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Sammendrag 
Formålet med denne studien har vært å få et innblikk i hvordan norsklærere på 

ungdomsskolen underviser i formelle skriftspråklige ferdigheter. Tidligere forskning viser at 

ungdomsskoleelever har behov for undervisning i dette, men at det foregår lite av det i norske 

klasserom, spesielt i form av aktiv skrivetrening og eksplisitt undervisning. Flere studier viser 

også at eksplisitt grammatikkundervisning ikke har en positiv effekt på elevers 

skriveferdigheter. Problemstillingen for denne studien har vært: Hvordan legger norsklærere 

opp skriveundervisning som har som mål å forbedre elevers formelle skriftspråklige 

ferdigheter?. Jeg har benyttet meg av et kvalitativt forskningsdesign bestående av intervju av 

lærere, observasjon av undervisning og lesing av elevtekster med lærerkommentarer. 

Gjennom dette har jeg fått innsikt i hvordan lærere underviser i formelle skriftspråklige 

ferdigheter, og hva de ser på som god og mindre god undervisning i dette. Utvalget har 

bestått av tre norsklærere på tre ulike ungdomsskoler.  

 

Gjennom en tematisk analyse av transkripsjoner, observasjonsskjemaer og 

lærerkommentarer, har jeg gjort to hovedfunn. Det første hovedfunnet viser at lærerne driver 

lite med plenumsundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter. Elevene er på svært ulikt 

faglig nivå, noe som gjør det vanskelig å gjøre denne typen undervisning relevant for alle. 

Lærerne driver imidlertid litt med deltreningsoppgaver som omhandler temaer innenfor 

formelle skriftspråklige ferdigheter, men antyder at kunnskapen elevene får gjennom denne 

typen oppgaver, ikke er overførbar til tekstene de skriver. Studien viser likevel at denne typen 

deltreningsoppgaver kan være læringsfremmende, men at det forutsetter at det skjer i 

kontekst med skriving av tekster. Det som informantene mener er den mest 

læringsfremmende metoden å undervise i formelle skriftspråklige ferdigheter på, er at de ”går 

rundt” og veileder elevene mens de skriver tekster. På denne måten får lærerne tilpasset 

veiledningen til hver enkelt elevs faglige nivå, og de får gitt tilbakemeldinger underveis i 

prosessen. Studiens andre hovedfunn dreier seg om lærernes skriftlige kommentarer, og viser 

at alle lærerne retter språkfeil selektivt. Dette blir fremstilt som en måte å tilrettelegge for de 

ulike elevenes faglige nivå på. På denne måten mener lærerne at elevene vil være i stand til å 

kunne bruke kommentarene videre, og forhåpentligvis kunne forbedre sine formelle 

skriftspråklige ferdigheter på sikt. Ved å rette selektivt kan lærerne også gi tilbakemeldinger 

på språkfeil som elevene allerede er kjent med fra tidligere undervisning.  
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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn og temavalg 
Lærerkommentarer som ”komma”, ”å/og” og ”sett punktum” er nok noe alle kjenner igjen fra 

sin egen skolegang. Det å skrive språklig korrekt er en del av norskfaget, og man skulle 

dermed tro at det påvirker skriveundervisningen. Da jeg begynte på Lektorprogrammet i 

2013, ble jeg overrasket over at vi som skulle bli norsklærere kun hadde ett obligatorisk emne 

som dreide seg om norsk grammatikk og det å skrive språklig korrekt. Jeg fikk inntrykk av at 

dette var noe vi skulle kunne fra før, og jeg kjente da en frustrasjon over at jeg ikke lærte mer 

om dette i løpet av grunnskolen og videregående. Fordi jeg selv ikke husker å ha fått noe 

særlig undervisning eller veiledning i hvordan man skriver språklig korrekt, har jeg vært 

nysgjerrig på hvordan dette egentlig undervises i på skolen. Jeg har også et inntrykk av at  

det undervises lite i dette både når det gjelder klasseromsundervisning og skriftlige 

lærerkommentarer på elevtekster. 

 

Det å kunne utrykke seg godt skriftlig står sentralt i skolen, og spesielt i norskfaget. I 

Kunnskapsløftet kommer det frem at alle lærere er skrivelærere, og at skriving er en av fem 

grunnleggende ferdigheter som skal inngå i alle fag (Utdanningsdirektoratet, 2012). Likevel 

viser det seg at dette ikke nødvendigvis har kommet inn i skolen, bare fordi det nå står i 

Kunnskapsløftet (Hertzberg, 2012). Hertzberg (2012) baserer sin artikkel ”Grunnleggende 

ferdigheter – hva vet vi om skolens praksis?” på en evalueringsstudie av Kunnskapsløftet 

(FIRE). Denne viser nettopp det at Kunnskapsløftes innføring av grunnleggende ferdigheter i 

alle fag ikke har ført til særlig endring i hvordan lærere underviser. Studien viser blant annet 

at ”De nye språkferdighetene lesing, skriving og muntlig assosieres med norskfaget” 

(Hertzberg, 2012, s. 41). I læreplanen for norskfaget står det også at ”Norskfaget har et særlig 

ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse 

tekster som er tilpasset formål og mottaker”, noe som gir norsklærere et spesielt ansvar for 

nettopp dette (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4).  

 

I læreplanen for norsk, kompetansemål etter 10. årstrinn, finner man en rekke mål om hva 

elevene skal kunne etter endt opplæring. Under overskriften ”Skriftlig kommunikasjon” er 

det spesielt ett læreplanmål som fokuserer på at elevene skal ha et godt, korrekt språk, 
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nemlig: ”Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og tekstbinding” (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). I delen 

om grunnleggende ferdigheter i norskfaget står det at ”utviklingen av skriftlige ferdigheter i 

norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter […]”. De skriver at 

dette innebærer ”å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål 

og sidemål” (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4). 

 

Lærerplanen og andre styringsdokumenter legger altså vekt på at elever skal tilegne seg et 

godt, korrekt skriftspråk i norskfaget. Likevel viser tidligere forskning at det drives lite med 

aktiv skrivetrening og eksplisitt undervisning som er ment for å forbedre elevers 

skriveferdigheter (Blikstad-Balas, 2018; Smidt, 2009). Forskning viser også at det er 

vanskelig å drive skriveundervisning som gir effekt på elevenes skriftspråklige ferdigheter. 

Forskning på dette feltet viser blant annet at eksplisitt grammatikkundervisning, ofte i form 

av tradisjonell tavleundervisning, ikke har noen effekt på elevens skriveferdigheter (Andrews 

mfl., 2006; Braddock mfl., 1963; Hillocks, 1986). Det er derfor viktig med en diskusjon rundt 

hvordan man kan legge opp undervisning som faktisk har positiv effekt på elevers 

skriftspråklige ferdigheter.  

 

I en norsk kontekst finnes det svært lite forskning om hvordan norsklærere underviser for at 

elever skal forbedre skriftspråket sitt, og så vidt jeg vet finnes det ingen norske studier om 

effekten av denne typen undervisning. Jeg vil imidlertid nevne Guro Trygslands 

masteroppgave fra 2017, som gjennom en videostudie undersøkte hva som kjennetegnet én 

undervisningsøkt som inneholdt grammatikkundervisning hos tre ulike norsklærere. De tre 

lærerne underviste i grammatikk på svært ulike måter. Den metalingvistiske forståelsen ble 

fremmet på ulike måter, og undervisningens funksjonalitet varierte. Studien viser også at 

metalingvistisk forståelse ikke forutsetter bruk av fagterminologi, men at det kan være en 

fordel dersom det legges frem på en solid måte. Dersom metalingvistisk forståelse skal 

fremmes, og undervisningen være funksjonell, bør læreren vise sammenheng mellom 

språklige trekk og tekstlig kvalitet. Læreren må også være i stand til å bruke eksempler som 

belyser begrepene eller fenomenene (Trygsland, 2017).  

 

Fordi det finnes såpass lite forskning på dette feltet, er det et sterkt behov for mer. Gjennom 

denne studien ønsker jeg å gi et innblikk i hvordan tre norsklærere gjennom ulike former for 
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skriveundervisning går frem for å forbedre elevers skriftspråk. Med dette ønsker jeg å kunne 

gi et lite bidrag til dette fagfeltet. 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Det å undervise på en måte som gjør at elevene forbedrer skriftspråket sitt, står sentralt i 

norsk skole. Med dette som utgangspunkt har jeg gjennom denne studien ønsket å undersøke 

hvordan tre ulike norsklærere går frem når dette er målet. På bakgrunn av dette er studiens 

problemstilling:   

 

Hvordan legger norsklærere opp skriveundervisning som har som mål å forbedre elevers 

formelle skriftspråklige ferdigheter? 

 

Den overordnede problemstillingen har blitt brutt ned til to mindre forskningsspørsmål:  

 

1) Hvordan underviser norsklærere i formelle skriftspråklige ferdigheter i 

klasserommet?  

2) Hvordan gir norsklærere skriftlige tilbakemeldinger som dreier seg om formelle 

skriftspråklige ferdigheter? 

 

Denne problemstillingen og disse forskningsspørsmålene kan besvares med bruk av ulike 

metodiske innfallsvinkler. Det er ikke mulig å gjøre en representativ studie som tar for seg 

hvordan norsklærere generelt underviser i dette. Jeg har derfor valgt å benytte meg av en 

kvalitativ metode hvor jeg først og fremst har intervjuet tre norsklærere som jobber ved tre 

ulike ungdomsskoler. Dette vil være studiens primærdata. I tillegg har jeg observert 

undervisningen til disse lærerne og sett på lærerkommentarene deres, noe som vil være 

studiens sekundærdata. Jeg er interessert i hva disse lærerne gjør, og hva de mener fungerer 

og ikke fungerer, når målet er at elevene skal utvikle og forbedre sine formelle skriftspråklige 

ferdigheter. Datainnsamlingsmetodene gir et bredt datamateriale, og gir meg dermed flere 

innfallsvinkler når jeg skal besvare og belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene. 
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1.3 Avgrensning og begrepsavklaring 
Som nevnt er ikke dette en studie som kan generaliseres til å gjelde flere enn de lærerne og 

klassene som inngår i studien. Dette har heller aldri vært intensjonen. Skulle jeg sagt noe om 

dette, måtte jeg valgt en annen metodisk tilnærming.  

 

Først og fremst er dette en studie som dreier seg om hvordan norsklærere underviser for at 

elever skal forbedre sine formelle skriftspråklige ferdigheter. Jeg har ønsket å undersøke 

hvordan dette foregår, men har villet bevege meg bredere enn å for eksempel kun undersøke 

grammatikkundervisning. Derfor har jeg selv konstruert et begrep som omfatter flere sider 

ved skriftspråket, og som vil gjelde alle elever uavhengig av faglig nivå.  

 

Denne definisjonen tar utgangspunkt i et grammatikkbegrep som først og fremst vektlegger 

syntaks, morfologi og ortografi, og hvordan tekststrukturer blir dannet på et lokalt nivå 

(Budal, 2015; Dysthe mfl., 2010). I tillegg vektlegges læreplanens utsagn om at det å ha 

formelle skriveferdigheter dreier seg om ”å kunne utrykke seg med stadig større språklig 

sikkerhet […]” (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 4), og Bråtens (1994) utsagn om at 

tekstproduksjon omfatter tekniske ferdigheter som staving, tegnsetting, formulering av 

setninger og valg av ord (s. 44). Min definisjon er formulert på følgende måte: Å ha formelle 

skriftspråklige ferdigheter dreier seg om å ha evnen til å skrive på et språk med korrekt 

grammatikk og rettskriving, men også ha evnen til å beherske språkvariasjon både på 

setnings- og ordplan. 

 

I denne sammenhengen vil det være sentralt å finne ut hvordan disse ferdighetene læres i 

skolen, og begrepet skriveundervisning gjør seg dermed gjeldende. I denne oppgaven brukes 

begrepet skriveundervisning om når lærerne har plenumsundervisning i klasserommet, når de 

har samtaler med én og én elev om tekst, når det gjøres aktiviteter knyttet til skriving, og om 

de muntlige og skriftlige tilbakemeldingene elevene får på tekstene de skriver. Fordi det 

finnes lite forskning om hvordan man driver skriveundervisning som vektlegger formelle 

skriftspråklige ferdigheter, har jeg i tillegg til å se på teori og studier som omhandler dette 

temaet direkte, valgt å se på hva som gjennom teori og tidligere forskning viser seg å være 

god skriveundervisning. 
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1.4 Oppgavens oppbygning  
Denne oppgaven består av seks kapitler. I dette kapitlet har jeg presentert bakgrunnen for 

valg av tema, og oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. I det følgende kapitlet vil 

jeg gjøre rede for sentrale begreper og tidligere forskning som denne studien bygger på. Jeg 

starter med å gjøre greie for hva som ligger i begrepene skriftspråk og formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Videre ser jeg på elevers formelle skriftspråklige ferdigheter og 

læreres kunnskaper om dette, før jeg viser til teori og tidligere forskning om hvordan det 

undervises i dette gjennom klasseromsundervisning og skriftlige lærerkommentarer på 

elevtekster.   

 

Oppgavens tredje kapittel tar for seg studiens forskningsdesign og metodiske fremgangsmåte. 

Her legger jeg frem hvorfor jeg har valgt å ta i bruk en kvalitativ metode bestående av 

intervju, observasjon og lesing av elevtekster med lærerkommentarer, og en beskrivelse av 

utvalgsprosessen. Jeg tematiserer så forskerrollen, og til slutt diskuterer jeg designets 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet og etiske betraktninger.  

 

I det fjerde kapitlet analyserer jeg studiens materiale. Her har jeg kategorisert funnene med 

utgangspunkt i forskningsspørsmålene, som videre er delt inn i underkategorier. Disse leder 

frem til studiens to hovedfunn. I kapittel fem, oppgavens diskusjonskapittel, setter jeg 

funnene i sammenheng med teori og tidligere forskning som ble gjort rede for i kapittel to. 

Hensikten med diskusjonen er å se studiens funn i et større og mer kritisk perspektiv. I 

oppgavens sjette og siste kapittel oppsummerer jeg studiens viktigste funn. Jeg vurderer også 

behovet for videre forskning og didaktiske implikasjoner. 
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2 Teori og tidligere forskning 
I dette kapitlet skal jeg gjøre rede for teori og tidligere forskning som vil være relevant for 

oppgavens analyse- og diskusjonsdel. Først vil jeg gjøre greie for begrepene skriftspråk og 

formelle skriftspråklige ferdigheter. Dette danner grunnlag for hvordan videre aspekter vil bli 

forstått. Deretter vil jeg gjøre rede for tidligere forskning på elevers formelle skriftspråklige 

ferdigheter og læreres kunnskap om dette. Jeg vil så legge frem hva det innebærer å drive 

med eksplisitt grammatikkundervisning, før jeg redegjør for prinsipper for god 

skriveundervisning, både i klasserommet og gjennom skriftlige lærerkommentarer. Til slutt 

vil jeg oppsummere kapitlet.  

 

2.1 Skriftspråk 
Når det gjelder språkvitenskapen er den i stor grad preget og dominert av skriftspråket 

(Christensen, 1988, s. 26). Bak dette ligger det en rekke historiske årsaker. En av årsakene er 

at det tidligere ble regnet som ”den korrekte, mest høytstående og best utviklede 

språkformen” (Christensen, 1988, s. 26). Selv om dette ikke lenger er tilfellet, er også dagens 

språkvitenskap først og fremst preget av skriftspråket, mye fordi det ikke finnes en 

tilsvarende måte å beskrive alle aspektene ved talespråket på (Christensen, 1988).  

 

En kan si at talespråk og tegnspråk er mer grunnleggende former for språk enn skriftspråk. 

Dette er fordi alle mennesker har evnen til å ta det i bruk med mindre de har en fysisk eller 

kognitiv skade eller begrensning (Kristoffersen, 2005, s. 18). Man trenger for eksempel ikke 

være klar over reglene i morsmålet sitt for å bruke det riktig (Hagtvet, 2004; Kulbrandstad, 

2005).  

 

Talespråket utvikles mer eller mindre av seg selv, ”mens skriftspråket må læres, gjerne 

formelt av en lærer på skolen” (Hagtvet, 2004, s. 105). Det skal likevel sies at mange av 

reglene overføres ubevisst fra talespråket til skriftspråket, og ved å lese tekster plukker man 

opp skriftspråklige normer (Kulbrandstad, 2005). Hagtvet (2004) poengterer også at mange 

barn er ganske selvdrevne og trenger minimal opplæring for å utvikle avanserte lese- og 

skriveferdigheter (s. 106). Likevel er det altså mest vanlig å anta at språket man bruker i 

talemålet tilegnes automatisk, mens skriftspråket læres i løpet av barns skolegang gjennom 

undervisning fra en lærer (Hagtvet, 2004).   
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I denne oppgaven studerer jeg hvordan lærere legger opp undervisning for å forbedre elevers 

formelle skriftspråklige ferdigheter på ungdomstrinnet. Jeg tar altså utgangspunkt i at de 

allerede har evnen til å skrive tekster, men at skriftspråket deres er i stadig utvikling. 

