vokabular som hun får vist gjennom fortellingen. Bruk av 

setningskoplinger og referentkoplinger, som kommentert under tekstoppbygging, gjør også at 
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teksten er velutviklet. At eleven bruker «in medias res»-start og har åpen slutt, gjør også 

teksten mer moden og velutviklet.  
 

Rettskriving og formverk: Feil som kan karakteriseres som alderstypiske, er endret fra 1. 

utkast. Hun skriver nå tjukke i stedet for sjukke (side 2, 5. avsnitt).  
 

Ordene da og når blir feilbrukt i 10.avsnitt på side 4, men for det meste viser hun rett bruk. 

Ellers er det bare noen få ordfeil som kan forstyrre setningene, og som derfor eleven kunne 

vært gjort oppmerksom på. Ordet blekk (hun mener blek) dukker opp i 1. avsnitt side 1. Her 

kan det være at eleven har vanskeligheter med å lytte ut antall dobbeltkonsonanter.  
 

Hvis jeg ser på de feilene som kan knyttes mot andrespråksfeil, finner jeg ordet burdet (hun 

mener nok burde) på side 3, 8. avsnitt.  

Det som er positivt, er at hun har endret verbet å bevege, som hun hadde bøyd feil i 1. utkast. 

Setningen står nå slik «Jeg følte at jeg ikke kunne bevege meg.» (avsnitt 6, side 2). Dette er en 

bra endring. At intetkjønnsordet mysteriumet er endret fra 1. utkast (1. avsnitt side 1) er også 

positivt.  
 

Tegnsetting: Eleven mestrer for det meste tegnsetting på en god måte som beskrevet under 1. 

utkast. Hun har ikke fått respons på dette og har derfor ikke endret noe eller lagt til noe nytt. 
 

Eleven mestrer å sette komma etter leddsetninger. Eksempler på dette kan vi se i setningene: 

«Etter at de hadde gått, sto jeg opp og skulle finne veien hjem tilbake» (side 2, 5. avsnitt), og 

«Da jeg var ute fra skolen, kom Alan bak meg for å sjekke om det blødde mer»(side 3, 8. 

avsnitt).  
 

Hun setter også komma mellom to helsetninger samt dialogtegn i samme setning: «Han ble 

stille en liten stund, ‘svar meg’, sa jeg». (side 4, 11. avsnitt).  
 

Bruk av skriftmediet: Denne eleven har også endret til en større skriftstørrelse, noe som gjør at 

teksten virker lengre enn det den er. Hun har fortsatt et ryddig oppsett, men på de siste sidene 

er avsnittene noe lange. På den andre siden har hun ryddig oppsett for dialog.  

 

6.2.3.4 Tilbakemeldinger på sluttprodukt av teksten  
 

Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet: se vedlegg 15b 
 

Mine kommentarer: Læreren roser bruken av beskrivelser og anerkjenner på denne måten at 

eleven har tatt til seg responsen. At fortellingen har et ryddig og strukturert preg, anerkjennes 
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også. Elevens åpne slutt anerkjennes ikke på samme måte. Dette er kanskje fordi det ikke er 

forventet at fortellinger skal ende på denne måten, og fordi eleven har gått «sine egne veier». 

Kanskje kunne læreren vært mer direkte i hvordan slutten på fortellinger er ment å være, men 

samtidig anerkjent at eleven prøver ut noe som er vanligere å bruke i andre sjangre; for 

eksempel i novellen. Eleven har jo en kompetanse her som hun vil få bruk for i senere 

skriveoppdrag.  

Det språklige som kommenteres, er syntaks i setningene og at ordene må stå i riktig 

rekkefølge. Jeg observerte at læreren satt ved siden av denne eleven under arbeidet med 

sluttproduktet, og at eleven har fått mediert støtte i skrivingen. Dette har ikke vært nok til at 

eleven på egen hånd retter opp i setningene sine, og jeg kan ikke vite hvilke setninger og 

avsnitt hun fikk hjelp i. Eleven har på den andre siden god kunnskap om setningsstruktur, noe 

hun viser i store deler av teksten. For eksempel inversjonsfeil kan ses på som et positivt tegn 

fordi det kan oppstå som et resultat av forsøk på å variere setningsstrukturen (Berggreen, 

Sørland og Alver 2012). Og denne eleven varierer jo setningene mye, og da er det ikke så 

unaturlig at hun gjør noen feil. Allikevel tror jeg hun kunne fått mer direkte henvisning til 

feilen i teksten, slik at hun hadde hatt mulighet til å oppdage selv hva som er feil.  
 

Jeg er enig i at karakteren, som er satt til 4–. Innholdsmessig er fortellingen god på den måten 

at eleven har med spenning og beskrivelser, en orientering i starten og en åpen slutt. Dette 

avviker litt fra oppgavens bestilling, men hun viser kreativitet og god kommunikasjon. 

Karakteren gir nok et hint, slik jeg ser det, om at man bør oppfylle flere av oppgavens 

innholdskriterier om man skal få høyere måloppnåelse. Språklig varierer hun mye både med 

ordtilfang og beskrivelser. Hun har rettskrivingsfeil og har hatt evne til å rette opp det hun 

fikk respons på. Eleven ligger dermed på middels måloppnåelse når vi ser på teksten under 

ett.  

 

 

 

 

 

 

7.0 Analyse av intervjuene  
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7.1.0 Klasse 8X  
 

Spørsmål jeg syns har vært viktig å stille etter å ha analysert tekstene er: I hvilken grad er 

elevene i stand til å gjøre seg nytte av responsen? I hvilken grad er de i stand til å ha et 

metablikk på tekstene sine? Responsen som læreren gir, i hvilken grad er den av god kvalitet 

og formulert slik at den hjelper elevene med å utvikle seg som skrivere? I hvilken grad har 

lærerne kunnskap om andrespråksutfordringer, og hvordan veileder de elevene i henhold til 

disse utfordringene?  
 

Jeg tar først for meg intervjuene med hver enkelt elev og lærer klassevis med en 

oppsummerende analyse i tilknytning til hver klasse. Fokuset i intervjuene med elevene er 

skriving og respons. Fokuset i intervjuene med lærerne har vært skriving, respons, dialog i 

andrespråksutviklingen, elevenes faglige utvikling og vurdering. Til slutt kommer en total 

oppsamling av mine funn.  

7.1.1 Intervju med Anusaji (Se vedlegg 18) 

 

Anusaji har indisk bakgrunn med hindi som morsmål. Hun snakker mest norsk hjemme og har 

minst én foresatt som behersker norsk bra. Hun er født og oppvokst i Norge og har gått på 

norsk grunnskole siden 1. klasse. Anusaji var den første eleven jeg intervjuet, og jeg brukte en 

intervjuguide jeg hadde laget på forhånd. Det virker som om eleven var motivert for å skrive 

fantasyfortelling, fordi da kan hun bruke fantasien sin, som hun sier. Eleven har brukt en 

enkelttime på å skrive 1. utkast. Det kan virke som om det å forstå oppgaven og tilnærme seg 

denne var overkommelig. Hun sier i intervjuet at hun ble inspirert av tv, og at hun leser mye. 

Eleven har i tillegg god selvtillit når det gjelder å skrive fortellinger.  
 

Anusaji stiller seg positiv til kommentarene på 1. utkast. Hun forsto disse og hadde lagt merke 

til at hun fikk ros for innledningen sin. Hun sier videre at hun skulle spre opplysningene 

utover i fortellingen og ikke fortelle alt på en gang. Læreren kommenterte ikke dette i selve 

responsen på Fronter, slik det fremkommer i kommentaren. Når eleven nevner dette, er det 

grunn til å tro at hun har fått denne tilbakemeldingen muntlig. Elevene fikk veiledning under 

skrivingen både før og etter 1. utkast ved at læreren gikk rundt og hjalp til.  
 

Eleven forholder seg til responsen på en nøktern måte og virker som om hun syns det er fint å 

få korrigeringer. Hun sier eksplisitt at hun gjør som læreren sier. Et av eksemplene der hun 

mener hun har hatt utvikling, er avsnittsbruk. Hun husker at dette er blitt sagt før, og når hun 

får dette som anerkjennende setning i responsen, fortsetter hun med dette. Hun sier at før var 
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hun ikke «klar over» avsnittene, men nå har dette kommet på plass. Mye tyder på at dette har 

vært et område der eleven er «på glid». Å kommentere de områdene der eleven er «på glid», 

er svært hensiktsmessig (Hertzberg 1994).  
 

Når det gjelder hvilke områder eleven ønsker mer respons på, hva hun trenger mer hjelp i, er 

dette vanskelig å sette ord på for eleven. Det hun sier med sikkerhet er at hun må lese flere 

bøker! Hun har da en forståelse for at det kan være bra å lese mye for å bli bedre i språk. Jeg 

ser dette som en slags bevissthet rundt egen læring og at hun sikkert har hørt av lærere at 

lesing kan hjelpe henne til å skrive bedre. Det er samtidig vanskelig for henne å identifisere 

de områdene hun ønsker hjelp til språklig. Hun reflekterer på den andre siden over at for at 

hun skal få god karakter, må språket være bra, for ellers er det «vanskelig å lese». Hun sier at 

hun tenker sjanger/innhold på den ene siden og språk/setninger på den andre siden. 

7.1.2  Intervju med Amina (Se vedlegg 19) 
 

Amina har pakistansk bakgrunn og urdu som morsmål. Hun er født i Norge og har gått i norsk 

skole siden 1. klasse. Hun snakker like mye norsk som morsmål hjemme. Eleven virker som 

hun har hatt en motivasjon for å skrive fantasyfortelling og at hun har forstått oppgaven godt. 

Innledningsvis sier eleven at hun forholdt seg til kriteriene, men også ønsket å finne på egne 

ting å inkludere. Hun har brukt egen fantasi mer enn det hun har fått som inspirasjon fra tv 

eller film. Elevens utfordringer, slik hun ser dem selv, er å variere på ordbruken og å bygge 

opp spenningen. Hun er selv fornøyd med hvordan hun fikk til å skrive slutten på fortellingen. 

Foreldrene i fortellingen har nok vært viktige for henne å bruke som et gjennomgående tema. 

Hun legger vekt på hovedpersonen i teksten som bekjemper det onde, og at foreldrene endelig 

har tid til henne når hun vender tilbake til virkeligheten. Jeg ser dette som en klassisk 

fantasyfortelling der helten vinner på flere områder, og at det oppstår en transformering på 

flere områder i livet.   
 

Eleven har fått til avsnitt i 1. utkast, men mener at dette får hun beskjed om å endre. Hun 

trekker også frem at hun skal sette punktum oftere og komma mer sjelden. Hun endrer da 

også dette i starten av endelig utgave, men utover i teksten mangler hun noen kommaer og 

konnektiver. Allikevel, selv om hun ikke mestrer dette gjennom hele revideringen av endelig 

utgave, lykkes hun i noen grad å dele opp setninger. Det kan virke som om hun har fokusert 

mye på å forsøke å rette opp i tegnsettingen etter responsen.  
 

Eleven sier i intervjuet at hun leste gjennom for å sjekke ord både én og to ganger og for å 

sjekke komma og punktum. Da er det nok nettopp disse «brillene» hun har på seg under 
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gjennomlesingen og og som gjør at hun ikke lykkes med å fokusere på flere områder. Jeg 

finner liten revisjonskompetanse utover dette. Kjønn på substantiv, tempus og anførselstegn 

ved dialog og tale har hun ikke fått direkte respons på, og dermed er det heller ikke bevissthet 

rundt dette. Eleven sier at hun ønsker å få vite hva hun skal jobbe mer med, slik at hun vet hva 

som kan forbedres.  
 

Hun er opptatt av at setningene skal variere og å lære flere ord og uttrykk for å kunne få bedre 

språk. Hun sier også at de andre områdene innenfor språk er utfordrende, men hun klarer ikke 

å sette ord på at dette ligger innenfor grammatikk. Slik jeg ser det, har eleven for det meste 

fokusert på innholdssiden i forbindelse med denne skriveoppgaven. 

7.1.3  Intervju med Ismail (Se vedlegg 20) 

 

Ismail har berbisk som morsmål. Han sier han snakker like mye morsmål som norsk hjemme, 

og han har gått i norsk skole siden 1. klasse. Eleven har fokusert på innholdet i fortellingen og 

har stor selvtillit når det gjelder å skrive fantasyfortellinger. Han har god fantasi, og, som han 

selv sier; «han har liksom draget på fantasy». Eleven har også brukt tankekart og 

brainstorming etter å ha tenkt litt over oppgaven en stund. Ismail henter inspirasjon fra tv-

show og tegneserier samt hverdagslige ideer som han kommer på. Han sier at han har skrevet 

en del på barneskolen, men mest i 6. og 7. klasse. Han syns det er «nervepirrende» før ideene 

kommer, men har som sagt selvtillit når det gjelder historieskriving.  
 

Ismail hadde ikke levert 1. utkast på Fronter, så læreren tok responsen muntlig i den timen der 

elevene skulle jobbe videre med tekstene. Responsen ble senere skrevet ned. Eleven hadde 

skrevet ett avsnitt, og det var selvsagt lite for læreren å gripe fatt i når eleven knapt var 

kommet i gang.  
 

Eleven har fått respons på starten med hensyn til synsvinkel og hva han bør begynne med. I 1. 

utkast stiller han seg utenfor teksten og starter med å være en forteller som presenterer 

bakgrunnsfakta. I endelig utgave er han fortsatt fortelleren og bruker 3. person entall, men han 

starter rett i handlingen, nærmest «in medias res». Han er bevisst på å bruke responsen og er 

svært fornøyd med resultatet. Det kan virke som om læreren utfordret han på innholdssiden 

ettersom det var lite annet å gripe fatt i. Eleven har vært moden for å få denne utfordringen og 

har dermed fått støtte innefor sin nærmeste utviklingssone (Vygotskij 1978).  
 

Ismail ser verdien av respons underveis og mener det hjelper ham til å utvikle seg og få bedre 

karakterer. Han opplever at både form/innhold og språk/grammatikk alt i alt er like 
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utfordrende for ham. Det er allikevel vanskelig for ham å si noen om hva som skal til for at 

han skal utvikle seg, men når jeg spør hva han trenger mer hjelp til, svarer han «ikke-lydrette 

ord». Det kan tyde på at han ikke har helt metablikket på alle områdene han bør jobbe med, 

men han klarer å si noe om ett område, og dette stemmer jo med hva jeg så i teksten hans. På 

den andre siden er det faktisk grunn til å tro at han ikke har fått nok underveisvurdering for at 

han skal få en bedre oversikt. Han er åpen for kommentarer sammen med karakter og hevder 

han ville sett på kommentarene, ikke bare karakteren. Han verdsetter altså tilbakemeldingen 

som noe han kan bli påminnet om og dermed bruke som grunnlag for endring. Eleven er 

fornøyd med at han fikk til spenning underveis, samt sjangerkrav, men han tenker at han 

kunne ha skrevet en lengre tekst. 

7.1.4  Intervju av læreren i 8X (Se vedlegg 21) 
 

Lærer nr. 1 har noe norskfaglig bakgrunn, med kompetanse i litteratur og fagoversetting. Hun 

har ikke PPU og har jobbet i skolen i ca. tre år.  Hun har ikke formell kompetanse innenfor 

norsk som andrespråk. Læreren er ny for klassen og ny i lærerteamet for 8. trinn. Læreren er 

opptatt av at hun må være tydelig og detaljert når hun skal introdusere skriveoppgaver i 

klassen. Både muntlige instruksjoner og støtte i power point og bilder er vanlig å bruke i en 

før-skrivefase. Hun bruker også et eget instruksjonsark med oppgavens krav om innhold som 

gjentar det hun har gått gjennom muntlig og på tavla.  
 

Læreren poengterer at hun syns det er viktig å formidle tydelig for elevene hva som er 

sjangerkrav, men er samtidig opptatt av at elevene må skrive det de er interesserte i, og at 

elevene skal få skrivetrening. Læreren har bakgrunn i kreativ skriving fra USA og kjenner 

godt til skrivegrupper. Hun er positiv til prosesskriving, eller det å gi respons underveis som 

lærer. Lærer viser til egne erfaringer om hvor positivt det er å få tilbakemeldinger på eget 

arbeid, og mener det er en god måte å jobbe på i klassen. Hun sier at hun gir respons på hvert 

skrivearbeid som er gjort i denne klassen i norskfaget. Hun føler seg mer usikker på hva slags 

tilbakemeldinger elevene finner mest viktige. Hun opplevde at elevene leste hennes 

tilbakemeldinger når de ble bedt om dette i timene.   
 

Læreren sier at hun både setter kommentarer underveis og at hun gir sluttkommentarer. Dette 

gjør hun ut fra to hovedgrunner: Hun ønsker å anerkjenne det elevene har endret til det bedre, 

og det de har fått til. Den andre grunnen er at hun vil gi fremovermeldinger til elevene som de 

kan ta med seg til videre skriveoppdrag. Hun er på den andre siden usikker på om elevene 

klarer å nyttiggjøre seg av fremovermeldingene. Hun ser viktigheten av at elevene må ha 
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tilgang til disse ved fremtidige skriveoppgaver. Fysiske skrivemapper i klasserommet eller 

digitale mapper på for eksempel Fronter kan være løsninger slik hun ser det. Hun sier at det å 

gi elevene tilbakemeldinger på ark ikke fungerer, for arkene blir ikke tatt vare på. Læreren 

sier at hun regner respons både som den skriftlige tilbakemeldingen de får på papir eller på 

Fronter, og den de får muntlig. De skjønnlitterære oppgavene har fått en skriftlig 

tilbakemelding, mens oppgaver som har vært innenfor sakskriving, for eksempel søknader, 

har fått en mer direkte, muntlig tilbakemelding underveis i skriveprosessen.  
 

Siden elevene ikke får margkommentarer, men en oppsummering, har læreren noen tanker om 

at hun kan kommentere de grammatiske feilene ved å sette kommentarer noen, men ikke alle 

steder. Hun ser også nytten av den muntlige støtten ved å kunne sitte sammen med elevene og 

påpeke det de kan jobbe med.  
 

Når det gjelder det at elevene faktisk klarer å nyttiggjøre seg responsen, mener læreren at 

dette avhenger av elevenes modenhet og at bare 5–6 elever i en klasse på 20 klarte å forbedre 

tekstene sine etter respons fra lærer. Hennes videre tanker om dette er at i tillegg til modenhet 

er det viktig at elevene har interesse for faget og et godt læringsmiljø. Hun presiserer at hun 

opplever at klassen hun har jobbet med, har hatt en del støy og uro.  
 

Læreren ønsker å kunne bruke mer tid på den enkelte elev og opplever at hun ikke får hjulpet 

så mange som hun ønsker. Hun begrunner dette med at selv om noen av norsktimene er på 

hele 90 minutter, så stekker ikke tiden til for å kunne hjelpe alle, og at de som roper høyest, 

får mest hjelp. Læreren anerkjenner dialog som et viktig verktøy i utviklingen av språk, ikke 

bare i norsktimene, men i læring generelt. Hun forsøker å legge opp til mye dialog i alle timer, 

både lærer–elev og elev–elev.  
 

Læreren mener at noen av elevene på 8. trinn ikke klarer å se at det er utvikling når de går fra 

en karakter til en som ligger noe høyere. Dette gjelder for det meste dem som ligger på lav 

måloppnåelse. Hun mener det kan virke demotiverende for elevene å få karakterer, og at dette 

kan hindre dem i å se at de faktisk har fremgang. Som lærer foretrekker hun å jobbe med den 

formative vurderingen. Hun ser videre at det er viktig å ha gode språklige forbilder på skolen 

gjennom dialog, musikk, bøker og film. Hun opplever at elevene snakker lite morsmål på 

skolen, mest norsk, men at mange får et arbeidsspråk som de bruker på skolen, og et annet 

språk som de bruker i fritiden.  
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7.1.5 Oppsummering av funn og resultater etter observasjon, analyse av skriveoppgave 

med respons og intervju i klasse 8X  

I oppstarten av timene før skrivingen startet, var det tydelig dialog mellom lærer og klasse. 

Førkunnskapen om temaer de kan skrive om, trekkes frem. Innholdet i oppgaven får en nøye 

gjennomgang, og elevene får mulighet til å dele ideer med hverandre for inspirasjon. Læreren 

engasjerer gjennom å stille spørsmål, vise bilder og setninger på smartboard, filmklipp fra 

fantasyfimer på Youtube, samt at elevene får en taktil oppgave der de er oppe på tavla og 

trykker og drar ord inn i rette bokser. Alle disse aktivitetene i klasserommet er sosial 

mediering av individuell læring sett ut fra Vygotskijs begrep om «den nærmeste 

utviklingssone» (1978) og stillasbygging (Ross og Bruner 1976). Læreren bruker ulike 

visuelle og taktile hjelpemidler som gir støtte og hjelp i undervisningen. Både dialogen og 

redskapene anses å være mediert læring i et sosiokulturelt læringsperspektiv. 

Læreren går gjennom oppgaven og oppgavens krav med elevene på forhånd. Kringstad og 

Kvithyld (2013) hevder at det kan være motiverende for elever å være med på å diskutere og 

snakke om formål med oppgaven og ha kunnskap om hva kriteriene er (ibid).  
 

Et annet prinsipp hos Kringstad og Kvithyld er at de anser skriverammer som støtte for 

elevenes skriving. Som skriverammer kan det å lese modelltekster for å se på hvordan 

tekstene er bygd opp og hva som er typiske kjennetegn ved teksten, være bra å ta i bruk. Jeg 

ser at dette er tatt i bruk i klassen gjennom at elevene leser utdrag fra bøker på forhånd, samt 

at læreren bruker digitale læremidler som viser hvordan fortellinger kan bygges opp.  
 

Elevene får lage tankekart i forarbeidet til fortellingen. Tankekart er en arbeidsform som har 

vært mye brukt for å oppsummere viktige ord etter å ha lest en tekst, men kan også brukes i 

skrivearbeid for å mobilisere ord og ideer. Å bruke tankekart kan være en form for 

læringsstrategi. Skrivestrategier defineres gjerne som prosedyrer eller teknikker som skriveren 

tar i bruk for å gjennomføre en skriveoppgave (Hertzberg 2006).  
 

Både i observasjonen og i det læreren uttaler i intervjuet, finner jeg at læreren bruker mye tid 

på å gå rundt og hjelpe i klasserommet når elevene jobber med skriveoppgaven. Elevene 

hadde fått beskjed om å lese tilbakemeldingene godt på Fronter før de arbeidet videre med 

sluttproduktet. Dialogen mellom elevene i klasserommet er til dels rettet mot oppgaven når de 

snakker seg mellom, men noe er også utenomfaglig prat. Med læreren får elevene derimot 

diskutere ordvalg, hvordan de skal få frem beskrivelser, osv. Her ser jeg at læreren lager et 

midlertidig reisverk rundt eleven ved nettopp å gå i dialog, vise i teksten og bekrefte spørsmål 
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de har. Videre respons, utover fronterkommentarene gis altså her muntlig.   
 

Læreren skaper som sagt en god kommunikasjon innledningsvis når oppgaven settes i gang. 

Tidligere har jeg skrevet at responsen bør gis i samsvar med det forarbeidet elevene har gjort, 

for at de skal oppleve sammenheng og kontinuitet i oppgaven som skal utføres (Kringstad og 

Kvithyld 2013). I forarbeid med tekster inngår gjerne det å bruke skrivestrategier som å se 

modelltekster som andre har skrevet, og å lage tankekart.  
 

Læreren i denne klassen har satt av mindre tid til skriveprosjekt enn den andre læreren har 

gjort, og elevene får totalt mindre tid på skolen. Læreren sier også at hun er usikker på hva 

elevene finner mest viktig av tilbakemeldingene de får. Igland hevder at når læreren 

kommenterer tekster, forutsetter dette at de må ha erfaring og kunnskap om tekst, sjanger, 

elever og skriveprosesser slik at kommentarene er velformulerte og situasjonstilpasset (Igland 

2009). Læreren i denne klassen er ny for elevene, men er i ferd med å skaffe seg informasjon 

om dem. Hun har på den andre siden mindre faglig kompetanse innenfor norsk som 

andrespråk som også anses som viktig (ibid).   
 

Læreren sier også noe om elevenes vansker med å reflektere over egne tekster. Dette finner 

jeg også til en viss grad når jeg intervjuer elevene. Elevene sier at de vil bli bedre til å skrive 

generelt, å bygge opp spenning og bruke fantasien. Dette ser jeg at de har evnen til. Elevene 

skriver mye, de skriver relativt lange tekster, og de har evnen til å bygge opp tekster med 

start, hoveddel og avslutning. Når jeg spør elevene hva de trenger mer hjelp til å utvikle, er de 

ofte mer på innhold enn på språk. Når jeg spør dem, sier de samtidig at de vil ha mer språklig 

oppfølging. En elev klarer å sette ord på at han trenger hjelp til å skrive «ikke-lydrette ord», 

men de to andre vil ha bedre ordforråd og at de derfor skal lese flere bøker.  
 

Jeg har tidligere vist til Caroline Libergs undersøkelser (Liberg 2002) som viser at elever kan 

ha vansker med å snakke om innholdet i egne tekster. Det handler spesielt om det å snakke 

om formen på teksten, hvordan tekster i ulike emner skiller seg ut fra hverandre, og hvorfor 

de har skrevet den teksten de har. Liberg (ibid) trekker her frem motivasjon og interessen for 

det man skriver, som viktig. Hun mener at drivkraften til elevene ofte har vært å få skrive om 

det som engasjerer.  
 

Elevene uttrykker at de var motiverte for å gå løs på skriveoppgaven. De virker som de er blitt 

inspirerte i det de har lest og sett av filmer/spill på forhånd, og bruker dette inn i 

skrivearbeidet sitt. Jeg vil si at de har en slags bevissthet rundt hva oppgaven skal handle om, 

og ingen viste tegn til å vegre seg mot å skrive. Elevene stiller seg utelukkende positive til å 
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motta respons. De ønsker rett og slett å gjøre slik læreren sier, og setter stor lit til de 

kommentarene de får. Klarer de derimot å nyttiggjøre seg kommentarene? Øker det kvaliteten 

på skriveoppgaven? Jeg ser en tendens til at elevene klarer å nyttiggjøre seg kommentarer 

som går på selve innholdsutviklingen av fortellingen, altså under områdene kommunikasjon 

og innhold, og til dels tekstoppbygging. Samtlige elever får tilbakemeldinger på innholdet, 

enten at de har en god start, at det er spennende, at de skal få med en magisk passasje, utvide 

øyeblikkene, eller at det skal komme et vendepunkt. Her ser vi at elevene lykkes i å utvikle 

fortellingene på de punktene som læreren kommenterer. Elevene forholder seg altså til 

oppgavens beskrivelse og læreres kommentarer. Jeg vil her poengtere at elevene har hatt tid 

til å forberede seg både gjennom lesing, film, samtaler om sjanger og innhold samt ved å lage 

tankekart. Førforberedelsene har muligens gitt elevene en mulighet til å tenke ut innholdet for 

sin fortelling gjennom modellering. Allikevel ser jeg at elevene sliter med å bygge opp 

fortellingen slik at den får en rasjonell handlingsrekkefølge. Med rasjonell mener jeg at 

fortellingen har en rimelig rekkefølge på introduksjon av personer og episoder, og at det er en 

sammenheng i hendelser. Elevene introduserer personer og/eller handlinger som ikke følges 

opp videre i fortellingen. Dette unnlater læreren å kommentere, og fortellingene fortsetter å ha 

brister i sin rasjonelle oppbygging selv når elevene har skrevet ferdig fortellingene. Selv om 

noen elever har tatt tak i språklige deler av teksten, som å sette avsnitt, kommaer osv., er det 

allikevel under de språklige delene av teksten, som språkbruk, rettskriving og formverk samt 

tegnsetting, at elevene ikke i så stor grad klarer å nyttiggjøre seg kommentarene.  
 

På den ene siden har læreren kommentert tydelig og punktvis i fronterkommentaren ved å 

komme med eksempler på hvordan man for eksempel setter komma. Læreren gir det vi kan 

kalle råd til hvordan eleven selv kan finne frem til tegnsettingsfeil. Læreren sier også i 

intervjuet at hun vet at elevene har behov for konkrete tilbakemeldinger, helst i form av 

margkommentarer. Hun har allikevel valgt å sette generelle, samlede tilbakemeldinger 

fremfor å bruke «spor-endring» eller margkommentarer i dokumentet. Forskning har vist at 

margkommentarer er mer læringsfremmende enn sluttkommentarer (Igland 2008). Hvis 

tilbakemeldingene skal ha en læringsfremmende effekt, må de gis mens eleven er i en 

læringsprosess og ikke bare på det ferdige resultatet (Black og William 1998).   
 

Læreren har en utfordring i at flere av 1.-utkastene er korte. Dersom tekstene hadde vært mer 

utbygd, kunne det vært lettere å gi respons på en mer helhetlig måte. I Ismails tekst er det for 

eksempel så lite å kommentere når det gjelder det språklige, men språklige problemer blir mer 

synlig og fremtredende i sluttproduktet.  
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Her stiller jeg spørsmål ved om det er hensiktsmessig å la responsen gå over flere runder, for 

eksempel kommentere det innholdsmessige om eleven er på rett vei med oppgaven i en første 

runde, for deretter, når eleven har skrevet mer, å kommentere det språklige? Jeg begrunner 

dette ut fra tesene om funksjonell respons, der to av tesene handler om at responsen må 

motivere for revidering, og responsen må være forståelig og læringsfremmende (Black og 

William 1998, Krogh 2008). Kanskje vil det være mer motiverende å konsentrere seg om 

ulike deler av teksten i revisjonsarbeidet fordi det blir mer overkommelig og forståelig for 

eleven? Læreren uttaler tydelig overfor klassen sin forventning til at elevene om at de skal 

bruke tilbakemeldingene, og elevene virker motiverte til å bruke dem. For at læreren skal 

lykkes med å jobbe systematisk med responsarbeid, kreves det at det er lagt noen rammer for 

hvordan dette skal utføres. Dette støttes i forskningen til Hoel og hennes undersøkelser av 

respons, som konkluderte med at elevene måtte trenes opp, at det krevde struktur og 

retningslinjer, og at responsark bidro til å øke responskompetansen (Hoel 1995).  
 

Læreren har et ønske om å kunne lage gode systemer for tilbakemeldinger, blant annet 

gjennom mapper på Fronter eller fysiske mapper. Dersom elevene får kommentarer i tekstene 

sine, er det et ønske at de skal kunne ta med dette inn i det videre arbeidet. Dette skal brukes 

som en støtte i metalæringen hos eleven.  
 

Når jeg vurderer kvaliteten på responsen, mener jeg at denne har noen gode kvaliteter 

gjennom å oppfordre til skriveglede og forming av innhold, men at den utelater viktige 

områder på mikronivå, som referentkopling, genus, tempus og manglende kommentarer til 

overordnet struktur på fortellingen. Det er her elevene har de største utfordringene, og det er 

her de trenger mye støtte. Læreren uttaler at hun ønsker å vise elevene forhold i teksten som 

de kan utbedre, og at i stedet for å rette alt, skal elevene selv oppdage feil når de har fått 

veiledning. Dette fungerer ikke optimalt, slik jeg ser det, når kommentarene gis samlet på 

slutten av dokumentet. For at dette skal gi en reell støtte, kunne det vært mer hensiktsmessig å 

gi merknadene i margen. Elevene trenger å få innsikt i det Hattie og Timpeley (2007) kaller 

selvregulering: At eleven kan vurdere seg selv og kontrollere egne læringsprosesser. På dette 

nivået ønsker man at eleven aktivt skal søke og bruke tilbakemeldingene.  

 

7.2.0 Analyse av intervjuene i 8Y  
 

7.2.1 Intervju med Hin (Se vedlegg 22) 

Hin har vietnamesisk bakgrunn, og hans morsmål er vietnamesisk. Han har hele sin 
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skolebakgrunn fra Norge. Han mener selv han snakker mye norsk hjemme, mer enn 

morsmålet. Ideen til å skrive fortellingen har Hin fått fra et playstationspill. Han syns 

oppgaven var forståelig, og han var motivert for å skrive. Eleven liker å skrive, både hjemme 

og på skolen. Utfordringen hans var, som han sier, å bruke ideen fra spillet og lage en skriftlig 

fortelling av dette. Han mener han fikk til å skrive spennende fordi han tenkte på leseren og 

bygde opp fortellingen slik at man skal forstå at noe spennende skal skje. Han klarer godt å 

fortelle i intervjuet om hva slags spenningsstrategier han bruker, at han holder noen 

opplysninger tilbake og ikke avslører alt. Han har altså en leserbevissthet rundt dette med 

dramaturgien når han skal skrive.   
 

Eleven har forstått tilbakemeldingene på den måte at han leste dem og ikke ble overrasket 

over det han måtte jobbe videre med. Tilbakemeldingene forsto han som både språklige og 

innholdsmessige. Når det gjelder spørsmålet om hva han kan lære av responsen, sier han at 

han kan vite hva «han har gjort feil», og han tenker at tekstene kan bli bedre når han må 

arbeide med dem over lengre tid. Han ser på den ene siden på dette som at man skal rette feil, 

men sier også at han får råd om utvikling av spenningen.  
 

Hin trekker også frem språk og grammatikk som det mest utfordrende ved skrivingen. Han 

har selv en oppfatning av at han er dårlig i norsk, og nevner lesing som en ting han kan bruke 

mer tid på for å forbedre seg. Ordforråd og setningsoppbygging nevner han som noe han 

trenger mer hjelp til. Han trekker frem lydene L og R som vanskelige å uttale muntlig. Han 

ønsker å få bedre ordforråd, og han er motivert for å bli bedre i norsk. Både lesing og skriving 

anser han som viktig for å utvikle seg, og han liker å skrive fantasyfortellinger.  
 

7.2.2 Intervju med Atif (Se vedlegg 23) 

 

Atif har pakistansk bakgrunn og urdu som morsmål. Han har hele skoleløpet sitt fra norsk 

skole. Han sier han ligger på middels måloppnåelse i norsk etter 1. termin i 8. klasse. Eleven 

har god forståelse for hva oppgaven skal gå ut på, og mener han har erfaring fra barneskolen 

med å skrive fortellinger. Motivasjonen for å skrive var bra fordi han mener han forsto og fikk 

til oppgaven med tanke på å skape fantasi. Han «så for seg i hodet» hvordan han skulle skrive. 

Han har hatt en tydelig idé om hva innholdet skal være, og han har skrevet både hjemme og 

på skolen. Oppgaven kan sies å ha ligget innenfor elevens nærmeste utviklingssone 

(Vygotskij 1978) fordi han opplevde mestring og fremgang. Atif syns det å få til «komma og 

sånt» er utfordrende. Eleven opplever innholdsdelen av skrivingen som noe han får til, men 

utfordringene ligger i å skrive ord riktig, samt tegnsetting.  
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Eleven setter pris på valgfrie oppgaver som inspirerer ham til selv å ta noen valg. Han mener 

at bildestøtte hjelper. Atif mener han hadde nytte av undervisningstimen der læreren 

underviste klassen i å utvide øyeblikkene og komme med flere beskrivelser.  
 

Eleven opplever tilbakemeldingene som tydelige når det gjelder innhold. Helten hans måtte få 

et oppdrag, og han måtte utvikle spenningen. Eleven er opptatt av ideen sin og husker mye av 

innholdet når vi snakker om den i etterkant. Atif klarer ikke i særlig stor grad å snakke om 

hva han hadde trengt mer tilbakemeldinger på, men han ser verdien av respons, for som han 

sier: «Man kan fikse feilene og så blir fortellingen bedre.» Han mener han kan lære noe av 

respons, denne gangen var det å huske på å ha flere detaljer i teksten og gjøre den mer 

spennende. Når det gjelder hva han vil trenge mer respons på i fremtiden, trekker han frem 

språk og grammatikk. Han formulerer dette noe utydelig, men jeg forstår det slik at det er 

rettskriving av ord han finner utfordrende. Hans forståelse av utvikling på personlig nivå er at 

han bør snakke mer norsk med både venner og familie; han er bekymret for at hvis han ikke 

gjør det, så går det utover grammatikken hans.   
 

7.2.3 Intervju med Sadia (Se vedlegg 24) 

 

Sadia har somali som morsmål og bruker sitt morsmål mest når hun snakker med foreldrene 

sine. Med søsknene sine snakker hun mest norsk. Sadia har somalisk bakgrunn, men kom til 

Norge fra Etiopia som 6- åring og har siden gått i norsk skole. Hun ligger på karakter 4 i 

norsk muntlig og skriftlig. Eleven sier hun ble litt forvirret i starten da de fikk oppgaven i 

klassen fordi det var så mange elementer. Etter hvert da hun hadde forstått oppgaven, valgte 

hun å ta med «alt» som oppgaven ba om. Sadia sier hun er motivert for å skrive, og hun liker 

å lese og skrive egne historier. Eleven har jobbet mest på skolen med teksten. Når jeg spør 

hva som er mest utfordrende ved å skrive tekster, svarer hun: «Det å ha skrivefeil.» På 

spørsmål om hva hun får til, svarer hun at hun er stolt over at hun ble ferdig med fortellingen. 

Hun skrev mer enn hun hadde trodd, og har en av materialets lengste fortellinger. Hun trekker 

frem det å lage beskrivelser som et av områdene hun får til ved skrivingen.  
 

Sadia sier hun forsto responsen hun fikk av læreren, og at dette gikk ut på skrivefeil og det å 

ikke avsløre alt i fortellingen med en gang, men holde på spenningen. Hun sier at hun klarte å 

forholde seg til tilbakemeldingene. Eleven forholdt seg positivt til det å få respons og trekker 

frem at hun fikk ros for at hun var på god vei.  
 

Sadia har vanskeligheter med å svare på spørsmål om hva hun lærer av å få respons, men hun 
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mener hun fikk god bruk for responsen som gikk på skrivefeil. Hun syns selv det er vanskelig 

å oppdage skrivefeil, men sier at hun spør når det er noe hun lurer på rundt dette. På 

spørsmålet om hva som skal til for å utvikle seg i norskfaget, svarer hun som en del av de 

andre elevene at hun må lese og skrive mye. Hun forteller at hun er fornøyd med sin egen 

fremgang siden 7. klasse, men at hun fortsatt trenger hjelp i leseforståelse. Hun klarer å sette 

ord på hva hun har blitt bedre til, og det er at hun nå husker mer av det hun har lest. Hun 

relaterer dette til at hun nå leser mer enn tidligere.  
 

7.2.4 Intervju med Rahila (Se vedlegg 25) 

 

Rahila har arabisk som morsmål, og familien hennes er fra Libanon. Rahila kan også litt 

spansk og litt tyrkisk. Hun sier selv at hun ikke er så flink i arabisk og snakker derfor mest 

norsk hjemme. Hun blander også norsk og arabisk, spesielt i samtale med foreldrene sine. 

Med søsknene sine snakker hun mest norsk. Hun startet på skolen i Norge i 1. klasse og har 

hele skoleløpet i norsk skole, bortsette fra ett år da hun var tilbake i Libanon. Eleven ligger på 

middels måloppnåelse i norsk skriftlig og muntlig. Hun har et mål om å få høy måloppnåelse, 

men er fornøyd med karakterene sine. Når jeg spør om hun forsto oppgaven og kriteriene for 

denne, svarer hun mer på at hun visste hva hun skulle skrive, altså mer om at hun hadde noen 

ideer. Hun beskriver videre at hun ikke forholdt seg så mye til lærerens idéliste, men at ideene 

hennes kom fram gjennom arbeidet med tankekart. Eleven beskriver at hun var motivert og 

begynte å skrive videre fra tankekartet. Hun beskriver sin fortelling som en idé der 

spenningen skulle avsløres etter hvert, og at hun skulle «holde igjen» på spenningen. 

Inspirasjonen har hun hentet fra engelske serier, hun nevner «Magikerne på Waverly Place» 

og serier om vampyrer. Hennes fortelling skiller seg noe ut fra de andre i mitt materiale da 

hun ikke bygde opp fortellingen som en slags fantasyfortelling med magisk passasje, flere 

magiske personer og ting, og da hun i tillegg hadde en åpen slutt. Hun forteller også at hun 

hadde vansker med å avslutte fortellingen. Dette nevner hun som en utfordring ved å skrive. 

Hun sier hun liker å skrive med fantasi, og at det er vanskelig å begrense fortellingene. Hun 

sier at det å bruke fantasi og finne på fortellinger er «det beste hun vet», og mener selv at hun 

er flink i dette.  
 

Om tilbakemeldingene fra læreren sier hun at hun fikk respons på skrivefeil og måtte rette på 

dette. Når jeg spør hvordan hun fant ut av disse feilene, svarer hun at ved å gå gjennom 

historien på nytt fikk hun hjelp fra læreren i timene. Hun leste teksten om igjen for å se «om 

setningene passet». Eleven viser her revisjonskompetanse når hun leser gjennom med nettopp 
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språk og setninger for øyet. Hun sier at hun syns tilbakemeldingene om skrivefeil var veldig 

viktige, for slik kan man «bli bedre i norsken». Hun anerkjenner dermed lærerens respons og 

bruker disse til å forbedre teksten sin. Hun setter dette i sammenheng med at hvis man er 

interessert i å skrive en fortelling og få bedre karakter, så vil tilbakemeldingene motivere en 

til å endre for nettopp å få et bedre resultat.  
 

Hun opplever at hun kan bli litt nervøs av å få tilbakemeldinger siden hun forventer bra 

respons. Hun sier at hun alltid får den samme responsen. Hun får positiv feedback på måten å 

bygge opp fortellingen på, men at hun må jobbe med skrivefeilene. Hun husker også at 

læreren muntlig supplerte med å gi anerkjennelse for at hun er god til å skrive fortellinger.  
 

På spørsmålet om hva hun trenger mest hjelp til, trekker hun frem språk og grammatikk. Hun 

er opptatt av at hun skal lese flere bøker og tekster på nettet for å utvikle egne 

skriveferdigheter. Hun sier at lesing og skriving er viktig for henne. Å lese historier og se 

norske filmer er noe hun nevner som en faktor for å lære språket bedre. Hun liker også at 

læreren setter seg ned ved siden av henne i timene og viser i teksten hva hun kan forbedre, og 

at hun selv deretter kan forsøke å rette opp i tråd med dette.  

 

7.2.5 Intervju med læreren i 8Y (Se vedlegg 26) 

 

Læreren til klasse 8Y har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og har kompetanse i norsk 

som andrespråk. Læreren har en didaktisk tanke om at elevene bør få mye skriveerfaring, at 

de skal skrive mye i skolen og produsere mange tekster. Som forarbeid før en skriveoppgave 

bruker også denne læreren bøker, film og lesing for å sette i gang noen prosesser hos elevene. 

Forarbeidet kan også skje i form av å skrive tankekart for å skape figurer, en ny verden og en 

setting. Læreren nevner også dette med å «stjele ideer» fra hverandre ved å skape en dialog 

rundt forslag fra elevene. Hun beskriver noe jeg vil kalle for å skape et skrivefellesskap i 

klasserommet. Læreren mener det er nyttig å lage felles opplevelser som elevene kan se 

tilbake på og bruke også i etterkant. Elevene vil da få opplevelser og erfaringer de kan ta med 

seg til neste oppgave. Hun ønsker å bruke mye tid på skriving i norsktimene.  
 

Når jeg tar opp temaet sjanger, svarer læreren at sjanger er viktig til eksamen, å kunne skille 

mellom sak- og fiksjonskriving. Hun nevner også de nye retningslinjene, og da antar jeg at 

hun sikter til tanken om at elevene skal bli bevisste i valg av rette skrivehandlinger og det å 

være opptatt av mottaker, formål og hensikten med skriveoppdraget (skrivetrekanten).  
 

Læreren anerkjenner ideen og viktigheten av å gi respons til elevene. Hennes erfaring 
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prosesskriving går tilbake til 1990-årene, der også tentamen og eksamen på et tidspunkt ble 

organisert som skrivedager med respons i elevgrupper. Prosesskrivingen var ambisiøs og 

ressurskrevende, men bra for elevene som slapp å sitte alene i skriveprosessen. Læreren har 

erfaring med at elevene på 8. trinn kan snakke om tekstene sine og være engasjerte i egne 

tekster, men at det ofte stopper opp etter en runde med respons. Hun opplever også at de 

elevene som ligger på middels måloppnåelse, er mer åpne for respons og for å dele med 

hverandre enn de som ligger på et høyere nivå. Disse elevene opplever ikke at de har samme 

behov for respons, mener hun.  
 

Læreren mener at elevene er opptatt av karakteren når de får sluttvurderingen, og da gir de 

ikke like mye oppmerksomhet til de vedlagte kommentarene. Læreren husker selv tilbake til 

den tiden hun satt og rettet alt i teksten nøye, uten at det hadde vært runder med respons. Hun 

mener at dette til tider har vært bortkastet tid fordi elevene ikke brukte tilbakemeldingene de 

fikk i summativ vurdering. Hun mener at elevene i runder med respons tar til seg 

kommentarene når de slipper karakteren i første runde, og at de da vier mer oppmerksomhet 

til kommentarene. Hun fremhever også dialogen underveis i klasserommet.  
 

Respons er noe læreren gjerne skulle gitt hele tiden, men for at det skal være overkommelig, 

gir hun respons på skriftlige arbeider i norsktimene som skal inn til summativ vurdering, og 

som skal være et grunnlag for å sette karakter i faget. Skriving i timene gis det ikke respons 

på i like stor grad, men læreren gir da muntlig respons. Hun er i tvil om det er lurt gi 

responsen i for mange runder av hensyn til elevenes tålmodighet dersom de må dvele ved 

skrivearbeidet for lenge.  
 

Læreren understreker hvor viktig hun syns den muntlige dialogen underveis i skrivearbeidet 

er. Hun ønsker å legge vekt på å skrive mest mulig på skolen når hun er sammen med elevene. 

Hun ser at elevene setter stor pris på at hun går rundt i klasserommet og veileder.  
 

Læreren opplever at elevene i stor grad nyttiggjør seg responsen. Hun legger merke til at 

elevene spør hva læreren mente, når de leser responsen. Hun mener at hun ikke kan bli 

konkret nok overfor dem som trenger mest hjelp, men siden hun ikke kan gi tilbakemeldinger 

på alt samtidig, velger hun ut noe og gir deretter muntlig respons på det de trenger å forbedre. 

De sterkeste elevene trenger ofte mer generelle tilbakemeldinger som for eksempel går på å 

utvide øyeblikket, se på slutten av teksten, flytte tekstelementer, osv. Når det gjelder 

spørsmålet om hvilke elever som ikke klarer å ta til seg responsen i så stor grad, nevner hun 

de med svakest språkferdigheter. Disse elevene trenger mer oppfølging av de kommentarene 
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de får skriftlig. Dialogen rundt responsen og videre arbeid blir viktig, mener hun. Hun mener 

at i de individuelle samtalene med elevene får man inn trening i grammatikk. Hun snakker 

med elevene, stiller spørsmål til teksten og korrigerer der og da. Hun mener da at elevene 

lærer mer på denne måten enn ved utfyllingsoppgaver eller øvelser på nettet. Læreren mener 

også at undervisning i full klasse rundt grammatikk også er på sin plass. Her får hun jobbet 

med ord og begreper. Men den virkelige forståelsen kommer gjennom oppdagende læring, 

mener hun.  
 

Konflikten mellom å dvele ved oppgavene over lengre tid og det å komme seg videre i 

«pensum», er noe hun kjenner på. Det er også vanskelig å kunne nå over alle elevene som 

trenger hjelp i timene. Hun ser at elevene bruker ulikt med tid på å bli ferdige med arbeidet, 

og noen blir fort utålmodige. Jeg observerte at denne læreren ga elevene mye tid på skolen og 

viet mange undervisningstimer til både forarbeidet og tiden de fikk til 1. utkast, samt til 

sluttproduktet.  
 

Læreren verdsetter den dialogen hun har med elevene om tekster. Hun mener det er med på å 

utvikle språket deres Hun snakker med elevene om hva som kan fungere og ikke fungere, og 

skaper refleksjon gjennom å bruke gode modelltekster før elevene kan prøve ut selv. Dialog 

kan skape refleksjon og utvikle skrivekunnskapene, hevder læreren.  
 

Den første utfordringen læreren nevner som til en viss grad kan hindre utvikling, er elevenes 

mangel på oppmerksomhet. Hun opplever at mange har oppmerksomheten andre steder enn 

på skolearbeidet. At elevene har liten skriveerfaring, er en annen utfordring. Flere av elevene 

hun har i sin klasse, er glade i å skrive, og dette mener hun er med på å sette en dagsorden i 

klassen med at det skapes en positiv atmosfære rundt skriving. Andre elever kan fokusere mer 

på det å bli ferdig enn å se på skriving som en utviklingsprosess. For at elevene skal bli 

kompetente skrivere, trekker læreren frem egenskaper som å ha evnen til å sette seg ned og 

lage et tankekart, fokusere på hva man skal ha med i oppgaven, å ha tålmodighet med eget 

arbeid samt å tåle at det blir stilt forventninger. Hun mener at skrivingen bør få mer plass 

allerede på barneskolen fordi kravene er så store på ungdomsskolen. Det jobbes bevisst i 

klassen med at elevene skal oppleve mestring i skrivingen og være fornøyde med eget arbeid. 

Til slutt snakker læreren om viktigheten av å lese mye for å hente ideer til egen skriving. 

Dette kan også hjelpe elevene til å få bedre ordforråd og en forståelse av hvordan ulike tekster 

er bygd opp. Anerkjennelse for arbeidet elevene gjør, trekkes også frem som viktig. Læreren 

forventer mye av elevene, men gir også anerkjennelse og oppmerksomhet på arbeidet deres. 
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7.2.6 Oppsummering av funn og resultater etter observasjon, analyse av skriveoppgave 

med respons og intervju i klasse 8Y  
 

I observasjonen i klasse 8Y kom det frem at elevene hadde gjort mye før introduksjonen av 

selve skriveoppgaven. Elevene hadde lest utdrag fra fantasytekster, sett filmer og snakket om 

innholdet. Dette hadde læreren gjort for å motivere, inspirere og vise frem modelltekster for 

elevene. Da læreren presenterte oppgaven, fikk klassen mulighet til å reflektere rundt det å ha 

en helterolle, hva magiske gjenstander og en magisk passasje kunne være, og hvordan man 

kan lage spenning i fortellinger. Læreren fikk da mulighet til å trekke frem forkunnskaper hos 

elevene, deres tidligere erfaringer med leste tekster i sjangeren og hvordan de forstår 

oppbygging av tekstene. 

Læreren lot elevene få god tid til å lage tankekart i planleggingsfasen av egen tekst. Hun gikk 

rundt og støttet, stilte spørsmål og fulgte opp elevene i forarbeidet. Tidsbruk, krav til innhold 

og kriterier ble presentert for klassen og var med på å skape en slags forutsigbarhet hos 

elevene. Som nevnt i analysen av funn i den andre klassen, kan jeg igjen vise til Kringstad og 

Kvithyld, som hevder at det kan være motiverende for elever å være med på å diskutere og 

snakke om formål ved oppgaven og ha kunnskap om hva kriteriene er (Kringstad og Kvithyld 

2013). Disse forskerne anser også, som nevnt, skriverammer som en viktig støtte for elevenes 

skriving. Som skriverammer kan det å lese modelltekster for å se på hvordan tekstene er bygd 

opp, og hva som er typiske kjennetegn ved teksten, være bra å ta i bruk. Jeg ser at dette var 

tatt i bruk også i denne klassen. I en førskrivingsfase er det viktig å ha disse skrivestrategiene 

for at eleven skal kunne stille spørsmål om hvordan oppgaven skal løses, hva den spør etter, 

og i hvilken sammenheng de skriver: Hva er hensikten med skriveoppgaven? I denne fasen 

kan det være bra for elevenes motivasjon å bruke samskriving i klasserommet. Når to elever 

må sitte sammen og skrive, må de forhandle om teksten og hjelpe hverandre videre i 

tekstskapingen (Long 1996: 418).  
 

I oppstarten av skrivingen så jeg noen tegn til samarbeid mellom elevene. Helt i starten var 

det konsentrert individuelt arbeid. Når elevene derimot hadde kommet litt på vei med 

tankekart og skriving av 1. utkast, var det flere av dem som delte tekst og snakket om 

hverandres tekster. Dette så jeg også mye av i arbeidet med endelig utkast. Jeg fikk se en 

samhandlingsprosess lærer–elev og elev–elev, der elevene lærer gjennom samspill, dialog og 

forhandling, noe som ifølge interaksjonshypotesen er viktig når man skal forstå faglige 

sammenhenger og skape ny faglig innsikt, særlig i en andrespråkssammenheng (Long 1983).  
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Elevene fikk korte skrivefrister mellom 1.utkast, respons og ny skriveomgang på skolen. 

Arbeidet med endelig utkast fortsatte uken etter skriveoppstart, og læreren ga respons til alle 

på Fronter, slik hun lovet. Læreren gir altså mye skrivetid på skolen, elevene blir ikke mye 

overlatt til seg selv hjemme i eget skrivearbeid. Jeg la merke til at klassen hadde tett 

lærerdekning, dvs. at i en klasse med 18 elever var det noen ganger to lærere, samt at en av 

elevene hadde assistent. Det var god arbeidsro og konsentrasjon i klassen, og læreren fikk 

mulighet til å sitte ved siden av én og én elev for å veilede, forklare responsen, svare på 

spørsmål eller drive med mediert støtte (Vygotskij 1978).   
 

Læreren i klasse 8Y har lang erfaring som lærer for grupper der majoriteten av elevene har 

norsk som andrespråk. Gjennom intervjuet får jeg innsikt i at læreren har kunnskap om dialog 

i klasserommet, at hun er positiv til å drive med responsskriving og har kompetanse i å 

undervise og veilede elevene. Læreren stiller krav til elevenes arbeid og er tydelig i sin måte å 

undervise på. Tydeligheten kommer også godt frem når læreren gjør det jeg vil kalle å skape 

et skrivefellesskap i klassen. I klasserommet er det rom for å dele tekst og snakke om egne 

tekster. Læreren hevder i intervjuet at det er flere elever i klassen som liker å skrive. Dette kan 

også ha en positiv innvirkning på flere elever i klasserommet. Læreren gir stor anerkjennelse 

for det arbeidet elevene gjør, og det virker som det er gode relasjoner mellom lærer og elever 

og mellom elevene. Gjennom gode relasjoner hjelper læreren elevene til å styre 

oppmerksomheten inn på det de skal holde på med i klasserommet og mot egne prestasjoner.  
 

I intervjuene av elevene jeg merke til noe som går igjen hos alle av dem: De er positive til å få 

respons på tekstene sine, og alle forholder seg på en fin måte til responsen. Det vil si at de 

ikke opplever det som spesielt stressende eller truende. Alle har også en holdning om at de 

gjerne vil gjøre noe med responsen i form av å lese den godt og «gjøre det som læreren ber 

om». Dette sammenfaller også med Iglands studie (Igland 2008). Elevene i 8 Y virket 

motiverte for å jobbe med oppgaven, syntes at det er greit å få skriveoppgaver, og at det hjalp 

å få respons. Alle forsto oppgavens innhold og kriteriene for denne. Noen av elevene fant det 

mest motiverende når skriveoppgavene var åpne og de kunne velge mer av innholdet selv.  
 

Det kan virke som om elevene klarte å gjøre noe med den responsen som gikk på innholdet i 

fortellingen. De flyttet på tekstelementer, la til beskrivelser, tok med mer av innholdslisten til 

oppgaven og forsøkte å gjøre fortellingen mer spennende. Allikevel ser vi også i noen av 

tekstene i klassen at fortellingene har brudd i den rasjonelle oppbyggingen, og at dette ikke 

blir endret i løpet av skriveprosessen. Det elevene ser ut til å ha fått minst ut av responsen, er 
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arbeidet med språk og grammatikk. Elevene uttaler selv at de syns dette er det mest 

utfordrende å arbeide med i skriving. Deres felles tanke om hva som kan hjelpe dem til å bli 

bedre i språk, er at de må lese mer. De ser alle på dette som en viktig faktor for å bli flinkere 

og få høyere måloppnåelse. De mener at dette gir dem bedre ordforråd. Hvis jeg ser på 

hvordan responsen ble gitt til elevene og virkningen av dette, ser jeg at eleven har fått god 

mulighet til å øve seg på og gjennomføre det jeg vil kalle å trene på delferdigheter innenfor 

skriving. Elevene har øvd seg mye på å utvide øyeblikk, bruke flere adjektiv og lage spenning 

i fortellinger. Selv om elevene har øvd seg på å gjøre nettopp dette i fortellinger, er det 

allikevel viktig å ha blikket mot flere steder når det skal gis en formell vurdering av 

sluttproduktet. På den ene siden ser vi at elevene har fått respons på innholdet og tatt til seg 

denne. På den andre siden ser vi at elevene kunne ha trengt å få mer dyptgående respons om 

tekstsammenheng på mikronivå (for eksempel referentkoplinger) og på tekstens makronivå, 

på det fortellingsgrammatiske planet. Som nevnt har noen av fortellingene hendelser som ikke 

blir fulgt opp og som ikke alltid har en rasjonell forklaring på elementer som dukker opp. 

Dette kunne læreren ha kommentert, og ville etter min oppfatning bidra til å øke kvaliteten på 

responsen. Elevene har altså fått tilbakemeldinger på sjangertrekk, men trenger også hjelp til å 

bygge opp fortellingene og med å lage mer sammenheng.  
 

Noen språklige områder har elevene klart å ta tak i på bakgrunn av respons, men slik jeg ser 

det, er språkets formside det området som er minst utnyttet; ordforråd, rettskriving, syntaks og 

grammatikk. Når læreren har gitt språklige kommentarer, har de vært såpass generelle, at de 

har vært vanskelige å utnytte for eleven. Elevene trenger mer direkte tilbakemeldinger på sine 

problemområder i form av at responsen markeres direkte i teksten der problemet befinner seg, 

og ikke i generelle sluttkommentarer. Dette kan gjøres ved å markere i teksten der det er feil, 

for eksempel ved at læreren stiller spørsmål eller gir råd.  
 

Elevene i mitt materiale har generelt sett lite andrespråksproblematikk, slik jeg ser det. 

Hovedgrunnen til dette er nok at alle elevene har lang botid i Norge og hele sin skolegang i 

norsk skole. Likevel er det noen utfordringer av formell språklig karakter som elevene strever 

med og som kan relateres til innlæringen av et andrespråk (se analysen av elevtekster kapittel 

6.0) De språklige utfordringene ligger fremfor alt i bruken av genus, en del 

dobbeltkonsonantfeil som neppe kan sies å være alderstypiske, underforbruk av verb og 

utelatelse av bindeord. Dette er sider ved skrivekompetansen som er gjennomgående lite 

utnyttet av lærer som responsområder i 1. utkastene. Læreren er opptatt av at elevene skal 

oppleve skriveglede, at de skal skrive mye og få erfaring med å skrive ulike tekster. Elevene 
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har helt klart fått mye ut av oppgaven hva gjelder fantasibruk og det å kunne trene seg i visse 

skrivehandlinger. Slik jeg ser det, har elevene fått mest ut av responsen som går på 

innholdssiden, men mindre ut av språkkommentarene. Med mer presis tilnærmings fra 

lærerens side til språklige utfordringer som disse andrespråkselevene har, vil elevene trolig 

kunne få høyere måloppnåelse.  

 

8.0 Oppsummering av hovedfunnene  

 

I denne oppgaven har jeg ønsket å finne ut i hvilken grad lærernes tilbakemeldinger på 

andrespråksteksten kan bidra til å forbedre elevens skrivekompetanse på 8. trinn. Jeg har vært 

interessert i å finne ut både på hvilken måte responsen gis til elevene, og om elevene klarer å 

utnytte den. Fordi skrivehandlingen som ble valgt i klassene er fortelling, var det også viktig å 

se på i hvilken grad elevene mestret å utvikle sin sjangerbevissthet etter responsen.  
 

I intervjuene med mine informanter kom det frem at samtlige elever var positive til respons, 

selv om noen sa det kunne være skummelt når noen skulle lese tilbakemeldingene. Elevene er 

opptatt av å lese kommentarene og forsøker å følge dem opp. Samtlige elever sier de trenger 

hjelp til det språklige, men også til innholdet. Elevene er godt fornøyde med sine tekster og 

syns det er fint å skrive på skolen når de får hjelp av læreren. Det kan virke som om oppgaven 

traff elevene, og at den ga dem motivasjon til å skrive. Dette støttes av Libergs undersøkelser 

(Liberg 2002), der elevene blir mer motivert av å skrive om det som interesserer dem.  
 

Elevene har som tidligere nevnt hatt behov for respons knyttet til innhold så vel som til det 

språklige. Funnene i tekstene avdekker at elevene på mange måter oppfyller kravene til å 

skrive en fortelling med sammendrag, orientering, komplikasjon, evaluering, løsning og 

avslutning. Ofte er det likevel strukturen i tekstene som kan være et problem. Elevene 

introduserer personer, ting, eller hendelser som ikke følges opp. Dette kan tyde på at det er 

vanskelig å ta et helhetlig overblikk over egen tekst og følge opp det man starter på. Dette 

trenger elevene i mye større grad hjelp til å bli bevisste på. Jeg mener margkommentarer med 

spørsmål og kommentarer kan hjelpe elevene på denne veien. Det er viktig at elevene lærer å 

ta i bruk beskrivelser, utvidelse av øyeblikkene og språklige bilder for å høyne kvaliteten på 

tekstene, men jeg tror strukturen i tekstene også blir viktig dersom elevene skal lykkes med 

hensyn til både kommunikasjon, innhold og tekstoppbygging (NORM-prosjektet, 2012–2013, 

Skrivesenteret).  
 

Hensikten med responsen faller bort dersom tekstene er korte og har lite innhold før de skal 
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kommenteres. Å la elevene komme godt i gang før de får respons på 1.-utkastet, er nødvendig 

for at læreren skal danne seg et bilde av områdene som er verdt å kommentere.  
 

I mitt materiale fant jeg altså at kommentarene ble gitt på 1. utkast som var kommet kort på 

vei, og at det ble gitt generelle kommentarer på Fronter fremfor merknader i selve teksten. Jeg 

mener at elevene ikke i tilstrekkelig grad har kunnet utnytte disse kommentarene, spesielt når 

det kommer til det språklige.  
 

Videre har det fremkommet at elevene gjør flere feil som i større grad kan relateres til deres 

unge alder enn at de alle har norsk som andrespråk. De alderstypiske feilene er 

referentkopling, usikkerhet i forbindelse med bruk av tempus og tegnsetting samt vansker 

med å skrive sammensatte ord. Rettskriving av ord med stumme lyder eller vanskelige 

skrivemåter vil jeg også nevne her. Å følge en logisk oppbygging av teksten og å holde orden 

på strukturen kan også relateres til elevenes alder og deres manglende skriveerfaring.  
 

De områdene som kan knyttes til at elevene har norsk som andrespråk, er usikkerhet når det 

gjelder bruk av grammatisk kjønn, for eksempel underforbruk av nøytrumsartikkelen. Jeg kan 

allikevel si at det ikke er mye å spore av trekk fra innlærerspråk i elevenes tekster. Dette kan 

forklares med at samtlige av elevene har hatt hele sin skolegang så langt i norsk skole. På den 

andre siden har alle elevene fått vedtak om særskilt norskopplæring ut fra en samlet vurdering 

av deres muntlige og skriftlige kompetanse i norsk. Dette reiser et spørsmål om hvilke elever 

som egentlig bør ha særskilt vedtak, og hvor grensen går for når disse er gode nok i norsk, 

men det er ikke et tema som kan drøftes innenfor rammene av denne masteroppgaven.  
 

Begge lærerne sørget i stor grad gjennom modellering og mediert støtte for å bidra til at 

elevene skal kunne tilegne seg skolens sekundærdiskurs (Gee 2010).  
 

Begge lærerne anså dialog og samhandling som en viktig del av undervisningen og 

skrivingen. Jeg så at der hvor de skriftlige kommentarene ikke var tilstrekkelige, ble det i stor 

grad kompensert med samtaler mellom klassen og lærer og mellom lærer og elev på 

individuelt plan. Læreren som hadde mest undervisningserfaring og kompetanse innenfor 

norsk som andrespråk, ga inntrykk av å i større grad utnytte dialogen med én og én i 

klasserommet ved å fokusere på sosial mediering (Vygotskij 1978, Ross og Bruner 1976).  
 

Jeg mener å kunne finne støtte i forskningen når jeg i mitt arbeid har sett nærmere på hvordan 

prosesskriving kan utføres i dag. Gjennom mitt arbeid mener jeg å kunne se spor av 

kunnskapen om at samhandling er viktig i utviklingen av språk. At lærerkommentaren er et 
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medierende middel, finner jeg også belegg for i elevarbeidene når elevene omarbeider 

tekstene sine. Elevene finner margkommentarene mer nyttige enn sluttkommentarene og 

følger opp margkommentarene i større grad. Dette finner jeg svært interessant da 

kommentarene i mitt elevmateriale i stor grad har vært gitt som oppsummerende 

kommentarer. Resultatene mine viser at alle elever omarbeider tekstene sine fra 1. utkast til 

sluttprodukt. Dette sammenfaller med Iglands (2008) og Brorsons(2007) studier.   
 

I intervjuene med elevene fant jeg støtte i Libergs funn (Liberg 2002) om at elever finner det 

vanskelig å snakke om tekstene sine når det gjelder form, hensikt og innhold. Dette handler 

nettopp om innholdet i skrivetrekantens formål, som jeg har behandlet under skriveteorier. 

8.1 Konklusjon og avslutning 

Samtlige elever i intervjuene sier at de ønsker mer støtte i språkopplæringen. Det er både 

positivt at elevene er åpne for respons og tydelige på hva de ønsker å forbedre innen 

skrivingen. Det er også positivt at elevene tar til seg responsen og «gjør det som læreren sier». 