Aspekter som grammatikk, morfologi, syntaks, ortografi, staving, tegnsetting og formulering 

av setninger blir dermed relevant og presentert videre. 

 

2.2 Formelle skriftspråklige ferdigheter 
Det å ha formelle skriftspråklige ferdigheter blir ansett som viktig både i samfunnet, 

læreplanen og skolen, men de fleste norske studier som omhandler elevers skriftspråklige 

ferdigheter, dreier seg om elever med spesielle behov eller diagnoser. Dette gjelder alt fra at 

de har et annet morsmål enn norsk til at de har lese- og skrivevansker. 

 

Før jeg presenterer begrepet formelle skriftspråklige ferdigheter, slik det har blitt brukt i dette 

forskningsprosjektet, vil jeg legge frem hvordan begrepet grammatikk forstås i denne 

oppgaven. Jeg vil også gjøre greie for ulike nivåer som tas i bruk innenfor tekststrukturen, 

noe som beveger seg utenfor grammatikkfeltet. Dette danner grunnlag for å definere begrepet 

formelle skriftspråklige ferdigheter.  

 

2.2.1 Språkets grammatikk  
Hovedkomponentene i et språk er ordforrådet og et system av regler (Kulbrandstad, 2005). 

Ifølge Kulbrandstad (2005) utgjør disse reglene språkets grammatikk, som igjen kan deles inn 

i kategoriene fonologi, ortografi, morfologi, syntaks og semantikk. Innenfor fonologi ønsker 

man ”å gjøre rede for hvordan språklydene og andre uttaletrekk fungerer som elementer i 

språksystemet” (Kulbrandstad, 2005, s. 35), mens ortografi betyr rettskriving og dreier seg 

om systemet av skrifttegn som brukes. Innenfor alle definisjonene av grammatikk er 

morfologi og syntaks viktige komponenter. Mens morfologi er læren om hvordan ord er bygd 

opp, er syntaks ”reglene som styrer hvordan ord kan kombineres til større enheter”, altså 

ordkombinasjoner som for eksempel ulike typer fraser, setningsledd og helsetninger 

(Kulbrandstad, 2005, s. 4). Semantikk dreier seg om ordenes betydning.  

 

Selv om Kulbrandstad (2005) mener alle disse elementene er deler av grammatikken, finnes 

det ikke en entydig forklaring på begrepet. Locke (2009) mener at det finnes så mange 

innfallsvinkler til begrepet at det blir uklart for mange. Som det kommer frem her, og som 
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også Kulbrandstad (2005) skriver, kan begrepet grammatikk benyttes på mange ulike måter, 

og omhandler ofte kun morfologi og syntaks. Når grammatikkbegrepet brukes i denne 

oppgaven, omhandler det først og fremst morfologi og syntaks, i tillegg til at ortografi vil 

være sentralt. 

 

2.2.2 Tekststruktur på globalt og lokalt nivå  
Alle språkbrukere har en tekstkompetanse man bruker for å produsere og tolke muntlige og 

skriftlige tekster (Budal, 2015, s. 249). En del av dette handler om hvordan tekster er 

strukturert og bundet sammen, noe som skjer på et lokalt og et globalt nivå. Dette er blant 

annet illustrert gjennom teksttrekanten i Dysthe, Hertzberg og Hoels (2010) bok Skrive for å 

lære – Skriving i høyere utdanning (se illustrasjon 1). Teksttrekanten er delt i seks deler og 

synliggjør hvilke tekstnivåer en har i fokus underveis i arbeidet med en tekst (Dysthe mfl., 

2010, s. 40). Rekkefølgen viser progresjon eller utvikling fra det globale til det lokale 

tekstnivået, men Dysthe mfl. (2010) poengterer at teksten må henge sammen. Det er dermed 

viktig at man ikke oppfatter noen nivåer som viktigere enn andre, men at de skal knyttes 

sammen til en helhet (Dysthe mfl., 2010).  
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Illustrasjon 1, (Dysthe, Hertzberg, & Hoel, 2010, s. 39) 
 

Globalt nivå  
Tekststruktur på globalt nivå vil si at teksten har ”ein overordna struktur og eit samlande 

emne” (Budal, 2015, s. 254). På dette nivået er sjanger, tema og presentasjon av ny 

informasjon sentralt (Budal, 2015). I de to øverste feltene i skrivetrekanten finner en 

”skrivesituasjon (formål, mottaker)” og ”innhold/struktur” (Dysthe mfl., 2010, s. 39), noe 

som kan anses for å befinne seg på det globale nivået. 

 

Lokalt nivå 

I teksttrekantens nederste felt finner en ”rettskriving, tegnsetting og formalia knyttet til 

referanser”, som dermed befinner seg på det lokale nivået (Dysthe mfl., 2010, s. 39). 

 

I det midterste og nest nederste feltet i teksttrekanten finner en ”setninger” og ”ordvalg” 

(Dysthe mfl., 2010, s. 39). Disse sidene av tekststrukturen kan dermed sies å befinne seg på et 

sted mellom det globale og lokale nivået. 
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I forbindelse med formelle skriftspråklige ferdigheter blir tekststruktur på det lokale nivået 

sentralt, i tillegg til det som befinner seg mellom det lokale og globale nivået. I denne studien 

har jeg nemlig ønsket å undersøke hvordan norsklærere underviser i det skriftspråklige ved 

tekstskriving, og det er disse nivåene som blir sentrale, fremfor det globale nivået.  

 

2.2.3 Hva vil det si å ha formelle skriftspråklige ferdigheter?  
I oppgavens innledende kapittel viste jeg til læreplanen for norskfaget, hvor det står at det å 

ha formelle skriveferdigheter innebærer å uttrykke seg med språklig sikkerhet. Som nevnt vil 

grammatiske ferdigheter være en del av begrepet formelle skriftspråklige ferdigheter, noe 

som i skrift inkluderer rettskriving og tegnsetting, og befinner seg på det lokale nivået i 

skrivetrekanten. Også skrivetrekantens mellomnivåer, setninger og ordvalg, vil falle inn 

under dette begrepet. Dette kommer også frem gjennom Bråtens (1994) utsagn om at 

tekstproduksjon omfatter tekniske ferdigheter som staving, tegnsetting, formulering av 

setninger og valg av ord, og at en god skriver vil være i stand til å uttrykke seg med mange 

typer setninger med ulik kompleksitet (s. 44). 

 

Det er på grunnlag av dette jeg har formulert den definisjonen jeg introduserte under kapittel 

1.3: Å ha formelle skriftspråklige ferdigheter dreier seg om å ha evnen til å skrive på et språk 

med korrekt grammatikk og rettskriving, men også ha evnen til å beherske språkvariasjon 

både på setnings- og ordplan.  

 

2.3 Elevers formelle skriftspråklige ferdigheter  
Som nevnt i oppgavens innledende kapittel, står det i læreplanen for norskfaget at elever skal 

kunne ”uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding” 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 9). Dette er ferdigheter elever utvikler og forbedrer 

gjennom skolegangen sin. Videre vil jeg ta for meg noen av utfordringene elevene møter. 

 

2.3.1 Stavefeil 
Et viktig bidrag til forskning på elevers rettskrivningsferdigheter er Geirr Wiggens 

doktoravhandling fra 1992. Jeg ønsker å gjøre rede for denne studien, da ingen har gjort en 

mer omfattende undersøkelse på dette feltet i Norge. Han har undersøkt i hvor stor grad 

elevenes rettskrivningsavvik er påvirket av talemålet deres, og hvordan avviksmønsteret 

utvikler seg gjennom elevenes skolegang. Wiggen (1992) skiller spesielt mellom to 



 11 

kategorier rettskrivningsavvik elever gjør på grunnskolen. Ifølge han er omkring halvparten 

av feilene som elevene gjør knyttet til språktrekk som ikke finnes i det talte språket, slik som 

tegnsetting, bruk av store og små bokstaver og sær- og samskriving. Disse feilene motsvares 

ikke av fonologien i det talte språket, og er dermed skriftspråkspesifikke (Wiggen, 1992).  

 

De øvrige feilene elevene gjør i grunnskolen, er talemålssamsvarende (Wiggen, 1992). Det 

vil si at de motsvares av fonologien i språket, uten at det er knyttet eksplisitt til dialekter eller 

ulike talemålsvarianter, slik som bruk av enkel- og dobbeltkonsonant og bruken av å og og, 

og er dermed ifølge Wiggens (1992) kategoriseringsmetode automatisk talemålssamsvarende. 

Det som viste seg å være den mest vanlige feilen innenfor talemålssamsvarende feil, var 

konsonantutelatelser. Dette kom i Wiggens (1992) undersøkelse blant annet frem ved at en 

elev skrev byge istedenfor bygge i infinitiv.  

 

Også i Aske og Holmens (2017) studie var konsonantutelatelser noe som gikk igjen hos 

elevene. Mens Wiggen (1992) studerte et meget stort antall autentiske tekster, benyttet Aske 

og Holmen (2017) seg av korte, konstruerte tekster i form av en diktat. Denne diktaten gikk 

ut på at elevene skulle skrive ned fem setninger som ble lest opp for dem. Det var ikke en 

indre sammenheng mellom setningene, noe som gjorde at det ikke ble en sammenhengende 

tekst. De undersøkte elevers staveutfordringer, og la spesielt vekt på 8. og 10. trinn. Det 

empiriske materialet de bygger på, er hentet fra forskningsprosjektet The function of special 

education som bruker en av bokmålsdiktatene i Norsk rettskrivings- og leseprøve for 

grunnskolen, Carsten-testen (Aske & Holmen, 2017). Fordi poenget med diktaten var å teste 

elevenes staveferdigheter, inneholdt den flere ord som av ulike grunner kan være vanskelig å 

stave. Noen av ordene består av sammensetninger med fuge. En sammensetningsfuge brukes 

som overgang fra forledd til etterledd i et sammensatt ord (Kulbrandstad, 2005), noe som 

kommer frem ved at elevene skriver for eksempel ungdomskole istedenfor ungdomsskole. 

Andre ord har fonem-grafem-korrespondanse som gjør at elevene blant annet må vite om ord 

staves med kj, skj eller sj, og flere ord staves med dobbeltkonsonant (Aske & Holmen, 2017). 

En svakhet ved diktaten er at den ikke inneholder å og og i forbindelse med verb. Den testet 

heller ikke tegnsettingskompetansen til elevene. Testen har dermed begrenset verdi som 

målestokk på hvilke formelle språktrekk elevene strever med når de skriver. I likhet med 

elevene fra Wiggens (1992) studie, hadde flere av elevene i denne studien også feil som 

gjaldt dobbeltkonsonant, men den feilen Aske og Holmen (2017) fant flest av var det de 

kaller fonografiske stavefeil. Dette er feil som oppstår ved at elevene benytter seg av 
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fonografiske stavestrategier på ikke-lydtette ord, og skriver for eksempel reinskap istedenfor 

regnskap.  

 

Som man ser, er stavefeil en feilkategori som viser seg blant elever på ungdomstrinnet, og det 

er derfor det har blitt presentert her. Det er imidlertid ikke en feiltype mine tre informanter 

legger vekt på, verken i intervjuene eller i tekstkommentarene, og de vil derfor ikke få noen 

egen plass i min avhandling. De feiltypene mine informanter fokuserer på, er syntaks og 

tekstsetting og å/og-feil. Det er disse feiltypene jeg vil ta for meg nedenfor.  

 

2.3.2 Syntaks og tegnsetting 
Norsk er et såkalt SVO-språk. Det innebærer at rekkefølgen på leddene subjekt (S), objekt 

(O) og verbal (V) i en helsetning er SVO (Kulbrandstad, 2005). Et annet norskspråklig 

fenomen er V2-regelen. Det innebærer at det finitte verbet i en helsetning står på plass 

nummer to. Dette har vist seg å være vanskelig for mange som lærer norsk som andrespråk 

eller fremmedspråk, mens det faller naturlig for dem som har norsk som morsmål 

(Kulbrandstad, 2005). Men selv om elever med norsk som morsmål mestrer å plassere 

leddene på riktig plass i en helsetning, kan det oppstå feil fordi de ikke mestrer å bruke 

tegnsetting korrekt. I Wiggens (1992) studie kom det som nevnt frem at elevene gjorde 

språkspesifikke feil, som blant annet inkluderte tegnsetting. Tonne og Sakshaug (2008) viser 

også at elever har problemer med å markere setningsskille, og at de markerer setningsslutt og 

leddsetninger på feil måte. Dette fører til dårlige setningskonstruksjoner, og i verste fall til 

mangel på setningsledd (Tonne & Sakshaug, 2008). Det som kan skje hvis man plasserer 

punktum på feil plass i en setning, er at den følgende setningen fremstår som ufullstendig ved 

at den mangler ledd. På denne måten fører mangel på kunnskap om tegnsetting til syntaksfeil. 

For å markere leddsetning, må man først og fremst vite hva en leddsetning er, og for å forstå 

dette må man ha en del kunnskap om syntaks. Har ikke elevene dette, blir det vanskelig for 

dem å plassere kommaene riktig (Tonne & Sakshaug, 2008).  

 

I skolen er det, i tillegg til å kunne bygge opp setninger korrekt, fokus på at elever skal ha 

kunnskap om å variere setningskonstruksjoner og ha kunnskap om setningstyper (Nergård & 

Tonne, 2008). Til tross for at det å ha en monoton setningsoppbygging ikke er en syntaksfeil, 

er det en svakhet blant elevene, ettersom det svekker tekstkvaliteten.  
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2.3.3 Gal bruk av å og og  
I tillegg til feilene som er nevnt ovenfor, vil jeg ta for meg en annen feil som ikke bare er 

vanlig blant elever, men en av de vanligste feiltypene blant nordmenn generelt, nemlig gal 

bruk av å og og (Kulbrandstad, 2005). Mens og er en konjunksjon og brukes til å binde 

sammen ord, setninger og setningsledd, er å infinitivsmerket og kan kun stå foran infinitiver. 

Kulbrandstad (2005) skriver at vanskeligheten oppstår ved at og også kan brukes for å binde 

sammen verb i infinitiv, slik som ”Dere må slukke og låse etter dere”, mens det i noen 

tilfeller brukes å, slik som i ”Dere må lære å lese raskere” (s. 73).   

 

I Wiggens (1992) forskningsmateriale fant han ut at sjetteklassingene i gjennomsnitt skrev å 

for og 0,23 ganger per 100 løpende ord, og og for å i gjennomsnitt 0,25 ganger per løpende 

ord. Denne feilen var sammen med dobbeltkonsonantfeil, den hyppigste. Wiggen (1992) 

hevder at man ikke oppdager forskjellen mellom å og og før man har et grammatisk 

begrepsapparat, noe ikke alle har i sjetteklasse på barneskolen. Likevel fant også Hilde Melby 

(2005) i sin hovedoppgave ut at tiendeklassingene som deltok i undersøkelsen hennes skrev å 

for og 0,23 ganger per 100 løpende ord, mens det motsatte byttet og for å forekom kun 0,12 

ganger per 100 løpende ord. Ut ifra dette tolker hun at elevene på både sjette og tiende trinn 

gjør like mange feil når det gjelder den talemålskorrelerte formen, men at elevene på tiende 

trinn gjør færre feil andre veien.  

 

2.4 Norsklæreres kunnskap om formelle skriftspråklige 
ferdigheter 

Hvor god undervisningen i formelle skriftspråklige ferdigheter er, avhenger av læreres 

kunnskaper om dette (Holmen, 2013). I min studie er jeg opptatt av hvordan norsklærere går 

frem for å gi elever undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter. Jeg synes derfor det er 

relevant å legge frem hva teorien og den tidligere forskningen sier om læreres kunnskaper om 

dette.  

 

Holmen (2013) skriver at det er viktig at lærere har både fagkunnskap og didaktisk kunnskap 

om grammatikk, og legger frem tre hovedkategorier hun mener det er viktig at lærere har 

kunnskap om. Den første er allmenn kunnskap om grammatikk som for eksempel kan være at 

man er i stand til å finne grammatiske feil i elevtekster. Det andre er spesialisert fagkunnskap 
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som vil kunne være å forklare og tolke disse feilene, og det siste hun legger frem, er at lærere 

må ha kunnskap om elever. Dette vil for eksempel være å vite hvilke grammatiske feil som er 

mest vanlige blant elevene. 