At responsen ikke treffer andrespråkeleven er kanskje fordi den til en viss grad ignorerer 

innlærespråklæringen. For selv om jeg skriver at elevene ikke har mange trekk fra dette, er det 

likevel endel språklige problemområder som må utvikles og da kan ikke 

innlærespråklæringen ignoreres. Prosess hjelper for alle elever, men det må være mer tydelig i 

andrespråklæringen. Å se hvor eleven har et potensial for utvikling og være selektiv i hvor og 

hva man veileder i tekst er viktig for den hele skriveutviklingen. Skal elevene utvikle sine 

ferdigheter innen skriving, bør skrivingen, enten den er knyttet til norsktimene eller til andre 

fag, utføres gjennom samhandling, dialog og med tydelige tilbakemeldinger. Responsen som 

gis kan bli noe uklar når den ikke gis som margkommentarer underveis, men samles i en 

generell kommentar til slutt. For alle elever vil tilbakemeldinger både om språklige elementer 

og om innhold være viktig. For andrespråkeleven blir responsen svært viktig for at de skal 

utvikle seg som skrivere. Kommentarene bør da påpeke de språklige og sjangermessige 

problemområdene på en tydelig måte. Jeg er ikke sikker på at sluttkommentarer i Fronter er 

tilstrekkelig i så måte. Et av lærerplanens reviderte mål under skriftlig kommunikasjon sier at 

mål for opplæringen skal være «å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og 

digitalt og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst». For 

å kunne hjelpe elevene i denne prosessen blir det viktig å gi elevene den veiledningen de 

trenger underveis gjennom blant annet respons og gi dem et metaspråk for læring slik at de 

kan vurdere seg selv og nyttiggjøre seg responsen de får av lærer i ennå større grad.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: 

Oppgave som er gitt i klassene-Skriv din egen fantasy-fortelling: 

 Fortelling – Fantasy     

                                    

Du skal skrive din egen fantasyfortelling. 

1. LAG ET TANKEKART. Tankekartet skal inneholde disse punktene:  

• Hvor skal handlingen foregå? (I en magisk verden? I en virkelig verden der det skjer 

viktige og magiske ting? 

• Når skal handlingen foregå? (Nåtid, fortid eller fremtid?) 

• Hvem skal være med i fortellingen? (Noen fra den virkelige verden, noen fra en 

fantasiverden, hvem er de gode og hvem er onde, hvem skal være helten?  

• Hvordan skal den magiske passasjen være? (Tunnel, dør, grind, mur, landskap...? 

• Hvilke magiske hendelser skjer? (Hvem er de gode og hvem er onde? Hvem skal være 

helten?) 

• Hvordan skal slutten være?  

 

1. Tankekartet skal godkjennes av norsklæreren din. 

2. Skriv et førsteutkast. Lever på fronter fredag i uke 5 klokken 20.00 

3. Etter at du har fått tilbakemelding, retter du opp og jobber mer med teksten din.  

4. Lever det endelige utkastet på fronter i uke 7. Fristen er fredag klokken 20.00. 

5. Du får karakter! 

 

 

http://www.google.no/imgres?start=95&sa=X&biw=1280&bih=707&tbm=isch&tbnid=EQKiffT1eEo-wM:&imgrefurl=http://no.wall-online.net/wallpaper/art-fantasy-girl-parrot-bird.html&docid=DGXfnJcHRngDhM&imgurl=http://no.wall-online.net/wp-content/uploads/2013/06/Art-Fantasy-Girl-Parrot-Bird.jpg&w=1920&h=1200&ei=EFreUoi_B-r_yAPqsIGADg&zoom=1&ved=0CAUQhBwwADhk&iact=rc&dur=1174&page=6&ndsp=19
http://www.google.no/imgres?start=193&sa=X&biw=1280&bih=707&tbm=isch&tbnid=YU177ajS7uVdlM:&imgrefurl=http://wakpaper.com/id180787/fantasy-art-wallpaper-1600x1200-fantasy-1600x1200-pixel.html&docid=UbBvvBixa9VMaM&imgurl=http://wakpaper.com/large/Fantasy_wallpapers_7.jpg&w=1900&h=1200&ei=nVreUs2_L9TuygOp7IHoCg&zoom=1&ved=0CBQQhBwwBTjIAQ&iact=rc&dur=1107&page=11&ndsp=19
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Vedlegg 2a: Teksten til Anusaji 8X-1. Utkast 

Den magiske flasken 

1Det var en helt vanlig dag Vikki kjørte flyet sitt som vanlig. Vikki 

var en 2av de beste pilotene som kjørte fly, nesten hver dag som 

vanlig. Men i 3dag var det litt annerledes han kjørte flyet men han 

følte at det var 4noe feil med det flyet. Vikki begynte å kjøre litt sakte, 

han prøvde å 5ringe air traffic controllererne 

6mange ganger men det gikk ikke, han prøvde siste gang det var da 

han 7klarte det, men det var ikke så bra nettverk så man kunne ikke 

høre alt 8sammen. Vikki sa at han tror det er noe med flyet men han 

vet ikke 9hva.  Han sa til dem at de måtte kjekke hva som var feil med 

flyet. De 10sa at de ikke fant noe feil, men Vikki sa at det er noe  

11feil med flyet, men de ville ikke høre på han og akkurat da ble 

12telefonens nette brutt og Vikki fikk ikke snakket. Etter en stund ble 

13det veldig varmt Vikki begynte å svette men han tenkte at det bare 

14ovnen som er så varm, Vikki skulle slå av ovnen men da så han at 

15ovnen var ikke på. Han begynte å tenke, han trodde at noe brant i 

16flyet. 

17Vikki slår på et kamera som har oversikt over hele flyet. Når Vikki 

18snudde kameraet på vingene bak, ser han at det brenner. Han blir litt 

19redd men han prøvde å være modig, han prøvde å ringe air traffic 

20controllererne igjen og igjen men det gikk ikke. Vikki klarte og 

21kontrollere flyet i en time, han sa til alle passasjerene at de skulle ta 

22på seg redningsvestene som lå under setene, og oksygenmaskene 

23som kom oppe fra automatisk. 
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Vedlegg nr 2b: Teksten til Anuasij 8X-Sluttprodukt 

Den magiske flasken  

1 Det var en helt vanlig dag Vikki kjørte flyet sitt som vanlig. Vikki var en av de 

beste pilotene som kjørte fly, nesten hver dag som vanlig. Men i dag var det litt 

annerledes han kjørte flyet men han følte at det var noe feil med det flyet. Vikki 

begynte å kjøre litt sakte, han prøvde å ringe air traffic controllererne mange 

ganger men det gikk ikke, han prøvde siste gang det var da han klarte det, men 

det var ikke så bra nettverk så man kunne ikke høre alt sammen.  

2 Vikki sa at han tror det er noe med flyet men han vet ikke hva. Han sa til dem 

at de måtte kjekke hva som var feil med flyet. De sa at de ikke fant noe feil, 

men Vikki sa at det er noe feil med flyet, men de ville ikke høre på han og 

akkurat da ble telefonens nette brutt og Vikki fikk ikke snakket. 

3 Etter en stund ble det veldig varmt Vikki begynte å svette men han tenkte at 

det bare ovnen som er så varm, Vikki skulle slå av ovnen men da så han at 

ovnen var ikke på. Han begynte å tenke, han trodde at noe brant i flyet. Vikki 

slår på et kamera som har oversikt over hele flyet. Når Vikki snudde kameraet 

på vingene bak, ser han at det brenner. Han blir litt redd men han prøvde å 

være modig, han prøvde å ringe air traffic controllererne igjen og igjen men det 

gikk ikke.  

4 Vikki klarte og kontrollere flyet i en time, han sa til alle passasjerene at de 

skulle ta på seg redningsvestene som lå under setene, og oksygenmaskene som 

kom oppe fra automatisk. Alle passasjerene som satt i flyet ble veldig redde. 

Etter en stund begynte flyet å kjøre nedover og etter ett minutt krasjet flyet 

rett ned i havet ved en strand. Vikki lå nede i sanden på den andre siden, men 

alle passasjerene var på andre siden.  

5 Når Vikki våknet ble han sjokkert og lette etter de andre han tenkte hva gjør 

jeg alene her på andre siden. Så kom han på at i flyet var det ikke så mange 

passasjerer så alle satt bak og flyet krasjet og ble delt i to biter den bakerste 

side i vannet, og jeg på en strand. 

6 Vikki skjønte ikke hva han skulle gjøre han var alene og hva veldig sulten og 

tørst. Han tok alle sjelene og skrev hjelp. Når han skulle ligge det siste hvite 



93 

 

skjellet på p-en så han en flaske som var der, den var veldig fin. Den var rosa 

farge med lilla fine blomst mønster. 

7 Vikki ser på den lenge så tar han den opp. Når han åpner den kommer det 

noe tåkete ut Vikki blir redd og kaster flaska ned og går noen skritt bak, Ut i fra 

flaska kommer det en jente ut og ser rundt. Vikki tenkte hvem er det, jenta sier 

ikke vær redd jeg skal ikke skade deg. Vikki skjønte ikke hva hun sa fordi hun 

snakket på et annet språk.  

8 Vikki sa jeg skjønner ingenting kan du snakke på norsk, hun blunket så kunne 

hun plutselig snakke norsk og sa ikke blir redd. Vikki spurte henne hva heter du, 

hvem er du, hvorfor kom du ut fra en flaske hvordan fikk du plass inne i en liten 

flaske. Hun sa jeg skal fortelle deg alt bare slapp av.  

9 Jeg heter Jeannie og jeg bor i denne flasken. Jeg kommer fra et magisk land 

som heter Jeannie land alle som bor der bruker forskjellige, alle er magikere og 

alle sitt navn begynner med en J. For 2000 år siden ble jeg forhekset fra et 

monster som het Jinn og han stengte meg i denne flasken i 2000 år og han sa 

den personen dom åpner flaska er hun eller han din sjef.  

10 Jin var veldig stygg, ingen hadde sett hvordan han ser ut på ekte det var 

fordi han hadde på seg en svart maske og svarte klær. Vikki tenkte at hun jenta 

er sikkert gal hvem er det som har levd i 2000 år, hvem bor i et land som heter 

Jeannie land, hvem bor i en flaske og er hun en magiker.  

11 Jeannie sa nå er du min sjef venner Vikki sa ok vi kan være venne Jeannie sa 

nå er vi venner. Vikki var veldig tørst han sa vann jeannie spurte Vikki om er du 

tørst han sa ja og da blunket Jeannie og så kom et glass vann flyvende Vikki ble 

sjokkert og da tenkte han hun er en ekte magiker.  

12 Han drakk vannet og sa jeg er veldig sulten kan du skaffe meg mat hun 

blunket og det lå veldig mye mat. Han spurte henne hvordan henter du så mye 

ting hun sa når jeg blunker og tenker på det jeg trenger får jeg det frem jeg sa 

jeg var en magiker. Vikki sa nå vet jeg det. Vikki sa jeg vil hjem, Jeannie spurte 

han hvor bor du Vikki ga adresse men Jeannie skjønte ingen ting.  

13 Han sa til Jeannie kan du sende en livbåt som kan ta med hjem. Jeannie 

blunket så var det noen menn som kjørte båten kom. Vikki sa hadet Jeannie sa 
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hvor skal jeg gå? Vikki sa nå er du fri du kan gå hvor som helst, men jeannie 

ville være med Vikki. Vikki gikk, Jeannie tenkte Vikki sa jeg kan gå hvor som 

helst så hun ble liten og hoppet oppi Vikkis lomme. Når Vikki kom hjem måtte 

han med en gang gå på jobb for å si til sin egen sjef at han er grei.  

14 Når Vikki kom på jobb ble alle veldig glad. Når Vikki skulle gå for å skrive litt 

sa sjefen hans at du må gå hjem for å hvile fordi du ser veldig sliten. Vikki sa 

greit og gikk hjem, når han åpner døra blir han sjokkert fordi der sto Jeannie.  

15 Vikki spurte Jeannie hva gjør du her? Jeannie sa det kom et monster etter 

meg og det var det monster som stengte meg i flaska i 2000 år, jeg tror han har 

kommet hit han er veldig sterk mye sterkere enn meg. Vikki sa ikke bli redd jeg 

skal hjelpe deg, hun sa det går ikke du klarer ikke å gjøre noe magiske ting men 

han klarer det mye mer enn meg. 

16 Etter en stund hører de noen som ler som en heks Jeannie sa det er han.  

Plutselig begynner han å le enda mer og så kom han frem og sa Jeannie er min 

hol deg unna hun. Vikki sa ikke rør hun Jeannie er min bestevenn og 

bestevenner hjelper hverandre når de er i problemer og nå er min bestevenn i 

et problem så nå skal jeg hjelpe henne. 

17 Når monsteret hørte det ble han sur og gjorde noe magisk som at Vikki ble 

en hund Jeannie ble sint og gjorde Vikki til et menneske. Vikki tenkte hvis 

Jeannie putter han oppi en flaske og kaster han i havet til 2000 år. Han sa det til 

Jeannie men Jeannie sa at jeg er ikke så sterk så kom hun på at hvis tre 

forskjellige magikere gjør det så går det, men hvor skal hun hente tre magikere 

fra? 

18 Da kom Jeannie på at hun har en søster og en bestemor som er magikere. 

Jeannie sendte meldingen til dem at hun er i fare og at de måtte komme for å 

hjelpe henne. Når søsteren og bestemoren fikk se den meldingen ble de veldig 

redde for Jeannie.  

19 Vikki og Jeannie lagde en plan Vikki skulle holde monsteret i men søsteren 

og bestemoren skulle komme bak i fra og alle tre magikerne skulle trylle 

sammen. Vikki holdt monsteret og akkurat da kom søsteren og bestemoren til 

jeannie. 
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20 Vikki gikk sakte bak og holdt monsteret men Jeannie gikk bar han og Vikki 

telte til tre og da trylte alle tre magikerne og plutselig ble monsteret borte.Alle 

ble veldig glade og begynte å feire de var veldige glade. Nå kommer han seg 

ikke ut før 2000 år.  
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Vedlegg 3a: Teksten til Amina 8X-1. utkast 

 

Det magiske armbåndet 

1Det var en helt vanlig dag jeg kommer hjem, og det skjer akkurat det 

2samme som vanlig. Mamma som er på mobilen, og snakker med 

3mange kunder fordi mamma eier to firmaer, og pappa hjelper til. De 

4har nesten aldri hatt tid til meg. 

 5Jeg går inn på rommet, og legger fra meg sekken. Legger meg på 

6sengen og tenker på om hvordan det hadde vært om jeg bare kunne 

7ha en venn jeg kunne tilbringe litt tid sammen med. 

 8Så plutselig ser jeg at skapet begynner å lyse, jeg går for å åpne den, 

9plutselig så er jeg på en helt annet sted, jeg visste ikke hvordan det 

10skjedde, jeg trodde at jeg drømte, men jeg følte at det var ekte.  

11Jeg ser meg rundt mennesker som sitter på skyer, og store fugler 

12som flyr. Jeg ble så sjokkert og litt redd samtidig, jeg tenker hvor er 

13det jeg er nå. 

 14Jeg går foran og ser et hus, jeg åpner døra og går inn, en gammel 

15mann med hvit lang skjegg ber meg om å komme inn og snakke 

16med han. 

 17Han forteller meg at dette her er ekte, og det vil det fortsette å 

18være, bare at jeg må ha tro på det. Han gir meg et armbånd, og 

19plutselig tar jeg den på, og er inne på rommet mitt igjen. 

 20Jeg løper bort til skapet, og åpner den men alt var borte. Jeg visste 

21 ikke hva som skjedde nå.  
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Vedlegg nr 3a: Teksten til Amina 8X-Sluttprodukt 

 

Det magiske armbåndet 

1 Det var en helt vanlig dag jeg kommer hjem, og det skjer akkurat det samme som vanlig. 

Mamma som er på mobilen, og snakker med mange kunder fordi mamma eier to firmaer og 

pappa hjelper til. De har nesten aldri hatt tid til meg. 

2 Jeg går inn på rommet, og legger fra meg sekken. Legger meg på sengen og tenker på om 

hvordan det hadde vært om jeg bare kunne ha en venn jeg kunne tilbringe litt tid sammen 

med. 

3 Så plutselig ser jeg at skapet begynner å lyse jeg går for å åpne den, også helt ut av det blå 

så er jeg på en helt annet sted, jeg visste ikke hvordan det skjedde, jeg trodde at jeg 

drømte, men jeg følte at det var ekte. 

4 Jeg ser meg rundt, mennesker som sitter på skyer, og store fugler som flyr. Jeg ble så 

sjokkert og litt redd samtidig, jeg tenker hvor er det jeg er nå. 

5 Jeg går foran og ser et hus, jeg åpner døra og går inn, en gammel mann med hvit lang skjegg 

ber meg om å komme inn og snakke med han. 

6 Han forteller meg at dette her er ekte, og det vil det fortsette å være, bare at jeg må ha tro på 

det. Han gir meg et armbånd, og jeg tar den på og er inne på rommet mitt igjen. 

7 Jeg løper bort til skapet og åpner den men alt var borte. Jeg visste ikke hva som skjedde nå. 

Jeg gikk ned til kjøkkenet for å drikke litt vann, etter at jeg hadde drukket litt vann følte jeg 

meg svimmel.  

8 Jeg åpner øynene og ser at mamma ser på meg jeg reiser meg opp og jeg spør mamma om 

hva som skjedde, hun svarte at hun hørte at noen falt ned og når hun kom ned får å se så 

hadde jeg besvimt. 

9 Hun hentet småkaker og melk til meg. Jeg ble så glad for at mamma endelig hadde litt tid til 

meg, men den følelsen hadde jeg ikke lenge akkurat to minutter senere måtte hun gå fordi 

noen fra jobben ringte. 

10 Når jeg besvimte så jeg at det armbåndet jeg fikk var magisk at jeg kunne reise i tid med 

den, jeg trengte bare å ta fingeren min på den. 

11 Og det prøvde jeg, og jeg var akkurat der jeg var forrige gang. Men denne gangen så jeg 

noe rødt som lyste mot meg, jeg ble helt varm i kroppen, hjerte begynte å dunke fortere og 

fortere, det var som om det kom nærmere og nærmere.  
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12 Hei svarte en mann og sa at jeg skulle bli med han. Jeg sa ikke noe bare fulgte etter, han ga 

meg en svart dress og sa jeg skulle inn i det rommet og skifte, uten å reagere eller si noe gikk 

jeg og skiftet. 

13 Jeg kommer ut og han ga meg svarte støvler som jeg tok på. Så sa han du er vår nye 

lærling, du får ikke reise hjem før du har fullført oppdraget. Du nødt til å kjempe mot den 

onde professoren, det er noe som du vil få bruk av i din tid, når du reiser tilbake.  

14 Vi skal nå lære deg alt vi kan og når vi tror du er klar vil du bli sendt ut på oppdrag. Vi 

begynner fra og med i morgen. Jeg trakk på armbåndet og var inne på rommet mitt igjen.  

15 Jeg sjekket klokka og det var sent, jeg pusset tennene og gikk for å sove, det var veldig 

vanskelig men jeg lukket øynene og telte til hundre sakte. En, to, tre, fire.  

16 Lyset strålte i øynene mine, jeg våkner opp og klokka var rundt 12:00 tida. Jeg gikk sakte 

ned trappa og inn i doen for å pusse tennene. Jeg kledde på meg og trakk på armbåndet, men 

når jeg kom fram til den andre verdenen hadde jeg helt plutselig de samme svarte klærne som 

forrige gang. 

17 Jeg tok heisen ned til kjelleren og tok fram et sverd og begynte å øve, jeg skjønte ikke 

hvordan men jeg var så utrolig god med det sverdet for å prøve det for første gang. 

18 Du er flink med sverd, vi hadde forventet at vi var nødt til å lære deg opp, men det ser ut til 

at du er ganske flink. Bli med inn hit. Der borte sitter dommerne som skal dømme om du er 

god nok før du kan begynne å øve. Bare ikke vær nervøs så tror vi at dette vil gå fint.  

19 Så vis oss hva du kan, og helt ut av det blå tok jeg sverdet og begynte å svinge med den og 

de så på meg som om de aldri hadde sett noe lignende før. De sa TAKK! Så sa de at jeg skulle 

gå. 

20 Jeg går langsomt ut og setter meg ned. Et minutt senere kommer en av dommerne til meg, 

jeg reiser meg og følger etter. Du er med sier de, jeg smiler og går fornøyd ut igjen.  

21 Jeg fikk et rom jeg kunne være i. Det var så stort og fint, jeg åpnet litt av døra der 

dommerne satt, jeg hørt masse diskusjon. Hun jenta er ikke flink nok, vi kan ikke risikere å 

miste henne. Jeg er sikker på at hun vil klare det. Det var det eneste jeg hørte før jeg lukket 

døra. 

22 Jeg trakk på armbåndet og var hjemme igjen. Jeg sovnet bare sånn plutselig.  

23 Våknet neste morgen og spiste litt mat, men denne gangen var jeg i den andre uten at jeg 

trakk på armbåndet. Alle stresset folk løp fram og tilbake, hva skjedde spurte jeg om. De 

svarte du er vårt eneste håp igjen den onde professoren har tatt over hele landet, gjør ikke du 

noe snart vil alt forsvinne fra denne verden og fra din verden, alt du trenger vil du finne ved 

hjelp av armbåndet. Bare husk at det armbåndet har så store magiske krefter som du ikke 

engang vet om. 
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24 Du er nødt til å finne den magiske diamanten det er den eneste måten du kan bekjempe den 

onde professoren på og redde verden. Dette ligger i dine hender nå. LØP! LØP! 

25 Jeg ble så redd når han sa det, jeg hadde ikke engang hatt ordentlig trening engang, jeg var 

helt sikker på at jeg ikke kunne klare dette her, men jeg måtte ha troen på meg selv. 

26 Jeg løp helt til jeg kom fram til den onde professorens skjulested, jeg så et kart, jeg listet 

inn dit tok kartet og gikk. Jeg fulgte veien som var vist på kartet, jeg hadde funnet det store 

fjellet den diamanten var i. Men det hadde blitt sent jeg var nødt til å fortsette videre i 

morgen.  

27 Jeg fant meg et liten sted å sove fram til i morgen. jeg prøvde å sove men jeg tekte på hva 

som ville skje hvis jeg ikke klarte det, men noe dypt inni meg sa, du har klart det helt frem til 

hit, du vil klare det. Så sovnet jeg.  

28 Neste morgen våknet jeg sola skinte mye. Jeg hadde ikke noe tid å miste jeg trakk på 

armbåndet og fikk litt mat. Så fortsatte jeg videre jeg klarte å komme meg til fjellet. Men jeg 

hørte at det var noen andre der også. Og det var den onde professoren han hadde klart å 

komme dit før meg. 

29 Jeg gikk inn, og bakken begynte å riste jeg hadde glemt at det kan være feller her. Men 

heldigvis klarte jeg meg denne gangen, jeg så diamanten, og den var rød og svart formet som 

et hjerte. Jeg syns det var rart at professoren ikke hadde kommet ennå. 

30 Jeg ble dyttet, professoren stod rett bak meg, jeg hadde skadet kneet men ga ikke opp, 

reiste meg tok fram sverdet og måtte ha en duell med professoren. Jeg brukte sverdet som om 

jeg kunne alt, men professoren hadde skjulte knep på gang. Han tok fram et speil, og han 

prøvde å hypnotisere meg. Men det han ikke visste var at det magiske armbåndet beskyttet 

meg, men jeg spilte med.  

31 Han trodde jeg var hypnotisert, og jeg klarte å ta hjerte diamanten og jeg spurtet så fort jeg 

kunne, helt opp til toppen av fjellet. Professoren løp etter men jeg klarte å sette diamanten på 

fjellet og alt ble så nydelig, sollys, fugler som kvitret. Det var som om jeg var i drømmeland.  

32 Professoren ble svak og falt ned, tilslutt kom den gamle mannen med den lange skjeggen 

som ga meg armbåndet i starten, han sa til livvaktene sine at de skulle ta med professoren.  

33 Så tok han med meg og sa du har reddet hele verden, vi hadde ikke så stor tro på at du ville 

klare det, du bør være stolt av deg selv. Så kunne jeg ikke tro mine egne øyne en glitrende 

hvit enhjørning kom til meg og snakket til meg, sett deg på meg sa han. Jeg ble så sjokkert og 

glad, og satte meg på han og det føltes helt magisk.  

34 Jeg kom fram til det stedet jeg startet alle takket meg for alt, men jeg var nødt til å forlate 

dette nydelige stedet. Plutselig var alt borte og jeg var inne i rommet mitt igjen. Det var en så 

fantastisk opplevelse.  
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35 Jeg hørte noen som snakket og lo, og det var mamma og pappa som satt og spiste kake, og 

drakk kaffe. Det var første gang jeg så det være borte fra jobben og telefonen. De ropte på 

meg. Kom hit Mira vi har tenkt mye på det med at vi har lite tid til deg, nå har fikset opp det 

med jobben og vi har tenkt å tilbringe veldig mye tid sammen med deg fra å med nå om jeg 

klemte dem, og noen ringte på døra. 

36 Jeg gikk for å åpne og det var Tina og Anine fra klassen de lurte på om jeg ville ut og se en 

film på kino sammen med dem. Jeg spurte mamma og pappa og de sa det var helt greit. 

37 Jeg tok på meg skoene og jakka. Så på armbåndet og takket for alt som hadde skjedd. 

Jeg tror at siden jeg klarte å redde verden fikk jeg dette som takk for å ha hjulpet dem og klart 

det. 

 



101 

 

Vedlegg 3a: Teksten til Ismail 8X-1. utkast 

 

Den nye ildherskeren 

 

1huset Suko bodde i hadde en kjeller han aldri fikk gå inn i, foreldrene sa at det var får farlig 

at det 2kunne falle sammen. De var trollmenn forresten. De nedstammet fra en mektid 

ildhersker som 3levde får over tusen år siden, famillien snakket aldri om dem, men han viste 

at de var mer spesielle 4enn som så. Han viste at det var mer å vite om familiens fortid. 

5En dag var huset tomt ingen var hjemme så han benyttet seg sjansen, og snek seg til kjelleren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Vedlegg 4b teksten til Ismail 8X-Sluttprodukt 

 

Den nye ildherskeren 

 

1Ali var på vei ned trappa til kjelleren, den mystiske kjelleren han aldri har fått gå i nærheten 

siden 2barndommen. Så i dag var han alene hjemme og tok sjansen, der han sto, hjerte dunket 

som bare 3det, hendene var svette. Han strakte hånda sakte mot dørhåndtaket, vrei det rundt. 

Lukten traff han 4med det samme han åpnet døra, det var en ekkel kombinasjon av råtne egg 

og sure sokker. Det var 5så uutholdelig, men likevel måtte han bare fortsette. Han kom tilslutt 

fram til en dør, den var brun 6og svært gammel, den stinket så innmari. 

 

7Han lurte på om det var dette det foreldren hadde holdt sjul på. Det kunne være hva som 

helst bak 8en dør som tilhørte trollmen. Han måtte finne ut av hva det var, så han gikk sakte 

mot den, vrei 9håndtaket sakte rundt og åpnet den. Han så et blendene lys så ble alt borte, 

etter at han fikk synet 10tilbake, så han rundt om i omgivelsene, det var et landskap han ikke 

kjente igjen, men en ting var 11å kjenne igjen. Det var flamme tegnet, han må ha kommet til 

flammens rike hans foreldre 12stammet fra. Så det var dette de ikke ville han skulle oppdage, 

men det rareste var statuen han så 13midt i torget det så ut som foreldrene hans, som holdt en 

baby, det bare måtte være ham. 

14Lenger unna statuen var det ett slott, det var noe inni han som fikk han til å trekke seg 

nærmere. 15På veien var det mange som stirret forbløffet på ham, han var ikke særlig 

komfortabel med det, 16men det måtte han leve med. Tilslutt kom han frem til de rødet 

portene, de var så store at 17innsiden bare måtte være dobbelt så stor, han var et par meter 

unna da døra åpnet seg automatisk. 18Rommet var gigantisk og nesten alt der inne var en 

slags rødt farge, og uten forvarsel fløy det en 19stokk ut av et av de mange rommene. Han 

trodde den ville treffe ham, men den stoppet et par cm 20unna. 

21Den bare svevde i luften, han tok tak i den så kjentes alt så varmt fra hodet helt til 

fingertuppene. 22Det kom et par menn med lange kapper mot ham, han tenkte han vil få 

trøbbel, men de knelte får 23ham. En av de rare mennene forklarte at den onde ildherskeren 

hadde styrt landet i flere år, mens 24de har ventet på den sanne keiseren eller hans eldste sønn 

som skulle sette en stopper for den 25gamle kongen. Ali syntes dette var det rareste han hadde 

hørt, men han godtok det. Hvordan han 26skulle stoppe kongen viste han ikke, men det virket 

som om mennene hadde lest tankene hans og 27at han måtte bruke sine ild krefter får å 

beseire han. Det var gått år siden Ali hadde brukt kreftene 28sine,men han tok tak i stokken 

sin og svingte med den, straks kom det en liten flamme. Alle 29mennene klappet for ham, de 

forklare ham veien til slotte uten får byen, hvor kongen ofte 30tillbrakte feriene alene. Han 

måtte vist sør over mot kysten. Han viste ikke hvordan han skulle 31komme seg ditt uten 

noen slags transport. Så de ga ham umpa lupa, en mini drage. Den var stor 32til å være ''mini''. 

Den var like høy som et to etasjes bygning og like lang som to vanlige busser. 33Så han fikk 

mat og vann så det var bare å sette ut i reisen. Han kom frem etter 14 dager, lenger 34frem i 

åsen så han et svært hus, der satt han i sol stolen og nøt den den glo varme solen, Ali som 

35ikke var vandt til dette svettet innmari, men det var som om han fikk energien sin fra den. 
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Han 36måtte gjøre det nå. Så han sek seg opp mot huset gjemte seg bak et par store steiner og 

klar til å 37angripe, men akkurat han fyrte av en flamme smatt han bare lett unna. Han viste 

det, han viste 38han han var der. Ali gikk til anngrep, men han dukket unna igjen. Ali som var 

god når det gjaldt å 39lure folk. Så han fyrte av enda et flamme skudd, akkurat som etter 

planen dukket keiseren enda 40en gang unna, men denne gangen var Ali forbredt. Han løp 

rundt ham og sendte en flamme bølge 41og brant opp keiseren levende, med kronen i hånden 

fløy han tilbake til hovedstaden, og ble møtt 42jubel. Han hadde bare en ting i hodet og det 

var å komme seg hjem å gi kronen tilbake til dens 43rettmessige eier, hans far. 

44Han var tilbake i kjellern dems, han fortalte foreldrene alt, de var både overasket og glade, 

de 45innrømemet at de ikke sa det fordi hvis de gjøre det ville han aldri finne portalen, od at 

de flyttet 46vekk fra ildnasjonen etter at keiseren drepte Alis bestefar. Så de pakket alt de 

hadde sa farvell til 47det flotte huset og gikk gjennom portalen, fra den dagen var det ikke 

lenger dems hjem så de 48kunne aldri returnere, med de levde et langt og lykkelig liv på 

slottet dems nye hjem, og Ali arvet 49tronen og han skulle en dag gi fra seg kronen til sin 

første fødte som hans far gjore 
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Vedlegg 5a: Teksten til Hin 8Y -1. utkast 

 
Oliver                                             

1Hovedpersonen er en gutt som heter Oliver han oransje hår og blåe øyner. Oliver sin beste 

venn er 2Jakob begge er interessert i biler, de har en drøm og bygge den raskeste bilen i byen, 

byen er ikke stor 3men de liker den, alle er snille i byen.  En dag skjer det noe veldig spesielt 

for Oliver noe han vil alltid 4huske. Oliver vil ikke at det skal skje og prøver og få det til og 

bli fiksa.  

5Oliver våkner klær på seg og gjør seg klar for å gå til tanten sin, han skal til tanten sin for og 

hente 6ingredienser. Hun jobber i en mat butikk. Han går til butikken og tar maten, tanta spør 

han om det har 7skjedd noe med moren, men hun har det bra. Han møter vennen sin Jakob på 

veien som sier til han. 

8Jakob “ Hei, jeg er endelig ferdig med henne!” 

9Oliver “Virkelig?!” 

10Jakob “Ja! Møtt meg i natt så tar i en prøve tur men henne” 

11Oliver “ i kveld jeg vet ikke om jeg kan moren min skal et sted i morgen og jeg kan ikke 

vekke henne” 

12Jakob “ å, det var synd vi gjør det en annen gang” sier jakob trist. 

13Oliver vil ikke skuffe Jakob så han sier til Jakob 

14Oliver “Ok, da jeg går og spør moren min om jeg kan” 

15Oliver går hjem moren har lagd egg og bacon til Oliver. Oliver skal prøve å spørre moren 

om han kan 16gå ut i kveld men han tørr ikke å spørre moren sin. Senere om kvelden snikker 

Oliver seg ut og møter 17Jakob, Oliver og Jakob gjør seg klar for og prøve henne. 

18Jakob “ Er du klar for og prøve henne” sier Jakob lavt” 

19Oliver “ Ja jeg er kjempe klar” sier Oliver lavt 

20Jakob “ så hva sa moren din?” spør Jakob lavt 
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21Oliver “...”  

22Jakob “... okay, la oss prøve henne men pass på ingen er ser på spesielt Sussy” 

23Oliver går rundt og ser da ser hun Sussy men da ser Sussy bort, Oliver går bort over det han 

ser en 24liten jente med grønt hår, hun snakker som hun kjenner han men da kommer Jakob. 

25Jakob “ Oliver så du noen der?” 

26Oliver “ Ja det var en liten jente som sto her!” 

27Jakob “ Det er ingen der du innbiller deg sikkert det!” 

28Oliver blir spent han føler seg veldig spesiell han for lov å prøve den først han kjører 

nedover veien 29begge blir glade, skriker den funker og da skjer det noe, en av hjulene blir 

ødelagt og Oliver kjører 30nedover mot elven, Oliver kan ikke engang svømme.  

31Oliver faller ned i vannet han begynner og drukne Jakob spør om hjelp da våkner moren til 

Oliver og 32løper ditt det gjør alle sammen i byen også. Moren til Oliver ser Oliver drukne 

hun håper ned i vanne 33og redder Oliver, Oliver har besvimt men han lever foresatt. 

34Oliver våkner og ser alle sammen være der han har et laken over seg Jakob sier 

35Jakob “ Unnskyld Oliver alt sammen var min feil bare om jeg ikke hadde gjort det hadde 

du ikke 36kanskje druknet. 

37Oliver “ Nei, det er ikke din feil Jakob ikke tenkt på det” 

38Moren tar hånden over hode til Oliver da Moren til Oliver begynner å puste tungt hun faller 

ned i 39bakken, Oliver ser forskrekket på henne han begynner og blir redd han roper mamma 

og ser på 40henne. Moren til Oliver ser trist ut på Oliver og begynner og lukke øynene, Oliver 

forsetter og rope 41mamma. 

42Neste dag kommer tanta Nancy hun som jobber i mat butikken og spør Oliver om han har 

det bra, det 43går ikke bra da kommer bamsen moren til Oliver ga han i live og forteller alt 

som har skjedd med 44moren og hvem han er. Oliver går ut og gjør det bamsen som heter 

kittling.  Kittling sier han skal finne 45en pinne, Oliver letter og letter da ser han jenta med 

det grønne håret. 



106 

 

46Pete heter jenta med det grønne håret, hun gir han den spesielle pinnen som har tekst på 

seg, Pete 47begynner å forsvinne igjen og Oliver går til kittling som gir han en ark som var 

hjemt i peisen. Oliver 48begynner å bruke formelen da kom det fram en stor dør som han går 

gjennom.  

49Oliver har kommet til en magisk verden. 
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Vedlegg 5b: Teksten til Hin 8Y-Sluttprodukt 

 
Oliver 

Bilen 

1 Oliver skal prøve å spørre moren om han kan gå ut i kveld men han klarer ikke det. Det er 

så vanskelig å spørre så han har tenkt å snike seg ut. Senere om kvelden sniker Oliver seg ut 

og møter Jakob, Oliver og Jakob gjør seg klar for og prøve henne. 

Jakob “ Er du klar for å prøve henne” sier Jakob lavt 

Oliver “ Ja jeg er kjempe klar” sier Oliver lavt 

Jakob “ så hva sa moren din?” spør Jakob lavt 

Oliver “...”  

Jakob “... okay, la oss prøve henne, men pass på. Ingen ser på sånne, spesielt Sissy” 

2 Oliver går rundt og ser da ser hun Sissy men da ser Sissy bort, Oliver går bort over det han 

ser en liten jente med grønt hår, hun snakker som hun kjenner han men da kommer Jakob. 

Jakob “ Oliver så du noen der?” 

Oliver “ Ja det var en liten jente som sto her!” 

Jakob “ Det er ingen der du innbiller deg det sikkert!” 

3 Oliver blir spent han føler seg veldig spesiell det er en veldig søt smak med sukker det ga 

Oliver en god smak i munnen, Han blir veldig våken og hypper, når han skal prøve den først. 

Han kjører nedover veien begge ser glade ut og er. De skriker: den funker, men da skjer det 

noe, en av hjulene blir ødelagt og Oliver kjører nedover mot elven, Oliver kan ikke engang 

svømme!  

4 Oliver faller ned i vannet han begynner og drukne Jakob spør men ingen kan høre han, 

Jakob begynner og stresse han føller seg veldig skyldig og det er bare hans feil og vil tro at 
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det er en drøm. Han begynner å løpe til nærmeste hus og ser etter noen som kan hjelpe men 

han finner ingen selv ikke Sissy som alltid ser på. 

 

 

Den andre verdenen 

5 Oliver våkner i en ukjent verden han ser seg rundt og prøver å huske hvorfor han er her og 

hvordan han kommer, ingenting helt svart han husker ikke engang hva han gjorde kvelden før 

dette. Oliver begynner å stå opp og ser seg rundt. 

6 Han ser en liten by han bestemmer seg for å gå ned, da kommer det noen monstre som løper 

mot han, han begynner og løpe mot byen mens han løper fra de store okser monstrene. 

7 Han løper ned fjellet og ser en liten pinne han tar den opp og skal kaste den på mostrene da 

den begynner og lyse når han tar den og plutselig faller en bok ned til Oliver. Boken åpner seg 

og da står den en skrift flamme kule, han bruker den og flamme kule komme mot dem og 

monstrene løper vekk.  

8 Oliver ser forvirret ut hva er dette og hva var den flamme kulen som kom mot de mostrene. 

Oliver tenker, men han finner ikke opp en grunn kanskje jeg kan spørre noen i byen som er 

der nede. Han løper ned den byen og håper at han kan få hjelp der. 

Byen 

9 Oliver kom seg til byen og spør en av soldatene om det kan åpne portene til byen, en av 

soldatene sier at han ikke kan åpne porten uten at begge lar deg komme inn. Han ser på 

Soldaten som er ved siden av han sover på en måte han har øyen åpne med beveger seg ikke 

og snakker ikke. 

10 Oliver prøver å snakke til han men det funker ikke, han går ut av byen og prøver og finne 

noe annet han kan være da ser han en skog og bestemmer seg for å bli der over natten også 

kan kanskje soldaten bli frisk over natten. 

11 Der møter han et stort tre som kan snakke og sier til han at mannen ved døren til byen er 

forhekset og for å redde han må han bruke en magi formel. Treet lærer Oliver hvordan man få 
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fram en hjelper en som hjelper deg å slås mot mostre i denne verden. Han gir Oliver noe 

spesielt han gi an et stav. 

12 Treet forteller at denne verden er annen verden Oliver kommer fra, en verden der mostre 

finns og mennesker. Da begynner Oliver å huske noe at Moren hans begynner og besvime og 

lukke øynene. Neste dag går Oliver og for å se om soldaten har det bra. 

13 Han møter soldaten og er fortsatt rar han prøver og bruker formelen han fikk da skje det 

noe kommer ut fra Oliver og går mot han han begynner og bli normal. Oliver får lov å gå inn 

for å ha reddet soldaten. Han går inn og ser at personene her er katter og mennesker.  

Slåtte 

14 Han løper oppover mot byen der han ser at alle menneskene ligger nede og det er en mørk 

skygge over slåtte han går mot slåtte der han ser et monster mørkere en det han så før. Han 

går rundt monstrene og prøver og ikke å bli sett.  

15 Han løper inn og prøver å se hva som skjer, han ser ingenting spesielt enn monstrene. Han 

løper opp trappene for å se hva som skjer der han seg ingenting. Da ser han en stor dør og 

prøver å se gjennom nøkkel hullet. Monstre slår noen mennesker ned men det er en kropp 

som er ved siden av han som han ikke slår. 

16 Kroppen har oransje hår som meg grønne øyer men jeg har blå. Jeg tenker om jeg kjenner 

noen som det. Da husker jeg noe nei skriker jeg inni meg kroppen min blir helt fryst skrekken 

kommer oppover meg. Oliver går rundt og prøver og tenkte en grunn frysninger kommer over 

helle kroppen til Oliver. 

17 Han føller forskrekket som, en flamme går rundt Oliver og brenner Oliver opp. Han er 

livløs Oliver begynner og besvime. Han sier til seg selv det må være moren min ingen andre 

kan være så lik som moren min, hun har til og med samme klær, hun må ha kommet her får 

hente meg.  

18 Da hører Oliver en stemme som sier ikke bare stå der gå og red moren din. Oliver tenker til 

seg selv Ja! Jeg kan redde moren min og sparker opp døra og ser hvor monstre er han er ved 

skape og bruker en magi formel som får monstre til å stille. Oliver bruker magi formelen som 

får fram en hjelper han hjelper Oliver og slå monstre. 
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19 Men monstre er får sterkt han ødelegger magien til Oliver og løper mot Oliver og kaster 

han ut av vinduet. Hjelperen til Oliver, Jack og hopper ned or tar i mot falle til Oliver. 

Slutten? 

20 Oliver takker Jack for hjelpen og sitter seg ned på steinen Oliver sier til Jack 

“Er det virkelig noe vi kan gjøre han slo meg ned så fort kanskje det er bare å gi opp” Oliver 

“Nei Oliver du kan ikke bare gi opp på bare sånn det er moren din” 

“Ja du har” 

21 Oliver blir avbrutt av en person som kommer. Han spør hva som har skjedd og han 

bestemmer seg får å hjelpe Oliver etter å ha hørt hva som har skjedd. Han blir kjent med 

Oliver og han heter Per. Per tar med Oliver til et stort slott som er en magi skole, Oliver vet 

ikke hva som skjer men bare følger etter Per. 

Treningen for å drepe monstre 

22 Da møter Oliver en mann som hjelper Oliver å trene. Noen måneder etter kommer Per og 

henter Oliver, Per sier til Oliver at slotta har forsvunne t. Oliver ser forvirret ut og spør 

hvordan det har skjedd og andre spørsmål men, Per vet ingenting.  

23 De går til byen og prøver og finne ut noe da de ser en liten jente med grønt hår som sier at 

hun vet hvor slåtte er, da husker Oliver hvem jenta er det er hun Oliver møte før men, han 

husker ikke hvor og når.  

24 Hun fører dem til slåtte det Oliver ser monstre Oliver bruker magien sin til og fly opp og 

bruker magi formel til å få staven sin til et sverd. Oliver løper mot monstre mens han går alle 

fire beinene og løper mot han. Oliver prøver å kutte av benene men han hopper rundt.  

25 Da prøver Oliver å bruke magi formelen som får han til å stå stille Oliver klarer å få han til 

å stå stille i noen sekunder. Han klarer det og kutter av benene og katte monstre faller ned og 

dør. Da kommer det mørke partikler ut av monstre. Da ser Oliver merkelig. 

Faren til Oliver? 
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26 Oliver ser en mann som ligger der, da våkner moren til Oliver og sier 

“det er faren din Oliver han er fordi han prøvde å drepe monstre du drepte han hadde 

forhekset byen men, som du ser ble han spist og vår verden ble separat med denne verden. Til 

du kom hit.” 

“Er faren min i live da?” Oliver 

“Nei han er ikke det” 

“Hva kan jeg gjøre noe for å redde han jeg møte han nettopp?” Oliver 

“Tja om du hadde en magi formel til og redde kunne du kanskje det men de er veldig sjeldne” 

27 Oliver går rundt og prøver å tenke på noe da han ser en papir der formelen sier at han kan 

redde en person men kan bare bruker 1 gang. Selvfølgelig gjør Oliver det og da forklarer faren 

alt. Han forklarer at han var en magiker og det er derfor Oliver han magi kreftene han har nå. 

28 Men han har bestem seg for å leve med Oliver igjen og da går helle familien tilbake til den 

ekte verdenen og slåtte har flydd tilbake til byen. Døren til den andre veien har blitt lukket 

igjen og de bruker ikke magi mer og lever normalt og lykkelig resten av livet sitt sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Vedlegg 6a: Teksten til Atif 8Y-1. utkast 

Alt var som jeg ville, men!  
 

1Det er chillern her oppe, sola og skyene lyser rundt omkring. Jeg lå på senga mi høyt over 

2bakken. Jeg begynte å lette etter staven min, som jeg hadde lagt under senga mi. Endelig 

3fant jeg den, fordi uten den er det ikke mulig å leve i den verden her. Staven min er blå og 

4lang, og litt spiss på toppen. Med den tryller jeg absolutt hva jeg hvil som f.eks. mat, klær, 

5seng osv. i dag var det veldig sol, den skinte over hele magiske verden. 

 6Helt til nå har det sikkert hvert kjedelig, men nå begynner egentlig hele greia. Jeg trylla en 

7stor sklie, som skulle ta med meg helt ned til landet Sveits. I dag hadde jeg lyst til å dra ned 

8til sveits. En syv stjernes hotell vil jeg være i natt. Alt det tenkte jeg på når jeg var i veien, nå 

9nærmet det seg slutten av sklia. 

 10Jeg havna i en flyplass, der de skulle sjekke billetter og alt. Jeg ble plutselig stoppa. De 

11spurte meg om billett “unnskyld har du billett” hemm nei egentlig ikke. Hvis jeg ville 

12kunne jeg trylle billett, men så tenkte jeg la oss ha den litt moro. Så det jeg gjorde var at 

13jeg forsvant midt i mellom dem, alle politimennene løp etter meg, men jeg var ikke sliten i 

14det hele tatt fordi jeg kan gjøre hva jeg hvil uten problem. 

 15Jeg prøver å ha det litt moro med å gå til forskjellige steder med forskjellige teknikker. Jeg 

16prøver å gjøre noe nytt hver gang, F.eks. noen ganger bikker jeg ned og noen ganger tar 

17jeg tog ned og forskjellig. I dag hadde jeg tenkt meg båt, som jeg kunne sitte i å reise langt 

18av gåret. Hadde jeg plutselig bare trylla meg til et sted hadde det vært ganske kjedelig ikke 

19sant, men av og til må jeg hvis det blir stor fare. Å bo i stor hus ha mange biler det er så 

20kjedelig. Jeg har det gøy med å trylle ting jeg. Hva er egentlig meninga med tryllestaven 

21hvis du ikke skal bruke den. 

22Alle her i magiske verden har tryllestav men de bruker den ikke fornuftig. De kjøper stort 

23hus mange biler osv. bare byen london har tryllestaver. Resten av alle her har annerledes 

24magi, de kan ikke trylle noe, men de lever litt bedre enn det man gjorde på jorda. Nå er 

25jeg i sveits etter mange tanker. I Sveits bodde jeg i et hotell sånn ca. 7 dager. Alle som 

26jobba i hotellet ble sjokert fordi jeg ba aldri om mat eller te. Pizza, Kebab tryllet jeg selv 

27foran meg. 

 28London kalte alle får Magic land eller Happyland. Det er ikke alle som hadde råd til å 

29besøke happyland som jeg kaller det får. I happyland har jeg venner ola og Patrick som var 

30bestevennene mine. De hadde sikkert reist til asia eller Amerika. Amerika/kanskje jeg 

31burde dra til Amerika og besøke hotell, butikker masse rart. Når jeg var på vei til Amerika 

32ringte Patrick meg og sa kom og besøk oss da det var lenge siden sist. Ok, jeg snudde 

33raketten min og spurte han hvor er dere. “vi er i Asia, jeg og ola”. Jeg reiste i full fart med 

34raketten til Asia. Denne gangen sketet jeg ned til Kina og møtet dem ved et tempel. Hva 



113 

 

35gjør dere her i Asia, Nei vi bare er her får ferie og møte PSY. Vi har blitt fan av han etter å 

36ha hør gang nam style. Kom da jeg Joyner dere. Vi gikk til det store huset hans masse folk 

37rundt, men en ting jeg ikke visste det var at han kom mot oss når det var så mange folk 

38rundt her. Vennene mine begynte å hilse på han, jeg også med ett rart blikk. 

 39La oss gå tilbake til hjemlandet vårt. Nei sa Ola jeg hvil istedenfor til grensa til Pakistan og 

40Afghanistan, men hvorfor hvil du det sa Patrick. Jeg hvil møte Osama bin Laden. Nei la oss 

41dra til Pakistan/India, nei men i helvete hva er det dere snakker om, det er best å gå til 

42Magick lande. Vi satt i gang kurs mot hjemlandet vårt på et fly denne gangen. Når vi var 

43fremme var det et stort monster som satt oppå fjellet og bestemte seg å ikke gå bort 

44herifra før hele byen blir hans. Alle prøvde stavene sine, men det fungerte ikke vi tre 

45spurte han hva hvil du. “hørte du ikke, jeg hvil ha hele deres by” Gutt det lar vi deg ikke 

46bare gi opp og gå. 

47Ola Patrick gikk 2 skritt bak, Kanskje fordi de visste hva som kommer til å skje nå. Jeg 

48prøvde med staven og trylle meg og alle bort, men dessverre fungerte det ikke, fordi 

49monsteret hadde tatt all energien inni seg får å leve og bli sterkere. Han slo til meg med 50 

gang, det følte meg skikkelig. Første gangen jeg fikk så hardt en, derfor var følelsen 

51annerledes. Får jeg byen eller ikke. Nei svarte jeg, fikk en i magen alle flyttet seg. Jeg 

52kunne høre folk snakket om å gi byen og overleve. Nå da kom det fra han, aldri. Drasj sa 

53det. Hjertet mitt dunka. Før neste slag kom lukket øyet mitt opp masse lys fikk jeg i 

54øynene mine, for en bra og forferdelig drøm var det. Håper jeg blir sånn på ekte. 
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Vedlegg 6b: Teksten til Atif 8Y-Sluttprodukt 

Alt var som jeg ville, men mamma! 
 

1Det er Hill her oppe, sola og skyene lyser rundt omkring. Jeg lå på senga mi høyt over 

bakken. Jeg begynte å lette etter staven min, som jeg hadde lagt under senga mi. Endelig fant 

jeg den, fordi uten den er det ikke mulig å leve i den verden her. Staven min er blå og lang, og 

litt spiss på toppen. Med den tryller jeg absolutt hva jeg vil som f.eks. mat, klær, seng osv. i 

dag var det veldig sol, den skinte over hele verden 

 

 

2 Helt til nå har det sikkert hvert kjedelig, men nå begynner egentlig hele greia. Jeg trylla en 

stor sklie, som skulle ta med meg helt ned til landet Sveits. I dag hadde jeg lyst til å dra ned til 

sveits. En syv stjernes hotell vil jeg være i natt. Alt det tenkte jeg på når jeg var i veien, nå 

nærmet det seg slutten av sklia. 

3 Jeg havna i en flyplass, der de skulle sjekke billetter og alt. Jeg ble plutselig stoppa. De 

spurte meg om billett “unnskyld har du billett” hemm nei egentlig ikke. Hvis jeg ville kunne 

jeg trylle billett, men så tenkte jeg la oss ha den litt moro. Så det jeg gjorde var at jeg forsvant 

midt i mellom dem, alle politimennene løp etter meg, men jeg var ikke sliten i det hele tatt 

fordi jeg kan gjøre hva jeg hvil uten problem. 

4 Jeg prøver å ha det litt moro med å gå til forskjellige steder med forskjellige teknikker. Jeg 

prøver å gjøre noe nytt hver gang, F.eks. noen ganger bikker jeg ned og noen ganger tar jeg 

tog ned og forskjellig. 

5 I dag hadde jeg tenkt meg båt, som jeg kunne sitte i å reise langt av gåret. Hadde jeg 

plutselig bare trylla meg til et sted hadde det vært ganske kjedelig ikke sant, men av og til må 

jeg hvis det blir stor fare. Å bo i stor hus ha mange biler det er så kjedelig. Jeg har det gøy 

med å trylle ting jeg. Hva er egentlig meninga med tryllestaven hvis du ikke skal bruke den. 

6Alle her i magiske verden har tryllestav men de bruker den ikke fornuftig. De kjøper stort 

hus mange biler osv. bare byen london har tryllestaver. Resten av alle her har annerledes 

magi, de kan ikke trylle noe, men de lever litt bedre enn det man gjorde på jorda. Nå er jeg i 

sveits etter mange tanker. I Sveits bodde jeg i et hotell sånn ca. 7 dager. Alle som jobba i 

hotellet ble sjokkert fordi jeg ba aldri om mat eller te. Pizza, Kebab tryllet jeg selv foran meg. 

Nå spiste jeg pizza som lå foran meg. 

7 I mens kom det en mann og sa hei til meg. Mannen så helt normalt ut. Hadde en stokk i 

hånda, briller, og en svart lue. Han spurte meg “er du en av de som kommer fra London” Ja sa 

jeg, jeg er fra London og har magi. Ja så, sa han med en mørk stemme. Han virka veldig 
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spendt ut når han visste at jeg var fra London. Skjønner du meg, sa jeg, nei egentlig ikke, men 

jeg måtte finne bare en som var fra London, men hvorfor det da, forresten hva heter du? 

Fiendenes konge. Hva mener du, skal jeg vise deg sa han, OK sa jeg. Jeg så ut fra vinduet, 

Han ble til et stort monster som hylte, som bare jeg kunne høre. 

8 Jeg skjønte med en gang at nå er det bare staven som kan hjelpe meg ut herfra. Jeg tok 

staven fram og pekte den mot han og sa, få deg bort herifra ellers tryller jeg deg bort. GJØR 

DET DA DIN TUFS. Jeg prøvde å trylle han bort, men det fungerte ikke. Nå prøvde jeg å 

trylle meg selv bort, men i huleste hvorfor går jeg ikke bort. 

9 Jeg er den som har laget den magien, og nå er det i tydet å få den tilbake. Etter å ha den 

magien skal jeg ødelegge hele verden og bygge en ny og forferdelig verden, den verden som 

bare jeg er konge I. Alt det sa MONSTERN til meg. Nå skal du hjelpe meg til å få hele verden 

under meg. Han tvang meg inni en fly, staven min ble liggende knust der på hotellet. Han 

satte i gang til å gå til happyland. Han var skaperen av den magien, han kunne aldri dø for 

faen 

10 London kalte alle får Magic land eller Happyland. Det er ikke alle som hadde råd til å 

besøke happyland som jeg kaller det får. I happyland har jeg venner ola og Patrick som var 

bestevennene mine. De hadde sikkert reist til asia eller Amerika. Jeg kunne se skyene rundt 

meg. Monsteret kunne ikke få magi helt til vi ikke var fremmet til Magic land. Vi var snart 

fremme, jeg ble kasta ut av flyet plutselig. 

11 Den skjønte heller ikke jeg sånn som dere, vinden blåste på kinnen min, jeg kunne heller 

ikke trylle meg til et annet sted. Det var tungt og vondt å falle på bakken. Her der hvor jeg 

land var det bare fjell. MONSTEREN hadde sikkert blitt fremmet til MAGICK land. Som 

følger skjedde han hadde faktisk landet, men det hørte jeg så tydelig. 

 12Jeg dukka meg frem fra fjellene, og Søren det er jo Magic land alle løp omkring, noen 

prøvde å trylle Monsteret bort også forskjellig. Han ropte høyt gi meg landet deres. NEEEI 

ropte alle i kor kan ha kastet ild over hele byen. Jeg hadde hjemmet meg som pyser bak en 

vegg. 

13 Plutselig så jeg e baby gråte, en gammel man trenger medisinen sin noen Brenner. Nei alt 

det skjer foran meg, hva er det jeg driver med, jeg må jo redde alle, men hvordan. Vennene 

mine lever eller er de døde. Jeg løp mot Monsteret med en kost i hånda. Du er min lille 

fingers jobb. Han beveget lille fingeren mot meg med full fart. Jeg så fingeren hans nøye. Den 

kom så nær meg at jeg kuttet fingeren hans. 

 14Han slo til meg med hånda jeg falt helt over til andre siden, det gjorde vondt. Jeg besvimte 

nesten. Monsteret tråkket på meg en gang til med den store foten sin. Jeg så plutselig en stor 

maskin aktiv greie inni monsteret når han hadde løftet meg i Løset lufta, men forsynt ble jeg 

med å få den ut. Kanskje det var hele POWERET hans, som han drepte folk med. 

15 Jeg prøvde å få meg bort nå fra MONSTERET, men han hadde tatt over hele byen. Han 

drev og ødela hus butikker å trylle staver. Jeg ville at han skulle løftet meg igjen. Og det var 
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det som skjedde, jeg gikk foran han og sa, ta meg om du greier, jeg gir deg aldri byen, fordi 

du ikke kommer til å bruke magien fornuftig. Han tok meg opp mot hjertet sitt, akkurat der 

hvor maskinen var. Den beveget seg fort hit og dit når han brukte kreftene sine. Maskinen var 

rød stor og masse ledninger i. I mens han snakket til meg prøvde jeg meg til maskinen, 

Maskinen kom plutselig i hånda mi. Jeg sa få deg bort heri fra ellers drar jeg den maskinen ut. 

Han slo til meg med den ene hånda si, jeg reiv ned maskinen i mens jeg falt ned. Jeg så opp til 

han, hvorfor er han ikke dø enda, men han må jo ha mistet noe da. 

16 Han mistet faktisk magien/kreften. Gi meg den maskinen. Før han tråkket på meg sa jeg til 

Patrick og Ola, løøøøp så fort dere greier gjennom skogen. MONSTERET løp etter dem. Han 

ble til en vanlig mann som alle så. Jeg begynte å løpe etter Han mannen han hadde blitt til. 

Akkurat som en sirkel gikk det nå. Jeg etter mannen, mannen etter vennene mine og det var 

ikke en hel sirkel fra før av, men nå ble det. Vennene mine var ikke mine venner lenger, de 

fanget meg alle tre. 

17 Hva skjedde sa jeg til dem. “Vi skal jobbe med han stikk du han kommer til å gi oss alt når 

vi er tjenerne hans, bedre enn å dø. Så dere var med han, de ga maskinen til han mannen, som 

ble til Monster. Hvem av dem visste at denne gangen var det jeg som var lur. Vi var langt 

inne i skogen. Jeg sa til dem, trodde dere at jeg er dum, tror dere at jeg ikke visste hvem som 

var på lag og hvem som ikke var. 

18 Det skjønte jeg når jeg ble slengt av deg, skulle jeg begynne å løpe igjen, men jeg så at 

dere to sto der og fikk skatt, penger som andre folk eide. Da tenkte jeg å redde personene fra 

alle dere tre nå, og det fungerte dere er vel langt her i skogen. Monsteret løp mot meg jeg 

flyttet meg han falt. De to fløy på meg, og jeg ble slott. 

19 Monsteret slo meg med føttene sine, helt skadet var jeg nå. Men nå da gutt, nå er du fanget 

og snart drept. Nei det slutter ikke her, fordi gud var med meg denne gangen det kom et stav 

rett ved hånda mi den lyste. Det sto jeg er her får hjelpe deg. De prøvde å rive den i stykker 

men det fungerte ikke, de greide heller ikke å gjøre meg noe. Jeg tok staven, det var jo min 

egen gammel stav som jeg pekte mot dem, de begynte på måte å smelte og falle mot meg. 

20 Jeg prøvde å gjøre Monsteret liten, fordi hvis han hadde falt med den skjevere kroppen sin 

ned og det kunne hente til at det hadde kommet jordskjelv. Jeg var skadet over hele kroppen 

min. vennene mine smeltet foran meg. Egentlig hvorfor kaller jeg dem får vennene mine? hva 

får noen venner er de, som ikke støtet meg, bare på grunn av få penger prøvde de å lure meg. 

Jeg stakk innom skogen imens hørte jeg sprenge lyd, en stor sprenge lyd. Jeg snudde meg 

tilbake, brannen kom stigende mot meg jeg løp. Å trylle staven glemte jeg, den kan jo jeg 

bruke. Jeg trylla meg videre til byen vår. 

 

21Unnskyld denne gangen måte jeg gjør det litt kjedelig, fordi jeg var i vanskelig heter med å 

få meg bort. Når jeg kom til byen heiet alle på meg. Du er kongen vår andre sa du reddet oss, 

du skal få meste parten av makten. Jeg tryllet staver til alle De satte meg på en konge stol. 
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Min drøm var å bli konge over hva som helst. En mann kom med kronen på hodet mitt, men 

før den var på meg ropte moren min på meg stå opp, skal du ikke til skolen. 

 22Hæ hva slags skole tenkte jeg, er ikke jeg en Konge, er ikke jeg rik, hvorfor skal jeg på 

skolen. Jeg våkna, hva slags seng har jeg havnet på. Mamma ropte jeg høyt. Hun kom til meg, 

kunne du ikke vekket meg 1 minutt seinere, jeg skulle jo få kronen på hodet mitt. Det var jo 

drømmen min MAMMA. Alt var som jeg vil, men mamma 
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Vedlegg 7a: Teksten til Sadia 8Y-1. utkast                                  

 

Den magiske tiaraen. 

1- Men mamma da. 

2- Men hva, Liker du ikke det nye rommet ditt. 

3- Jo, ehh litt, men må det vær under trappa som Harry Potter. 

4- Ja, gå og lek nå. 

5- mamma, må du alltid behandle meg som et barn, jeg er tenåring nå. 

6Sist gang jeg hadde privatliv var ikke så lenge siden, kanskje for et halvt år siden? 
7Det var da jeg ble forelska i Jonas, den kjekke Jonas. Jeg begynte å tenke på han, 
8tenke på hvor mye jeg kommer til å savne han. Jeg hørte et lyd, lyden kom fra ute. 
9Jeg gikk til vinduet for å sjekke hvem det var som lagde støyen. Det var noen 
10fjortiser som var fulle. De stoppa foran huset mitt og kikka seg rundt. Det var en 
11mann som var bak dem, de ble reddet og hvisket til hverandre før de begynte å 
12løpe. Han løpte etter dem, jeg selv ble redd. Jeg hjalp dem med å skrike ut av 
13vinduet. Han så ikke hvor lyden kom fra så han løpte tilbake. Jentene så at det 
14kom fra vinduet mitt og takket meg.  

15Før jeg våkna helt, ringte noen på. Mamma kom i rommet mitt, og spurte om jeg 
16kjenner noen her ifra. Jeg svarte nei, mens jeg var trøtt. Mamma sendte dem inn 
17på rommet mitt, 16det var de jentene som jeg redda i går kveld. De kom inn og 
18unnskylde seg for å vekke meg. Jeg svarte “ det går helt fint det. Jeg må veldig 
19på do, kan dere bare vente litt her? “ svarte jeg. De smilte og sa “ja, det kan vi. 
20Bare bruker tiden du trenger du.” Jeg løpte opp trappene og gikk til deg 
21nærmeste doen jeg så” Når jeg kom ut av doen spurte mamma meg, om hun 
22skulle lage noe. Jeg spurte henne om hun kunne gi oss litt kjeks og litt godteri. 
23Løp ned trappene og gikk inn på rommet. Jeg satt meg ned og så på dem. De 
24begynte og le mens de så på meg. Jeg spurte om det var noe på veien, og med et 
25svar fikk jeg “du bare ligner helt på en jente i klassen vår” Jeg begynte å smile, 
26og spurte hvorfor de hadde kommet hjem hos meg. De sa at de ville takket meg 
27for hva jeg hadde gjort for dem, og var takknemlige. Hanne og Ronje het de. Vi 
28satt og snakket i noen minutter til mamma kom med kjeks og godteri. Mamma 
29spurte om de vill ha te eller saft, og Hanne svarte at det var det samme for dem. 
30Spenningen hadde begynt. 

31-Er du ny her, spurte Ronje meg 
32-Ja, vi flyttet inn for noen dager siden. 
33-Hvilken skole skal du starte på, sa Hanne 
34-Med et smilende ansikt sa jeg at jeg ikke vet helt. 
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35De ville at jeg skulle begynne på granstangen skole. 
36-Jeg sa det blir kanskje den eller den gamle skolen. 
37-De tryglet meg om å begynne på granstagen skole som bare det. 
38-Skal spørre mamma, sa jeg. 
39-De sa at de hadde et ball snart som de ville at jeg skulle komme på. 

40På den gamle skolen så hadde vi ikke et ball. Det var det jeg alltid ønsket meg, og 
41nå om jeg begynner på granstagen skolen så skal vi ha det, hvor kult blir ikke det? 
42De takket seg for maten og gikk. Jeg gikk til skapet og så etter klær jeg kunne ha 
43på i dag.  
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Vedlegg 7b: Teksten til Sadia 8Y -Sluttprodukt 

Den magiske tiaraen 

1- Men mamma da. 

- Men hva, Liker du ikke det nye rommet ditt. 

- Jo, ehh litt, men må det være under trappa som Harry Potter. 

- Ja, gå og lek nå. 

- mamma, må du alltid behandle meg som et barn, jeg er 
tenåring nå. 

2 Sist gang jeg hadde privatliv var ikke så lenge siden, kanskje 
for et halvt år siden? Det var da jeg ble forelska i Jonas, den 
kjekke Jonas. Jeg begynte å tenke på han, tenke på hvor mye 
jeg kommer til å savne han. Jeg hørte en lyd, lyden kom fra ute. 
Jeg gikk til vinduet for å sjekke hvem det var som lagde støyen. 
Det var noen fjortiser som var fulle. De stoppa foran huset mitt 
og kikka seg rundt. Det var en mann som var bak dem, de ble 
reddet og hvisket til hverandre før de begynte å løpe. Han løp 
etter dem, jeg selv ble redd. Jeg hjalp dem med å skrike ut av 
vinduet. Han så ikke hvor lyden kom fra så han løp tilbake. 
Jentene så at det kom fra vinduet mitt og takket meg.  