 

En som har forsket på læreres grammatikkunnskaper er Myhill mfl. (2012). Jeg vil ta for meg 

denne studien i forbindelse med kontekstualisert grammatikkundervisning, men vil allerede 

nå vise til et av funnene. Før datainnsamlingen ble satt i gang, ble lærerne testet i Lingustic 

Subjekt Knowledge (LSK), som best kan oversettes med kunnskaper om grammatikk og 

språk. På den måten kunne de skille mellom lærere med og uten den grammatikkunnskapen 

de mente var nødvendig for at elevene skulle forbedre sine grammatiske kunnskaper ved 

hjelp av undervisningen. Noe av det som kom frem i studien, var at intervensjonsklassene 

som ble undervist av lærere med høy grammatikkunnskap, fikk mer nytte av undervisningen 

enn de som ble undervist av lærere med lavere grammatikkunnskap. I perioden effektstudien 

foregikk, var det kun elever i klassene hvor lærerne hadde god kunnskap om grammatikk som 

forbedret skriveferdighetene sine. Gjennom observasjonene som ble gjort, viste det seg også 

at de grammatikkompetente og de ikke-grammatikkompetente lærerne underviste forskjellig, 

og at de med grammatikkunnskap var bedre rustet til å hjelpe unge skrivere. Lærere som ikke 

selv hadde LSK fant heller ikke alle elevenes feil og mangler.  

 

Fordi det er viktig at lærere har kunnskap om grammatikk, er dette noe man undervises i 

gjennom lærerutdanningen (Tonne, 2017). I tillegg står det i Kunnskapsløftet at man skal ha 

ganske mye kunnskap om grammatikk etter fullført grunnskole og videregående skole. I 

norsk sammenheng finnes det ikke tilsvarende studier som den Myhill mfl. (2012) 

gjennomførte, men Holmen (2013) har undersøkt det grammatiske kunnskapsnivået til 

studenter som nettopp har begynt på lærerutdanningen. Studien viser at flere av studentene 

hadde store hull i grammatikkunnskapene sine, at de hadde vanskeligheter med å forklare 

grammatiske fenomener, og at de manglet allmennkunnskapen fra tidligere skolegang.  

 
Som en oppsummering kan man si at elevenes utbytte av skriveundervisning som omhandler 

formelle skriftspråklige ferdigheter, avhenger av lærernes kompetanse på feltet, og at denne 

kompetansen varierer fra lærer til lærer. Jeg vil videre ta for meg hvordan slik undervisning 

kan foregå. 
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2.5 Eksplisitt grammatikkundervisning  
Eksplisitt grammatikkundervisning dreier seg om direkte undervisning i grammatikk, og 

læreren kan for eksempel undervise i grammatiske regler. Hvorvidt grammatikkundervisning 

skal gis eksplisitt eller ikke, er et omdiskutert tema. Uenighetene rundt dette dreier seg om at 

eksplisitt undervisning i grammatikk ikke nødvendigvis overføres til elevenes skriving 

(Hertzberg, 2001).  

 

Det er ikke gjort noen norske effektstudier rundt eksplisitt grammatikkundervisning, men det 

finnes en rekke internasjonale. Disse er ikke nødvendigvis overførbare til norsk kontekst, 

men det er disse som er tilgjengelige. Her vil jeg ta for meg de tre mest kjente metastudiene, 

som alle baserer seg på en rekke intervensjonsstudier der grammatikk inngår. Det er også 

disse metastudiene Hertzberg (2008) benytter seg av i sin artikkel ”Grammatikk?”, hvor hun  

belyser spørsmålet om grammatikkens rolle i norskundervisningen. Etter at jeg presentert 

disse, vil jeg i to delkapitler legge frem hva som ligger i begrepene ferdighetsdiskursen og 

kontekstualisert grammatikkundervisning. 

 

Den første studien jeg vil ta for meg er Braddock-rapporten fra 1963. Denne oppsummerer 

resultater fra studier rundt språkundervisningsmetoder for en periode på 20 år frem til 1963. 

Undervisningsmetodene tar for seg tradisjonell skolegrammatikk, og rapporten viser at denne 

typen undervisning har liten eller ingen effekt på elevers skrivekompetanse. Den viser faktisk 

at denne typen undervisning kan være ødeleggende for elevers skriveutvikling, da de går 

glipp av annen undervisning som vil kunne gi mer effekt (Braddock mfl., 1963).  

 

Braddock-rapporten blir bekreftet gjennom George Hillocks’ metaanalyse fra 1986. Han tok 

utgangspunkt i 60 publiserte studier som bestod av 75 forsøk, som alle var utført mellom 

1963 og 1982. Han skulle finne ut hvilke faktorer som påvirker elevers språkferdigheter. Av 

forsøkene inneholder kun fem av dem grammatikkundervisning. Det skjer altså sjeldent, og i 

denne rapporten kommer grammatikkundervisning aller dårligst ut når det gjelder hva som 

påvirker elevers skriveferdigheter. På bakgrunn av dette konkluderer han med at «nearly 

anything else is more effective in increasing the quality of writing» (Hillocks, 1986, s. 228). 

Hillocks (1986) konkluderer altså med at hva som helst man kan gjøre i forbindelse med 

skriveundervisning er mer effektivt enn grammatikkundervisning. Problemet med tradisjonell 

grammatikkundervisning er ifølge han at den kun lærer elevene noe om språk, og at de ikke 
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får noe trening i språk. Han mener at skriveundervisning som fenomen kan forbedre elevenes 

skriveferdigheter, men ikke grammatikkundervisning.  

Den tredje metaanalysen jeg ønsker å trekke frem er EPPI-studien fra 2006. Denne nyere 

studien bekrefter at tradisjonell grammatikkundervisning ikke har effekt på elevers 

skriveferdigheter. Det er en oversiktsstudie som kartlegger undersøkelsene som allerede 

finnes om grammatikkundervisning, i tillegg til at forskningsgruppen gjorde dybdeanalyser 

av to typer undervisning: undervisning i syntaks og undervisning i 

setningskombinasjonsøvelser. De finner ingen dokumentasjon på at undervisning i syntaks 

har en positiv effekt på elevers skriveferdigheter, i motsetning til å jobbe med 

setningskombinasjonsøvelser, som faktisk gir målbar effekt. Andrews mfl. (2006) viser også 

til at studiene ikke vitner om at grammatikkundervisning har en naturlig plass i skolen. 

Forskerteamet konkluderer med at grammatikkundervisning ikke har noen innvirkning på 

skriveferdighetene hos 5- til 16-åringer (Andrews mfl., 2006).  

Disse tre studiene konkluderer alle med at eksplisitt grammatikkundervisning ikke har en 

positiv effekt på elevers skriveferdigheter. Som nevnt dreier denne diskusjonen seg om at 

kunnskapen elevene tilegner seg gjennom eksplisitt grammatikkundervisning ikke er 

overførbar til skrivingen deres. Man kan altså få kunnskap om grammatikk gjennom eksplisitt 

grammatikkundervisning, men problemet er at denne kunnskapen viser seg å ikke være 

overførbar til elevenes skriving, og den forbedrer ikke elevers skriveferdigheter (Hertzberg, 

2001).  

 

2.5.1 Ferdighetsdiskursen 
I forbindelse med eksplisitt grammatikkundervisning, synes jeg det er relevant å trekke frem 

ferdighetsdiskursen, som er en av Roz Ivaničs seks skrivediskurser. Denne skrivediskursen 

dreier seg om at det å lære seg å skrive krever bevisst opplæring og trening, i tråd med det 

som har blitt presentert som eksplisitt grammatikkundervisning. Aller først handler det om å 

knekke skrivekoden. Når denne er knekt, handler det videre om å utvikle delferdigheter som 

rettskriving og korrekt syntaks, med mål om at disse ferdighetene skal bli mest mulig 

automatiserte. Metoden for å lære dette ifølge denne diskursen er aktiv skrivetrening og 

eksplisitt undervisning (Smidt, 2009). Smidt (2009) poengterer at man i helt rendyrket form, 

sjelden møter et slikt syn på skriving i skolen i dag (s. 313).  
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Marte Blikstad-Balas (2018) publiserte nylig en artikkel hvor hun har analysert hvordan 

norsklærere gir skriveoppgaver på åttende trinn. Hun har tatt utgangspunkt i 178 norsktimer 

fra åttende trinn som LISA-studien har filmet i 46 ulike klasserom. Ut ifra disse timene har 

hun identifisert alle timene der elevene får en tydelig skriveoppgave, noe som utgjør 33 

timer. Hun benytter seg deretter av Ivaničs seks skrivediskurser, og vurderer hvilke av disse 

som er tydelige i lærernes klasseromsundervisning. Det viser seg da at ferdighetsdiskursen 

kun er synlig i fem av de 33 timene. Det skal likevel nevnes at ingen av lærerne i disse 

timene heller gir skriveordre som kan plasseres utelukkende i denne diskursen. Blikstad-

Balas (2018) understreker at dette ikke betyr at lærerne vektlegger det lite i den endelige 

vurderingen av elevenes tekster, men at det er lite gjeldende underveis i undervisningen.  

 

2.5.2 Kontekstualisert grammatikkundervisning 
Eksplisitt undervisning er en måte å undervise i grammatikk på, men som har vist seg å ikke 

ha effekt på elevers skriving. Myhill mfl. (2012) har imidlertid undersøkt om denne typen 

undervisning kan gi positiv effekt om den foregår i kontekst med skriving. Mer spesifikt 

undersøkte de i sin studie om kontekstualisert grammatikkundervisning knyttet til 

skriveundervisning gjorde elevene til bedre skrivere, og om det forbedret deres 

metalingvistiske forståelse. Dette gjorde de gjennom en effektstudie hvor de tok 

utgangspunkt i 31 ulike skoler med intervensjonsklasser og kontrollklasser på hver skole. 

Intervensjonsklassene fikk grammatikkundervisning nært knyttet til skrivingen, mens 

kontrollklassene fikk vanlig undervisning som også innebar grammatikk. De problematiserer 

at grammatikkundervisning ikke foregår i kontekst, men som et sidestykke til konteksten. I 

studien kommer det frem at kontekstualisert grammatikkundervisning faktisk kan være 

positivt for elevers skriving, gjennom at den kontekstualiserte grammatikkundervisningen ga 

positiv effekt på elevene i intervensjonsklassenes skriveferdigheter. Myhill mfl. (2012) 

poengterer at studien ikke viser at grammatikkundervisning fungerer, men hvordan det kan 

fungere.  

 

I norsk kontekst er kontekstualisert grammatikkundervisning nært knyttet til begrepet 

funksjonell grammatikkundervisning. At grammatikken er funksjonell vil si at den er knyttet 

til språket i bruk, konteksten den tas i bruk i, og at språkvalg gir mulighet for å skape mening 

(Hertzberg, 2001; Myhill & Jones, 2015). Hertzberg (1998) presenterer ulike metoder å jobbe 

med funksjonell grammatikk på. Den ene måten dreier seg om at elevene selv skal finne 
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grammatiske feil i egne tekster, fremfor at læreren gjør det for dem. Ved at grammatikken er 

funksjonell, settes den i kontekst. Dette samsvarer med Myhill mfl.s (2012) argument om at 

grammatikkundervisningen må kontekstualiseres for å være effektiv.  

 
Hvis man utvider perspektivet fra formelle skriveferdigheter til skriveferdighet i et bredere 

perspektiv, finnes det forskning også på norsk. Noe av det tar jeg for meg nedenfor.  

 

2.6 Prinsipper for god skriveundervisning  
I forbindelse med SKRIV-prosjektet har Jon Smidt (2011) utviklet ”ti teser om 

skriveopplæring i alle fag”. Disse dreier seg om alt fra viktigheten av førskrivefasen og 

arbeid med sjanger, til det å gi konkret respons på elevtekster. Fordi jeg i denne oppgaven 

kun fokuserer på det ved skriveundervisningen i norskfaget som dreier seg om det formelt 

skriftspråklige, vil ikke alle disse tesene være relevante. Likevel vil jeg trekke frem fire av 

Smidts (2011) teser, som i aller høyeste grad vil være sentrale, når jeg nå ved hjelp av teori 

og tidligere forskning skal vise til hva som kjennetegner god skriveundervisning. Dette vil i 

oppgavens diskusjonskapittel bli diskutert opp mot hva som er god skriveundervisning når 

målet er at elevene skal forbedre sine formelle skriftspråklige ferdigheter. Tesene jeg har tatt 

utgangspunkt i er: ”Diskuter formålet med skrivearbeidet”, ”Diskuter vurderingskriterier for 

innhold, form og bruk ut fra formålet med skrivingen”, ”Gi konkret hjelp og støtte under 

planlegging og underveis i skriveprosessen” og ”Gi presis og konkret respons/vurdering 

underveis og etter fullført arbeid” (Smidt, 2011, s. 11). De to første tesene vil bli presentert i 

forbindelse med diskusjon av vurderingskriterier, mens de to siste vil bli presentert i 

forbindelse med at lærere bør hjelpe og veilede elever underveis i skriveprosessen. Dette er 

noe som vil bli presentert som skriveundervisning som foregår i klasserommet, mens jeg i 

kapittel 2.7 vil ta for meg skriveundervisningen som foregår gjennom skriftlige 

lærerkommentarer. Før jeg presenterer prinsippene for god skriveundervisning, vil jeg gjøre 

rede for sosiokulturell læringsteori og den nærmeste utviklingssonen, i og med at dette er 

relevant for det som følger. 

 

2.6.1 Sosiokulturell læringsteori og den nærmeste utviklingssonen  
Sosiokulturell læringsteori legger vekt på at kunnskap blir konstruert gjennom menneskelig 

samhandling (Dysthe, 2001). Ifølge Vygotskij oppstår læring på to plan, først mellom 

mennesker, og deretter i den menneskelige bevisstheten, som en utvidelse av de kunnskapene 
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man allerede har (Engh, 2011; Vygotskij, 2001). Det er dette som er grunntanken i 

sosiokulturell læringsteori, og dreier seg om at det som blir en persons kunnskaper og 

forestillinger, er det man overtar gjennom å kommunisere med andre (Säljö, 2016).  

 

Innenfor den sosiokulturelle læringsteorien er den nærmeste (eller proksimale) 

utviklingssonen sentral. Ifølge Vygotskij må læring skje innenfor denne sonen, som er 

”rommet mellom det utviklingsnivået barnet allerede har nådd, og det nivået det er på vei 

mot” (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 129). Dette nivået er innen rekkevidde for 

personen, og det kan derfor nås under visse omstendigheter og med assistanse fra en mer 

kompetent person. Vygotskij var opptatt av at elever først lærer noe av en mer kompetent 

annen, for å så klare å utføre det alene ved en senere anledning (Bråten & Thurmann-Moe, 

1998).  

 

Flere tiår etter Vygotskijs død lanserte Jerome Bruner begrepet schaffolding (stillasbygging), 

som i skolesammenheng innebærer at elever får støtte fra en mer kapabel partner, og at man 

med tiden kan fjerne stillaset når eleven behersker mer av den aktuelle ferdigheten. Når 

eleven til slutt mestrer ferdigheten, kan stillaset fjernes helt (Säljö, 2016).  

 

Ved å kjenne til elevenes nærmeste utviklingssone, er lærerne klar over deres styrker og 

svakheter, og kan dermed tilpasse veiledningen sin etter dette. Lærerens veiledning blir 

dermed avgjørende for elevenes læring, og om elevene blir overlatt til seg selv, stoppes eller 

forsinkes elevenes læring og utvikling (Dysthe, 1995). Vygotskij påpekte også at språket er 

det viktigste redskapet for intellektuell utvikling, og at språket utvikles gjennom dialog og 

samhandling (Engh, 2011; Vygotskij, 2001). Det blir dermed viktig at den språklige 

kommunikasjonen mellom lærer og elev er god (Engh, 2011). 