3 Før jeg våkna helt, ringte noen på. Mamma kom i rommet 
mitt, og spurte om jeg kjenner noen her ifra. Jeg svarte nei, 
mens jeg var trøtt. Mamma sendte dem inn på rommet mitt, det 
var de jentene som jeg redda i går kveld. De kom inn og 
unnskylde seg for å vekke meg. Jeg svarte “ det går helt fint 
det. Jeg må veldig på do, kan dere bare vente litt her? “ svarte 
jeg. De smilte og sa “ja, det kan vi. Bare bruker tiden du trenger 
du.” Jeg løpte opp trappene og gikk til det nærmeste doen jeg 
så” Når jeg kom ut av doen spurte mamma meg, om hun skulle 
lage noe. Jeg spurte henne om hun kunne gi oss litt kjeks og litt 
godteri. Så løp jeg ned trappene og gikk inn på rommet. Jeg 
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satt meg ned og så på dem. De begynte og le mens de så på 
meg. Jeg spurte om det var noe i veien, og med et svar fikk jeg 
“du bare ligner helt på en jente i klassen vår” Jeg begynte å 
smile, og spurte hvorfor de hadde kommet hjem hos meg. De 
sa at de ville takket meg for hva jeg hadde gjort for dem, og var 
takknemlige. Hanne og Ronja het de. Vi satt og snakket i noen 
minutter til mamma kom med kjeks og godteri. Mamma spurte 
om de vill ha te eller saft, og Hanne svarte at det var det 
samme for dem. 

 

4 

- Er du ny her? Spurte Ronja meg 
- Ja, vi flyttet inn for noen dager siden. 
- Hvilken skole skal du starte på? Sa Hanne 
- Med et smilende ansikt sa jeg at jeg ikke vet helt. 
- De ville at jeg skulle begynne på granstangen skole. 
- Jeg sa det blir kanskje den eller den gamle skolen. 
- De tryglet meg om å begynne på granstagen skole som 

bare det. 
- Skal spørre mamma, sa jeg. 
- De sa at de hadde et ball snart som de ville at jeg skulle 

komme på. 

 

 

5 På den gamle skolen så hadde vi ikke et ball. Det var det jeg 
alltid ønsket meg, og nå om jeg begynner på granstagen skolen 
så skal vi ha det, hvor kult blir ikke det? De takket seg for maten 
og gikk. Jeg gikk til skapet og så etter klær jeg kunne ha på i 
dag. Fant en bluse og en bukse som var søte. Jeg gikk ut av 
rommet mitt og skulle akkurat til å gå opp, det var et rom til, 
som jeg ikke viste om. Like før jeg gikk inn hørte jeg noe falle 
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ned på bakken, jeg åpnet døra og så en tiara som lå på bakken. 
Det var en vakker tiara. Jeg tok den opp og stirra på den. Jeg 
holdte tiaraen lenge før jeg nesten tok på meg den. Diamantene 
på tiaraen kom på veggen, jeg trodde det var bare lyset som 
gjordet det. Etter hvert åpnet veggen seg, jeg ble forskrekket.  
Jeg tenkte meg om, og fikk alltid et spørsmål inni hodet “bør jeg 
gå inn der, eller bør jeg bli” Jeg ville ikke, til jeg ble frista.  

6 Jeg gikk inn og kom til en hvit verden, hvor alt var hvitt. Jeg 
gikk rundt å sjekke hvordan det var, menneske som levde der 
var anerledes. De var rosa en del, og noen andre var blåe. De 
som var blåe var skumle, jeg hadde ingen anelse om hva de 
var. De rosa har jeg sett på tv, de var favoritten min. Jeg elsket 
å se på dem, jeg pleide alltid å kalle dem for sukkerspinn, for de 
lignet helt på sukkerspinn. Når jeg hadde gått noen kilometer 
hadde jeg kommet til skogen, jeg var sliten. Jeg satt meg ned i 
skogen og plutselig datt jeg igenom ett hull, Hullet førte til et 
hus laget av et tre. Det var en lapp vedsiden av en tiara som 
var laget av tre. Der sto det: Hei, mitt navn er ethan. Kongen av 
holland. Du må finne en tiara men mange diamanter på, hvis du 
ikke klarer det kommer den ekte verden til å bli ødelagt. Du må 
finne en nøkkel som passer inn for den tiaraen. 

 7 Med en gang jeg hadde lest lappen tenkte jeg på tiaraen jeg 
hadde i kjelleren. Det var den som hadde mange diamanter. 
Jeg gikk tilbake for å få taket i tiaraen, det gikk ikke. Jeg pørvde 
å dra den flere ganger, men det nyttet ikke. Mens jeg var i den 
virkelige verden, hadde mamma vært på rommet mitt. Om hun 
hørte en lyd ville hun komme i dette rommet. Nøkkelen som var 
i skapet falt ned på bakken. Mamma gikk opp, det var rart, jeg 
hadde tenkt meg at hun skulle komme inn i dette rommet. Jeg 
gikk ut av kjellerrommet og gikk til rommet mitt. Jeg satt meg 
ned på sengkanten, jeg var sliten. Jeg tenkte meg om før jeg 
hadde bestemt meg for hvilken skole jeg skulle gå på. Det ble 
granshagen skole. Jeg gikk opp og spurte mamma om hun 
kunne søke meg inn på den skolen. Hun spurte hvor den lå, og 
jeg forklarte alt til henne. Jeg hadde tenkt til å gå ut og ta frisk 
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3luft til jeg måtte vente på pappa. Pappa er en snill kar som 
alltid liker å tulle, men stamtidtig er han streng. Når pappa var 
liten hadde han bare en lunge, en lunge som han overlevde 
med. Han kjempe og kjempe og til slutt vant han kampen mot 
kreft, det var viljen hans. I 2034 ble han frisk, frisk som en fisk . 
Noen ringte på, det var pappa. Pappa hadde endelig kommet 
hjem det var på tide. Mamma fortalte alt til pappa, og pappa 
hadde sakt det var greit om jeg begynte der. De søkte meg inn 
og det var bare å vente på svar.  

8 Mens mamma lagde middag gikk jeg ut for å ta frisk luft, jeg 
pleier enten å jogge eller gå til skogen for å tenke. Jeg 
bestemte meg å gjøre begge deler først jogge også gå til 
skogen. Jeg begynte å jogge, jeg kjente ikke dette stedet, men 
jeg holdte meg langt fra bilveien. Jeg jogget i 10 minuter, jeg 
var anpusten. Det var på tide at jeg gikk litt, når jeg hadde tatt 
noen skritt så jeg skolen jeg skulle begynne på, granshagen 
skole. Det var et vakkert utsikt. Alt var laget av glass, og nesten 
alt var touch. Husker ennå teknologien til da mamma og pappa 
var barn. Det var sikkert dritt for dem. Skolen dems hadde 
smart board, som var nesten touch, også hadde de vanlig tavle. 
De hadde vanlige pulter som de hadde ingenting under, mens 
vi kan åpne pulten og bare få den maten vi vil. Når vi klarer å 
svare riktig på  et/ flere spørsmål som blir stilt for vi hundre 
kroner. Når de hadde gjort noe galt eller hadde en dårlig 
oppførsel fikk de anmerkning. Anmerkning var noe som gikk på 
fremtiden dems. Hadde de for mange anmerkninger kunne de 
få dårlig jobb, til og med jobbe på mcdonalds. Her har vi ikke 
det, om du gjør noe galt for du en sjokolade til lunsj ikke noe 
mer enn en. Det er derfor vi oppfører oss bra, vi alle liker 
sjokolade og er dill etter sjokolader. Så vi passer godt på hva vi 
gjør. Det verste av alt fikk de noe som heter karakterer. 

9 Når jeg hadde fått pusten min tilbake jogget jeg videre, jeg var 
like nær skogen. Skogen er stedet mitt, stedet jeg mest trives. 
Det var stille helt stille. Jeg gikk til et sted der det var fult av 
bær, noe jeg elsker. Mens jeg spiste blåbær hørte jeg noen gå, 
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først trodde jeg at det var en hare eller et dyr som ble skremt av 
meg. Jeg ble redd og tok opp en pinne. Det var en gutt, en som 
hadde brunt hår. Øynene hans glinsett, de var blå/grønne. Han 
smilte til meg et vakkert smil var det. Mens han kom nærmere 
prøvde jeg og stå opp. Han hilste pent og det samme gjordet 
jeg. Cristoffer het han, for et vakkert navn. Han gikk på 
granshagen skole. Når vi hadde begynte å snakke fikk jeg en 
melding. Melding av mamma der det sto: Louise middagen er 
klar, kom hjem. Jeg unnskyldte meg og gikk hjem. Beste 
måltiden jeg vet om lagde mamma, taco. Mammas taco er 
godere enn de fleste, hun var så flink til å lage taco, samtidtig 
var det kjempe godt. Etter jeg var ferdig med å spise, vasket jeg 
hendene og takket meg for maten. Jeg gikk til rommet mitt og lå 
i senga, jeg tenkte og tenkte til jeg falt i søvn.  

10 Når jeg hadde våknet så jeg et brev på skrive bordet mitt, 
jeg sto opp og satt meg ned på kanten i senga mi. Jeg tok den 
fram og så på den, brevet var fra skolen. Nå var jeg spent på 
hva det sto der. “JEG KOM INN” ropte jeg, jeg løp opp og sa 
det igjen til mamma. Mamma sa at jeg skulle ta det med ro. Jeg 
satt meg ned og hadde det største smilet på munnen noen 
kunna ha. Pappa satt like nær, han spute om når jeg skulle 
møte opp på skolen,med et svar sa jeg til han at jeg begynner 
08:00. Jeg gikk ned til rommet for å ta på klær. Når jeg skulle 
akkurat åpnet døra til rommet mitt, hørte jeg en lyd fra 
kjellerrommet, jeg følte det var et tegn på at den magiske 
verden ville kontakte meg. Jeg gikk inn der, og så at veggen var 
åpen. Jeg gikk inn der og så en man som så ut som proffesor. 
Han sa at jeg skulle komme nærmere han, jeg gjordet som han 
sa. Når jeg var ved siden av han spurte han meg “vet du hvem 
jeg er?” Med et smilende fjes sa jeg nei, han sa at han var 
ethan og hadde en plan for meg.  Planen var for hvordan jeg 
skulle klare å redde verden jeg bor i. Det var en plan som 
handlet om å kjempe, kjempe og aldri gi opp. Det var bare to 
dager igjen til denne planen skulle starte. Det ble samme dag 
som min første skole dag. 
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Mandag: 

11 Jeg hørte alarmen min pipe, jeg våknet etter tredje gang. Jeg var 

allerede ut fra senga. Jeg pustet tenne og spiste frokost. Jeg gikk ned 

igjen for å ta på klær. Før jeg skulle gå til skolen fikk jeg vondt i 

hodet, jeg fikk på en måte et syn. Synet var at jeg måtte gå til 

kjellerrommet, jeg gikk inn der. Det var en lapp til meg der det sto: 

møt opp klokka 5 ved slotte i holland. Jeg hadde ingen anelse om hvor 

slotte var. Jeg kom ut av kjellerrommet og gikk opp. Jeg tok på meg 

jakka og skulle akkurat til å gå ut før pappa stoppa meg. Han sa at han 

ville kjøre meg dit, jeg ble med på det. Vi er inne, inne i det glaset. Vi 

er på skolen, den nye skolen jeg skulle gå på. Det var fint her, kjempe 

fint var det. Pappa ble med inn, vi gikk opp. Der fant vi en lærer som 

vi spurte om hjelp! -unnskyld kan du hjelpe oss med å finne kontoret, 

sa pappa - du går rett opp, til venstre også høyre. -Tusentakk sa pappa. 

Mannen smilte og gikk. Når vi kom til kontoret fikk vi beskjed om at 

registerlærer ikke var her, så jeg fikk et ark. På arket sto det hvilken 

klasse jeg går i og timeplanen for hele året. Jeg begynte i 8c. Jeg håpet 

virkelig på at det var en bra klasse. Klassen jeg alltid har gått på har 

vært dårlig, den aller dårligste. Før jeg kom inn i 8c hørte jeg "Sofie, 

sofie" det var Hanne det. Høye, pene Hanne. De blå øynene og det 

blondet håret. Jeg klemte henne en stund. Det var deilig å bare 

klemme en man ikke kjenner så godt. Jeg gikk inn, læreren 

prensentere meg. Hanne, ronje og Christoffer går i klassen min. Jeg 

ble glad. Børre ( læreren ) spurte meg om jeg kjenner noe her i 

klassen, jeg svart "noen få, men ikke så mange." Så fikk jeg en bord 

på hjørnen ved siden av en jente som het Lilly. Det var like nær 

hjørnet. Jeg følte noe i magen, sommerfugl. Hver gang jeg så 

Cristoffer fikk jeg det, er jeg forelska i han? Er jeg det? Det var på tide 

at vi tok litt pause, det var friminutt. I friminuttet kom Hanne og ronje 

til meg. Jeg hang md dem. Slutten av timen fikk vi allerede lekser, 

fikk jeg lekser? Mattelekser har jeg alltid hatet, matte er det verste 

faget som finnes. Matte er vanskelig og dritt. Lilly var flink på det. 
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Hun er en smart jente som bare får 6’ere. Hun er søt, men litt 

koseligere om hun snakke litt mer med meg. Dagen var over vi sluttet 

sent, jeg var sen jeg måtte skynde meg. Før vi gikk ut av timen fikk vi 

et ark, arket var om ballet som er på onsdag. Jeg løp hjem så fort jeg 

kunne for å dra til slottet i holland.  Før mamma fikk sakt noe var jeg 

på rommet allerede, jeg gikk ut av rommet og gikk til kjellerrommet. 

12 

- Gå 24 km og du er fremmme, sa norky ( hjelperen ) 

- Takket, og gikk 

 

13 Når jeg hadde gått noen kilometer ble jeg tørst og sliten. Det 

som var det beste jeg kunne ha fått var vann. Vannet er det 

eneste jeg tenker på. Jeg så en vannpumpe jeg gikk til den og 

drakk vann. Lik før jeg skulle gå så jeg en flaske, jeg kunne ha 

trengt vann senere. Jeg fylte på vann og gikk av gårdet. Jeg var 

sliten, jeg var nesten bevistløst. Endelig hadde jeg kommet fram. 

Det var det vakreste slottet jeg hadde sett, jeg gikk inn. På 

veggen var det mange lapper som viste meg hva jeg skulle gjøre. 

Lappene førte meg til et rom, før jeg gikk inn i det rommet ble 

jeg forklarte det jeg skulle komme. Men en gang jeg haddet 

kommet inn så jeg en flyvende pil komme mot meg jeg dukket 

ned. En annen hadde kommet mot meg igjen. Jeg løp og kom til 

et bord fult av rosa kakkelakker. Kakkelakkene kom mot meg, 

jeg prøvde å få dem løs fra meg. Jeg løp, om jeg hadde tråkket 

på en feil sted ville jeg ha blitt sprengt i lufta. Jeg måtte tenke, 

jeg hadde 5 minutters tenke pause. “åhhhh, nå skjønner jeg de” 

jeg kastet på epler flere steder jeg var sikkker på at det ikke 

kommer til å sprenge. Ingen epler sprakk i lufta. Jeg må ha hare 

danse. Jeg sang mens jeg danset. “ lu lu, du er min tå. Venstre 

hopp, høyre hopp du kommer til et sted der det er topp. Rull, rull 

sidene er bekke. Hår der, hår der snurre rundt.” Det forsatt en vei 

til, jeg sang en gang til. Level en er over. Om jeg bare klarer tre 

level vinner jeg. For hver level det er for hver dag er det. Jeg 

skal være her til onsdag, 
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14 Level 2: fallskjerm 

   

Denne gangen var det med noen andre jeg skulle konkurrere 

med. Det var å hoppa fra fly med fallskjerm. Vinneren er den 

som står med hele seg og perfekte fallskjermen sin. Når var det 

bare 10 min igjen av konkurransen, jeg hadde begynt å skjelve 

som bare det. Jeg så at dte var tre styker som allerede var ute, 

når var det bare 7 igjen og vent 6 stikker. Det var noe ting som 

ble kaste ned fra flyet. Det var sekker som var nødvendig for 

oss. I sekken jeg fikk taket i var det kniver, tau og drikke flaske 

somva tom. Jeg tok ut kinvene og skjøte på andre folk. 3 var 

allerede ute. Når var det bar oss 3 igjen ropte en. Jeg ble truffet 

nesten, kniven som ble kastet av den lille gutten traff sekken 

min. Jeg var nesten i land, men jeg måtte gjøre noe for å vinne, 

jeg måtte finne på noe. Det var ikke no vits, begge var hengt. Så 

ikke den, bryr meg ikke. Siste level. 

 

15 Level 3: tiaraen 

  

Oppdraget var at jeg måtte gå til den ekte verden. Den kvelden 

var ballet, jeg hadde ikke no kjole. Jeg gråt som bare det, 

mamma spurte meg hvorfor jeg gråt. Med et svar sa jeg at jeg 

var så fovirret at jeg glemte å kjøpe kjole. “ du kan bruke min 

hvis den passer, sa mamma” jeg ble glad og kysset mamma og 

ba henne om og hente den. På ballet kommer noe til å skje, noe 

forferdelig. Etter en time var jeg klar til ballet, klar som bare det. 

Mammas kjole var perfekt, det var heftig fin. jeg likte den så 

mye at jeg nesten fikk tårer. Jeg sminket meg og fikset håret.  

Jeg var fremme, alle sto ute og ventet på alle kom. Vi gikk inn 

sammen. Ser at verden blir cristoffer kommer bort til meg, jeg 

rødtmer. Jeg ble helt rød, han sa at jeg var fiin. Jeg takket og 

måtte gå. Jeg måte finne en som var anerledes. En som hadde på 

mørke klær. Lilly, det var Lilly. Hun så meg hun begynte å løpe. 

Jeg klarte så vidt å løpe, det var så vondt å løpe med det. jeg så 

Lilly, hun har en kniv og en tiara. Hun klarte å ta tiaraen fra 

kjelleren min. Jeg er tapt, ødelagt på grunn av meg. Det er 
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grusomt tenkte jeg. Men så lett gir ikke jeg opp. Jeg hører noe 

komme bak meg. Jeg ser bak, jeg detter på bakken, alt sammen 

blir mørkt. Det er over. 
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Vedlegg 8a: Teksten til Rahila 8Y-1. utkast 

Wolf     

1Det var natt, det nærmet seg skolestart. Jeg skulle akkurat legge meg helt til jeg 

2hørte et dunk fra vinduet. Jeg gikk for å se hvem som drev og kastet steiner på 

3vinduet mitt. Jeg så ned og der sto min bestevenn Alan som alltid var blekk i trynet 

4og som alltid likte det blonde håret sitt. Alan sin far jobbet som politi. Jeg og Alan 

5likte alltid å snike oss inn i saken for å øse mysterium ut. 

6-Kom ned, Tyler!  

7-Det er veldig kaldt og sent ute  

8-skjerp deg, det er et dødt lik i skogen!  

9-Et dødt lik? 

10-ja, og vi skal prøve å finne den! 

11-Jeg kommer ned, snart 

12-Ja, men kjapp deg før politiet finner liket før oss. 

13Jeg tok på meg varme klær fort og fortet meg ned. Jeg og Alan løp fort til skogen og 

14begynte å lete etter liket, men plutselig kommer det et sterkt lys foran oss. Alan og jeg 

15gjemte oss bak et treet, men plutselig roper en “Alan, jeg ser deg kom frem”. Alan tar 

fem skritt.  

16-Alan hva gjør du her, du har skole i morgen. 

-17 ehh... Jeg måte å gå en liten tur. 

18.-Tur? ta så få deg hjem. 

19-men... 

20-men hva, er det noen andre her. 

21-nei, nei ingen her pappa. 

22Alan og faren stakk hjem, imens jeg bare satt gjemt bak treet fortsatt. Etter at de 

23hadde gått, sto jeg opp å skulle finne veien hjem tilbake meg prøvde å finne veien 

24hjem, men tilslutt så det ut som jeg hadde surret helle veien, men plutselig så 

25hørte jeg en knirkende lyd bak meg. Jeg ble så redd at jeg løp så fort jeg kunne 

26rett fram uten at jeg viste hvor jeg skulle. Jeg så bak meg, det var en løpende ulv, 

27imens jeg så bak meg datt jeg ned PGA den teite sjukke pinnen, jeg prøvde å stå 

28opp, men fikk ikke det til, jeg hadde skadet benet mitt! . Ulven hoppet på meg og 
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29plutselig slukna jeg helt. Etter at jeg hadde våknet så jeg blod komme ut fra halsen 

30min, jeg følte at jeg ikke kunne beveget meg, men jeg brukte all styrken for å stå 

31opp. Da jeg brukte all styrken min følte jeg at jeg hadde blitt sterkere, det var en 

32rar følelse. Da jeg gikk hjem, tok jeg fra skapet bandasje som jeg rullet rundt 

33halsen min.Etter det så løp jeg til skolen ,og plutselig bråstoppet jeg , jeg følte 

34også at jeg hadde blitt raskere , det kan ikke være mulig! At jeg har blitt så rask. 

35Jeg løper til skolen for å fortelle Alan om alt som hadde skjedd i går. Når jeg er på 

36skolen kjapper jeg meg til Alan for å fortelle alt. 

37-Alan ,du vil ikke tro i det hele tatt hva som skjedde igår. 

38-Hva i det huleste har skjedd med deg ? 

39-Jeg ble bitt av en ulv!. 
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Vedlegg 8b: Teksten til Rahila 8Y-Sluttprodukt 

Wolf  

1Det var natt, det nærmet seg skolestart. Jeg skulle akkurat legge 

meg da jeg hørte et dunk fra vinduet. Jeg gikk for å se hvem som 

kastet steiner på vinduet mitt. Jeg så ned og der sto min bestevenn 

Alan som alltid var blekk i trynet og likte det blonde håret sitt. 

Alan sin far jobbet som politi. Jeg og Alan likte alltid å snike oss 

inn i saken for å løse mysteriumet. 

2-Kom ned, Tyler!  

-Det er veldig kaldt og sent ute  

-Skjerp deg, det er et lik i skogen!  

-Et lik? 

-ja, og vi skal prøve å finne den! 

-Jeg kommer ned, snart 

-Ja, men kjapp deg så vi finner liket før politiet. 

3 Jeg tok på meg varme klær fort og fortet meg ned. Jeg og Alan løp 

fort til skogen og begynte å lete etter liket, men plutselig kommer 

det et sterkt lys foran oss. Alan og jeg gjemte oss bak et tre, men 

plutselig roper en “Alan, jeg ser deg, kom frem”. Alan tar fem 

skritt.  

4-Alan hva gjør du her, du har skole i morgen. 

- ehh... Jeg måte å gå en liten tur. 

-Tur? Få deg hjem. 

-men... 

-men hva, er det noen andre her? 
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-nei, nei ingen her pappa. 

5 Alan og faren stakk hjem, mens jeg bare satt gjemt bak treet 

fortsatt. Etter at de hadde gått, sto jeg opp og skulle finne veien 

hjem tilbake. Jeg prøvde å finne veien hjem, men tilslutt så det ut 

som jeg hadde surret hele veien, men plutselig så hørte jeg en 

knirkende lyd bak meg. Jeg ble så redd at jeg løp så fort jeg kunne 

rett fram uten at jeg visste hvor jeg skulle. Jeg så bak meg, det var 

en løpende ulv, så datt jeg ned på grunn av den teite tjukke 

pinnen, jeg prøvde å stå opp, men fikk ikke det til, jeg hadde 

skadet benet mitt! .  

6 Ulven hoppet på meg og plutselig slukna jeg helt. Etter at jeg 

hadde våknet så jeg blod komme ut fra halsen min, jeg følte at jeg 

ikke kunne bevege meg, men jeg brukte all styrken min for å stå 

opp. Da jeg brukte all styrken min følte jeg at jeg hadde blitt 

sterkere, det var en rar følelse. Da jeg gikk hjem, tok jeg fra skapet 

bandasje som jeg rullet rundt halsen min, Etter det løp jeg til 

skolen, og plutselig bråstoppet jeg, jeg følte også at jeg hadde blitt 

raskere, det kan ikke være mulig! At jeg har blitt så rask. Jeg løper 

til skolen for å fortelle Alan om alt som hadde skjedd i går. Når jeg 

er på skolen kjapper jeg meg til Alan for å fortelle alt. 

7-Alan, du vil ikke tro i det hele tatt hva som skjedde i går? 

-Hva i det huleste har skjedd med deg? 

-Jeg ble bitt av en ulv!  

-Hvordan føltes det? 

- Merkelig, da jeg ble bitt var det veldig vondt, det var som å bli 

halshugd. 

- Tyler... 

-hva?! 
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-Halsen din! 

8Jeg så på halsen min, det begynte å bli verre, det var som en 

reaksjon som spredde seg, jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Jeg 

løp før andre rakk å se meg. Da jeg var ute fra skolen, kom Alan 

bak meg for å sjekke om det blødde mer. Jeg visste ikke hva jeg 

skulle gjøre, helt til Alan sa at jeg burdet gå til sykehuset, siden 

moren min jobber der så kunne jeg gå til en privatrom. Jeg løp til 

sykehuset og da jeg plutselig gikk inn mot døra så følte jeg meg 

veldig svimmel at jeg slukna helt. Da jeg våknet så jeg meg rundt 

og fant ut at jeg lå i en sykehusseng.  

9-Tyler? Tyler?  

-Hva skjedde? 

-Vel, du besvimte, med blødning fra halsen 

-jeg... 

10Da jeg akkurat skulle si noe, følte jeg to tenner fra nede og 

oppover begynte å vokse, jeg kunne ikke tro det, det kan ikke 

være mulig. Jeg er en ulv! Jeg holdt på å stå opp, før mamma rakk å 

dra meg tilbake. Jeg måtte finne en løsning og komme meg fra 

sykehuset. Den eneste muligheten var å dytte mamma, så jeg 

gjorde det, etter at jeg hadde gjort det så mamma forbauset ut. 

“Jeg beklager, Skulle ønske bare at du forsto hva som skjer på gang 

nå “, sa jeg og slengte døra. Jeg gikk hjem for å slappe av, plutselig 

falt jeg i søvne og begynte å drømme om skogen og at jeg var en 

ulv, og at jeg begynte løpe siden en annen ulv løp etter meg. Det 

var så skrekkelig at jeg prøvde å vekke meg selv. Da jeg våknet så 

jeg meg rundt og begynte å lure på hvordan jeg fikk meg hit i 

skogen. Jeg kom meg hjem tilbake, men plutselig når jeg ser opp, 

ser jeg en hel-måne, og da begynner tennene mine å stikke ut og 

hår begynte å spre seg. Jeg ble hårete! Og ørene mine begynte å bli 
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spisse, å nei jeg er en ulv, jeg prøvde å skjule meg så ingen kunne 

se meg, men da begynte jeg å bli voldelig til en ulv stoppet meg. 

Hvis ulven skulle stoppe meg så måtte den ulven gripe meg helt til 

morgningen.  

11 Når det ble morgen ble jeg forvandlet tilbake til et menneske 

og det samme skjedde med den andre ulven. Før den andre ulven 

rakk å stå opp, spurte jeg han med engang “Jeg vil bli normal, tenk 

om jeg blir til en ulv, hver hel måne!”. Han ble stille en liten stund, 

“svar meg”, sa jeg. “Du kan ikke bli normal, det finnes ingen kur for 

det “, sa han. Jeg ble så forskrekket over at jeg måtte leve med det 

hver dag. 
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Vedlegg 9 a: Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast-Anusaji 

Du har begynt å sette avsnitt -bra! 

Du har begynt med noe som de fleste synes er spennende - å fly, det er en bra start, så er jeg 

spent på fortsettelsen og hvor den magiske flasken kommer inn.  

1. Bruk tankekartet du lagde og oppgavearket aktivt mens du skriver, så du får med alt som 

oppgaven ber om. 

Før du går videre, må du gå gjennom setningene dine og se på komma, punktum og stor 

bokstav.  

2. Les høyt for deg selv og hør hvor du ville tatt en pause, bestem så om det bør være komma 

eller punktum ut fra det du har lært om korte og lange pauser fra før.  

3. Se også på ordet "kjekke" som du har brukt - kan du finne ut om det har riktig mening og er  

stavet riktig i den sammenhengene du bruker det? 

 

Vedlegg 9 b: Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet- Anusaji 

Du har skrevet en fortelling der det skjer mye og du har med flere av kjennetegnene på en 

Fantasy-fortelling. 

Fremover kan du senke tempoet litt - ta med færre ting og beskrive dem bedre og roligere, så 

vi får et inntrykk av det som er spennende med hver ting. 

Språk/tegnsetting: Fremover vil jeg at du skal lese egne tekster godt, ta pauser og sette 

punktum oftere. Husk også å sette spørsmålstegn når du stiller spørsmål. 

Karakter: 3+ 

 

Vedlegg 10a: Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast-Amina 

Dette kan bli spennende! 

Du har blitt flinkt til å sette avsnitt -bra! Du har også få skrivefeil, noe som er en fordel 

fremover. 

Bruk tankekartet og oppgaven når du går videre. 

Dette må du gjøre før du går videre: 
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1. Se om du kan bytte ut noen av kommaene dine med punktum og lage kortere og helere 

setninger. 

2. Se litt på variasjon i ordforrådet ditt. Finn andre ord for "plutselig" - eksempel fra teksten 

din:  

"Så plutselig ser jeg at skapet begynner å lyse, jeg går for å åpne den, plutselig så er jeg på en 

helt annet sted, jeg visste ikke hvordan det skjedde, jeg trodde at jeg drømte, men jeg følte at 

det var ekte." 

3. Det skjer store ting i dette avsnittet og i andre avsnitt du har med - kan du utvide 

øyeblikkene litt? Hvordan føles det å bli sendt til en helt annen verden? Farger, lys, lyd? 

Hvordan føles det å blir sendt tilbake igjen? Hva er det som får skapet til å lyse? Beskriv. 

 

Vedlegg 10 b: Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet- Amina 

Hei Amina! 

Du har skrevet en bra fortelling med det som skal til i Fantasy-sjangeren; magisk gjenstand, 

magisk verden, magiske vesener. Du har også fine overganger mellom magisk og ikke-magisk 

verden og begge beskrives godt. Du er flink til å utvide øyeblikk og har begynt å sette avsnitt 

- bravo! 

Fremover kan du jobbe med å sette tegn for å vise dialog - har med mye bra dialog - bruk 

enten replikkstrek eller anførselstegn. Spør meg hvis du lurer. 

Karakter: 5- 

 

Vedlegg 11a: Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast-Ismail (muntlig gjengitt etter lærer) 

Bra start på fortellingen! 

Du har laget et tankekart som du bør bruke videre. 

Skap en magisk gjenstand og et vesen og la dette være i et magisk miljø.  

La helten komme tydelig frem! 

 

Vedlegg 11 b: Læreres tilbakemeldinger på sluttproduktet- Ismail 

Hei Ismail! 

Du har en fin start på fortellingen - rett på, og med gode beskrivelser og skildringer. Du har 

med både magisk gjenstand, beskrivelse av magisk verden og magiske vesener/krefter. 
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Fortsett å jobbe med beskrivelser og skildring av hendelser - du er på god vei! 

Språk/form/setninger: Sett avsnitt oftere! Det gjør historien din ryddigere å lese. Pas også på 

at du retter stavefeil før du leverer - det kalles korrektur eller kvalitetskontroll :-) 

Karakter 4+ 

 

 

Vedlegg 12a: Lærers tilbakemeldinger på 1. utkast-Hin  

Fint at du har kommet så godt i gang med fortellingen din. Her er noen råd å jobbe videre 

med:  

- starten din trenger å bli mer spennende, kanskje du kan begynne på det andre avsnittet eller 

begynne midt i fortellingen. Informasjonen om hovedpersonene kan du flytte lenger bak i 

fortellingen. 

- introduksjonen din er veldig lang. Det hadde vært bra om det magiske i fortellingen ble 

flyttet lengre frem.  

- bra at du bruker avsnitt. Pass på å følge de grønne og røde strekene fra retteprogrammet, det 

er noen småfeil slik det er nå. 

Lykke til videre! 

 

Vedlegg 11 b: Læreres tilbakemeldinger på sluttproduktet- Hin 

Hei Hin! 

Så flott at du har klart å skrive en lang fortelling med mye magi. jeg liker spesielt godt at 

innledningen og avslutningen din henger sammen.  

Det er noen ganger vanskelig å følge med i historien din. Du tar med mange detaljer og 

kanskje ikke alle de trenger å være med en annen gang.  

Pass på ord med dobbel konsonant, vær sikker på at du velger riktig ord: føller, heller, red... 

Karakter: 4- 
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Vedlegg 13 a: Lærers tilbakemeldinger på 1.utkastet- Atif 

Flott at du har kommet godt i gang med en fortelling.  

Jeg savner at det er noe "spennende" som skjer. Slik det er nå forteller du om mange 

forkjellige magiske ting du kan gjøre med staven, men du bør lage deg en hindring/oppgave 

for helten din. En oppgave som blir løst med magi. 

Pass ellers på orden hvil (å sove litt) som skrives vil   

 

Vedlegg 13 b: Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet- Atif 

Hei Atif! 

Teksten din er lang og har mye innhold og det er jeg veldig fornøyd med. Flott at du har klart 

å bruke mye beskrivelser.  