 

2.6.2 Diskusjon rundt vurderingskriterier 
Smidt (2011) skriver at det alltid har vært vanskelig for lærere å gi elever veiledning og 

fornuftige tilbakemeldinger på arbeid om man ikke har et tydelig mål, vet hva som forventes 

av elevens arbeid, og hva som faktisk skal vurderes. I Forskrift til opplæringslova (2009) står 

det også at:  

Det skal vere kjent for eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten 

kva som er måla for opplæringa, og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller 
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hans kompetanse. Det skal òg vere kjent for eleven kva som er grunnlaget for 

vurderinga, og kva som blir vektlagt i vurderinga i orden og åtferd. (Forskrift til 

opplæringslova, 2009, §3-1) 

 

En måte å tydeliggjøre dette på er ved å presentere og diskutere vurderingskriteriene med 

elevene, som også er en del av deres læringsprosess (Smidt, 2011). Black og Wiliam (1998) 

tydeliggjør viktigheten av å utarbeide klare mål og kjennetegn på måloppnåelse, og at dette 

må gjøres før selve vurderingssituasjonen, slik at det er kjent for elevene, og ikke minst må 

de være forståelige. Dette kan for eksempel gjøres i en førskrivefase. En førskrivefase er ofte 

en del av det som kalles prosessorientert skriving og består for eksempel av delene 

førskiving, utkast, respons og omarbeiding (Hertzberg & Dysthe, 2012). Som lærer kan man i 

en slik fase for eksempel definere skrivingen, modellere eksempeltekster og drøfte kriteriene 

for skrivingen (Kvithyld og Aasen, 2011). I denne fasen vil det dermed være hensiktsmessig 

at elevene får en presentasjon av vurderingskriteriene, i tillegg til å være med på å diskutere 

disse. På denne måten har de innsikt i hva de vil bli vurdert etter, samt at de selv kan komme 

med eventuelle spørsmål og innspill.  

 

Hopfenbeck (2014) mener at tilbakemeldingene elevene får, må følge de samme kriteriene 

som elevene allerede er kjent med. Ifølge Dysthe og Hertzberg (2009) er elever ofte ikke klar 

over hva som er målet med skrivingen, og hva som forventes av dem, noe som gjør det 

vanskelig å forstå tilbakemeldingene. Hva lærerne velger å kommentere bør derfor henge 

sammen med vurderingskriteriene lærerne presenterer for elevene i førskrivefasen, slik at 

elevene har mulighet til å forstå hva de dreier seg om.  

 

2.6.3 Hjelp underveis i skriveprosessen  
Som nevnt skal lærere hjelpe og støtte elevene allerede i førskrivefasen, men de må også 

hjelpes underveis i skriveprosessen (Smidt, 2011). Responsen på elevteksten må gis 

underveis, og er lite læringsfremmende om den kun kommer etter at elevene har skrevet 

ferdig tekstene sine (Kvithyld & Aasen, 2011). Det å hjelpe elevene underveis i 

skriveprosessen kan knyttes til begrepene formativ vurdering og underveisvurdering. Selv om 

denne oppgaven ikke dreier seg om vurdering, ser jeg det som relevant å presentere 

begrepene, da det sier noe om hvordan lærere gir tilbakemeldinger. Disse begrepene brukes 

ofte i forbindelse med det overordnede begrepet ”vurdering for læring”. Innenfor dette 
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begrepet legges det vekt på det formative aspektet, altså ”den vurderinga som er ment som et 

bidrag til å videreutvikle elevenes kunnskap og ferdigheter” (Engh, 2007, s. 25). Gjennom 

denne vurderingsformen skal elevene bli klar over hvordan de bør arbeide for å nå målene. 

Lærernes veiledning blir dermed viktig, og må skje i dialog mellom lærer og elev (Engh, 

2007).  

 

Innenfor ”vurdering for læring” driver man altså med det som kalles formativ vurdering og 

underveisvurdering, som ifølge Engh (2007) opprinnelig betyr det samme. I denne oppgaven 

bruker jeg begrepet underveisvurdering, og jeg støtter meg til Kunnskapsdepartementets 

forklaring av begrepet:  

 

Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag 

for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og 

lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i 

åtferd skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. 

(Forskrift til opplæringslova, 2009, §3-11)  

 

En kan dermed si at underveisvurdering foregår i klasserommet hele tiden.   

 

Smidt (2011) skriver at det ikke finnes noen enkle svar på hvordan man på en god måte kan 

hjelpe elevene underveis i skriveprosessen. Likevel er det viktig at underveisvurdering tar 

utgangspunkt i det jeg allerede har presentert som elevenes nærmeste utviklingssone, og at 

den foregår i samspill mellom lærer og elev (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Ved at læreren 

er klar over elevenes nærmeste utviklingssone på et gitt tidspunkt, kan hun eller han si noe 

om det potensielle utviklingsnivået (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Fordi elever er på ulikt 

nivå, er det altså viktig at de støttes der de er i læringsprosessen, samtidig som de skal bli 

veiledet i hvordan de kan komme seg videre. Men for at lærerne skal kunne hjelpe elevene 

innenfor deres nærmeste utviklingssone, er det viktig at de kjenner elevenes nivå. For å få 

kunnskap om dette, kan de for eksempel ha en dialog med eleven. Gjennom en dialog vil 

læreren kunne få et bedre bilde av elevens nærmeste utviklingssone (Bråten & Thurmann-

Moe, 1998). 
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2.7 Skriftlige lærerkommentarer 
Dysthe og Hertzberg (2009) skriver at lærerkommentarer bør ”komme på riktig tidspunkt, 

være forståelige, målrelaterte, relevante, konkrete og spesifikke, men ikke for mange, ha en 

oppmuntrende tone og inneholde både ros og konstruktiv kritikk” (s. 38). Jeg har allerede lagt 

frem hvorfor det er viktig at kommentarer kommer underveis i skriveprosessen, og at alle 

former for lærerkommentarer bør være målrelaterte og relevante. Videre vil jeg ta for meg de 

delene av skriveundervisningen som kommer frem gjennom skriftlige lærerkommentarer, og 

de gjenværende punktene blir dermed sentrale.  

 

Det finnes flere studier som har undersøkt elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer. 

Black og Wiliam (1998) skriver at en forutsetning for at læreres tilbakemeldinger skal være 

effektive, er at de brukes, og for at de skal kunne brukes, må de forstås. Dette innebærer at 

elevene ut ifra lærerkommentarene skal forstå hvordan de kan forbedre tekstene sine. Det 

viser seg imidlertid at elevene ikke nødvendigvis forstår lærernes kommentarer. Dette kan for 

eksempel handle om at de ikke forstår intensjonen bak kommentarene, men også at elevene 

har en indre forståelse om at teksten deres oppfyller oppgavenes krav, ellers hadde de skrevet 

den på en annen måte (Kvithyld & Aasen, 2011, s. 14). For at elever skal bruke 

lærerkommentarer, er det også nødvendig at de har en holdning om at alle tekster skal 

forbedres, og en felles forståelse for at skriving er en prosess (Kvithyld & Aasen, 2011).  

 
Eriksen (2017) har i sin studie tatt utgangspunkt i 171 skriftlige heldagsprøver fra to 

videregående skoler på Østlandet, og undersøkt hvordan seks norsklærere gir skriftlige 

tilbakemeldinger til sine egne elever. Lærerne gir mange kommentarer, både til slutt og i 

løpende tekst. Av kommentarene i løpende tekst var mange av kommentarene språklige 

korrigeringer. I studien skiller han altså mellom margkommentarer og sluttkommentarer. 

Igland (2008) viser i sin studie at elevene fulgte opp flere av margkommentarene enn 

sluttkommentarene, og skriver at dette tyder på at ”margkommentarar har større potensial enn 

sluttkommentarar for å trekkje i gang bearbeiding av eit utkast” (s. 410). Også Kvithyld og 

Aasen (2011) skriver at det viser seg å være mer effektivt med margkommentarer enn 

sluttkommentarer. Men selv om margkommentarer ofte er forankret til en bestemt del av 

teksten, skal eleven ha kommet langt i sin skriveutvikling for å forstå respons som ”dårlig 

flyt” og ”uklart resonnement” (Kvithyld & Aasen, 2011, s. 14). Det er dermed viktig at 

kommentarene er utfyllende nok til at elevene forstår dem.  
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Man kan altså si at margkommentarer er mest effektive når hensikten er at elevene skal 

forbedre den gjeldende teksten, men man kan stille seg spørsmål ved hvor nyttige disse 

kommentarene er når elever ved senere anledninger skal skrive nye tekster. Dysthe og 

Hertzberg (2009) skriver at: ”i et kortsiktig perspektiv er det rimelig at responsen er mer 

effektiv jo mer konkret den er og jo høyere kompetanse responsgiveren har, men problemet 

ligger i generaliseringen til neste skriveoppgave” (s. 41). Hvis hensikten er at elevene skal 

endre og forbedre den gjeldene teksten, kan det altså tenkes at margkommentarer er mest 

nyttig. Om man har et mer langsiktig mål, som innebærer at elevene skal bli bedre skrivere, 

er ikke konkrete margkommentarer nok i seg selv.  

 

I tillegg til å betrakte læreres tilbakemeldinger i lys av marg- eller sluttkommentarer, kan man 

undersøke om det gis respons på ”alt” eller bare noen utvalgte språktrekk – det som kalles 

selektiv respons. Kvithyld og Aasen (2011) fremholder at læreres respons på elevtekster bør 

være selektiv. Dette innebærer at man først diagnostiserer feilene ved en elevtekst, men ”at 

man ikke gir eleven hele diagnosen, men tilpasset medisin” (Kvithyld & Aasen, 2011, s. 12). 

Igland (2008) skriver at lærere som retter selektivt kan ta individuelle hensyn til enkeltelever, 

og tilpasse kommentarene etter elevens nivå. Hun skriver også at det å rette selektivt kan 

foregå på ulike måter. I noen tilfeller kan læreren rette selektivt ved at de retter de samme 

feiltypene i alle tekstene. Dette kan være feiltyper som har vært aktuelle i undervisningen 

som har foregått på forhånd. I andre tilfeller kan elevene få selektive kommentarer som dreier 

seg om feiltyper elevene personlig har, og som viser seg gjennom den aktuelle teksten 

(Igland, 2008).  

  
Det å rette selektivt kan også ses i sammenheng med den nærmeste utviklingssonen. Ved å 

enten velge ut feiltyper de har blitt enige om på forhånd, eller som den enkelte eleven ikke 

mestrer, tilpasser læreren seg elevenes nærmeste utviklingssone. Lærerne jobber mot å gi 

elevene tilbakemeldinger de er i stand til å forstå på stedet de befinner seg i læringsprosessen 

akkurat da, samtidig som de skal kunne brukes for at elevene skal utvikle skriveferdighetene 

sine (Engh, 2011). De unngår også at kommentarene blir for overveldende eller uforståelige 

for elevene. Elevene er på ulikt nivå, og har derfor behov for ulike kommentarer. 

 

Jeg presenterte innledningsvis i dette delkapitlet at lærerkommentarer bør ”komme på riktig 

tidspunkt, være forståelige, målrelaterte, relevante, konkrete og spesifikke, men ikke for 

mange, ha en oppmuntrende tone og inneholde både ros og konstruktiv kritikk” (Dysthe & 



 24 

Hertzberg, 2009, s. 38). Det har kommet frem at kommentarene bør gis underveis, være 

tilpasset elevenes nivå for at de skal forstå dem, være knyttet til mål og relevans i forbindelse 

med vurderingskriterier, gis konkret og spesifikt gjennom for eksempel margkommentarer, 

samtidig som man er oppmerksom på at det ikke blir for mange gjennom å rette selektivt. 

Dyshte og Hertzbergs (2009) siste punkt er at kommentarene må være oppmuntrende, og 

inneholde både ros og konstruktiv kritikk. Bueie (2017) viser i sin studie at elever verdsetter 

positive og rosende kommentarer, fordi dette har betydning for motivasjon og selvtillit, men 

at også kritiske kommentarer vurderes som nyttige. Disse må imidlertid formuleres høflig, og 

det er viktig at det er balanse mellom disse typene kommentarer. Eriksen (2017) skriver at det 

å gi elever ros er relasjonsbyggende, og at det å skape gode relasjoner viser seg å være viktig 

for elevenes arbeidsinnsats og prestasjoner. Ros vil dermed motivere elevene i videre arbeid, 

men det er viktig at dette kommer i kombinasjon med konstruktive og kritiske kommentarer. 

 

2.8 Oppsummering av kapitlet  
I dette kapitlet gjorde jeg først rede for hva som ligger i begrepene skriftspråk og formelle 

skriftspråklige ferdigheter, for deretter å gjøre rede for hva tidligere forskning sier om elevers 

ferdigheter innenfor dette. Det viser seg at elever gjør feil på flere felter, spesielt når det 

gjelder stavefeil, syntaksfeil og forskjellen på å og og, (Aske & Holmen, 2017; Kulbrandstad, 

2005; Melby, 2005; Nergård & Tonne, 2008; Tonne & Sakshaug, 2008; Wiggen, 1992). Det 

viser seg også at lærernes kunnskaper om grammatikk og språk er avgjørende for at 

undervisning i dette skal være læringsfremmende for elevene, og at ikke alle lærere 

nødvendigvis sitter inne med den nødvendige kunnskapen (Holmen, 2013; Myhill mfl., 2012; 

Tonne, 2017).  

 

Videre gjorde jeg rede for teori og tidligere forskning om skriveundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter, og det viser seg at det er behov for ny forskning på feltet. Når det 

gjelder undervisning i grammatikk, som jeg gjennom dette kapitlet har vist til som en sentral 

del av undervisningen i formelle skriftspråklige ferdigheter, har studier utført av Andrews 

mfl. (2006), Braddock mfl. (1963) og Hillocks (1986) vist at kunnskapene elever tilegner seg 

gjennom eksplisitt grammatikkundervisning ikke er overførbare til det å skrive tekster. 

Imidlertid viser Myhill mfl.s (2012) studie at grammatikkundervisning kan være 

læringsfremmende om det skjer i kontekst med skriving. For å drive god skriveundervisning 

viser forskning at man som lærer bør ta utgangspunkt i elevenes nærmeste utviklingssone og 
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deres faglige nivå, både når man diskuterer vurderingskriterier, hjelper elevene underveis i 

skriveprosessen, og gir skriftlige kommentarer til elevenes tekster.  

 

Forskningen rundt hva som er god skriveundervisning og ikke vil i oppgavens diskusjonsdel 

bli sammenlignet med egne funn som omhandler hvordan norsklærere driver med 

skriveundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter. 
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3 Metode 
I dette forskningsprosjektet har jeg undersøkt hvordan tre ulike norsklærere jobber for å 

forbedre elevers formelle skriftspråklige ferdigheter. Problemstillingen har vært: Hvordan 

legger norsklærere opp skriveundervisning som har som mål å forbedre elevers formelle 

skriftspråklige ferdigheter?. Denne problemstillingen dannet grunnlag for undersøkelsene 

som ble gjort.  

 

Problemstillingen er undersøkt gjennom intervju av de tre informantene, og dette vil være 

studiens primærdata. I tillegg observerte jeg lærernes undervisningsøkter, samt at jeg leste 

gjennom elevenes tekster med lærerkommentarer. Dette vil være studiens sekundærdata, og 

bidra til å styrke studiens validitet. Observasjonen foregikk i tre ulike klasser hvor jeg fulgte 

dem gjennom et forløp der elevene i slutten av perioden skulle skrive en tekst på sitt 

hovedmål, bokmål. Jeg observerte alle undervisningsøktene hvor skriveundervisning stod på 

agendaen. De gangene klassen jobbet med noe som ikke var skriveundervisning eller hadde 

noe med teksten de skulle levere inn å gjøre, lot jeg være å observere dem, da jeg ikke så på 

dette som relevant for prosjektet. Etter at forløpet var over, samlet jeg inn elevtekstene med 

lærernes kommentarer. Med utgangspunkt i observasjonene og lærerkommentarene 

utarbeidet jeg en intervjuguide (vedlegg C) som dannet grunnlag for intervjuene med 

informantene.  

 

I dette kapitlet ønsker jeg å legge frem og drøfte de metodiske tilnærmingene til prosjektet. 

Først vil jeg forklare hvorfor jeg har valgt å bruke kvalitativ metode. Deretter vil jeg gjøre 

rede for utvalget og de datainnsamlingsmetodene jeg har brukt, før jeg diskuterer min rolle 

som forsker og kvaliteten ved tilnærmingen.  

 

3.1 Hvorfor kvalitativ metode? 
Ut ifra oppgavens problemstilling har jeg måttet legge en metodisk plan som har som formål 

enten å besvare eller belyse spørsmålet (Kleven, 2011a). På bakgrunn av dette har jeg valgt 

en kvalitativ metode. Ifølge Thagaard (2009) er en viktig målsetting med kvalitative 

tilnærminger ”å få en forståelse av sosiale fenomener” (s. 11). Dette kan man gjøre gjennom 

å ta del i deltakernes hverdag innenfor det aktuelle området som skal studeres (Creswell, 

2014). Ved å ta i bruk en kvalitativ metode, vil jeg kunne se på og undersøke fenomener som 
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ikke ville vært mulig å undersøke med et kvantitativt design. Jeg kunne selvsagt målt 

hyppigheten av for eksempel grammatikkundervisning i skriveundervisningen, eller hvor ofte 

lærere korrigerer elevers skrivefeil i elevtekster, men slike undersøkelser ville ikke gitt 

innsikt i hvorfor og hvordan dette foregår.  

 
Ved å benytte meg av et kvalitativ forskningsdesign får jeg også mulighet til å skape en 

nærhet til informantene som jeg ikke ville fått med et kvantitativt design (Jacobsen, 2005). 

Som forsker vil man få et innblikk i informantens handlinger, noe som ifølge Thagaard 

(2009) kan studeres i deres egne omgivelser, som i dette tilfellet er klasserommet. Ved å 

oppsøke informantene i kontekstene de er en del av, og som jeg som forsker også har 

kjennskap til ved at jeg selv har erfaring som lærer i klasserommet, oppnår jeg en nærhet til 

informantene. Med denne nærheten kan man oppnå forståelse for miljøet (Thagaard, 2009). 

 

3.2 Utvalg 
I forbindelse med dette masterprosjektet har jeg hatt begrenset tid til rådighet, noe som gjorde 

seg gjeldene da jeg skulle velge informanter. Jeg ønsket informanter som hadde meninger om 

hvordan skriveundervisning bør være, men jeg var nødt til å finne lærere som hadde tid og 

mulighet til å bli observert og intervjuet gjennom et forløp. Mitt utvalg har bestått av tre 

norsklærere ved tre ulike ungdomsskoler. Da jeg valgte ut disse, gjorde jeg en rekke valg. 

 

3.2.1 Utvalgskriterier  
Ifølge Thagaard (2009) baserer kvalitative studier seg på det som kalles strategisk utvalg. Når 

man gjør et strategisk utvalg, velger man informanter med egenskaper eller kvalifikasjoner 

som er strategiske for å kunne svare på problemstillingen, og undersøke de teoretiske 

perspektivene i oppgaven (Thagaard, 2009, s. 155). I dette tilfellet gjaldt det å finne 

norsklærere som skulle undervise i skriving og skriftspråklige ferdigheter i den aktuelle 

perioden. 

 

Ryen (2002) legger frem hvordan man kan gå frem når man skal finne informanter til 

prosjektet sitt. Hun presenterer at man som forsker bør finne informantene man antar sitter 

inne med mest informasjon, eller har mest å bidra med (s. 87). Dette er likevel vanskelig, da 

man ikke vet om informantene har bidratt med den informasjonen man trenger før man er 

ferdig med datainnsamlingen (Jacobsen, 2005). Da jeg skulle finne informanter, ønsket jeg å 
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skaffe lærere som satt inne med tanker og erfaringer knyttet til å undervise i formelle 

skriftspråklige ferdigheter, i og med at dette ville kunne berike datamaterialet mitt slik at jeg 

kunne bruke det i oppgavens diskusjonsdel.  

 

Man bør også ha en viss variasjon i utvalget sitt som dekker heterogeniteten som kan finnes i 

en populasjon (Jacobsen, 2005). Jacobsen (2005) viser til at man bør lage seg en oversikt 

over relevante variabler. I denne studien ser jeg på kjønn, alder og erfaring i skolen som tre 

relevante variabler. Disse variablene vil i en kvalitativ studie ikke gi meg et representativt 

utvalg (Jacobsen, 2005). Likevel vil de gi meg mulighet til å få innblikk i ulike 

lærerhverdager og ulike læreres måter å drive med skriveundervisning på. 

 

3.2.2 Størrelsen på utvalget  
Å velge antall informanter er en sentral del av utvalgsfasen. På bakgrunn av 

problemstillingen min måtte jeg avgjøre hvor mange informanter jeg ville trenge for å kunne 

besvare den. Den korte tiden jeg hadde til rådighet og alt etterarbeidet som kreves med en 

såpass omfattende metode, ble også relevant da jeg skulle velge antall informanter. Ifølge 

Creswell (2014) er det ikke noe fasitsvar på hvor mange informanter man behøver i et 

forskningsprosjekt. Jeg valgte å ha tre informanter, to kvinner og én mann. Dette vil ikke 

være et representativt utvalg som vil gjelde en hel populasjon, i dette tilfellet norsklærere, 

men det er heller ikke hensikten med prosjektet (Kleven, 2011c, s. 134).   

 

3.2.3 Rekruttering av informanter  
Rekrutteringsfasen startet med at jeg tok kontakt med noen ungdomsskoler i nærområdet. Jeg 

hadde også gjennom personer jeg selv kjenner i skolen blitt tipset om noen norsklærere. Til 

skolene sendte jeg e-poster om hva studien ville dreie seg om, og hva slags informanter jeg 

ønsket. Til de lærerne jeg allerede hadde blitt tipset om, sendte jeg en beskrivelse av 

prosjektet (vedlegg A) og spurte om de kunne være interessert i å delta.  

 

Det viste seg at det ikke skulle være så lett å skaffe informanter til dette prosjektet. Flere av 

skolene og lærerne svarte ikke i det hele tatt, og noen få takket pent nei. De som endte opp 

med å bli informantene mine var de jeg hadde tatt kontakt med gjennom lærere jeg selv 

kjenner. Disse var interessert i prosjektet og svært hjelpsomme. Da jeg hadde avtalt med 

lærerne hva som skulle skje, ble vi enige om når jeg kunne observere dem og når jeg kunne 
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samle inn elevtekster med lærerkommentarer. I slutten av forløpet ble vi enige om når jeg 

kunne intervjue dem.  

 

3.2.4 Presentasjon av informantene  
Utvalget mitt består av tre norsklærere som jobber på 8. og 9. trinn på tre forskjellige 

ungdomsskoler. Av hensyn til anonymitet har jeg valgt å kalle lærerne Siw, Brede og 

Solveig. Skolene de arbeider på vil bli presentert som skole 1, skole 2 og skole 3. Lærerne 

har ulik alder, utdanning og fartstid i skolen. Siw er 45 år gammel og har jobbet 17 år i 

skolen. Hun har hovedfag i tysk og mellomfag i nordisk, i tillegg til praktisk pedagogisk 

utdanning. Brede er 29 år og har jobbet 7 år som vikarlærer og 2,5 år i fast stilling. Han har 

allmennlærerutdanning med KRLE, norsk og obligatorisk matematikk, og en mastergrad i 

utdanningsvitenskap med fordypning i norsk. Solveig er 27 år og har jobbet i skolen i 2,5 år. 

Hun har gått lektorutdanningen ved NTNU i Trondheim med hovedfag i samfunnsfag og 60-

gruppe i kroppsøving. Ved siden av lærerjobben har hun tatt 60 studiepoeng i nordisk.  

 

3.3 Observasjon 
Mitt datamateriale er tredelt og består av observasjoner, intervju og lesing av elevtekster med 

lærerkommentarer. Det første jeg gjorde i prosessen med å samle inn data, var å observere 

lærerne mens de underviste. Dette vil som nevnt være studiens sekundærdata, når det gjelder 

hvilket datamateriale som brukes i analyse- og diskusjonsdelen.  

 

De tre klassene jeg observerte ble alle observert gjennom et forløp fra de begynte med en 

skriveoppgave og til den ferdige teksten var levert inn. Klassen til Brede hadde i etterkant av 

forløpet en undervisningsøkt hvor han gikk gjennom felles tendenser han hadde sett i 

elevtekstene. Jeg observerte også denne timen. I løpet av forløpene observerte jeg sju timer 

på skole 1, seks timer på skole 2 og fem timer på skole 3. Jeg observerte dermed omtrent like 

mye på hver skole.  

 

Jacobsen (2005) hevder at observasjon egner seg godt om man ønsker ”å registrere hva 

mennesker faktisk gjør (atferd), ikke hva de sier at de gjør” (s. 159). I dette tilfellet ønsket jeg 

å undersøke hvordan lærerne faktisk utfører skriveundervising, og hvordan de underviser i 

det formelt skriftspråklige ved skrivingen. Observasjon gir også forskeren et nærere forhold 

til informantene og miljøet de tar del av (Thagaard, 2009).  
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Hovedhensikten med observasjonene var imidlertid å forbedre intervjuene, ved at jeg kunne 

stille spørsmål knyttet til lærernes konkrete praksiser, fremfor å kun stille generelle spørsmål. 

Samspillet mellom intervjuene og observasjonen vil kunne styrke validiteten. Henger 

lærernes praksis sammen med det de sier at de gjør i intervjuene? Jeg valgte å observere før 

jeg gjennomførte intervjuene. Dette gjorde jeg fordi jeg ville basere intervjuene på 

observasjonen i tillegg til spørsmålene jeg hadde på forhånd, og fordi jeg ikke ønsket at 

undervisningen skulle være preget av intervjuene.  

 

Ut ifra hva jeg ser, blir det opp til meg som forsker å avgjøre hva som skjer (Maxwell, 2013). 

Som observatør måtte jeg bestemme meg for hva slags observatørrolle jeg ønsket å ha. Jeg 

valgte å foreta det som kalles åpen observasjon. Dette innebærer at informantene kjenner til 

at de blir observert (Lund & Haugen, 2006), noe alle lærerne i min studie gjorde, i tillegg til 

at de visste hvorfor jeg ønsket å gjøre det. Jeg ville være ærlig, samtidig som jeg er klar over 

at dette kan skape ulemper ved at lærerne ikke oppfører seg slik de ellers ville gjort 

(Thagaard, 2009). Jeg valgte å ha en ikke-deltakende rolle i klasserommet. Ifølge Thagaard 

(2009) kan man i miljøer man kjenner godt tillate seg å ha en passiv rolle. Dette er fordi man 

vet hva som vanligvis foregår og har en forståelse av informantens situasjon. Med erfaring 

som både lærer og elev så jeg på dette som et miljø jeg kjente godt. Min rolle ble å få et 

perspektiv hvor jeg så min egen kultur gjennom informantenes øyne (Thagaard, 2009). Under 

all observasjonen var det læreren som stod i fokus og ikke elevene, og jeg fant det dermed 

mest hensiktsmessig å sitte på sidelinjen uten å ha noen nærhet til elevene. Feltarbeidets 

varighet har også noe å si for hvordan forskerens påvirkning blir. Ved at forskeren oppholder 

seg lenge i feltet, er det lettere for informantene å glemme at forskeren er der, og 

sannsynligheten for at de oppfører seg slik de vanligvis gjør, blir større (Thagaard, 2009). 

Ved at jeg oppholdt meg i de ulike klasserommene i flere undervisningsøkter, kan det dermed 

tenkes at både lærerne og elevene ble vant til det, og at de oppførte seg slik de vanligvis gjør 

når de har skriveundervisning.  

 

Underveis i undervisningsøktene tok jeg feltnotater i et observasjonsskjema (vedlegg D). Her 

noterte jeg ned hva som skjedde i klasserommet når det gjaldt skriveundervisning. Notatene 

jeg tok, var knyttet til aktiviteter som gjaldt formelle skriftspråklige ferdigheter: hvordan 

lærerne underviste i dette i plenum, ulike arbeidsmetoder, hvordan lærerne kommenterte 

elevenes tekster mens de skrev, og hendelser jeg så på som interessante og ville diskutere i 
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intervjuene. I forkant av observasjonen hadde jeg ikke lagt noen føringer angående hvordan 

undervisningen skulle foregå, slik at den skulle bli mest mulig lik en reell undervisningsøkt. 

 

3.4 Elevtekster med lærerkommentarer  
I tillegg til å observere og intervjue informantene, samlet jeg inn elevtekstene med lærernes 

kommentarer. Dette har som nevnt vært studiens sekundærdata sammen med observasjonene.  

Lærerkommentarene har blitt brukt på samme måte som observasjonene, nemlig som en 

forberedelse til intervjuene, og som støtte for tolkninger i analysearbeidet. I problemstillingen 

stiller jeg spørsmålet: Hvordan legger norsklærere opp skriveundervisning som har som mål 

å forbedre elevers formelle skriftspråklige ferdigheter?. Ved å se på hvordan lærerne gir 

tilbakemeldinger på elevtekster og hva de legger vekt på, vil jeg få innsikt i hvordan de 

legger opp til at elevene skal få et bedre skriftspråk.  

 

Da jeg leste gjennom elevtekstene med lærerkommentarer, undersøkte jeg hvordan lærerne 

ga tilbakemeldinger på elevenes skriftspråklige ferdigheter, men jeg tok ikke i bruk noen 

navngitt metodetype. Det å utføre for eksempel dokumentanalyse ville blitt for tidkrevende 

og omfattende med tanke på hva som var hensikten med lesingen. Jeg så på og sammenlignet 

hvordan de rettet eventuelle språkfeil og hva slags feil de anså som verdifulle å gi 

tilbakemeldinger på. I intervjuene ønsket jeg å finne ut hvordan lærerne mener de gir 

tilbakemeldinger på elevers formelle skriftspråklige ferdigheter i tekstene deres, og i hvilken 

grad de skriftlige kommentarene samsvarte med dette. For å styrke validiteten fant jeg det 

derfor hensiktsmessig å se på hvordan de gjør det i praksis. 

 

3.5 Intervju  
Den tredje og siste datainnsamlingen jeg gjorde, var å intervjue de tre informantene. 

Intervjumaterialet er som nevnt det som har vært prosjektets primærdata. Intervjuene tok 

plass i et grupperom på de ulike skolene. Fordi jeg gjennomførte intervjuene etter 

observasjonen og gjennomgangen av lærerkommentarene, fikk jeg mulighet til å ta 

utgangspunkt i dette i intervjuet, i tillegg til intervjuguiden (vedlegg C) jeg hadde laget på 

forhånd. Jeg kunne dermed følge opp med spørsmål til undervisningen og 

lærerkommentarene som jeg syntes var interessante for å besvare problemstillingen min. 

Intervjuene ble gjort kort tid etter observasjonene og innsamlingen av elevtekstene, slik at 

både jeg og lærerne fremdeles husket hva som hadde foregått.  
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Valget om å ta i bruk intervju som metode har blitt presentert gjennom delkapittel 3.1 og 3.2. 

Kvalitativ metode ble valgt for å oppnå en forståelse av et sosialt fenomen, i dette tilfellet 

skriveundervisning. Intervju brukes om man som forsker ønsker informasjon om menneskers 

synspunkter og perspektiver på temaene man tar opp (Thagaard, 2009, s. 87). Dette var målet 

i min intervjuprosess, som jeg nå vil presentere. 

 

3.5.1 Semistrukturert livsverdenintervju 
Intervjuene gjennomførte jeg etter både observasjon og innsamling av lærerkommentarer. I 

alle intervjuene tok jeg i bruk det Kvale og Brinkmann (2015) kaller semistrukturert 

livsverdenintervju. Dette beskriver de på følgende måte: 

  

Det semistrukturerte livsverdenintervjuet søker å innhente beskrivelser av den 

intervjuedes livsverden med henblikk på å fortolke betydningen av de beskrevne 

fenomenene; det har en rekke temaer som skal dekkes, i tillegg til noen forslag til 

spørsmål. Det er samtidig preget av åpenhet når det gjelder endringer i rekkefølgen og 

formuleringen av spørsmål, så man kan forfølge de spesifikke svarene som gis og de 

historiene intervjupersonen forteller. (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 156-157) 

 

Som i et semistrukturert intervju hadde jeg på forhånd satt opp hovedspørsmål og temaer jeg 

ville diskutere med informantene (Ryen, 2002). Til tross for at jeg i intervjuguiden hadde 

laget en rekkefølge på spørsmålene, tillot jeg meg å gjøre om på denne og stilte impulsive 

spørsmål underveis. Dette gjorde at jeg kunne følge opp det informantene sa, og bygge videre 

på dette. 

 

Fordi jeg ønsket å få et innblikk i hva norsklærere mener om undervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter, og hvordan de utfører dette, anså jeg denne intervjuformen som 

hensiktsmessig. Da jeg utformet intervjuguiden, var det mine egne antakelser og min 

teoretiske kunnskap som avgjorde hvilke spørsmål jeg stilte. I tillegg til dette stilte jeg 

spørsmål knyttet til det jeg hadde observert da lærerne hadde skriveundervisning, og 

lærerkommentarene de hadde gitt tekstene. Jeg anså det derfor som hensiktsmessig å bruke 

denne intervjuformen, siden den legger opp til at lærerne selv kan komme med andre 

innfallsvinkler og erfaringer som jeg ikke kunne forutse. 
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3.5.2 Prøveintervju  
Før jeg skulle gjennomføre intervjuene, var jeg nødt til å teste om intervjuguiden min ga meg 

de svarene jeg trengte for å besvare problemstillingen min. I tillegg ønsket jeg å bli kjent med 

min rolle som intervjuer. Jeg gjennomførte et prøveintervju med to medstudenter som også 

jobber som norsklærere på to ulike videregående skoler, og gjorde opptak av disse. Å 

gjennomføre prøveintervju er en viktig del av forskningsdesignet fordi det gir mulighet til å 

forbedre spørsmålene som stilles, og er med på å sikre validiteten til datamaterialet (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2011). Cohen mfl. (2011) mener at det å teste ut intervjuet er 

avgjørende for om det blir vellykket.  