Det er litt synd at du har endret så mye fra førsteutkastet siden det er flere småfeil og 

skrivefeil i samme teksten nå. 

Til neste gang er det viktig at du jobber med struktur i oppgaven din. Du trenger å passe på 

tegn ved direkte tale og rettskrivning av ord. 

Karakter: 4- 

 

Vedlegg 14 a: Lærers tilbakemeldinger på 1. utkastet- Sadia 

Bra start Sadia.  

Det er fremdeles ikke noe magisk i historien din, pass på at det kommer inn snart.  

Det er viktig at du passer på språket ditt. Slik det er nå, er det noen småfeil som du bør få 

vekk. Følg retteprogrammet. 

Lykke til videre! 

 

 

Vedlegg 14 b: Læreres tilbakemeldinger på sluttproduktet- Sadia 

Hei Sadia! 

Dette var jammen en lang og flott fortelling!  

Jeg likte spesielt godt beskrivelsene fra klasserommet ved Lilly og de andre.  
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Kanskje du skulle fokusert litt mer på den ene verdenen din enn den andre. Det er litt 

vanskelig nå å vite hva du tenker er spenningen i fortellingen din. 

Det er viktig at du bruker flere avsnitt i fortellingen din, det er for store deler som henger 

sammen nå. Ellers er det noen rettskrivnings- og bøynings- feil som det er viktig å jobbe med. 

Karakter: 5- 

 

Vedlegg 15 a: Lærers tilbakemeldinger på 1. utkastet- Rahila 

Dette var en veldig god begynnelse Rahila. Jeg gleder meg veldig til resten av fortellingen.  

Du bør bruke enda mer plass på å beskrive ulvebittet og hvordan jeg-personen føler det 

etterpå.  

Pass ellers på intetkjønnsordene dine: et lik, liket, det 

Lykke til! 

 

Vedlegg 15 a: Lærers tilbakemeldinger på sluttproduktet- Rahila 

Hei Rahila! 

Så flott at du har klart å være så strukturert og ryddig gjennom hele fortellingen din. 

Fortellingen er lang og det er bra at du har brukt beskrivelser. 

Jeg synes at slutten din er litt merkelig. Jeg skjønner at du tenker at det ikke skal ha en 

lykkelig slutt, men jeg venter på neste kapittel. Skal du forsette å skrive på denne 

fortellingen? 

Pass på at setningene dine er fullstendige og at ordene står i riktig rekkefølge. 

Karakter: 4- 
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Vedlegg 16a: Observasjonsskjema for masteroppgave-oppstart 

skriveoppgave  

 
 

 

 

Skole:  

 

Trinn:  Fag:  

Fysiske rammer rundt undervisningen / Kort beskrivelse av læringsarenaen  

Rommets størrelse, plassering av elever i rommet, undervisningsutstyr  

 

 

Antall i klasserommet  Elever:  

 

Jenter / Gutter  Språklige minoriteter 

Lærere:  Veiledere:  

 

Assistenter  

Undervisningsøkten   

 

 Læreplanmål  

 Tema for timen  

 Planlagte arbeidsmåter  

 Undervisningsmidler 

 Planlagt vurderingsmåte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virker elevene motiverte for undervisninga?   

 

 

 

 

 

Hvordan startes arbeidet?   

 

 

 

 

 

Hvordan formidles fagkunnskapene?   

 

 

 

 

 

Hvor ligger det faglige tyngdepunktet?  
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Hvordan arbeider elevene?   

 

 

Hvordan er samspillet mellom elevene og mellom elever 

og lærer i læringsprosessen?  

 

 

 

 

Hvordan avsluttes økten?   

 

Refleksjon:   

Hva så jeg?  
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Vedlegg 16: Observasjon i klassene 

Jeg har fulgt henholdsvis fire og seks undervisningstimer i norsk i to klasser (fire timer i 8X 

og seks i 8Y) på samme trinn og valgte norskfaget da det er der responsskriving først og 

fremst blir benyttet, både for saks- og skjønnpreget skriving. Det vil være hensiktsmessig å 

kunne observere hvordan responsen blir gitt, både skriftlig og muntlig. Jeg ønsket å samle inn 

tekster som hadde fått respons fra lærer for å se hva som ble tatt opp i den skriftlige 

responsen. Deretter ville det være nødvendig å observere elevene når de fortsatte sitt 

skrivearbeid for å se hvordan de nyttiggjorde seg av responsen. 

Jeg har observert elevene i klasserommet deres gjennom en rekke norsktimer der elevene blir 

tildelt skriveoppgaver og utfører ulike aktiviteter. 

 Jeg ønsket å være med fra starten av oppgaven, slik at jeg kunne observere oppstart av 

skriveprosessen, at elevene fikk tilbake tekster med respons, og at elevene reviderte sine 

tekster og leverte inn på nytt. Feltet er da en ungdomsskole sentralt i Oslo. Settingen er 

norsktimer i hel klasse. 

 

Observasjon oppstart klasse 8Y 

Elevene hadde i to uker før min første observasjon lest utdrag fra fantastiske fortellinger og 

sett en fantasy-film. 

Min første observasjon ble gjort i en 60 minutters økt i den tredje uka elevene hadde om 

fantastisk litteratur. 

Klasse 8Y besto av 12 elever den timen jeg observerte i oppstarten, 6 jenter og 6 gutter. 

Samtlige elever har minoritetsbakgrunn. Læreren som underviser, har mange års erfaring som 

ungdomsskolelærer med kompetanse i norsk som andrespråk. 

Læreren starter opp med å minne om at det nå nærmer seg den tiden da de selv skal skrive en 

egen fortelling. De første 20 minuttene brukes til å vise en presentasjon med tekst og bilder på 

Smartboard. Presentasjonen inneholder ulike punkter med temaer og punkter som elevene 

oppfordres til å tenke på og ha med i fortellingen sin. Temaene er helt, magisk gjenstand, 

magisk passasje og spenning. 
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Gjennom presentasjonen er det en dialog mellom læreren og elevene om hva de husker fra 

før, hva de forbinder med punktene, og hva de skal ha med i egen fortelling. 

Etter presentasjonen deler læreren ut ark med selve oppgaveteksten. Oppgaven legger vekt på 

at elevene må ha med en helt, spesielle hendelser, tid, sted og magi, og at de må tenke på 

slutten av fortellingen. Det vektlegges at denne gangen skal elevene jobbe spesielt godt med 

slutten av sin fortelling, og at de må forsøke å få med noen kjennetegn på sjangeren de skriver 

i. 

Etter gjennomgangen av oppgaven er det tid for at elevene starter med planleggingen av sin 

egen tekst. Det er et krav at elevene skal lage et tankekart ut fra de punktene som er nevnt i 

oppgaveteksten (se vedlegg). De får 45 minutter til å lage ferdig tankekartet. Læreren 

understreker at teksten skal leveres inn i to utkast, med respons på 1. utkast. Revidering og 

bearbeidelse blir nevnt, og læreren spør elevene: «Hva betyr det at dere får jobbe mye med 

teksten?» Forarbeid og bruk av skrivestrategier blir benyttet. Læreren tillater at elevene 

snakker sammen, og går rundt i rommet og ser på tankekartene. Læreren stiller spørsmål, 

motiverer gjennom anerkjennelse og oppfordrer til å inkludere flere punkter. Elevene stiller 

mange spørsmål, henvender seg stadig til læreren med spørsmål om deres ideer er ok, og hun 

hjelper de elevene som sliter med å få ned punkter på tankekartet. Majoriteten av gruppa er 

konsentrert, jobber iherdig med tankekartene og virker motiverte for oppgaven. 

Etter 45 minutter har de aller fleste elevene fylt ut tankekartet sitt, noen har svært utfyllende 

tankekart, noen har noen få stikkord. Da det er 10 minutter igjen, minner lærer om at det går 

mot slutten av økten. 

De siste 5 minuttene blir brukt til oppsummering. Læreren oppsummerer at dialogen var 

positiv, at elevene stort sett hadde brukt tiden til faglig prat, og trekker frem de elevene som 

allerede, i tillegg til å være ferdige med tankekartet sitt, har skrevet de første linjene til selve 

fortellingen. Læreren minner deretter om at de skal levere inn 1. utkast om to dager og at de 

får en dobbelttime på 90 minutter samme dag som innlevering skal skje. I skriveøkten skal de 

få benytte pc-er, og det understrekes at 1. utkast ikke må være et ferdig dokument. 

Elevene har gjennom denne økten startet tankeprosessen rundt sin egen fortelling. 

Observasjon av første skrivetime med samme klasse, to dager senere 
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Alle elevene har fått utlevert sin egen pc og setter i gang med å skrive sin egen fortelling. De 

har 90 minutter på å skrive denne dagen. Da 60 minutter har gått, er mange av elevene 

kommet godt i gang, og de har gjennomsnittelig skrevet 1 side på pc. Fortellingene består hos 

mange nå av både fortellende avsnittog dialog. 

Det er ikke lenger noen dialog å spore mellom elevene, de sitter konsentrerte og er fullt 

opptatt med eget arbeid. 

Læreren går rundt, observerer elevene og hjelper til ved spørsmål. Noen elever har startet på 

fortellingen hjemme, men de fleste gjør mesteparten av arbeidet på skolen. Første ukast 

leveres inn samme ettermiddag. 

Observasjon en uke etter at elevene startet med tankekart 

Elevene har fått kommentarer til tekstene sine på kommentarfelt på Fronter. Elevene 

oppfordres til å lese kommentarene før de går videre med å skrive på andre utkast. Økten jeg 

var inne i, varer 60 minutter, og elevene får hele økten til å skrive. Alle har hver sin pc. 

Elevene jobber enten alene eller de har satt seg sammen to og to. De som sitter sammen, har 

til en viss grad dialog som går på innhold, og noen utveksler fortsatt ideer og tanker rundt 

tekst. Læreren går rundt og veileder elevene og blir sittende opptil flere minutter ved siden av 

dem som har kommet kort på fortellingen. Det er en annen lærer til stede i denne timen også, 

så tilgangen til hjelp og muligheten til å inngå dialog med en voksen er stor. 

Avsluttende observasjoner 8Y 

Læreren starter med å skrive et mål på tavla: «Å ta i bruk beskrivelser i teksten.» Læreren 

forklarer at hun har lest alle fortellingene én gang, og at hun har lagt merke til at elevene 

mangler beskrivelser av personer, omgivelser og handling i fortellingene sine. Elevene får i 

oppdrag å åpne et word-dokument. Deretter får all en bit sitron som de skal smake på. 

Elevene får beskjed om å skrive minst fire setninger i dokumentet sitt der de lager 

beskrivelser ut fra smaken av sitron: smak, følelser, opplevelser. 

Elevene får ca. 10 minutter til å utføre oppgaven. Alle elevene må lese beskrivelsene sine høyt 

etter 10 minutter med mål om å dele. Læreren understreker at det å skrive er å stjele ideer og 

bli inspirert av andre. Læreren kommenterer utelukkende positivt underveis i opplesingen. De 

fleste elevene har skrevet noen få setninger, men det er tre–fire elever som har skrevet flere 

avsnitt med svært fyldige beskrivelser. 



145 

 

Læreren legger opp til en ny runde beskrivelser, og denne gangen får elevene utdelt en bit 

sjokolade. Mens elevene var stille og spente under første runde, er det nå en litt mer løselig 

stemning, og de er svært begeistret da de får sjokoladen. Læreren sier at de nå skal gå løs på 

samme oppgave som sist med 10 minutters skriving med sjokoladen som utgangspunkt denne 

gangen. 

Det som skjer i andre runde av opplesing, er at en elev som ikke hadde fått lest opp «sitron-

beskrivelsene» sine, starter andre runde av opplesingen. Det han skriver er så bra at elevene 

impulsivt og helt uten forvarsel begynner å klappe høyt og kommenterer teksten hans. Det 

oppstår en begeistring som elevene tar med seg videre inn i timen. Alle elevene får nå 

applaus, og de blir tydelig inspirert av hverandre. Læreren legger tydelig merke til dette, for 

det blir mye latter og god stemning i klasserommet. Læreren oppfordrer fortsatt til å ta dette i 

bruk i egne fortellinger. «Tenk om dette er var en magisk drikk du skulle beskrive,» «Det du 

leste om nå, kunne vært noe annet som gikk gjennom kroppen din.» 

Læreren avslutter seansen med å si følgende: «Da har jeg en drøm om at dere bruker 

beskrivelser inn i fantasy-fortellingene deres.» 

Alle elevene setter umiddelbart i gang med å skrive videre på fortellingen sin. 

De neste 45 minuttene bruker de på selvstendig skriving. Læreren går fra elev til elev og 

veileder én og én ved å sette seg på en krakk ved siden av eleven og snakke med ham/henne. 

Aller siste økt i 8Y før de leverer 

Elevene får en siste økt på 60 minutter før de skal levere på Fronter samme kveld. Elevene 

jobber individuelt, og det er rolig i klasserommet. Elevene er oppslukte i sine egne 

fortellinger, og i starten er det liten interaksjon mellom elevene. Konsentrasjon preger 

klasserommet. 

Læreren går rundt og samtaler med elevene én og én. Jeg benytter anledning til å sette meg 

helt inntil for å lytte til noen av disse samtalene. 

Her foregår det blant annet hjelp på det grammatiske planet. Læreren sitter ned ved siden av 

en av mine informanter og spør eleven om hun kan lese høyt fra den delen der hun lurer på 

om setningene er riktige. Eleven oppdager selv hva som ikke stemmer da hun må lese høyt for 

læreren. Et annet sted i teksten forstår ikke eleven selv at hun skriver med feil pronomen. 
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Læreren spør: « Var det deg eller moren din som løp ned trappa?» Videre sier læreren: «Ja, 

det var deg, her trenger du et subjekt.» «Det må være den samme personen som løper videre, 

ellers blir leseren forvirret.» «Å ja, nå ser jeg», sier eleven. 

Videre kommentarer fra læreren er: «Husk tiden på verbet, det bør være samme tid hele 

veien.» «Hva mangler i setningen din? Ja, spørsmålstegn.» «Hvorfor skriver du det ordet, kan 

du bruke et annet ord?» «For at setningen skal være hel, må det være både subjekt og verbal.» 

Eleven blir også veiledet på innholdsnivå: spenning og handlingsgang. Eleven stiller videre 

spørsmål om en av setningene i fortellingen gir mening. Hun lytter til svaret hun får, og 

kommer selv frem til det som må endres. Før læreren forlater eleven, sier hun: «Gå gjennom 

selv og les og husk på de tingene vi har snakket om.» 

På slutten av timen ser jeg to av mine informanter snakke sammen. Den ene har levert på 

Fronter, og hun velger da å hjelpe den som sitter ved siden av med språket. Jeg spør hva hun 

hjelper med, og hun svarer: «Hun (eleven ved siden av) leser setninger, og så sier jeg hva som 

er riktig.» 

 

Observasjon oppstart 8X 

I den neste klassen jeg observerte, var det 16 elever til stede. Kun tre jenter og 13 gutter. 

Samtlige av de tilstedeværende har minoritetsbakgrunn. Klassens lærer har tre års erfaring 

som lærer og har bakgrunn som fagoversetter. 

Læreren benytter seg av samme presentasjon som i den andre klassen. Hun spør klassen hva 

fantasy er, om det er en egen sjanger. Noen få elever rekker opp hånda, og læreren følger opp 

med å avsløre svarene, viser tilbake til tidligere da de hadde om eventyr, og referere til det 

klassen har lest sammen av fantastiske fortellinger. 

Da læreren spør hva de kan ha med i sin egen fortelling, nevner elevene følgende: ting som 

ikke fins i virkeligheten, en magisk person, uvanlige hendelser, uvanlige egenskaper hos 

karakterene og at det må være et spesielt miljø. Som i den forrige klassen blir dette trukket 

frem: en magisk passasje, et magisk møte og en magisk gjenstand. 

Læreren engasjerer gjennom spørsmål, bilder, filmklipp fra en Harry Potter-film og en visuell 

og taktil oppgave på Smartboard, der elevene finner frem til titler på eventyr og fantastiske 
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historier eller navn på karakterer fra eventyr eller fantastiske fortellinger ved å «trekke» ord 

inn i riktige bokser og deretter sjekke om de har fått det til riktig. 

Det brukes mye tid på forkunnskaper og til å skape ideer hos elevene til eget arbeid. 

Etter introduksjonen på ca. 30 minutter går elevene over til å lage egne tankekart. Her varierer 

det veldig mellom elevene hvor fort de kommer i gang, og hvor mye de får gjort. 

Igjen er det noen som får til utfyllende tankekart, men andre har noen få stikkord. De som 

ikke har nok stikkord, blir av læreren oppfordret til å skrive mer ut fra oppgavetekstens 

punkter, eller de blir bedt om å starte på nytt når de ikke jobber seriøst. Tankekartene blir i 

større grad fra læreres side «godtatt» eller «forkastet» i denne gruppa. Elevene bruker tiden 

helt frem til slutten av økten, og det avrundes ikke på noen måte, eller oppsummeres, slik som 

i den andre gruppa. Her går det rett fra tankekart til rydding. Elevene skal skrive på sine 1. 

utkast over helgen. 

Videre observasjon 8X 

Elevene i 8X har levert 1. utkast til læreren og kommentarene ligger på Fronter. Noen elever 

har ikke levert inn 1. utkast i denne klassen, og det fører til at læreren må gå rundt og gi 

muntlige tilbakemeldinger før elevene kan skrive videre. Læreren bruker da mye tid med hver 

elev fordi hun også må lese gjennom fortellingene deres i klasserommet og ikke på forhånd, 

slik hun har gjort med dem som leverte til frist. 

Elevene får hver sin pc og starter opp etter en rask informasjonsrunde. 

Elevene får tydelig beskjed om å åpne Fronter og lese kommentarene før de skriver videre. 

Læreren går rundt og veileder muntlig. Elevene har problemer med strøm til pc-ene slik at de 

må sette seg klyngevis for å lade. Det blir mye utenomprat, og læreren må stadig minne 

elevene om at de skal levere fortellingene om tre dager. Dette er siste skriveøkt de får før 

levering. Når elevene prater sammen, handler det delvis om fortellingen de skriver, delvis om 

andre ting som ikke har med skrivingen å gjøre. Mange elever trenger oppfølging, og de har 

liten tålmodighet for å vente på tur. Læreren blir allikevel sittende ved den eleven hun 

veileder noen minutter før hun går videre. Mange elever er usikre på ord, beskrivelser og 

uttrykk de skal bruke. 



148 

 

I klasse 8 X får jeg observert to dobbelttimer à 90 minutter. Jeg observerte til sammen på 

disse to klassene to dobbeltøkter à 90 minutter, samt tre økter à 60 minutter. Læreren i 8Y 

satte av flere timer til skriving på skolen. 

 

Vedlegg 17:  Intervjuguide: 

Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til elevene: 

Jeg benyttet meg av et halvstukturert intervju. Jeg ønsker å starte intervjuene med å presentere 

prosjektet og hvilke spørsmål jeg skal stille, garanterer for anonymitet og sikre tillatelse. Jeg 

ønsker å stille følgende typer spørsmål til elevene;  

Introduksjonsspørsmål: Her vil jeg stille spørsmål som:  

Hvordan du forsto oppgaven og kriteriene for denne?  

Hvordan er din motivasjon til å skrive tekster?  

Hvor mye tid brukte du på 1. utkast? Hva skrev du om?  

Hva syns du er utfordrende ved å skrive tekster?  

Hva syns du at du får til? 

Nøkkelspørsmål:  

Hvordan forstår du tilbakemeldingene du får fra lærer, er de tydelige/utydelige?  

Hvordan forholder du deg til tilbakemeldingene og hvordan brukes de til å forbedre egen 

tekst?   

Syns du det er viktig å få respons underveis og lærer du noe av det? Hva i så fall lærer du?  

Hvordan forstår du forskjellen mellom innhold, form og sjanger og språk og grammatikk? 

Hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget?  

Hva trenger du mer hjelp i? 

Sensitive spørsmål:  

Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål? 

 Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?  

Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig? 
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Jeg ønsker å stille følgende typer spørsmål til læreren: 

Introduksjonsspørsmål:  

1. Hva slags faglig bakgrunn har du?  

2. Har du fordypning i norsk? 

3. Hva slags didaktiske tanker har du rundt det å introdusere skriveoppgaver for elevene? 

Hvordan går du frem når en ny oppgave skal skrives?  

4. Hva tenker du om sjangerundervisning? 

 

Nøkkelspørsmål:  

1. Hva vet du om teorier rundt responsskriving eller prosesskriving. 

2. Hva tenker du og vet du om forskjellen mellom formativ og summativ vurdering? 

(Formativ=forklarer vurderingen gjennom tilbakemeldinger. Summativ= karakter eller 

poeng) 

3. I hvilken grad gir du respons på tekster, hvor ofte og hvordan?  

4. Blir denne gitt skriftlig eller muntlig?  

5. I hvilken grad syns du elevene klarer å nyttiggjøre seg av responsen. 

6. Hva er det som evnt hindrer eleven i å nyttiggjøre seg av responsen? 

7. Hva hindrer deg evnt i å gi respons i den grad du måtte ønske? 

8. Hva mener du er viktigst for elevenes skriveutvikling?  

9. I hvilken grad mener du dialog er viktig i språklig utvikling hos andrespråkseleven? 

10. Hva mener du er elevenes største utfordringer i å utvikle seg og får høyere 

måloppnåelse? 
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Vedlegg 18: Intervju av elev nr 1: Anusaij. 

Introduksjonsspørsmål: 

1. Hvordan forsto du oppgaven og hva du skulle skrive?  

Elev: Det var greit, vi måtte liksom lage vår egen fortelling. Jeg visste ikke helt hvordan jeg 

skulle starte fortellingen, men så begynt jeg med at det var en vanlig dag. 

2. Hvordan var din motivasjon til å skrive teksten?  

Elev: Jeg hadde lyste til å skrive en fantasyfortelling, for der kan du lage magiske ting, som 

flygende kaker, eller prinser.. 

3. Så du liker der hvor du kan bruke fantasi? 

Elev: Ja, veldig mye 

4. Hvor mye tid brukte du på 1. utkast?  

Elev: Er ikke helt sikker, men jeg skrev den i timen. Helt vanlig enkelttime.  

5.  Ja her kan du se 1. utkastet ditt. Det er på en side. Hva skrev du om? 

Elev: Jeg skrev om en gitt som het Vicky, han var pilot og han krasjet fordi det var noe som 

brant bak i flyet. Så krasjet han ned i vannet. Etterpå skrev han HJELP med skjell på stranden. 

Etterpå fant han en rosa flaske også åpnet han den og ser noe tåkete, så kaster han den også 

kommer det en jente ut av den. 

6.  Ok, så der har du den magiske biten og du er i gang med det fantastiske.. Hvor fikk du 

den iden fra? 

Elev: Jeg vet ikke, noen ganger når jeg ser på tv så får jeg ideer derifra. 

7.  Hva syns du er utfordrende ved å skrive tekster?  Eller kanskje du ikke syns det er 

utfordrende?  

Elev: Det er greit så lenge jeg forstår oppgaven. 

8. Liker du å bruke tid på skriving?  

Elev: Ja, hvis vi skriver i timene så liker jeg det, ellers så leser jeg. 
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9. Hva syns du at du får til? Hva er du god på?  

Elev: Jeg er god på å dikte opp ting og skrive fortellinger. 

     Jeg: Så du syns selv du er god på å bruke fantasi? 

Elev: Ja, det er jeg 

 

Nøkkelspørsmål:  

10. Da du hadde skrevet ferdig førsteutkastet ditt, så fikk du en kommentar tilbake på 

Fronter. Hvordan forsto du tilbakemeldingene du fikk fra lærer, var de tydelige eller 

utydelige?  

Elev: Det var tydelig, for hun (læreren) skrev at det var bra start, for det er ikke mange som 

starter med fly som krasjer.. Jeg forsto kommentarene. 

 

11. Fikk du noen kommentarer på ting du skulle endre? 

Elev: At jeg ikke skulle si nesten alt på en gang. 

     Jeg: Ok, så da endret du på det? 

Elev: ja 

12.  Ja, så når du leste tilbakemeldingene, syns du det var ok å lese den, eller var det 

skummelt? Hvordan forholder du deg til tilbakemeldingene ? 

Elev: Det var greit for meg, for da får man vite hva som er feil eller riktig. 

13. Hvordan brukte du de til å forbedre egen tekst da?   

Elev: Jeg prøvde å gjøre noen endringer fra første utkastet til det andre utkastet og gjøre det 

som læreren sa. 

 

14. Syns du det er viktig å få respons underveis og lærer du noe av det?  
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Elev: Ja, for før så skrev ikke jeg avsnitt, men så sier læreren min at jeg bør sette inn avsnitt 

også gjør jeg det. Jeg lærer noe av å få respons, for før visste jeg ikke om de tingene også kan 

jeg endre det. 

15. Hva syns du er viktigst å få respons på, språk eller innhold? 

Elev: Jeg syns begge deler er viktig, så lenge jeg får respons. 

 

16. Når du ser gjennom teksten din, syns du det er lett å oppdage hvis du har gjort noen 

feil? 

Elev: Ja, ordfeil f.eks syns jeg det er lett å oppdage. 

 

17. Ja, hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget?  

Elev: Jeg må bruke mer tid på å lese bøker. 

 

18. Andre ting du kommer på? 

Å skrive mer er også viktig. Å få mer skrivetrening. 

     Jeg: Så du mener det er viktig å lese og skrive mye for å utvikle deg? 

Elev: ja, det er det. 

 

19.  Syns du at du er blitt flinkere siden du gikk på 7. trinn? 

Elev: Jeg får bedre tilbakemeldinger og bedre karakter. 

 

20. Hva trenger du mer hjelp i da? 

Elev: Jeg vet ikke, alt er greit er nå. 

21. Er det noe du tenker du allikevel kan få mer hjelp i selv om ting er greit? 

Elev: Nei, jeg vet ikke. 

 

Sensitive spørsmål:  
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22. Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål?  

Elev: Indisk er morsmålet, hindi. 

23. Snakker du mye hindi hjemme?  

Elev: Litt, noen ganger, vi snakker mye norsk sammen. Mamma er god i norsk.  

24.  Snakker du mer norsk hjemme enn hindi da eller? 

Elev: Mest norsk 

25. Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?  

Elev: Helt siden 1. klasse. Eleven forteller at hun er født og oppvokst i Norge. 

26. Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig?  

Elev: Jeg fikk 5 i skriftlig og muntlig. Men på tentamen (til jul) fikk jeg 4+. 

27.  hva tror du lærer vurderer denne teksten din til? Forventer du høy måloppnåelse? 

Elev: ja, hvis læreren syns det er bra så. 

28. : Ja, hva tror du lærer legger vekt på da? 

Elev: Jeg tror hun legger vekt på innhold, eller hvordan historien er, eller om den er grei. 

29.  Tror du lærer legger vekt på språket:  

Elev: Ja det kan hende, for hvis du skriver feil så er det vanskelig å lese. 

30.  Hvilke typer feil er det da tror du som gjør at du ikke får høy måloppnåelse? 

Elev: Vet ikke, grammatiske feil. 

Meg: ok, det grammatiske ja.. 
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Vedlegg 19: Intervju med elev nr 2: Amina: 

Introduksjonsspørsmål:  

1. Da dere skulle starte opp med skriving om fantasyfortelling, hvordan forsto du 

oppgaven og hva den gikk ut på?  

Elev: Jo, at vi skulle finne opp en historie selv og bruke fantasi.  

2.  Ok, du skulle bruke fantasi. Dere fikk også et ark der det sto hva som var viktig å ha 

med. Hva tenkte du når du så det? Tenkte du med en gang at her er det noe jeg kan 

bruke, eller bare fant du på ting selv? 

Elev: Jeg brukte en del av det som sto på lista, også fant jeg på noe selv også. 

3. Hvordan var din motivasjon til å skrive teksten? Hadde du lyst til å gå løs på 

oppgaven? 

Elev: Ja for det er kult å skrive historier da. 

Lærer: Ja, så du liker å skrive historier? 

Elev: ja, det gjør jeg. 

4. Er du like motivert foran hver oppgave, til å skrive fortellinger. F. eks hvis du fikk en 

ny oppgave nå, og det er mest fortellinger da, eller å skrive avisartikler og 

leserinnlegg, er det like morsomt? 

Elev: Noen ganger liker jeg begge deler, men mest av alt liker jeg å skrive fortellinger. 

5. Hvor mye tid brukte du på 1. utkast? Hva skrev du om?  

Elev: Jeg husker ikke helt hvor mye tid jeg brukte, men jeg jobbet med det i timen da.., også 

litt hjemme, så sendte jeg den (la den på Fronter). 

6.  Så du brukte ca en enkelttime da og så litt jobbing hjemme? 

Elev: ja.. 

7. Hva var det skrev om, hva handler den om? 

Elev: den handler om et magisk armbånd, en jente som er enebarn, foreldrene hennes jobber 

hele tiden også har hun ingen venner. En dag oppdager hun at skapet hennes begynner å lyse. 

Så går hun inn og oppdager en annen verden. Hun møter en gammel mann som gir henne et 

armbånd. Hun kan reise tilbake i tid med dette armbåndet.  
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8.  Er det noe som har inspirert deg til å skrive om dette, noe du har lest eller hørt om 

som minner om dette? 

Elev: egentlig ikke.. 

Jeg: har du funnet på alt selv da eller? 

Elev: Ja, det har jeg.. 

9. Hva syns du er utfordrende ved å lage sånne historier? Med utfordringer mener jeg det 

som kanskje kan være litt vanskelig. 

Elev: Det var å bytte ut ord, for man kan jo ikke skrive de samme ordene i historien hele 

tiden. Også at det skulle være spennende på flere steder (i teksten). 

Jeg: Så du tenker det å få opp spenningskurven og det å bytte på ord og ordforrådet, slik at det 

ikke blir likt? 

Elev: ja, det er det 

Jeg: ja, men det var jo veldig konkret. 

10. Hva syns du at du fikk til i historien din? Det du var mest fornøyd med? 

Elev: jeg syns at endingen (slutten) ble ganske grei. 

11. Hvordan ender den da? 

Elev: Hun jenta måtte krige mot en ond skapning også klarte hun det, tilslutt ble hun sendt til 

sin egen verden og der fikk hun flere venner og foreldrene hadde mer tid til henne tilslutt. 

Nøkkelspørsmål:  

12. Hvordan forsto du tilbakemeldingene du fikk fra lærer, når du fikk respons, var de 

tydelige/utydelige?  

Elev: Hun sa jeg skulle putte på avsnitt, og det gjorde jeg fordi jeg hadde jo ingen avsnitt. 

Også sa hun (læreren) at jeg skulle bytte ut noen ord og komme med punktum. 

Jeg: ja, å lage kortere og mer effektive setninger? 

Elev: ja 

13. Hvordan fikk du til det da? 

Elev: jo, det hjalp å endre noen. 
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14.  Så du på alt det læreren hadde kommentert?..eller valgte du bort noe og gjorde det du 

selv ville? 

Elev: Jeg prøvde å endre på de fleste av avsnittene i alle fall. 

15. Syns du det er viktig å få respons underveis av lærer?  

Elev: Ja, for om man har gjort noe feil så vet man at man kan gjøre det bedre til neste gang. 

Jeg: Og du syns du lærer du noe av det?  

Elev: Ja, det syns jeg. 

16. Hva lærer du mest av når du får tilbakemeldinger? 

Elev: Før så pleide jeg ikke sette avsnitt i det hele tatt, men lærer sa det til meg flere ganger, 

og nå har jeg blitt vant til å sette avsnitt. Før hadde jeg helt glemt det og sånt.. 

 

17. Hva syns du har vært mest utfordrende å jobbe med, er det innholdet og formen på 

fortellingen din eller er det språk og grammatikk? 

Elev: Det er egentlig litt av begge deler da. Å skulle finne på hva som skulle skje videre og 

sånn.. 

18.  Så det er like utfordrende for deg å jobbe med selve historien som det språklige? 

Elev: ja det er det. 

19. Hvordan jobbet du med språket til slutt da? Leste du gjennom og sjekket ord, eller 

overlot du det til retteprogrammet? 

Elev: Jeg leste historien en og to ganger først da for å se om jeg hadde komme og punktum på 

rett plass. 

20. Hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget? Hva skal lærer gjøre? 

Elev: Gi tilbakemeldinger, også si hva jeg burde jobbe mer med. Det er jo bare det, slik at jeg 

vet hva jeg skal gjøre bedre til neste gang. 

Meg: Ja, slik at du får mye underveisvurdering? 

Elev: Ja 

21. Hva trenger du mer hjelp i for å bli bedre? 
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Elev: Det er vel å få setningene til å variere, slik at jeg ikke skriver de samme setningene hele 

tiden. 

Jeg: Til å endre ord og uttrykk for bedre variasjon? 

Elev: ja, det er bare det 

 

Sensitive spørsmål:  

22. Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål?  

Elev: Det er urdu 

23. Snakker du mye morsmål hjemme? 

Elev: Ja, vi snakker mye urdu hjemme.  Mamma snakker bra norsk, pappa er sånn greit 

24. Hvor lenge har foreldrene dine bodd her, vet du det? 

Elev: Jeg tror ikke de er født her. 