 

Etter at jeg hadde gjennomført prøveintervjuene, snakket jeg med intervjupersonene om deres 

opplevelse av intervjuet. Jeg stilte spørsmål rundt spørsmålene, spørsmålsstillingen og min 

rolle som intervjuer. Dette anså jeg som viktig for å kunne gjøre forbedringer før jeg skulle 

intervjue informantene mine. Jeg fikk blant annet tilbakemeldinger på at det av og til kunne 

virke som om det fantes et rett og et galt svar på spørsmålene, og at personene jeg intervjuet 

dermed var redde for å svare feil. Dette kan ses på som en form for ledende spørsmål som i 

noen tilfeller kan virke negativt på intervjuet. Kvale og Brinkmann (2015) poengterer 

imidlertid at ledende spørsmål ikke nødvendigvis er noe negativt, og at det også kan være 

nødvendig for å få de svarene man ønsker. Det blir dermed bevisstheten rundt dette som blir 

viktig. Dette gjorde at jeg endret formuleringene i spørsmålene som kunne virke ledende, og 

var ekstra oppmerksom på dette under intervjuene. Jeg har gjennom oppgaven ønsket at 

leseren skal få et innblikk i hvordan intervjuene faktisk foregikk, slik at de selv kan evaluere 

kvaliteten. Dette har jeg gjort ved å vise til spørsmålene jeg stilte underveis, og ved å legge 

ved intervjuguiden (vedlegg C).  

 

Gjennom å holde prøveintervju fikk jeg også reflektert over spørsmålene jeg stilte, og om 

måten jeg stilte dem på ga meg svar som var nyttige for å besvare problemstillingen. Jeg fikk 

inntrykk av hvilke spørsmål som var relevante, mindre relevante og hva jeg måtte gjøre 

endringer på. Ved å lytte til opptakene jeg gjorde, hørte jeg også at noen av spørsmålene 

måtte gjøres tydeligere. Spørsmålene måtte stilles på en måte som gjorde at informantene 

kunne svare spesifikt på det jeg spurte om, og ikke åpnet for å snakke for generelt om temaet. 
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3.5.3 Intervjuguide  
Intervjuene jeg gjorde tok utgangspunkt i intervjuguiden jeg hadde laget på forhånd (vedlegg 

C). Gjennom prøveintervjuene fikk jeg et innblikk i hvordan jeg på en logisk måte kunne 

strukturere spørsmålene mine. Det er viktig at man skaper en intervjusituasjon med en trygg 

og fortrolig atmosfære, da intervjurollen innebærer at man skaper tillit mellom en selv og den 

som blir intervjuet (Thagaard, 2009). Det kan derfor være en fordel å starte intervjuet med 

nøytrale spørsmål som får personen til å slappe av (Thagaard, 2009). I lys av dette har jeg 

spørsmål som vil være enkle for informanten å svare på i begynnelsen av min intervjuguide. 

Disse dreier seg om hva slags utdanning de har, hvorfor de valgte å bli norsklærere, hva de 

liker best med norskfaget og hva de synes er mer utfordrende.  

 

Etter å ha stilt disse spørsmålene, vil jeg enklere kunne gå over på spørsmål som krever mer 

refleksjon, uten at dette blir ubehagelig. Jeg startet med noen enkle spørsmål om 

undervisning i skriving, før jeg gikk videre med en begrepsavklaring som dreide seg om å 

definere begrepene skriveundervisning og formelle skriftspråklige ferdigheter. Jeg ba 

personene selv definere begrepet skriveundervisning, i tillegg til at jeg supplerte med hva jeg 

legger i begrepet. Begrepet formelle skriftspråklige ferdigheter definerte jeg selv. Det var 

viktig for meg som intervjuer at både informantene og jeg hadde den samme oppfatningen av 

disse begrepene før jeg brukte dem videre. Jeg var blant annet opptatt av at informantene 

forstod at begrepet formelle skriftspråklige ferdigheter ikke kun dreier seg om grammatikk og 

rettskriving. Jeg la frem at det også innebærer andre sider ved skriftspråket som for eksempel 

å kunne skrive gode, varierte setninger og ta gode ordvalg som er tilpasset tekstens formål. 

Jeg presiserte også at selv om jeg brukte begrepet ferdigheter tenkte jeg også på kunnskapen 

man har om dette.  

 

Videre stilte jeg spørsmål som var ment for å kunne besvare problemstillingen min. De fleste 

planlagte spørsmålene var like i de tre intervjuene, mens noen var laget til den bestemte 

informanten, ut ifra hva jeg hadde observert i undervisningen og sett i lærerkommentarene. 

Først stilte jeg noen spørsmål om hvordan de mente man på best mulig måte kan drive 

undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter. Deretter gikk jeg mer spesifikt inn på hva 

som skjedde i klasserommet og hvordan de gir tilbakemeldinger på elevtekster når det gjelder 

dette. Flere av spørsmålene dreide seg også om deres tanker og meninger rundt det å 
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undervise i formelle skriftspråklige ferdigheter. Til slutt i intervjuet åpnet jeg opp for at 

informantene skulle få mulighet til å tilføye noe de ikke hadde fått sagt underveis i intervjuet. 

 

3.5.4 Gjennomføring av intervju  
Alle intervjuene tok plass i grupperom på skolene lærerne jobbet på. Før jeg satte i gang med 

intervjuet, repeterte jeg deler av informasjonsskrivet, og la frem hvordan intervjuet ville 

foregå. Jeg ga også informantene mulighet til å stille spørsmål som gjaldt intervjuet. Deretter 

startet jeg båndopptakerne og begynte å intervjue.  

 

Det er både fordeler og ulemper ved å ta opp et intervju. På den ene siden gir det intervjueren 

mulighet til å konsentrere seg om intervjuets emne og dynamikk, ved at en slipper å ta notater 

og huske formuleringer (Kvale & Brinkmann, 2015). En risiko ved å gjøre opptak er at man 

kan oppleve teknisk svikt, slik at intervjuet ikke blir tatt opp og man mister datamaterialet. 

Ved at lydopptaket var mitt eneste referat fra intervjuet, var det fare for at 

intervjusituasjonens sosiale atmosfære ikke ville bli fanget opp (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Til tross for dette kom jeg frem til at det ville være mest hensiktsmessig å ta opp intervjuet, 

da dette ga meg et fyldigere datamateriale.  

 

Etter at intervjuet var ferdig, takket jeg for at jeg hadde fått følge informantene, og informerte 

om at jeg kunne kontaktes på e-post om de hadde spørsmål angående prosjektet.  

 

3.5.5 Transkripsjon  
Det å transkribere dreier seg om å transformere talespråk til skriftspråk, og gjøres for at det 

skal bli lettere for forskeren å analysere intervjuene (Kvale & Brinkmann, 2015). I denne 

studien har transkripsjonene blitt gjort av lydopptak jeg tok av intervjuene. I de fleste 

intervjuundersøkelser er det noen andre enn forskeren selv som transkriberer opptakene 

(Kvale & Brinkmann, 2015), mens jeg i dette forskningsprosjektet valgte å transkribere 

lydopptakene selv. Det kan ifølge Kvale og Brinkmann (2015) gjøres om forskeren legger 

vekt på kommunikasjonsformene og den språklige stilen i intervjuene. Ved å gjøre det selv 

fikk jeg også muligheten til å reflektere over de sosiale og emosjonelle aspektene ved 

intervjusituasjonen, og jeg kunne allerede under transkripsjonen begynne å analysere 

meningsinnholdet (Kvale & Brinkmann, 2015). 
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Kvale og Brinkmann (2015) skriver at det ikke finnes mange standardregler for hvordan man 

skal utføre en transkripsjon, men at en derimot må ta valg ut ifra hva som er hensikten med 

transkripsjonen. Et av standardvalgene en må ta, er om uttalelsene skal transkriberes ordrett, 

eller om man bør omformulere det til en mer formell, skriftlig stil (Kvale & Brinkmann, 

2015). Da jeg transkriberte det første intervjuet, valgte jeg å ta med alt som ble sagt, inkludert 

tenkelyder som ”eeeh” og ”hmmm”, pauser, latter og sukk. Da jeg skulle lese gjennom 

transkripsjonen, så jeg at dette gjorde teksten uoversiktlig og vanskelig å lese, og jeg gikk 

dermed over til en mer formell, skriftlig stil. Dette kan gjøres om man skal utføre en 

meningsanalyse av store intervjutekster i vanlige intervjuprosjekter, noe som har vært 

hensikten ved denne transkripsjonen (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

I de endelige transkripsjonene av intervjuene har jeg gjort en del skjønnsmessige valg. Det å 

utelate tenkelydene, pausene, latteren og sukkene, ettersom jeg ikke så på dette som relevant, 

gjorde det lettere for meg å formidle intervjupersonens historier til leseren (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Jeg vil poengtere at til tross for disse forenklingene, er intervjuene 

transkribert ordrett, ved at jeg har skrevet ned utsagnene slik de kommer frem i lydopptakene. 

Dette gjorde jeg for å forsikre meg om at jeg ikke utelot poenger som kunne bli relevante når 

jeg skulle tolke intervjuene (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

3.6 Forskerrollen  
I både kvalitative og kvantitative studier vil forskerrollen bringe med seg ulike utfordringer. 

Ved å velge en kvalitativ metode, vil jeg som forsker ha stor påvirkningskraft i og med at jeg 

i alle aspektene ved studien har en nær relasjon til informantene (Creswell, 2014). Dette 

presenterte jeg i forbindelse med de ulike datainnsamlingsmetodene. Videre vil jeg diskutere 

min forforståelse av emnet og hva slags påvirkning det kan ha hatt på forskningsprosjektet.  

 

3.6.1 Forforståelse  
I tolkningsprosessen må forskeren selv sette fenomenene inn i en større sammenheng og 

bringe inn noe nytt til temaene som analyseres (Thagaard, 2009, s. 159). Denne analysen vil 

være nært knyttet til forskerens forforståelse av temaene. Forforståelse dreier seg om at man 

som forsker aldri møter verden forutsetningsløs, og at man dermed alltid vil ha sine egne 

tanker og holdninger rundt det som forskes på (Gilje & Grimen, 2013). Dette kan være 

utfordrende, men som forklart av Gadamer er forforståelse ”et nødvendig vilkår for at 
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forståelse overhodet skal være mulig” (Gilje & Grimen, 2013, s. 148). Det som blir viktig, er 

å være bevisst på dette og at man gjør leseren klar over sin egen forforståelse (Hjardemaal, 

2011).  

 

I oppgavens innledningskapittel tematiserte jeg min forforståelse av temaet. Dette gjorde jeg 

ved å gjøre rede for hvordan jeg selv opplevde undervisningen i formelle skriftspråklige 

ferdigheter da jeg gikk på skolen, samt min oppfattelse av hvordan det foregår i dag. På 

denne måten gjør jeg leserne klar over hvordan min forståelse av og tanker rundt tematikken 

var før jeg satte i gang med prosjektet.  

 

3.7 Analyse av datamaterialet 
Etter at datainnsamlingen er gjennomført, skal datamaterialet analyseres. I dette prosjektet er 

det i hovedsak datamaterialet fra intervjuene som vil bli analysert, men jeg vil også trekke 

frem elevtekstene med lærerkommentarer og observasjonene der det er relevant. Å analysere 

vil i dette forskningsprosjektet dreie seg om at jeg som forsker skaper mening og forståelse 

av materialet (Creswell, 2014).  

 

Som analysemetode har jeg valgt å benytte meg av det Thagaard (2009) kaller temasentrert 

analytisk tilnærming. Jeg sammenligner da svar og utsagn fra de ulike informantene med 

hverandre innenfor de ulike temaene (Thagaard, 2009). Jeg valgte også denne 

analysemetoden for å få hjelp til å forkaste de delene av datamaterialet som ikke var like 

relevante (Creswell, 2014).  

 

For å velge relevante temaer tok jeg utgangspunkt i to ulike forskningsspørsmål: Hvordan 

underviser norsklærere i formelle skriftspråklige ferdigheter i klasserommet? og Hvordan gir 

norsklærere skriftlige tilbakemeldinger som dreier seg om formelle skriftspråklige 

ferdigheter?. Disse ga meg hovedkategoriene norsklærernes skriveundervisning i 

klasserommet og norsklærernes kommenteringspraksis. Dette har jeg brukt som utgangspunkt 

under hele prosessen for å vite hvilket fokus jeg ønsket å ha under undersøkelsene.  

 

Jeg har hatt en hermeneutisk tilnærming til analysen. En slik tilnærming innebærer at man 

forstår fenomener i sammenheng med meningen den er en del av (Gilje & Grimen, 2013). 

Det har vært en bevegelse mellom helhet og del ved at de ulike datamaterialene har blitt 
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analysert hver for seg, men alltid som en del av en helhet. Målet har hele veien vært å finne 

en sammenheng i datamaterialet som kan gi grunnlag for å besvare problemstillingen.  

 

3.8 Kvalitet i prosjektet  
Forskningsprosjektets kvalitet vurderes ut ifra hvorvidt funnene som blir presentert kan sies å 

være gyldige (Ryen, 2002). I en kvalitativ studie som dette vil studiens kvalitet vurderes av 

prosjektets validitet og reliabilitet. I dette kapitlet vil jeg drøfte hvorvidt man kan se på 

funnene mine som sanne, og hvorvidt de kan generaliseres, altså studiens indre og ytre 

validitet. Deretter vil jeg diskutere hvorvidt studien er etterprøvbar, altså reliabiliteten, før jeg 

til slutt tar for meg etiske betraktninger ved studien.  

 

3.8.1 Validitet  
I kvalitative studier dreier validitet seg om hvorvidt slutningene man trekker på grunnlag av 

en studie kan sies å være gyldige (Maxwell, 2013). Det dreier seg altså om gyldigheten i 

slutningene man tar, forskningsprosessen, resultatene man kommer frem til og om forskerens 

opptreden. Jeg har tidligere i kapitlet diskutert hvorvidt metodene jeg har valgt er velegnede 

for å besvare problemstillingen min.  

 

For å forsterke konklusjonene sine, kan man ifølge Creswell (2014) ta i bruk triangulering. 

Dette innebærer at man bruker flere operasjonaliseringer, og for å forbedre validiteten bør 

operasjonaliseringene være så forskjellige som mulig (Kleven, 2011b). Jeg valgte å 

triangulere gjennom å bruke de tre datainnsamlingsmetodene intervju, observasjon og lesing 

av elevtekster med lærerkommentarer. Hver for seg har de alle sine svakheter, men ikke de 

samme, og ved å bruke disse tre tilnærmingene vil jeg kunne kartlegge bedre og mer nyansert 

(Kleven, 2011b). Ved å triangulere forsikret jeg meg også om at informasjonen jeg fikk fra de 

ulike metodene stemte overens.  

 

Maxwell (2013) presenterer to ”validity threats”: ”Researcher bias” og ”reactivity”. 

Researcher bias dreier seg om forskerens forutinntatte holdninger. Som forsker vil man aldri 

møte fordomsfritt, og man har en forståelse av hva man ønsker å finne. Holdningene som ble 

presentert i innledningskapitlet vil også være med på å påvirke slutningene jeg trekker ut av 

forskningen. At jeg synes det å lære elevene å skrive formelt riktig er svært viktig, kan ha hatt 

en påvirkning på prosjektets validitet. Jeg har også underveis i datainnsamlingen forventet å 
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gjøre visse funn. Maxwell (2013) mener det ikke er noe poeng å distansere seg fra egne 

holdninger, men at man må være klar over disse. Det er derfor viktig at jeg er oppmerksom 

på at dette kan ha påvirket både gjennomføringen av studien og analysene jeg har gjort. 

Reactivity handler om at man som forsker alltid vil påvirke situasjonen og ha en effekt på de 

som blir forsket på. Dette kan og vil oppstå både under observasjon i klasserommene og i 

intervjusituasjonene. Det er ikke noe mål i seg selv å unngå å påvirke situasjonene, men man 

må være klar over dette og undersøke hvordan man kan gjøre det på en fornuftig måte 

(Maxwell, 2013).  

 

Validiteten innenfor både intervjuene, observasjonene og lærerkommentarene, og min 

analyse av disse, er avgjørende for kvaliteten på studien. Derfor ønsker jeg å se på 

validitetstrusler innenfor de ulike datainnsamlingsmetodene. På denne måten vil jeg kunne 

svare på om funnene jeg har gjort er sanne og om konklusjonene er gyldige. Dette vil dreie 

seg om studiens indre validitet, som innebærer å vurdere hvorvidt funnene mine kan anses 

som sanne. 

 

Observasjon  
Da jeg gikk inn i klasserommene, hadde jeg meninger om hvordan skriveundervisning bør 

foregå. Dette påvirket meg mens jeg observerte, da det enten bekreftet meningene mine eller 

strittet imot dem. Som nevnt trenger man ikke distansere seg fra disse holdningene, men man 

må være klar over dem (Maxwell, 2013). Jeg var dermed ekstra oppmerksom på at jeg ikke 

kun måtte se etter det jeg ønsket og forventet å se, men observere det som faktisk skjedde.  

 

Som observatør i et klasserom er det viktig å ta i betraktning at man kan påvirke situasjonen, 

og at elevene og læreren i klasserommet kan oppføre seg annerledes fordi forskeren er til 

stede (Kleven, 2011a, s. 42). I dette tilfellet kan lærerne for eksempel ha tilpasset 

skriveundervisningen slik at den skulle passe prosjektet mitt (Maxwell, 2013). Likevel 

oppholdt jeg meg, som nevnt i kapittel 3.3, i klasserommene over flere uker, og det kan 

dermed tenkes at jeg etter hvert ble ”usynlig” for elevene (Thagaard, 2009).  

 

Det er umulig for en observatør å se alt som foregår i et klasserom. Jeg brukte et 

observasjonsskjema (vedlegg D) for å notere ned så mye som mulig av det jeg fikk med meg, 

men noe kan selvsagt ha falt bort og vil svekke validiteten (Maxwell, 2013). 
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Elevtekster med lærerkommentarer 
Min tanke på forhånd var at elever på ungdomsskolen gjør en del feil når det gjelder det 

formelle ved skriftspråket, men at lærere ikke kommenterer dette i tekstene deres. Dette kan 

ha ført til at jeg aktivt lette etter feil i elevteksten og undersøkte om læreren ga elevene 

tilbakemeldinger på det, noe som kan være med på å svekke validiteten. Likevel var jeg helt 

fra jeg begynte å lese lærerkommentarene bevisst på mine egne forventninger. Jeg distanserte 

meg ikke fra holdningene jeg hadde, men var bevisst på at det var hvordan lærerne 

kommenterte elevens språklige feil jeg var interessert i, og ikke det å lete etter alle mulige 

språkfeil. 

 

Noe annet som kan ha svekket den indre validiteten, er at lærerne visste at jeg skulle bruke 

tilbakemeldingene deres i forskningen min. På denne måten oppstår det Cohen mfl. (2011) 

kaller Hawthorne-effekten. Det innebærer i dette tilfellet at lærerne var klar over at jeg ville 

lese kommentarene deres og se på hvordan de ga tilbakemeldinger på elevenes formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Dette kan ha ført til at de ikke ga tilbakemeldinger på tekstene slik 

de ellers ville gjort. I intervjuene spurte jeg lærerne om de ga tilbakemeldinger slik de ellers 

pleier å gjøre. Det mente lærerne at de gjorde, men de trakk også frem at de muligens kan ha 

vært litt ekstra oppmerksomme på språklige feil, noe som vil svekke validiteten. 

 

Intervju 
I en intervjusituasjon vil det kunne oppstå en asymmetrisk maktfordeling mellom den som 

intervjuer og intervjupersonen, hvor den som intervjuer som regel er den sterkeste parten 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Da jeg intervjuet, var det viktig for meg at det først og fremst 

var intervjupersonenes tanker og meninger som kom frem, og ikke mine egne. Jeg varierte 

mellom korte og enkle spørsmål som ga intervjupersonen mulighet til å svare konkret på det 

jeg lurte på, samtidig som noen av spørsmålene var mer åpne og ga lærerne anledning til å 

snakke mer fritt og utfyllende. Dermed fikk jeg et innblikk i deres tanker og meninger. En 

annen validitetstrussel Kvale og Brinkmann (2015) legger frem, er at intervjueren stiller 

ledende spørsmål. Dette fikk jeg som nevnt også tilbakemeldinger på under prøveintervjuene. 

Det gjorde at jeg endret noen av spørsmålene i intervjuguiden, i tillegg til at jeg var 

oppmerksom på dette underveis i intervjuene.  

 
Når man intervjuer en person, vil det alltid være en mulighet for at intervjupersonen ikke 

forteller sannheten. Hvis det intervjupersonen sier er usant, vil dette være en trussel for 
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validiteten. Likevel kan det personen sier fortelle noe om hvordan hun eller han selv oppfatter 

situasjonen, og det er noe man må ta til betraktning (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved at jeg 

også har gjennomført observasjoner og sett på lærerkommentarene, har jeg kunnet sjekke om 

det de sa de gjorde i intervjuene, stemte overens med det de faktisk gjorde. Hvis det hadde 

vært store forskjeller mellom det lærerne sa de gjorde, og det jeg så i klasserommet og i 

lærerkommentarene, hadde jeg hatt god grunn til å stille spørsmål ved om det de sa i 

intervjuene var sant. Jeg så likevel ikke at noe de sa i intervjuene ikke stemte overens med 

det de gjorde i klasserommet, og ser ingen grunn til å tvile på det de sa.  

 

Et annet spørsmål knyttet til studiens validitet er om jeg har målt det jeg ønsket å måle (Kvale 

& Brinkmann, 2015), og validitet knyttet til begrepet formelle skriftspråklige ferdigheter blir 

sentralt. I og med at dette er et begrep jeg selv har utformet ut ifra hvilke sider ved 

skriveundervisningen jeg ønsket å undersøke, er ikke dette et begrep lærerne kjenner fra før 

og vet hva innebærer. Jeg brukte derfor tid på begrepsavklaring i intervjuet. Dette gjorde jeg 

for å forsikre meg om at intervjupersonene og jeg hadde den samme oppfatningen av 

begrepet før vi skulle diskutere hvordan de jobber med dette i skriveundervisningen.  

 

3.8.2 Generaliserbarhet  
Til nå har studiens indre validitet blitt drøftet. Når det er snakk om generaliserbarhet står ytre 

validitet sentralt. Ytre validitet er knyttet til det å kunne generalisere statistisk signifikante 

resultater til andre enn de som er undersøkt (Cohen mfl., 2011).  

 

For å oppnå ytre validitet har jeg i denne studien valgt informanter fra tre ulike 

ungdomsskoler som har ulike klasser å forholde seg til. På denne måten har jeg fått innsikt i 

flere måter å bedrive skriveundervisning på. Likevel er denne gruppen informanter alt for 

liten til at den kan brukes til å si noe om hele populasjonen. Dette er heller ikke skoler som 

representer de store forskjellene man kan finne mellom ungdomsskoler i Norge. Jeg vil også 

igjen understreke at det å generalisere funnene mine aldri har vært en hensikt med studien.  

 

Til tross for dette har jeg gjennom studien jobbet mot å finne praktiske implikasjoner når det 

gjelder hvordan norsklærere legger opp skriveundervisning for å forbedre elevers formelle 

skriftspråklige ferdigheter, noe som kan ha en viss overføringsverdi. I diskusjonsdelen vil jeg 
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videre se funnene mine opp mot tidligere studier. Om det finnes sammenhenger her, vil det 

kunne styrke overføringsverdien. 

 

3.8.3 Reliabilitet  
Reliabilitet betyr egentlig pålitelighet (Kleven, 2011b). I et forskningsprosjekt vil 

reliabiliteten dreie seg om i hvilken grad studien er etterprøvbar (Cohen mfl., 2011). Om 

studien har god reliabilitet, skal det være mulig for andre forskere å finne det samme 

resultatet om de utfører en studie på samme måte på et annet tidspunkt (Cohen mfl., 2011). 

Informantene og konteksten må også være den samme (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

I en studie som dette vil det være svært vanskelig å oppfylle disse kravene. Når man tar i bruk 

metodene observasjon, intervju og lesing av elevtekster med lærerkommentarer, vil 

forskerens rolle være av svært stor betydning, og det vil ikke minst være veldig 

kontekstavhengig. Kvale og Brinkmann (2015) skriver for eksempel at ledende spørsmål som 

dukker opp underveis, vil kunne være med på å påvirke utfallet av intervjuet. Jeg ønsker 

likevel ikke å se bort ifra reliabiliteten. Gjennom grundig å legge frem min forforståelse for 

temaet, hvordan jeg har valgt ut informanter, hva slags kontekst det er gjort i, fremgangen for 

dette, samt vedlagt observasjonsskjema, intervjuguide og datamateriale i form av sitater, 

ønsker jeg at leseren skal få en forståelse av og mulighet til å vurdere påliteligheten. 

 

3.8.4 Etiske betraktninger  
I et forskningsprosjekt som dette vil det dukke opp en rekke etiske problemstillinger. Disse 

bør man ifølge Kvale og Brinkmann (2015) ta hensyn til helt fra begynnelsen av 

undersøkelsen, og til det endelige produktet er ferdigstilt. Jeg vil nå legge frem hvordan jeg 

har jobbet for å opprettholde god forskningsetikk.   

 

Det første jeg gjorde for å imøtekomme de etiske retningslinjene var å melde prosjektet mitt 

til NSD (Norsk senter for forskningsdata). Dette er et krav til alle studier som behandler 

personopplysninger. I meldeskjemaet la jeg frem hva prosjektet ville dreie seg om, og 

hvordan jeg ville gå frem metodisk. Etter noen uker mottok jeg godkjenning, samt en 

kommentar med retningslinjer jeg måtte følge da jeg skulle samle inn elevtekster (vedlegg E). 

I kommentaren fikk jeg en anbefaling om at jeg burde informere elevene og deres foreldre 

om at jeg kom til å observere dem og ta inn tekstene deres, noe jeg også gjorde.  
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Videre vil jeg legge frem hvordan jeg har gått frem for å ivareta etiske retningslinjer. Jeg vil 

ta utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns (2015) sentrale punkter: informert samtykke, 

konfidensialitet, konsekvenser for deltakerne og min rolle som forsker.  

 

Informert samtykke innebærer ”at forskningsdeltakerne informeres om undersøkelsens 

overordnede formål og om hovedtrekkene i designet, så vel som om mulige risikoer og 

fordeler ved å delta i forskningsprosjektet” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 104). I tillegg til 

dette skal deltakerne vite at de deltar frivillig, og at de når som helst kan trekke seg fra 

undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2015). Allerede da jeg spurte lærere om de ønsket å 

være informanter, la jeg frem undersøkelsens formål og metoden jeg ville bruke, i tillegg til 

hva slags rolle de og deres elever ville ha i prosjektet. Da informantene hadde sagt ja til å  

delta i prosjektet, sendte jeg dem et informasjonsskriv (vedlegg A). I informasjonsskrivet har 

jeg fokusert på hvordan dataene vil behandles både under og etter prosjektet, hvem som har 

tilgang på informasjonen og at de når som helst kan trekke seg fra prosjektet uten å oppgi 

noen grunn til dette. Jeg ba alle informantene signere informasjonsskrivet for å forsikre meg 

om at de hadde lest og gjort seg forstått med prosjektet (vedlegg A). I samråd med NSD 

sendte jeg også ut et informasjonsskriv til elevene (vedlegg B). Her la jeg frem at tekstene de 

skrev ville bli samlet inn, men at de var anonymiserte, og at de kunne velge å reservere seg 

mot dette. I tillegg til informantene og elevene fikk også ledelsen på de ulike skolene 

informasjon om prosjektet. Disse sendte meg godkjennelse til å gjennomføre prosjektet på e-

post.  

 

Konfidensialitet blir tatt i bruk for å beskytte deltakernes privatliv og identitet (Ryen, 2002, s. 

209). Dette har vært viktig for meg å ta hensyn til under hele prosjektet. Etter at jeg hadde 

observert, samlet inn elevtekster med lærerkommentar og intervjuet informantene, ble denne 

informasjonen oppbevart på en datamaskin. Denne datamaskinen har under hele prosjektet 

vært passordbeskyttet og oppbevart på et trygt sted. Alle informantene som er nevnt i denne 

oppgaven er anonymiserte, og informasjonen de har gitt kan dermed ikke spores opp til de 

gjeldene personene.  

 

Når det gjelder konsekvenser for deltakerne, skriver Kvale og Brinkmann (2015) at risikoen 

for å skade en deltaker bør være minst mulig. De skriver også at summen av potensielle 

fordeler for deltakerne og betydningen av den oppnådde kunnskapen bør veie tyngre enn det 

som kan være negativt (s. 107). I denne studien har risikoen for at det kan skape negative 
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konsekvenser for deltakerne vært lav. Likevel har jeg underveis i prosjektet vært 

oppmerksom på at det kan komme opp informasjon som kan være negativ for informantene, 

uten at det har oppstått noen utfordringer her.  

 

Min rolle som forsker har allerede blitt lagt frem i delen om validitet og reliabilitet, hvor jeg 

diskuterer viktige sider ved forskerrollen i både observasjonen, lesingen av 

lærerkommentarene og intervjuene. Jeg har som forsker under hele prosjektet handlet i tråd 

med etiske retningslinjer for å beskytte deltakerne, noe jeg har gjort greie for gjennom 

metodekapitlet.  
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4 Analyse 
I dette kapitlet skal jeg presentere analysen jeg har gjort av studiens datamateriale. Som nevnt 

i metodekapitlet, vil fokuset ligge på intervjuene jeg gjorde av informantene, som er studiens 

primærdata. Jeg vil trekke inn observasjonene og gjennomgangen av elevtekstene med 

lærerkommentarer der det er relevant. Hovedfunnene skal diskuteres i oppgavens 

diskusjonsdel.  

 

I metodedelen la jeg frem hvordan de to forskningsspørsmålene Hvordan underviser 

norsklærere i formelle skriftspråklige ferdigheter i klasserommet? og Hvordan gir 

norsklærere skriftlige tilbakemeldinger som dreier seg om formelle skriftspråklige 

ferdigheter? har ledet frem til hovedkategoriene norsklærernes skriveundervisning i 

klasserommet og norsklærernes kommenteringspraksis. På bakgrunn av dette vil jeg i 

innledningen til de to delkapitlene presentere hovedfunnet, før jeg presenterer funnene som 

har ledet frem mot dette. Før jeg legger frem funnene, vil jeg presentere de tre ulike lærerne. 

Til slutt i kapitlet vil jeg oppsummere hovedfunnene, som videre blir diskutert i 

diskusjonskapitlet. 

 

4.1 Presentasjon av lærerne 
I oppgavens metodedel presenterer jeg de ulike informantene. Jeg vil nå gi en grundigere 

beskrivelse av informantene og legge mer vekt på deres tanker og meninger om undervisning 

i klasserommet, og om hvordan de gjennom tekstkommentarer gir tilbakemeldinger på 

elevenes formelle skriftspråklige ferdigheter. Beskrivelsene baserer seg først og fremst på 

intervjuene jeg gjorde av dem.  

 
Siw 
Som nevnt er Siw 45 år og har jobbet 17 år i skolen. I tillegg til å være norsklærer underviser 

hun i tysk. Siw liker norskfaget, og snakker om litteratur som det hun liker best å undervise i, 

mens hun synes det å rette elevenes tekster er det mest utfordrende med faget. 

 

Når det gjelder hvordan hun underviser i formelle skriftspråklige ferdigheter, sier hun at hun 

og kollegaene hennes på skolen forventer at elevene skal kunne ganske mye om dette fra 

barneskolen, og at de derfor ikke jobber så mye med det på ungdomsskolen, spesielt ikke i 

plenum. Likevel sier hun at mange av elevene mangler disse ferdighetene.  
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For å forbedre elevenes formelle skriftspråklige ferdigheter mener hun at mengdetrening, og 

det å bli ”plukka på underveis av læreren”, er det som fungerer best. Hun sier at hun går mye 

rundt i klasserommet og snakker med elevene mens de skriver tekster. Da kommenterer hun 

hva i tekstene deres som burde endres på og hva som kan gjøres bedre, noe jeg også så ved å 

observere undervisningen hennes. Selv om hun jobber lite med formelle skriftspråklige 

ferdigheter i plenum, sammenligner hun den nynorske grammatikken med 

bokmålsgrammatikk når de har nynorskundervisning i plenum. På denne måten får de likevel 

litt eksplisitt grammatikkundervisning.  