25. Snakker du urdu og norsk like mye tror du? 

Elev: Jeg snakker like mye begge deler, men jeg er vant til å snakke mest norsk, men snakker 

jo begge deler. 

26.  Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?  

Elev: Jeg har gått på skole siden 1. klasse, er født i Norge. 

27. Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig?  

Elev: Jeg fikk karakter 4. Husker ikke om det er forskjell på muntlig og skriftlig karakter til 

jul. 

28. Er du vant til å få respons på tekstene dine fra barneskolen? 

Elev: Ja, det var jeg.. 
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Vedlegg 20: Intervju med Ismail: 

Introduksjonsspørsmål:  

1. Hvordan forsto du oppgaven og kriteriene for denne?  

Elev: Ja, jeg syns den var tydelig for fantasy har jeg liksom draget på. 

2. Har du skrevet før?  

Elev: Ja da.. 

3. Forsto du hva du måtte ha med for at det skulle være fantasy? 

Elev: ja, jeg måtte jo ha med grunnkjernen til hva som gjør en historie til fantasy. 

4. Hva var viktig å få med i den historien så det skulle bli fantasy, og ikke noe annet? 

Elev: jo, det var jo en magisk passasje, gjenstander og noe overnaturlig, et magisk vesen 

skulle også være med. 

5. Hvordan var din motivasjon for å skrive teksten?  

Elev: vel, først for å finne ut hva den skulle handle om så tok det litt tid. Mens straks jeg 

hadde kommet i gang brainstorma jeg gjennom. 

Jeg: ja, lagde du tankekart da? 

Elev: ja 

6. Hvor mye tid brukte du på 1. utkast?  

Elev: Det ble sikkert et par timer 

7. Hva skrev du om?  

Elev: Teksten handlet om en nysgjerrig gutt som het Ali.  Han visste at familien hadde en 

hemmelighet og han ikke fikk snakke om den, han fikk ikke spørre ut om dette. Og det ene 

mystiske som fikk han til å tenke mer på det var at kjelleren kunne han aldri gå ned i. 

8. Hva var det som var inspirasjonen din til å begynne å skrive om det? 

Elev: Vel, fremst visste jeg ikke hva jeg skulle skrive om, men da jeg kom hjem så broren min 

på yndlingsshowet sitt; Avatar og der fikk jeg ideen. 

9. Er det en serie det da? 

Elev: Ja, det er en tegneserie 
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10. Du sier at du liker å skrive fantasytekster. Skrev du mye på barneskolen, historier og 

sånn? 

Elev: Jeg skrev mest i 7. og 6. klasse 

11. Hva syns du er utfordrende ved å skrive tekster?  

Elev: det er det nervepirrende øyeblikket når alt er helt blankt. 

Jeg: ja, når du skal finne opp ideen? 

Elev: ja 

12. Hva gir deg ideer? 

Elev: det er bare hverdagslige ideer og så snubler det ut av det. 

13. Hva syns du at du får til? Hva er du flink til? 

Elev: det må vel være fantasien.. 

Nøkkelspørsmål:  

14. Da du fikk tilbakemelding på førsteutkastet ditt fikk du dette muntlig fordi det manglet 

en innlevering fra deg. Kan du huske hva læreren sa da? 

Elev: Jo, først så skrev jeg fortellingen fra starten, men hun (læreren) syns det var best at jeg 

startet i midten, også når jeg kom halvveis så skulle jeg komme med noe bakstoff for å 

fortelle hvorfor han var der, og etter dette skulle jeg igjen få han tilbake i den perioden han 

var i. 

Jeg: ja, så du skulle hoppe litt i tid for å få frem spenningen..Var det noen andre 

tilbakemeldinger du fikk i den responsen som du syns var nyttig å få? 

Elev: Det å hoppe i tid syns jeg egentlig var bra, for da jeg så på det jeg allerede hadde skrevet 

og det jeg hadde skrevet til slutt, så jeg at den andre ble bedre enn den første. 

15. Fikk du noen tilbakemeldinger på det som gjaldt språk? 

Elev: det kan jeg ikke huske nei. 

 

16. Syns du det er viktig å få respons underveis og lærer du noe av det?  

Ja, underveis helst, for da vet jeg hva jeg kan endre som passer til historien. 
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17. Syns du at du lærer noe av å få respons da? 

Elev: ja, jeg kan..hvis jeg ikke hadde endret det så hadde karakteren blitt verre. Pga den 

responsen jeg fikk så ble den bedre. 

18. Når du skriver på skolen, enten fortellinger eller andre skriveoppgaver, hva syns du er 

mest utfordrende, er det innhold og form, eller språk og grammatikk? 

Elev: Det kommer an på hva jeg skriver, hvordan teksten skal former, men alt i alt så er begge 

deler vanskelig. 

Jeg: Men tilbakemeldingene denne gangen handlet mest om innholdet og handlingsgangen? 

Elev: Ja 

19. Hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget?  

Elev: det vet jeg egentlig ikke.. 

Jeg: Nei, du fikk kanskje ikke så mye tilbakemeldinger på førsteutkastet denne gangen, og vet 

ikke hvilken karakter du fikk, men det du har skrevet før, eller det du vet om din 

norskkompetanse, er det noe spesielt du vet du trenger hjelp til fremover? 

Elev: Det kan være de stumme bokstavene på starten, eller slutten av ord 

Jeg: Å ja, sånne ikke-lydrette ord. 

Elev: Ja, det ja! 

20.  Hvordan er det å bygge opp setninger slik at de blir korrekte, er det noe vanskelig for 

deg? 

Elev: Nei, egentlig ikke.. 

Jeg: Nei, ok. Du sa at det var bra å få den responsen underveis. Hvis læreren hadde gitt deg 

mange tilbakemeldinger og karakteren samtidig, hva hadde du sett på da? 

Elev: Da ser jeg på responsen, prøver å se på hva hun (læreren) mente som burde endres i 

teksten og så på karakteren. 

21. Men hjelper deg responsen du får tilslutt på noe du kan bruke fremover når du skal 

skrive flere tekster? 

Elev: Ja, det minner meg på om hva jeg har gjort feil og som jeg kan rette på. 

22. Hvor fornøyd ble du med teksten din tilslutt da? 
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Elev: Ja, det virker faktisk ganske greit.. 

23. Er det noe du ser du kunne gjort annerledes? 

Elev: Jeg kunne gjort den litt lenger 

Jeg: Ja, akkurat. Men hva var du mest fornøyd med? 

Elev: det var vel spenningen underveis da. Plutselig var han på ett sted, så var han helt borte. 

24.  Hvordan syns du det var å få med dette med magiske gjenstander, portal, magiske 

dyr, altså sånne ting, fikk du til det? 

Elev: Jo, jeg har klart det med portalen, og de magiske gjenstandene og dyret. 

Sensitive spørsmål:  

25. Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål? 

Elev: Berbisk 

26. Snakker du andre språk enn norsk og berbisk, kanskje litt engelsk da..? 

Elev: Jeg tar spanske på skolen 

27. Hjemme da?  

Elev: Jeg snakker en blanding, snakker mest norsk med den mellomste av de to brødrene som 

er eldre og den yngste broren snakker jeg morsmålet med. 

28. Foreldrene dine da?  

Elev: Nei, det er frem og tilbake. 

Jeg: ja, så du veksler mellom norsk og berbiske.. 

29.  Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?  

Elev: Fra 1, klasse på samme skole  

30. Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig?  

Elev: Jeg fikk karakter 4 både muntlig og skriftlig. 
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Vedlegg 21: Intervju med lærer nr 1: 

Introduksjonsspørsmål:  

1. Hva slags faglig bakgrunn har du?  

Lærer: Etter vgs har jeg mange vekttall, fransk 60 poeng og samf.fag, faget kjønn og 

samfunn, miljøfag, norsk som andrespråk, ½ års- årsenhet i norsk som andrespråk, kurs med 

skoleetaten. Jobbet fra våren 1998-snart 16 år med erfaring som lærer da. 

2. Har du fordypning i norsk? 

Lærer: Ikke mer enn en halvtårsenhet i norsk som andrespråk. 

3. Hva slags didaktiske tanker har du rundt det å introdusere skriveoppgaver for elevene? 

Hvordan går du frem når en ny oppgave skal skrives?  

Lærer: Hovedmålet er å skrive mest mulig, struktur kommer senere. Målet er å komme i gang 

og produsere tekster. Vi starter alltid med lesing, film, eller tekster i tema som vi driver med. 

Vi har sett filmer, snutter av filmer. Vi har forsøkt å kjøre i gang en type tankeoppgaver-sette 

i gang noen prosesser. Tankekart. Hva må vi ha med i oppgavene-figurer, skapninger, få flere 

til å fortelle, noen av elevene har mange fortellinger i hodet, andre er helt tomme. Stjele fra 

hverandre, ta fra hverandre. ”Er det noe dere kan stjele?”, at de vet at de skal i gang med en 

egen oppgave. Vi må lage en oppgave som er vid nok til alle, men snever nok til å passe 

innenfor sjanger. Få i gang prosesser. 

4. Hva tenker du om sjangerundervisning? Er dere opptatt av sjanger: 

Lærer: Sjangerundervisning er vanskelig, viktig til eksamen, på 10. trinn. Jeg ser at noen 

elever trenger å legge det bort og ikke være knyttet til sjanger. Retningslinjer er mer åpne i 

nye regler. Skille mellom skjønn og sak er mer viktig da. Retningslinjer blir endret sikkert i 

fremtida. 

 

Nøkkelspørsmål:  

5. Hva  vet du om prossesskriving;kunnskap om dette? Og hva tenker du om å drive med 

dette? 
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Lærer: Tenker at dette er viktig. Elevene er opptatt av å vise frem når de har fått til noe. Jeg 

har erfaring fra 90-tallet med oppskrift på prosesskriving. Morsomt, med rart. Elevene satt i 

grupper, bytta, lengre dager på tentamen.. 

Jeg: på et tidspunkt ble også eksamen lagt opp på denne måten, men ble 

ressurskrevende?. 

Lærer: Ja, du skulle følge med på hva som skjedde i grupper, sikkert bra å bruke prosess, 

brukte mer tid og at elevene våre trivdes med dette, fordi de slapp å sitte alene med skrivingen 

hele tiden. Ambisiøst og krevde mange personer. Trendene går i bølger. Vært på kurs 

underveis. Kameratundervisning-dra venner videre. Måte å organisere på som er bra. I starten 

av åttende kan elevene snakke om tekstene sine,men det stopper opp etter en runde. ”Nå er jeg 

ferdig”. Oppfordrer elevene til å lese tekster for hverandre. Jeg opplever at de elevene som 

ligger på middels måloppnåelse er mer åpne for respons og vil dette, men de som har høy 

måloppnåelse ikke trenger det på samme måte. De vil helst ikke vise frem heller. Parene kan 

fungere dårlig. 

 

6. Dere ga respons på Fronter, som generelle kommentarer, ikke markert på utskrift; 

hvorfor det? 

Lærer: Det er det vi bestemte oss for pga at da har de kommetaren liggende tilgjengelig, på 

ark blir det ofte rotet bort. De kommentarene som trenger mer presisjon tar vi muntlig med 

elevene. 

7. Hva tenker du og vet du om forskjellen mellom formativ og summativ vurdering? 

Hvis man ikke driver med respons, er det jo ofte at man kommer med kommentarer 

samtidig som man kommer med karakteren. Formativ og summativ samtidig. Hva 

tenker du er ulempen med å få begge samtidig? 

 Lærer: Når de får karakteren sin er det tallet de ser på og ikke det andre som står der. Jeg og 

sikkert flere med meg satt og rettet alt nøye på alle ord før. Og ga enormt mange 

tilbakemeldinger. Jeg har sett flere slike tilbakemelinger ligge i søppelkassa og det er 

tidkrevende. Jeg er usikker på hvor viktig den jobben er. Hvis de vet at karakteren kommer 

etter hvert, men skriver i prosess, er de mer nøye med å få med seg det jeg prøver å formidle. 

Det å gi elevene skriftlige tilbakemeld underveis og det å snakke sammen underveis er mer 

viktig. 
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8. I hvilken grad gir du respons? På alle tekster eller inni mellom? 

Lærer: Egentlig skulle man gjort det hele tiden. I en drømmeverden.. Slik blir det ikke, fordi 

det er for krevende. Slik jeg føler at det blir; at det som de skriver i timene som ikke skal inn 

til vurdering, blir det ikke gitt respons på. De som allikevel sitter fast etter kort tid i timene, 

får jo respons, da gir jeg tips på veien, men den skriftlige tilbakemelding gis oftere der det 

skal bli en summativ vurdering på arbeidet. Sånn som vi har gjort det nå har vi gitt en 

tilbakemelding kunne sikkert gitt flere, men elevene er ikke særlig tålmodige og jeg er redd de 

skal gå leie på veien. For mange kan dette av. 

9. Da har du kanskje allerede svart på spørsmålet mitt, men dere gir en skriftlig 

tilbakemeld eller respons, men har også muntlig underveis i timene?. 

Lærer: Jeg syns den tiden jeg bruker på muntlige tilbakemeldinger er viktig. Den muntlige 

tilbakemeldingen er viktig, der jeg kan gå rundt og snakke med dem. Tida de bruker på 

skolen. Da ser jeg elevene, og jeg ser dem mens de jobber og elevene setter pris på dette. 

Elevene setter pris på det. 

10. I hvilken grad syns du elevene klarer å nyttiggjøre seg av responsen? 

Du har jo lest alle førsteutkastene og sikkert noen av innleveringene 

 Lærer: Jeg opplever at de gjør det, og flere av dem spør, opplevd det mange ganger, at de 

spør ”hva mente du egentlig med det”? Når de tar opp tråden, det er bra for det viser at de bryr 

seg. Jeg er redd det ikke kan bli konkret nok når det gjelder for de som sliter med skrivingen, 

så det er best å gi muntlig til de som trenger helt konkret. Skal jeg gi den skriftlig blir det 

arket fullt av røde streker hvis du skriver på arket. Det er lettest å gi de svakeste elevene 

muntlige tilbakemeldinger da de trenger helt konkrete enn de som er sterkere. De trenger ofte 

mer generelle tilbakemelding om å utvide øyeblikket, ”se på slutten din om du kan gjøre om 

denne”, ”burde den henge sammen med noe annet”? ”se på om teksten henger sammen” osv. 

 

11. Hva er det som evnt hindrer eleven i å nyttiggjøre seg av responsen? 

Og er det de som har svakest ferdigheter som har vanskeligst av å nyttiggjøre seg av 

responsen? 

 Lærer: Nå er det flest andrespråkselever vi har, og jeg opplever det slik. Men det er de som 

trenger mer hjelp til norsken sin, vanskelig å være konkret nok. Kommentarene blir ofte litt 

for generelle, f. eks sett inn avsnitt. Vet de da hvor de skal stå hen? De trenger mer oppfølging 
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av de kommentarene du gir, mens de som er sterkere får gjort noe uten mer utdyping. De 

svakeste har bruk for samtalen rundt sin egen tekst. Da kan man få inn all grammatikken også. 

Da møter man på problemene i teksten også kan du korrigere, så forstår de mer enn de gjør 

med utfyllingsoppgaver. Ikke så sikker på at de forstår eller kan bruke grammatikken hvis de 

ikke kan bruke skjemaet de har fylt inn. 

Jeg: de lærer mest når de sitter i situasjonen og kan oppdage feilen selv da eller?.  

Lærer: Jeg syns det fungerer, når jeg spør ”kan du se hva som er galt her”? ”Det er noe galt, 

kan du finne ut selv”?. Hvis de klarer å se en slik grammatisk ting og kan bruke det senere i 

teksten, det får man ikke til med utfyllingsoppgaver. Da må de gå gjennom teksten sin på det 

stedet de er.  Det får man ikke til på samme måte i timer med grammatikk og egne oppgaver, 

selv om det sikkert også må til, for i undervisningen lærer de noen begreper de kan feste 

læringen til. 

12. Hva hindrer deg evnt i å gi respons i den grad du måtte ønske? 

Lærer: Det er tiden det. Det skulle vært flere timer på skolen. Elevene bruker så ulik tid på å 

bli ferdige, og for noen blir det kjedelig for de som er raske, men du må bruke mye tid på 

andre. Det er mest tiden, men også prioriteringen, litt mer tid til hver enkelt. Er vi to stykker i 

klasserommet rekker vi over flere elever. Det å rekke over flest mulige elever. Som lærer har 

du press på å komme deg videre, ”nå må vi over på et annet tema”, ”nå bør vi bli ferdige med 

det vi holder på med”. Så kan man diskutere om det er greit, kanskje skulle man bare holdt på 

med det til det satt ordentlig. Hvor lenge skal man dvele ved dette, når det sitter flere og 

venter på å komme seg videre?.  

13. Hva mener du er viktigst for elevenes skriveutvikling?  

Lærer: Elevene må skrive mye, skrive masse, ha mange skriveøvelser i klasserommet. Har du 

hatt mange skriveøvelser i klasserommet har du noe å se tilbake på sammen med elevene.. 

Husker dere den gang vi gjorde det? Nå må dere huske på det når dere skal skrive en ny 

fortelling. I stedet for å dra i gang en skriveoppgave uten å ha noe å bygge på. Så mange 

skriveoppgaver i timene og det å dele med hverandre. Det er viktig at de leser bøker. Lese 

mye og skrive mye. Tilbake til det grunnleggende skriveoppgavene, tror ikke de lærer mye 

ved å bruke uke etter uke med lyd og film. Tror de må jobbe mye med basiskunnskaper for å 

komme videre, for å bli bedre på det grunnleggende. Litt kjedelig, men tror det må til. 

14. I hvilken grad mener du dialog er viktig i språklig utvikling hos andrespråkseleven? 
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Lærer: Det er jo dessverre de som sliter med språket som ikke bruker dette aktivt med støtte 

hjemme, og noe av det ungdomsspråket du hører er jo ikke imponerende i forhold til deres 

utvikling. Jeg tror den dialogen vi har blant annet rundt tekster er viktig. Når vi leser og 

prøver å skape en refleksjon rundt ting og overføre dette til skrivingen. Når vi har snakket om 

fortellinger, kan vi gå tilbake og snakke om hvorfor den var bra eller ikke og si at kanskje kan 

de prøve å bruke dette i egne fortellinger. Å skape en god dialog i klasserommet tror jeg er 

veldig viktig. Både for skrivingen, men også for å skape refleksjon. Så de kan nå målene med 

å lese mellom linjene. Det er ikke alle som er like gode på det, så det trenger vi. 

15. Hva mener du er dine elevers største utfordringer i å utvikle seg i skriving for å nå 

høyere måloppnåelse? Hva er det de sliter mest med? 

Lærer:  Det er et stort spørsmål som er vanskelig. 

Jeg: Bare begynn et sted, så ser vi hvor det ender. 

Lærer: Mye av utfordringen er fokuset til elevene. Det er mange av elevene våre som har 

fokus andre steder den det som har med skole å gjøre. Heldigvis så er det noen i klassene 

mine som er glade i å skrive og disse klarer å skape en slags dagsordenen rundt det å skrive i 

klaserommet. Dette er viktig for de andre som sitter i samme rom. Det å få vise dem at det er 

viktig å få skrevet og snakke om det som har med skriving å gjøre. Mine elever som jeg har 

nå er en ting, men det er viktig at man får fokus på hva som skjer på barnetrinnet. Jeg syns det 

virker som det er skrekkelig mange som har jobbet mindre med skriving enn det vi ønsker. 

Jeg sammenligner litt med det jeg ser på egne barn. Det skal man ikke si som lærer kanskje… 

Jeg tror læreverket har mye å si, jeg ser dette med å sammenligne hva vi har her på skolen og 

det barna mine har. Der jeg ser at , ja, en 5. klassing jeg jobber med hjemme, at det er noe 

annet i de kravene som blir stilt til å skrive. Stor forskjell Det er mye å hente ved å øke 

skrivekompetansen til elevene allerede på barnetrinnet. 

16. Tror de at de skriver for lite, sånn de ikke klarer ikke å gjøre de store oppgavene som 

kommer på ungdomsskolen i skjønn- og sakskriving? Kravet til å skrive mer og større 

tekster er høyere på ungdomsskolen?. 

Lærer: De skriver for lite, fokuset er mer på å bli ferdig enn det de skal ha fokus på. Slik jeg 

ser på egen 5. klassing hjemme så er det mer prosess, de må lage tankekart, de må finne ut 

mer hva de skal ha med i teksten og de jobber mer med skrivehandlinger. Det er viktig for han 

som ikke har mye fantasi. Leksene jeg ser der er mer målrettet i forhold til det de skal lære. 

Jeg tror ikke alle våre elever har en kultur der de må jobbe for å få teksten bedre. Fokuset med 
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å jobbe i en prosess til teksten er bra må man få til helt nede på barneskolen. Vi jobber bevisst 

med det at elevene skal bli fornøyde med det de skriver. Det er viktig at elevene leser også, 

hvis du ikke leser, hvor skal elevene da få ideene sine fra? 

17. Ja, lesing; det handler kanskje mye om å få ordforråd, hvordan uttrykk blir brukt og 

hvordan setninger kan bygges opp? 

Lærer:  Ja, det også det å lese for å skape forståelse av tekst. Hvordan forfatteren kan få frem 

spenning i sin fortelling f. esk. Tror også de kan se noen filmatiseringer av tekster som de 

syns er kule, slik at de ser at filmene kommer fra skrift. Noen har gjort jobben med å skrive 

boka først og deretter er det laget en film. Det å få til å se verdien av å skrive.  

Det er også viktig å se elevene. At elevene får anerkjennelse for den jobben de har gjort. At de 

ikke får sitter borte i en krok å gjemme seg og tenke at det jeg har gjort ikke er noe viktig, 

men å bli sett for det man har gjort. Da får de vise frem at de har kommet så langt som de har 

gjort. 
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Vedlegg 22: Intervju med Hin: 

Introduksjonsspørsmål:  

Du har laget en tekst som er fantasy, og det er det vi skal snakke om. 

1. Når du fikk oppgaven om å skrive en tekst av læreren, hvordan forsto du oppgaven og 

kriteriene for denne?  

Elev: Jeg skrev om en ide som jeg fikk av et spill, så jeg skrev litt som det. 

      Jeg: Ok, så du fikk ideen fra et spill, er det sånn playstation, eller er det Nintendo? 

Elev; det er playstation og det heter Ninokuni, det er et Japansk ord. 

    Jeg: ja, så skrev du historien om Oliver.. 

2. Hvordan var din motivasjon for å skrive teksten, syns du det var spennende?  

Elev: Ja, jeg var motivert. 

  Jeg: er du motivert og syns det er spennende å skrive sånn generelt i norsk da? 

Elev: Ja (eleven sier ikke mer) 

3. Hvor mye tid brukte du på 1. utkast? Du har jo skrevet ca en side.. 

Eleven: Jeg brukte ca en time.. 

4.  Var det mest på skolen, eller hjemme? 

Elev: Jeg skrev mest på skolen 

Eleven sier videre at han liker å skrive og at det ikke er noe forskjell på å skrive på skolen og 

hjemme.. 

5. Måtte du stoppe opp og var usikker på hvordan du skulle løse oppgaven? 

Elev: Ja, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det, for den ekte historien er lengre..og 

jeg skulle ikke ta helt fra den da.. 

Jeg: Nei, du kunne ikke kopiere helt og samtidig ikke lage den så lang som playstationspillet.. 

Elev: Nei.. 

 

6. Hva syns du at du fikk til da? Er det noe du er god på? 

Elev: kanskje å skrive noe spennende.. 
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Jeg: å ja, å få frem spenning ja..Kommenterte læreren dette eller? 

Elev: Nei.. 

7. Ok, hva er det du gjør når du skal lage det spennende da? 

Elev: Jeg får leseren til å føle at det er noe spennende som kommer til å skje. 

Jeg: å ja, tenker du på den som skal lese det da? 

Elev: ja, det gjør jeg.. 

8.  Hva har du brukt i denne historien da, som gjør det spennende? 

Elev: På starten skal han liksom gjøre noe, men jeg sier ikke helt hva det er.. 

Jeg: Å ja, så du holder ting litt skjult, du prøver å bruke den strategien..? 

 

Nøkkelspørsmål:  

9. Da læreren hadde lagt inn tilbakemeldinger til deg på Fronter, hvordan brukte du 

tilbakemeldingene du fikk fra lærer. Leste du de ordentlige? 

Elev: jeg syns det var tydelig..( og han sier videre at han ikke var overrasket over 

tilbakemeldingene) 

10. Hva gikk tilbakemeldingene ut på? 

Elev: At jeg hadde noen skrivefeil og at jeg skulle gjøre det mer spennende. 

11. Hvorfor syns du at det kan være viktig å få respons underveis og lærer du noe av det?  

Elev: Ja, for da får du vite hva du har gjort feil og sånn.. 

12. Tror du tekstene blir bedre når du kan skrive flere utkast? 

Elev: ja, det tror jeg 

 

 

13. Jeg: Hvorfor det? 

Elev: Fordi man ser hva man kunne gjort mer spennende.. 

Jeg: ja, så det er som å få nye sjanser.. 
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14. Hva syns du er mest utfordrende, er det å få til selve historien, eller er det språk og 

grammatikk? 

Elev: Det er språk og grammatikk 

15. Hvorfor det tror du? 

Elev: Fordi jeg ikke er så god i norsk 

16. Hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget da?  

Elev: jeg må lese mer og skrive mer… 

17. Hva trenger du mer hjelp i norsk på skolen? 

Elev: ordene, hva de betyr 

Jeg: åja, få bedre ordforråd og vite hva ordene betyr.. 

(gutten nikker) 

18.  syns du det er utfordrende å sette sammen setninger, slik at det blir riktig 

grammatikk? 

Elev: ja, det er det 

 

 

Sensitive spørsmål:  

19. Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål? 

Elev: jeg snakker vietnamesisk 

20. Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?  

Elev: Jeg startet i 1. klasse på denne skolen. 

21. Snakker du mye morsmål hjemme?  

Elev: Nei, det gjør jeg ikke.. 

22. Hva er mest utfordrende med å bli god i norsk? 

Elev: det er uttalelse og ordene 

23. Er lydene vanskelige? 
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Elev: ja, å si ”L” og ”R” 

24. Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig?  

Elev: i muntlig; 5 og skriftlig: 3 

25. Hva er målet ditt fremover da? 

Elev: Det er å få bedre ordforråd det.. 

26. Og hva skal til for at du får det da? 

Elev: Jeg må lese mer og jeg har lyst på bedre karakter i norsk 

Jeg: å ja, så bra 

27. Hvilke type tekster liker du best å jobbe med da? 

Elev: Jeg liker å skrive fantasy 
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Vedlegg 23:  Intervju med Asif  

Introduksjonsspørsmål:  

1. Hvordan forsto du oppgaven og kriteriene for denne?  

Elev: Jeg skulle skrive en fortelling der jeg skulle skrive mye fantasi, ikke om ting som skjer i 

den ekte verden. 

2. Hadde du gjort dette før eller, f. eks på barneskolen? 

Elev: ja, det hadde jeg 

3.  Forsto du også hva som måtte være med for at historien skulle være god? 

Elev: masse sånn fantasi, magiske ting og staver og ting, ta hånda ut, og uten å røre.. 

Jeg: magiske ting som skjer og magiske gjenstander som blir brukt, og kanskje at personene 

har magiske egenskaper? 

Elev: Ja 

4. Hva med portalen, en passasje til den andre verdenen? Hva syns du at du fikk til? 

Elev:Ja, jeg skrev om det.. 

Jeg: Så bra! 

5. Hvordan var din motivasjon for å skrive teksten?  

Elev: Ja, jeg syns den var bra. 

6. Hva var bra med det da? 

Elev: jeg kom litt inn i en magisk verden og sånt..jeg tenkte i hodet hvordan jeg skulle skrive 

og sånt. 

Jeg: å ja, fikk du bruke fantasien din da? 

Elev: ja, for du kunne ta med det du ville ha selv i teksten. 

7. Hvor mye tid brukte du på 1. utkastet som er på ca 1, 5 sider? 

Elev jeg brukte sånn ca to skoletimer, jeg skrev både på skolen og litt hjemme. 

8.  Hva ønsket du å skrive om, hva var ideen din?  

Elev: om en gutt som drømmer at han er i en magisk verden, og etter hvert får han vite at det 

bare er en drøm. 
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9. Hva syns du er utfordrende ved å skrive teksten for å få den best mulig?  

Elev: komma og sånt.. 

Jeg: åja, så det går på skrivefeil? 

Elev: ja, jeg måtte fikse de feilene jeg hadde fra før av. Jeg fikk tilbakemeldinger og retta de 

feilene. 

Jeg: Det skal vi snakke litt mer om også, det med hvordan tilbakemeldingene var, men du 

syns det er utfordrende å skrive riktig med ord og sånn.. 

10. Men hva syns du at du får til?  

Elev: Ja..spennende ideer, hva som skal skje videre. 

Jeg: Ja, så du syns du får frem den fantasidelen, med spenning og sånt? 

Elev: Ja 

 

Nøkkelspørsmål:  

11. Hvordan forsto du tilbakemeldingene du fikk fra lærer, var de tydelige/utydelige?  

Elev: Ja, jeg forsto tilbakemeldingen, jeg skulle bare skrive litt mer 

12. Husker du hva mer læreren skrev? 

Elev: ja, at helten skal få en oppgave 

Jeg:Ja, så helten hadde ikke fått noen ordentlig oppgave å løse ennå? 

Elev; ja, en oppgave som kan løses med magiske ting 

13. Hva gjorde du da, når du skulle skrive 2. utkast? 

Elev: Ja, jeg fant på en oppgave som kunne løses og hvordan han skule bli helten over byen. 

14.  Ja, hva gikk oppgaven ut på da? 

Elev: Helten måtte redde byen sin fra et stort monster, en magisk verden der monsteret fins 

15. Brukte du alle tilbakemeldingen til å gjøre teksten bedre? 

Elev: ja, jeg brukte alle de som læreren ga meg, husker ikke noe mer enn det. 

16. Var det noe du savnet, noe læreren kunne skrevet mer om? 
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Elev: Nei, det er det ikke. 

17. Syns du det er viktig å få respons underveis? 

Elev: Du kan fikse feilene dine, ser hva du gjør feil, så kan du fikse det og fortellingen blir 

bedre. 

18.  Hva i så fall lærte du mest av?  

Elev: huske flere ting, tenke på heltene og gjøre det mer spennende 

Jeg; ok, fint 

19. Hva er mest utfordrende for deg, er det språk og grammatikk, eller å få til et godt 

innhold? 

Elev: det er  språk og grammatikk 

20. Er det noe spesielt da du syns er vanskelig å lære i grammatikk? 

Elev: ja, det er bokstavene på en måte, jeg vet ikke.. 

Jeg: åja, skrivemåte på ord? 

Elev, ja det er det 

21. Hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget og bli bedre?  

Elev: Snakke mer norsk med venner og sånn..men bruker mye morsmål hjemme. Jeg syns det 

ødelegger litt for at grammatikken skal bli bra. 

22. Er det noe læreren kan gjør på skolen for at du skal bli bedre da? 

Elev: mer læring om dette. 

23. Hvilken måte lærer du best da? 

Elev: Når jeg forstår hva teksten handler om 

Jeg: Ok 

 

24. Hva trenger du mer hjelp i?  

Elev: Å kanskje lære flere ord, med h og sånt.. 

Jeg; å ja, med stumme lyder, ord som skrives annerledes enn vi sier dem, såkalte ikke-lydrette 

ord..Elev; ja, det er vanskelig og ..at setningen ikke skal høres rar ut, men ordentlig.. 
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Jeg: Ok 

Sensitive spørsmål:  

25. Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål?  

Elev: Urdu 

26. Hva snakker du mest med søsknene dine hjemme da?  

Elev: Det er mest norsk 

27. Med vennene dine da? 

Elev: Jeg snakker mest norsk, men de snakker også urdu da, men på skolen burde vi snakke 

norsk. 

28.  Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?  

Elev: Fra 1. klasse, gikk på en annen skole de første årene. 

29. Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig? 

Skriftlig: 3+, muntlig: 4 

30. Hvordan syns du det er å skrive på skolen? 

Elev: Jeg liker valgfrie oppgaver for da kommer det mange tanker og noen ganger å se på 

bilde, for da kommer det mange ideer. 

Jeg: husker du den oppgaven læreren hadde da du smakte sitron og sjokolade? Brukte du slike 

beskrivelser videre inn i historien din? 

Elev: ja, jeg måtte beskrive og kanskje noen steder jeg måtte beskrive personer i fortellingen 

litt mer, hva de gjør og sånn 

Jeg: syns du at du klarte å komme med noen flere beskrivelser da? 

Elev, ja, til slutt klarte jeg det 

Jeg: Fortellingen er på 3, 5 sider. Hva handlet den om? 

Elev: helten; helten redder byen, får en lur plan fra Gud og får gjort ferdig monsteret, dreper 

han med den tingen han har skapt. 

Jeg: Er det noen flere ting du burde fått mer respons på? 

Elev: nei, det vet jeg ikke.. 
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Vedlegg 24: Intervju med elev 4 Sadia 

Introduksjonsspørsmål:  

Jeg: Du har levert inn et førsteutkast som du fikk respons på, også tilslutt en fortelling som du 

skal få karakter på. 

1. Hvordan du forsto oppgaven og kriteriene for denne? Var det greit? 

Elev: Ikke i begynnelsen, men tilslutt skjønte jeg det. Oppgaven innehold mange ting som 

måtte være med, så først ble jeg litt forvirret. 

2. Hva var det som forvirret deg mest da? 

Elev: hva jeg skulle ha med.. 

Jeg: ok, hva som var kravet til å ha med? 

3. Etter hvert forsto du da tydeligvis hva du kunne skrive om, for du har jo skrevet en 

fortelling.. hva valgte du å ha med? 

Elev: jeg valgte å ta med nesten alt. 

4. Kan du fortelle om noe av det du tok med? 

Elev: noe magisk, en magisk verden, en magisk hendelse og egenskaper og sånn.  

5. Hvordan var din motivasjon for å skrive teksten?  

Elev: jeg var litt motivert, det var litt spennende, jeg liker å lese og at jeg da kunne lage min 

egen historie. 

6. Hvor mye tid brukte du på 1. utkast?  

Elev: Jeg brukte en dag. 

7. Var det mest på skolen eller hjemme?  

Elev: Mest på skolen 

8. Hva skrev du om?   

Elev: Jeg skrev om den magiske tiaraen. 

9. Hva var magisk ved den da? 

Elev: Når hun hadde tatt på den kunne hun styre over alt og alle. 

Jeg: ja, så da hadde du tatt med det læreren sa om å ha med magiske gjenstander…? 
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10. Hva syns du er utfordrende ved å skrive tekster? Møtte du på noen problemer når du 

skrev? 

Elev: ja, det å ha skrivefeil i teksten 

11. Hva syns du at du fikk til? Hva er du mest fornøyd med i skrivingen din? 

Elev: Jeg vet ikke helt, men jeg var stolt av at jeg ble ferdig med historien. Du vet, egentlig 

skulle den være kort, men jeg klarte ikke å avslutte, det var det vanskeligste. Den ble 

skikkelig lang, 3000 ord eller noe.. 

Jeg: Ja det ser jeg, den ble lang, 6-7 sider her. 

Elev: Jeg stressa helt når vi skulle bli ferdige på fredagen, jeg ble ferdig med historien kun en 

halv time før innlevering, så jeg rakk ikke se over alle feilene. 

12. Ok. Er det noe du syns du er spesielt god på når det gjelder skriving? 

Elev: ja, å beskrive. 

Jeg: å ja, å komme med beskrivelser? 

13. Læreren din hadde en runde i klasserommet der dere smakte på sjokolade og sitroner. 

Syns du at du klarte å bruke dette i historien, eller var det sånn at du glemte det i egen 

skriving. 

Elev: jeg var syk da vi hadde det i timen… 

Jeg: Ok.. 

Nøkkelspørsmål:  

14. Hvordan forsto du tilbakemeldingene du fikk fra lærer, var de tydelige/utydelige?  

Elev: Ja, jeg syns det var tydelig. Hun (læreren) sa at jeg skulle passe på skrivefeilen og at jeg 

ikke burde avsløre alt på en gang. 

15. Leste du alle tilbakemeldingene? 

Elev: Ja, jeg forholdt meg til det og leste dem. 

16. Syns du det er viktig å få respons underveis og lærer du noe av det?   

Elev: ja, det er jo helt greit, for hun (læreren) sa jeg var på god vei, at jeg skulle gjøre det litt 

mer spennende. 

17. Er det noe som sto i responsen som var nytt og som du tenker du kan bruke fremover? 
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Elev: ja, om skrivefeil 

Jeg: så du har blitt mer bevisst på å rette opp språket ditt? 

Elev: ja 

Jeg: men syns du det er vanskelig å oppdage dine egne skrivefeil? 

Elev; ja det er det 

Jeg: hva gjør du da? 

Elev: da spør jeg. 

Jeg: åja, så du spør ja… 

 

18. Hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget?  

Elev: å lese og skrive mye og lese igjen 

Meg: ja, bra svar! 

19. Hva trenger du mer hjelp i tenker du? 

Elev: leseforståelse..nei, jeg vet ikke, jo, jeg tror det er leseforståelse. 

Meg: å ja, det å tolke og forstå det du leser? 

Elev: ja, det er det ja. Men jeg har jo blitt flinkere, for jeg var skikkelig dårlig på det i 7. 

klasse. Når jeg leste, husket jeg ikke noe av det, men når jeg leser nå husker jeg veldig mye. 

Jeg: hva er det som har skjedd da? Hva er forskjellen fra i fjor til i år? 

Elev: Jeg leste ikke før.. 

Jeg: Men nå leser du! Du vant jo pris for at du hadde lest så mye i bokuka… Akkurat, så det 

kan være et svar på det spørsmålet. Bra! 

 

Sensitive spørsmål:  

20. Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål?  

Elev: Somali 

21. Snakker du mest somali eller norsk? 
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Elev:  Jeg snakker ikke så mye norsk med mamma og pappa, men med søsknene mine. 

22.  Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?  

Elev: Ja, jeg kom til Norge da jeg skulle begynne i 1, klasse. 

Jeg: så du var 6 år da du kom til Norge? 

Elev: ja, da kom jeg fra Etiopia. 

23. Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig?  

Elev: 4 

24. Hva forventer du å få på denne teksten da? 

Elev: vet ikke 

Jeg: nei, det er kanskje vanskelig å si noe om.. 

Elev: ja… 
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Vedlegg 25: Intervju med elev nr 3-: Rahila 

Introduksjonsspørsmål:  

Foran oss så har vi teksten din liggende, første utkast, også det som du leverte inn til 

vurdering til slutt. 

1. Når du fikk oppgaven forsto du oppgaven og kriteriene for denne?  

Elev: Først så visste jeg ikke hva jeg skulle skrive om, men så tenkte jeg at siden jeg er 

ganske glad i fantasi, så jeg starte med å lage tankekart om hvordan jeg skulle gjøre historien. 

Så fikk jeg ideer derifra og starte på teksten. 

2. Ja læreren hadde en sånn liste i oppgaven med ting du skulle ha med, magiske ting, 

magiske portaler og dyr og sånn. Fikk du noen ideer om hva du skulle ha med i din 

fortelling? 

Elev: Jeg tror ikke jeg brukte noen av de ideene og jeg kom bare opp med ”Ulvebittet”. 

3. Hvordan er din motivasjon til å skrive tekster? Tenkte du at det var spennende? 

Elev: Først så skrev jeg en tekst og etter en dag så tenkte jeg meg om på historien og måtte 

gjøre den spennende og ikke avsløre alt på engang og tenkte at jeg skulle gjøre den 

spennende. 

4. Hvor mye tid brukte du på 1. utkast?  

Elev: (utskriften viser litt over en side) Jeg brukte tre dager. 

5. Hva skrev du om? Hva var ideen din? 

Elev: Jeg ville skrive om et menneske som ble bitt av en ulv og ble forvandlet til en ulv selv 

og måtte leve med det resten av livet. Det var det jeg skulle skrive om. 

6. Hvor fikk du den ideen fra? 

Elev: Jeg pleier å se på noen engelske serier og pleier å få inspirasjon fra der. Jeg liker 

vampyrer og ulver og ja..”Magikerne”. Ja, så jeg skrev om ulver siden det var spennende.. 

7. Hva syns du er utfordrende ved å skrive tekster? Var det noe du syns var vanskelig? 

Elev: ja, faktisk, jeg skrev mye og det var vanskelig å avslutte den historien.. 

Meg: ja, hvorfor var det det? 
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Elev: Jeg har problemer med å avslutte en historie, hvordan det skal være og sånt, det får meg 

bare til å skrive og skrive og skrive, og greier ikke å avslutte noen ganger. 

8. Hva syns du at du fikk til? Hva er du flink til når det gjelder å skrive fortellinger? 

Elev: Ikke for å skryte, men jeg er flink til å skrive med fantasi, fordi det er det beste jeg vet 

om. 

Meg: ja, men det er lov å si det. Syns du selv at du er flink til å bruke fantasien til å 

finne opp ting da? 

Elev: ja fordi jeg ikke liker særlig sånne vanlige fortellinger som ikke inneholder fantasi i det 

hele tatt. 

Meg: nei, ok så flott. 

Nøkkelspørsmål:  

9. Du fikk jo respons fra læreren din på førsteutkastet på Fronter. Hvordan forsto du 

tilbakemeldingene du fikk fra lærer, var de tydelige/utydelige?  

Elev: ja, hun skrev bare at jeg hadde noen få skrivefeil og at jeg skulle rette på det. 

Meg: hvordan fant du de skrivefeilene og rette på det da? 

Elev: Jeg gikk gjennom historien på nytt og fikk litt hjelp av lærerne. Og jeg begynte å lese 

teksten om igjen for å se om setningene passet. 

Hvordan forholder du deg til tilbakemeldingene da. Tenkte du at det var viktig å bruke, eller? 

Elev: Jeg syns jo den var velig viktig den tilbakemeldingen jeg fikk om skrivefeil, for hvis 

man etter det opp blir man bedre i norsken. 

10. Brukte du alle tilbakemeldingene til å forbedre teksten din? 

Elev: ja, jeg tror det ja!  

11. Hvordan syns du det er å få respons undervei av lærer, hva tenker du om det? Er det 

viktig for deg? 

Elev: Ja, hvis jeg er veldig interessert i å skrive den historien og har lyst til å få en bedre 

karakter. Hvis jeg får det underveis så må jeg rette opp og gjøre det bra. 

12.  Hva lærte du mest om gjennom den responsen du fikk av lærer? Ble du oppmerksom 

på noen ting du syns det er viktig å jobbe med? 
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Elev: Jeg har hatt vanskeligheter med skrivefeil 

Meg: ja, så du syns det var ok å få respons på det? Syns du det er flaut eller vanskelig 

å få respons? 

Elev: Man blir litt nervøs, og forventer en bra respons tilbake, og det er liksom litt..eh., jeg 

blir litt nervøs og gruer meg litt.  

13. Men når du fikk den da, hvordan opplevde du det? 

Elev: det er alltid den samme responsen jeg får, men læreren kom til meg og sa at jeg er god 

til å skrive historier. 

14. Er det sånn at du trenger mest hjelp til innhold og form, eller mest til språk og 

grammatikk? 

Elev: jeg trenger mest hjelp til språk og grammatikk, siden jeg pleier å ha en del skrivefeil.. 

15. Hva skal til for at du skal utvikle deg mer i norskfaget?  

Elev: Jeg har fått tips om at jeg burde lese flere bøker og at jeg lese flere tekster på nettet osv, 

for da ser man hvordan andre skriver, f. eks i chat og sånn. 

Meg: ok, så både lese og skrive mer er viktig for deg? 

Elev: ja, det er det 

16. Hva trenger du mer hjelp i syns du selv? 

Elev: Da trenger jeg mest hjelp til skrivefeilene mine, det er det eneste problemet jeg har hatt. 

17.  Når du sier du trenger hjelp til skrivefeil, hvilken måte lærer du mest av.. for å bli 

bedre på språk? Hva må læreren gjør da? 

Elev: tror det er å lese historier, eller se på norsk filmer. 

18. Men hvis du har feil i teksten, syns du det hjelper at læreren setter seg ned og får deg 

til å finne feilene selv? Eller er det når læreren forteller akkurat hvor det er? 

Elev: Det er når læreren forteller akkurat hvor det er, at hun forklarer meg og jeg forsøker å 

rette selv. 

Sensitive spørsmål:  

19. Hvilken språkbakgrunn har du? Hva er ditt morsmål?  

Elev: Arabisk. 
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20. Kan du andre språk enn arabisk og norsk? Litt Spansk, litt engelsk og noen ord på 

tyrkisk. 

21. Snakker du mye norsk hjemme? 

 Ja, du vet jeg kan ikke så mye arabisk, så jeg pleier å snakke norsk mest. Jeg blander 

også norsk med arabisk.  

22. Så når du snakker med foreldrene din hjemme så snakker du en blanding mellom 

norsk og arabisk? 

Elev: ja, men jeg snakker mest norsk med søsknene mine. 

23.  Hvor mange år har du gått i norsk grunnskole?   

Elev: Siden 1. klasse. I 2. eller 3. klasse gikk jeg på skole i Libanon en periode..i 6 måneder, 

før vi flyttet tilbake til Norge. 

24. Hvilke karakterer har du i norsk skriftlig og muntlig?  

Elev: Jeg husker ikke, men tror det var karakter 4.  

25. Hvilke mål har du i norsk? 

Ikke under fire, men helst 5. 

26. Men du er fornøyd når du får 4? 

Elev: ja det er jeg 
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Vedlegg 26: Intervju med lærer nr 2 

Introduksjonsspørsmål:  

1. Hva slags faglig bakgrunn har du?  

Lærer: Jeg er utdannet fagoversetter fra Høgskolen i Agder. Mesteparten av yrkeslivet som 

oversetter og skribent, teknisk dokumentasjon, reklame og litteratur. Fordypning i 

formspråket, men ikke noe litteraturkunnskap. Jeg har ikke PPU. 

2. Når dere skulle ha innføring i skriveoppgaven på 8.trinn så hadde dere mye 

presentasjoner og lesing før de gikk i gang med oppgaven. Hva slags didaktiske tanker 

har du rundt det å introdusere skriveoppgaver for elevene? Hvordan går du frem når en 

ny oppgave skal skrives?  

Lærer: På 8. trinn så har vi oppdaget at vi må være detaljerte og vi må gjenta mye og når vi 

introduserer en skriveoppgave så går det først på muntlig introduksjon. Vi forklarer muntlig, 

så har vi støtte i power-pointpresentasjoner som detaljerer hva du skal ha med, hvordan du 

skal løse den og når det skal skje og så har vi ofte brukt et eget ark til oppgaven i tillegg og 

som er viktig for at de skal få det flere ganger. 

3.  Så var det et eget oppgaveark der det sto hva elevene skulle ha med for at det skulle 

være innenfor sjangeren, eller den skrivehandlingen de skal utføre? 

Lærer: Ja, det samsvarer da med power-pointen. 

4. Og nå var det jo innenfor fantasi, eller fantastisk litteratur de skulle skrive, men fantasi 

er kanskje ikke en egen sjanger, men ligger innenfor fortellinger? 

Lærer: Ja, det er det jo.. 

5. Hva tenker du om sjangerundervisning på skolen i 8. trinn? 

Lærer: Nå er det begrepet så utvannet, at jeg føler meg usikker på om vi har noe 

sjangerundervisning. Og det blir litt sånn at vi relaterer det til det vi (lærerne) tror de kan være 

interessert i, mer enn hva vi ønsker å lære bort etter boka. Men jeg vet ikke om det er noen ide 

å gå bort fra sjangerundervisning, mer tilbake til mer strenge regler i sjangerundervisning. 
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Nøkkelspørsmål:  

6. Nå har jo dere lærerne gitt en runde med respons til elevene og det gjorde dere 

skriftlig på Fronter. Hva tenker du om dette med prosesskriving, eller respons 

underveis? Hva er dine pedagogiske tanker rundt det? 

Lærer:  Jeg tenker at det er viktig, jeg har jobbet med det i mage år, siden jeg gikk på kreativ 

skriving i USA, så da jobbet jeg i en skrivegruppe der vi holdt på med responsskriving i 

mange runder, og i og med at jeg selv ser at det virker, ser at det er god måte å jobbe med 

elever på.  Jeg tenker at det må være en god balanse mellom den skriftlige tilbakemeldingen, 

f. eks på Fronter og den muntlige også er det ikke alltid vi kan vite hvilken av disse 

de(elevene) syns er mest viktig. På 8. trinn syns jeg ofte at de ikke bruker den skriftlige 

tilbakemeldingen selv om man sier de skal lese den. 

7.  Hvordan opplevde du at elevene tok dette imot da du hadde lagt ut kommentarene og 

de skulle gå tilbake og fortelle på 2. utkast. Hvordan observerte du bruk av respons 

da? 

Lærer: Da opplevde jeg at når skrivinga foregår i timen, da slår de opp og ser etter, men hvis 

de skulle ha gjort det hjemme, er jeg ikke så sikker på om de hadde slått opp og sett etter. 

8. Er det fordi du presiserer det og får dem til å gå inn? 

Lærer: Ja, da må de inn og se på responsen, og litt avhengig av modenhet så klarer de å ta tak 

i det og gjøre noe med det. 

9. Det at du skriver kommentarer underveis, gjør kanskje at du skriver færre 

kommentarer tilslutt, og da er vi inne på den formativ og summativ vurdering? Setter 

du allikevel noen kommentarer til elevene når du setter karakter på innleverte tekst? 

Lærer: Ja, det gjør jeg, for hvis jeg ser at de har klart å bruke underveisvurderinga, så vil jeg 

anerkjenne det, så da setter jeg det, f. eks ”du skulle lage avsnitt, jeg ser at du har gjort det”, 

så da tenker jeg det er viktig å oppsummere for dem, litt kort, jeg har brukt ulike metoder på 

summativ vurdering opp gjennom tida og har vært altfor nøye, har både rettet dokumentet og 

satte kommentarer og fylt ut skjema og tenker at de ikke klarer å forholde seg til alt det, så en 

tilbakemelding der du har ”punkt 1, punkt 2”, det ene på innhold og det andre på språk, det er 

det jeg syns funker nå. 

10. Men det som vi kanskje kan kalle for ”fremovermeldinger” da, noe de kan ta med seg 

i neste tekstskriving samtidig, samtidig som de får karakter for det de er ferdige med.. 
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Har du noen erfaringer med at de klarer å nyttiggjøre seg av disse 

fremovermeldingene? 

Lærer: nei, der syns jeg det ligger en utfordring og jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse den, 

for de klarer ..la oss si avsnitt..de klarer å sette avsnitt i den oppgaven, også neste gang er de 

på 0 igjen, så det å følge opp mellom to oppgaver og minne hver enkelt på hva de skal jobbe 

med, det syns jeg er litt vanskelig. Så jeg vet at noen skoler har erfaring med sånne 

individuelle mapper og det har jeg vært nysgjerrig på, men aldri hatt tid til å utforske 

ordentlig. 

11.  ja, for det går an å ha det i mapper og så kan elevene få det utlevert, bruke det på 

tentamener, heldagsprøver og skriving på skolen..? 

 Lærer: Ja, og noen går så langt at de lar elevene velge hvilke oppgaver som skal vurderes av 

de som de produseres, også velger de selv til slutt. 

12.  Ja du tenker på sånn mappepedagogikk da? 

Lærer: Ja, det gjør jeg.. 

13. Nå har du hatt 8. trinn noen måneder inn i dette skoleåret, i hvilken grad gir du 

respons på tekster, hvor ofte har det blitt, er det på hver eneste eller noen? 

Lærer: Jeg gir alltid respons underveis 

14. Gis denne på ulike måter da eller? 

Lærer:  Ja, den gis både skriftlig og muntlig. Hvis vi har lagt opp til skjønnlitterær oppgave, 

sånn som vi hadde nå, og bruker responsundervisning, så kommer den en skriftlig vurdering, 

hvis det er en saktekst, søknad f. esk som vi har hatt, så kommer det der og da; ”husk det, se 

på oppsettet”.. 

 

15.  Jeg tenker på at på denne oppgaven så ble tilbakemeldingene gitt på Fronter, pleier du 

også noen ganger å gi den på utskrift, altså på papir? 

Lærer: ja, jeg har prøv det, men syns igjen at de behandler arkene skjødesløst og arkene blir 

liggende igjen i klasserommet. 

16.  Akkurat, men hvis elevene får tilbakemelding, f. eks at de skal jobbe med 

kommareglene, også er ikke dette nødvendigvis markert i teksten fordi de får 
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elektroniske tilbakemeldinger, blir da den muntlige tilbakemeldingen støttende fordi 

da kan du sette deg ned å snakke med dem, er det sånn du tenker? 

Lærer: Ja, jeg tenker at det er for liten tid på den muntlige tilbakemeldingen, så hvis vi jobber 

med grammatikk og tegnsetting, så retter jeg i dokumentet med kommentarer, ikke sånn at de 

umiddelbart ser hva de er, men retter en setning, sånn at de ser det. 

17. I hvilken grad syns du elevene klarer å nyttiggjøre seg av responsen, slik at det er en 

reell forbedring i neste utkast? 

 Lærer: Jeg syns at det er avhengig av elevens modenhet, noen klarer det og noen klarer det 

ikke, jeg har ikke noen flere smarte tanker bak det faktisk. 

18. Men syns du det er mange elever i din klasse som har klart å nyttiggjøre seg av 

responsen? Er det f. eks flertallet av elevene som har klart å forbedre tekstene sine? 

Lærer:  Nei, det er vel ca 25 %, så 5-6 stykker. 

Jeg: ok 

19. Hva er det som evnt hindrer eleven i å nyttiggjøre seg av responsen, da har du vel 

allerede sagt at du tror det handler om modenhet, at eleven må være klar for å kunne 

sette seg ned å bruke den bevisst, en slags kognitiv bevissthet? Du tenker fortsatt at det 

er modenheten som hindrer noen? 

Lærer: Ja, modenhet, interesse for faget og et godt læringsmiljø, akkurat på dette trinnet har vi 

hatt mye støy, så det tar tid.. 

20. Hva hindrer deg evnt i å gi respons i den grad du måtte ønske, både på flere tekster, i 

flere omganger? 

 Lærer: Kanskje litt sånn logistikk, skulle gjerne hatt mer tid til å gå rundt til hver enkelt, noen 

ganger kan det bli litt stress rundt skriveøkta, eller at vi bare har teknisk utstyr tilgjengelig 

deler av tida, da må det skje fort over 90 minutter. Og da er det de som roper høyest som får 

hjelp, pluss de du vet skal ha hjelp. 

21. I hvilken grad mener du dialog er viktig i språklig utvikling hos andrespråkseleven? 

Noen tanker om dette med dialog mellom elev-lærer, elev-elev i timene? 

Lærer:  Uavhengig av andrespråk, eller førstespråk, dialog er viktig hele tida, i undervisning, 

det er det de lærer mest av, når de kan stille spørsmål og du kan svare og det kan være relatert 
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både til det du holder på med nå og videre. Sånn lærer de, de skal lære å bli hele mennesker, 

ikke bare lære norsk. 

22.  Så du tenker at du bruker mye dialog, også i norsktimene? 

Lærer:  Ja, jeg prøver i alle fall det 

23. Hva mener du er elevenes største utfordringer i å utvikle seg og får høyere 

måloppnåelse? Jeg tenker på de elevene du jobber med på 8. trinn nå.. 

Lærer: Jeg tror jeg kommer tilbake til det med modenhet, at dette kan utgjøre 50 %. 

Vi kan ikke tvinge frem modenhet, det kommer på forskjellige tidspunkt også har vi en 

utfordring at elever som ligger på karakter 2 og 3 ikke selv er klar for å se fremgangen, selv 

om de øker nivået noe. Jeg har faktisk ofte tenkt, nå har jeg vært lærer i tre år, at jeg ikke er 

noe glad i summativ vurdering, at det var borte og at man bare kunne jobbe med formativ 

vurdering.  For du ser lys som slukkes i de øynene, hver gang de ser det tallet.. I stedet for at 

du får gitt en god tilbakemelding som du kan forklare muntlig. Og som tar bort presset om det 

tallet. 

24.  Jeg tenker på at eleven er i et miljø der det ikke snakkes så mye morsmål på skolen 

kanskje, men flertallet er minoritetsspråklige og at de ikke alltid har nok gode 

språklige forbilder, kan det være en utfordring? 

Lærer:  Ja, det tror jeg, vi lærere prøver å gi dem språklige forbilder, men de er for få 

forbilder, noen få gjennom musikk og litteratur, men ikke nok til å fange interessen deres, og 

interessen for faget spiller jo også inn. 

25.  Tror du det at elevene snakker mye morsmål og har for få språklige forbilder på 

skolen og i fritiden har noen hindringer for utviklingen? 

Lærer:  Ja, det blir et spesielt språk, nærmest et arbeidsspråk for dem på skolen, og det er de 

som får god oppfølging, eller foreldre med høyere utdanning som klarer å nyttiggjøre seg 

gjennom å lese mer og skrive mer, eller snakke mer norsk hjemme. 
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Vedlegg 27: Henvendelse til skolens rektor 

 

Til Rektor!         15.12.2013  

       

Jeg har i løpet av høsten forsøkt å få innpass på diverse skoler i Oslo kommune for å innhente 

data til min Masteroppgave. Tema for min oppgave er: ”Lærerrespons på 

andrespråksteksten”. Det har vist seg vanskelig å få kontakt med noen som vil slippe meg til. 

Jeg håper med dette å kunne bruke egen skole til å samle dataene jeg trenger. Jeg har altså 

forsøkt å unngå egen skole, men nå som tiden går er det mitt ønske å kunne bruke 7 elever på 

åttende trinn og faglærerne på åttende trinn som lærerinformanter.  

Jeg har for øyeblikket min søknad inne hos NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

AS ), der prosjektet og skjema til informantene er inne til godkjennelse.  

Det vil være et skjema for tillatelse som går ut til elevene og ett til lærerne. Det presiseres at 

det ikke vil ha noen konsekvenser å delta, samt at de kan trekke seg når som helst. 

NSD har gitt noen foreløpige synspunkter til meg allerede og mener det må avtales med 

skolens ledelse om alle elevene skal informeres i klassene siden jeg skal ha noe observasjon. 

Det er selvsagt ikke noe problem for meg å lage et skriv på dette også. 

Men, først og fremst; stiller du deg positiv til dette? 

Jeg vil legge observasjoner og intervju i tider som er fritimer på min timeplan til nyåret. 

Datainnsamlingen antas å kunne starte medio januar. 

Du skal få se alle skjemaer når de er godkjente hos NSD. 

  

Mvh Lene E. Kongsvik Hernæs 
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Vedlegg 28:  Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet-til elevene 

”Lærerrespons på andrespråksteksten” 

 Jeg er student ved UiO og tar Master i lesing og skriving i skolen 5.-10. trinn. Som tema i 

min masteroppgave ønsker jeg å undersøke på hvilken måte lærerne gir respons på elevtekster 

og om denne gis systematisk og i dialog med elevene. Som et ledd i denne undersøkelsen 

ønsker jeg å se i hvilken grad lærerens systematiske tilbakemeldinger på andrespråksteksten 

kan bidra til å forbedre elevenes skrivekompetanse. 

Elevene vil bli valgt ut på bakgrunn av kjønn; fire gutter og fire jenter, at de har norsk som sitt 

andrespråk, at de har vedtak om særskilt norskopplæring og at de har hatt mesteparten av sin 

skolegang i Norge. 

Jeg ønsker å gjennomføre undersøkelsene på 8. trinn og elevenes norsklærere vil være en del 

av undersøkelsen. Undersøkelsene vil gjennomføres i elevens undervisningstid og i lærerens 

arbeidstid. 

Jeg ønsker å samtale med elevene som er valgt ut på 8. trinn og deres norsklærere. Disse 

samtalene vil det gjøres lydopptak av. Jeg ønsker også å observere oppstart av et 

skriveprosjekt og her gjøres det også lydopptak, samt notater. Formålet med observasjon er å 

se hvordan skriveprosjekter settes i gang, hvordan elevene forstår oppgaven og dens formål. 

Det vil i samtalene stilles spørsmål om hvordan elevene oppfatter responsen og på hvilken 

måte de klarer å nyttiggjøre seg denne. I samtaler med lærerne vil spørsmålene dreie seg om 

deres forståelse av bruk av respons, hvordan de jobber med dette og hva de syns elevene får ut 

av deres respons. 

Mine notater og lydopptak skal utelukkende brukes av meg for interne analyser. De skal ikke 

være tilgjengelige for andre og de skal ikke under noen omstendigheter brukes slik at noen av 

deltakerne kan identifiseres. I undersøkelsen vil det samles inn skrevne tekster fra elevene 

som skal brukes i mine analyser. Formålet med å samle inn tekster er å se etter spor av 

endringer og utvikling etter at elevene har fått respons. Tekstene skal kun brukes til intern 

analyse. 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Opplysninger om informantene vil 

anonymiseres. Navn og andre opplysninger vil ikke kunne spores tilbake til de som har 

deltatt. Etter at analysen er over og oppgaven levert, vil alle opplysninger slettes.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes medio mai 2014.  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Det vil 

ikke ha konsekvenser i forhold til skole eller undervisning om den enkelte elev velger å delta 

eller ikke. Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med 

undertegnede: 

Lene E. Kongsvik Hernæs, lenemor@getmail.no, mobil: 47236615 
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

Navn og kontaktinformasjon til min veileder er Finn Aarsæther, finn.aarsether@hioa.no  

 telefon:+47 22 45 22 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Samtykke til deltakelse i studien: 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i prosjektet: 

 

Signatur deltager:___________________________________________________ 

 

Signatur foresatte (hvis barnet er under 16 år):_______________ 

 

 

Vedlegg 29: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet- til lærer 

”Lærerrespons på andrespråksteksten” 

  

Jeg er student ved UiO og tar Master i lesing og skriving i skolen 5.-10. trinn. Som tema i min 

masteroppgave ønsker jeg å undersøke på hvilken måte lærerne gir respons på elevtekster og 

om denne gis systematisk og i dialog med elevene. Som et ledd i denne undersøkelsen ønsker 

jeg å se i hvilken grad lærerens systematiske tilbakemeldinger på andrespråksteksten kan 

bidra til å forbedre elevenes skrivekompetanse. 

 

Elevene vil bli valgt ut på bakgrunn av kjønn; fire gutter og fire jenter, at de har norsk som sitt 

andrespråk, at de har vedtak om særskilt norskopplæring og at de har hatt mesteparten av sin 

skolegang i Norge. 

Jeg ønsker å gjennomføre undersøkelsene på 8. trinn og elevenes norsklærere vil være en del 

av undersøkelsen. Undersøkelsene vil gjennomføres i elevens undervisningstid og i lærerens 

arbeidstid. 

 

Jeg ønsker å samtale med elevene som er valgt ut på 8. trinn og deres norsklærere. Disse 

samtalene vil det gjøres lydopptak av. Jeg ønsker også å observere oppstart av et 

skriveprosjekt og her gjøres det også lydopptak, samt notater. Formålet med observasjon er å 

se hvordan skriveprosjekter settes i gang, hvordan elevene forstår oppgaven og dens formål. 

Det vil i samtalene stilles spørsmål om hvordan elevene oppfatter responsen og på hvilken 

måte de klarer å nyttiggjøre seg denne. I samtaler med lærerne vil spørsmålene dreie seg om 
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deres forståelse av bruk av respons, hvordan de jobber med dette og hva de syns elevene får ut 

av deres respons. 

Mine notater og lydopptak skal utelukkende brukes av meg for interne analyser. De skal ikke 

være tilgjengelige for andre og de skal ikke under noen omstendigheter brukes slik at noen av 

deltakerne kan identifiseres. I undersøkelsen vil det samles inn skrevne tekster fra elevene 

som skal brukes i mine analyser. Formålet med å samle inn tekster er å se etter spor av 

endringer og utvikling etter at elevene har fått respons. Tekstene skal kun brukes til intern 

analyse. 

 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Opplysninger om informantene vil 

anonymiseres. Navn og andre opplysninger vil ikke kunne spores tilbake til de som har 

deltatt. Etter at analysen er over og oppgaven levert, vil alle opplysninger slettes.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes medio mai 2014.  

 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Det vil 

ikke ha konsekvenser i forhold til arbeidsgiver eller arbeidsforhold om den enkelte velger å 

delta eller ikke. 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med undertegnede: 

Lene E. Kongsvik Hernæs, lenemor@getmail.no, mobil: 47236615 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

Navn og kontaktinformasjon til min veileder er Finn Aarsæther, finn.aarsether@hioa.no  

 telefon:+47 22 45 22 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Samtykke til deltakelse i studien: 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i prosjektet: 

 

Signatur deltager:___________________________________________________ 

 

Signatur foresatte (hvis barnet er under 16 år):_______________ 
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Vedlegg 30: Bekreftelse fra NSD om endring av prosjektdato 

Fra: marianne.boe@nsd.uib.no 

Dato: 16. juni 2014 kl. 07.57.09 CEST 

Til: lenemor@getmail.no 

Kopi: Jorgen.frost@isp.uio.no 

Emne: Prosjektnr: 36480 Lærerrespons på andrespråksteksten; systematisk arbeid med 

tilbakemeldinger som kan hjelpe eleven til å utvikle sine skriveferdigheter på 8. trinn 

BEKREFTELSE PÅ ENDRING 

 

Vi viser til statusmelding mottatt 02.06.2014.  

 

Personvernombudet har nå registrert ny dato for prosjektslutt 15.11.2014.  

 

Det legges til grunn at prosjektopplegget for øvrig er uendret.  

 

Ved ny prosjektslutt vil vi rette en ny statushenvendelse.  

 

Hvis det blir aktuelt med ytterligere forlengelse, gjør vi oppmerksom på at utvalget vanligvis 

må  

informeres ved forlengelse på mer enn ett år utover det de tidligere har blitt informert om.  

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 

 

Vennlig hilsen,  

Marianne Bøe - Tlf: 55 58 25 83 

Epost: marianne.boe@nsd.uib.no 

 

Personvernombudet for forskning,  

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 

Tlf. direkte: (+47) 55 58 81 80 
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