 

Når hun gir lærerkommentarer, bruker hun kommentarfunksjonen i Word og gir 

kommentarer i margen underveis i teksten. Disse kommentarene omhandler både innholdet 

og språket i teksten. Hun gir også elevene en avsluttende kommentar nederst i dokumentet, i 

tillegg til at hun fyller ut et vurderingsskjema hvor hun krysser av om elevene har høy, 

middels eller lav måloppnåelse innenfor ulike aspekter ved teksten. Hun mener det er viktig å 

ikke rette absolutt alle feil. Når jeg spør hva hun velger å rette på, svarer hun: ”For du får 

sånn blikk da, så bare ser du også ser du litt hva eleven sliter med. Også velger du kanskje å 

plukke mest på det”. Hun innrømmer videre at hun ikke alltid er like bevisst på hva hun 

velger å kommentere og hva hun ikke kommentarer.  

 

I tråd med undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter spurte jeg lærerne om hva de 

tenker om sine egne kunnskaper i dette. Ikke når det gjelder hvor dyktige de er til å skrive 

språklig korrekt, men når det kommer til å finne feil i elevtekster, forstå hvorfor det er feil, og 

ikke minst kunne forklare dette til elevene. På dette svarer Siw at hun ser på kunnskapene 

sine om dette som gode, og at hun ikke minst føler at hun formidler det videre på en god 

måte. Hun trekker også frem at de jobbet mye med dette på skolen da hun var ung, og at det 

var mye viktigere å skrive språklig korrekt da enn det hun opplever det er på skolen hun 

jobber på. Dette sier hun også kan ha bidratt til hennes kunnskaper på feltet.   

 
Brede 
Brede er 29 år og har jobbet i skolen i 9,5 år. I tillegg til å undervise i norsk, underviser han i 

KRLE og har tidligere undervist i fag relatert til utdanningen sin i kunst og håndverk. Han 

beskriver norskfaget som et fag han liker veldig godt, og sier at det var derfor han valgte å bli 

norsklærer. Det han liker best med norskfaget er å undervise i skjønnlitteratur, og spesielt det 

å lære elevene hvordan man skriver skjønnlitterære tekster. Når jeg spør hva som er mest 
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utfordrende med faget, trekker han frem at ”Det mest utfordrende med å undervise i norsk er 

at man har forsvinnende lite tid per elev og per tekst”. 
 

Nettopp på grunn av den korte tiden han sier han har mulighet til å bruke på hver elev og 

tekst, har han ofte en oppsummerende undervisningsøkt etter at elevene har skrevet en tekst 

og fått tilbakemeldinger på denne, slik som den ene undervisningsøkten jeg observerte. Dette 

trekker han frem som en av måtene han jobber med elevenes formelle skriftspråklige 

ferdigheter på. ”Det er en time hvor jeg oppsummerer det jeg ser på som de største 

utfordringene for klassen totalt sett. Da får de det som en felles gjennomgang, og de får lov til 

å stille spørsmål og i det hele tatt.”. Her underviser han altså klassen i plenum. Dette gjør han 

også når han underviser klassen i nynorsk og de jobber med nynorsk grammatikk. Da er han 

imidlertid svært opptatt av bestandig å sammenligne det med bokmål. ”Så vi har liksom ikke 

nynorskgrammatikk. Vi har grammatikk, også sammenligner vi”. Noen ganger jobber de 

også med deltreningsoppgaver som omhandler grammatikk. Selv om elevene av og til kan 

like dette, trekker han frem at det fort kan bli kjedelig for dem, og at han ikke nødvendigvis 

ser at denne kunnskapen overføres til tekstene de skriver.  

 

Det han trekker frem som den beste måten å jobbe med skriving og formelle skriftspråklige 

ferdigheter på, er å gå rundt i klasserommet og hjelpe hver enkelt elev samtidig som de 

skriver en tekst. Her ser han på tekstene til elevene, og hjelper dem med det han anser som 

det viktigste å mestre. En annen metode han trekker frem og som han mener har fungert godt, 

er at elevene underveis i skrivingen av en tekst får bytte tekst med en annen elev og gi 

hverandre tilbakemeldinger. Han gir dem da beskjed om hva de skal se etter og gi hverandre 

tilbakemeldinger på, og opplever at elevene er bedre på å se andres feil enn sine egne.  

 

Brede nevner flere ganger at det er viktig å gi elevene fokusområder hver gang de skal skrive 

en tekst. Hvordan disse er utformet varierer fra gang til gang, og er tilpasset hva slags tekst de 

skal skrive, og inneholder blant annet språk. Da jeg observerte dem, dreide fokusområdene 

seg om hvordan de på en god måte kan dele teksten inn i en innledning, hoveddel og 

avslutning, og det språklige elementet var setningsstartere som det var gitt flere eksempler på.  

 

Når han gir skriftlige tilbakemeldinger på elevtekster, kommer disse i form av én avsluttende 

tilbakemelding på hver tekst. Her kommenterer han hva som var bra med teksten og hva som 

kan gjøres bedre. Disse kommentarene dreier seg blant annet om språk, og i noen tilfeller er 
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språkfeil markert med farger i teksten, og forklart i den avsluttende tilbakemeldingen. I 

motsetning til elevene i Siw og Solveigs klasser får ikke Bredes elever karakterer underveis i 

semesteret, kun en avsluttende karakter per semester. Brede mener det er viktig å tenke nøye 

gjennom hva slags tilbakemeldinger man gir når det gjelder språket, og at om man skal gi en 

slik kommentar, er man avhengig av at eleven faktisk forstår den. På grunn av dette mener 

han at det fungerer bedre å snakke med elevene om dette mens de skriver tekster. ”Problemet 

er jo at de ikke nødvendigvis skjønner det når det står skrevet”.  

 

I likhet med Siw mener Brede at han har gode kunnskaper innenfor formelle skriftspråklige 

ferdigheter, og sier at han ikke har noe vanskeligheter med verken å finne eller forklare 

hvorfor noe ved språket eller grammatikken er feil. Den eneste grunnen til at han av og til 

kan synes det er vanskelig, er at elevene synes det er uinteressant og vanskelig.  

 

Solveig 
Solveig er 27 år gammel og har jobbet i skolen i 2,5 år. I tillegg til å undervise i norsk, 

underviser hun i samfunnsfag og kroppsøving. I motsetning til de andre lærerne tok Solveig 

utdanning i norsk etter at hun hadde startet å jobbe fulltid som lærer. Hun sier at hun først og 

fremst gjorde det av praktiske årsaker, men at hun absolutt har en interesse for å undervise i 

de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, i tillegg til at hun liker å undervise i blant 

annet dialekter, språkhistorie og litteratur. Når jeg spør hva som kan være utfordrende med 

norskfaget, svarer hun at det til tider er vanskelig å vite hvordan man skal gi gode 

tilbakemeldinger på elevtekster.  

 

Når hun skal undervise i formelle skriftspråklige ferdigheter, forteller hun at det er vanskelig 

å jobbe med dette i full klasse, fordi elevene er på ulikt nivå. Skolen Solveig jobber på, legger 

vekt på at elevene skal skrive alt av tekster på skolen. Det gjør at hun får mulighet til å gå 

rundt og hjelpe dem mens de skriver. Hun stiller spørsmål til tekstene, og hjelper dem med å 

rette på språkfeil og gjøre språket bedre. I likhet med Brede har hun i noen tilfeller også fått 

elevene til å gi kommentarer til hverandres tekster ut ifra kriterier hun skriver på tavla. 

 

Solveig benytter seg også av fokusområder. Disse varierer fra gang til gang, og er tilpasset 

hva slags tekst de skal skrive. De inneholder imidlertid alltid punkter som omhandler språk, 

og ofte linker til Språkrådets nettsider om grammatiske temaer hun ønsker å fokusere på der 
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og da. Til de svakeste elevene har hun i noen anledninger gitt fyll inn-oppgaver, men mener 

dette ikke er helt overførbart til det å skrive tekster.  

 

Når Solveig gir tilbakemeldinger på elevtekster, bruker hun kommentarfunksjonen i Word i 

løpende tekst. Hun fyller også ut et vurderingsskjema hvor hun krysser av om elevene har 

høy, middels eller lav måloppnåelse innenfor ulike aspekter ved teksten, i tillegg til en 

avsluttende kommentar med hva som var bra og hva som kan gjøres bedre neste gang. Hun 

sier i intervjuet at hun retter selektivt. Dette begrunner hun med at ikke alle elevene er like 

flinke til å bruke kommentarene, og at det dermed kan være lettere for dem om de kun får 

noen få personlige fokusområder å forholde seg til. Videre forteller hun at elevene etter hver 

skriveoppgave skriver en skrivelogg. Her skal de skrive hva de er fornøyde med, hva de vil 

gjøre annerledes neste gang, og hvilke språkfeil de må jobbe videre med.  

 

På spørsmålet om hennes egne kunnskaper om formelle skriftspråklige ferdigheter forteller 

Solveig at hun føler hun strekker til når hun skal undervise ungdomsskoleelever i dette. Hun 

sier at hun ser de fleste feil svært tydelig, og kan forklare hvorfor det er feil. Det eneste hun 

trekker frem som vanskelig, er å forklare kommaregler videre. Dette er til dels fordi hun 

synes det kan være vanskelig selv, men mest fordi hun må bruke andre grammatiske begreper 

for å forklare dette, og det er hun ikke sikker på om elevene forstår. 

 

4.2 Norsklærernes skriveundervisning i klasserommet 
I intervjuenes begrepsavklaring gjorde både intervjupersonene og jeg greie for hva som ligger 

i begrepet skriveundervisning. Her ble vi enige om at skriveundervisning omhandler både det 

som skjer i klasserommet, gjennom lærernes tekstkommentarer og i muntlige samtaler med 

elevene. Studiens første forskningsspørsmål er Hvordan underviser norsklærere i formelle 

skriftspråklige ferdigheter i klasserommet?. Det dreier seg dermed om skriveundervisningen 

som foregår i klasserommet, og hvordan norsklærere gjennom denne går frem for at elevene 

skal forbedre sine formelle skriftspråklige ferdigheter.  

 

Gjennom intervjuene kommer det frem at alle lærerne ser viktigheten av at elevene mestrer 

det å skrive formelt riktig. Et hovedfunn er likevel at lærerne driver lite med 

plenumsundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter, men det er noe som jobbes med i 

helklasse når alle elevene er til stede. Dette vil bli presentert gjennom tre funn. Det første 
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funnet dreier seg om at lærerne underviser lite i plenum, men også om hvordan de i noen 

tilfeller faktisk gjør det. Det andre funnet handler om bruk av deltreningsoppgaver, og det 

tredje omhandler hvordan lærerne synes det fungerer best å arbeide når målet er at elevene 

skal forbedre sine formelle skriftspråklige ferdigheter. 

 

4.2.1 Plenumsundervisning  
I intervjuene forteller lærerne at de underviser lite i formelle skriftspråklige ferdigheter i 

klasserommet, spesielt i plenum. Dette ble også bekreftet gjennom observasjonene jeg gjorde. 

Plenumsundervisning i dette tilfellet dreier seg om at læreren underviser mens elevene sitter 

og hører på, og eventuelt bidrar ved å rekke opp hånda og si noe. Dette er noe lærerne gjør 

lite:  

 
Når det gjelder det du snakker om med sånne formelle ferdigheter, og hvis man da 

tenker selve rettskrivinga, så synes jeg det varierer veldig fra elev til elev. Så det er 

litt vanskelig å ta i full klasse rett og slett. […] Det jeg er litt redd for er jo det at det 

kan bli litt sånn generelt på tavla. […] Men samtidig at det er et sprik i en klasse. 

Noen kan finne det med orddeling for eksempel… Eller, stor og liten bokstav, at det 

synes de… Gjerne sterke elever tenker at: ”Hallo, hva slags utbytte får jeg av det 

her?”. (Solveig)  

 
Det kommer frem at Solveig synes det er vanskelig å gjøre plenumsundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter hensiktsmessig for alle elevene, og at det er en av grunnene til at 

hun driver lite med dette. Også Brede sier i intervjuet at det kan være utfordrende å undervise 

i formelle skriftspråklige ferdigheter i plenum, og at han tenker at noen elever ikke får noe ut 

av det, spesielt ikke de svakeste. Dette sier også Siw seg enig i.  

 

Siw og Solveig oppgir også en annen grunn til at de ikke underviser så mye i formelle 

skriftspråklige ferdigheter i plenum. Dette er at de forventer at elevene kan en del om dette 

fra barneskolen. Siw sier blant annet at de på hennes skole forventer at elevene stiller med 

kunnskap om grammatikk fra barneskolen, samtidig som hun ser det mangler veldig. Om 

dette sier Solveig følgende: 

 

Nå har vi jo nettopp starta med sånn norsksamarbeid med barneskolen og de skal visst 

kunne det fra barneskolen. Men det kan godt hende jeg har gitt tilbakemelding: 
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”Sjekk substantiv hankjønn” til noen som ikke vet hva substantiv er. Det kan være. 

(Solveig) 

 
Selv om lærerne rapporterer at de driver lite med plenumsundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter, er det et unntak for Brede. Selv om han synes det er vanskelig 

fordi noen ikke får noe ut av det, er han oppmerksom på dette, og tar hensyn til det:  

 

Så sånn som i dag når jeg har gitt dem felles tilbakemelding, og jeg ber dem skrive 

opp tips til seg selv ut fra det jeg skriver, og jeg ser jo mange lar det være, så gir det 

meg også en veldig god tilbakemelding på hvilke av disse elevene som faktisk er på et 

såpass lavt nivå at de heller ikke forstår den tilbakemeldinga. Og de noterer jeg meg 

bak øret littegrann. Og jeg vet jo allerede omtrent hvem det er som ikke klarer å henge 

med på det, men de må prøve. (Brede) 

 

Undervisningsøkta Brede beskriver her var den eneste formen for skriveundervisning jeg 

observerte av denne typen. Han ser også fordeler med å gjøre dette, noe som er grunnen til at 

han benytter seg av denne typen undervisning: 

 

Men nå fikk de hvert fall beskjed om å skrive ned hvis de sliter med å og og-regelen, 

hvis de vet at dette er noe de av og til har fått beskjed om at er feil, så skriver de det 

ned på teksten sin. Og de sparer på notatet, de lagrer denne teksten, så skal de hente 

den opp på skrivedagen. (Brede) 

 
Noe alle imidlertid forteller at de gjør i plenum, er å gå gjennom vurderingskriteriene som er 

gitt til oppgaven elevene skal skrive. Dette var også noe jeg observerte i alle klasserommene. 

Ved å lese gjennom vurderingskriteriene ser jeg også at alle inneholder elementer som kan 

ses i sammenheng med formelle skriftspråklige ferdigheter. I Siws klasse var det tre kriterier 

som var plassert under overskriften ”språk og stil”: ”språket er flytende variert, nyansert; 

stilen kler budskapet, er objektiv/engasjert; målgruppe: språket er treffsikkert og tilpasset 

målgruppa”. Det var også et punkt under overskriften ”formelle ferdigheter”: ”Rettskriving 

og ortografi er korrekt og tegnsetningen variert og hensiktsmessig”. I vurderingskriteriene 

Brede la frem skilte han mellom lav, middels og høy måloppnåelse. Innenfor høy 

måloppnåelse står det følgende om språk: ”Du bruker et variert og presist språk og har ingen 

skrivefeil i høyfrekvente ord, samt god setningsoppbygging”. I vurderingskriteriene Solveig 
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benyttet seg av, er det to kriterier som dreier seg om språk: ”God setningsoppbygging og 

variert språk med passende tekstbindinger” og ”God rettskriving og tegnsetting. Det er lett å 

skjønne hva du mener”. Når jeg spør Brede hvordan han legger frem vurderingskriteriene, 

svarer han følgende:  

 

Også pleier jeg alltid å presentere vurderingskriteriene her. Det er jo lav, middels og 

høy. Så leser vi alltid middels først, og det ender ofte med det, så leser jeg sammen 

med dem som lurer på noe. Så leser vi kanskje de kriteriene på høy, og snakker om 

hvordan de skal oppnå det. (Brede) 

 

Her forklarer Brede at han oftest kun leser vurderingskriteriene for middels måloppnåelse, 

men at de leser kriteriene for høy måloppnåelse om det viser seg å kunne være relevant for 

noen av elevene.  

 

I likhet med Brede deler også de andre lærerne vurderingskriteriene for den gjeldene teksten 

de skal skrive med elevene, og når jeg spør Solveig hvorfor hun velger å gjøre dette, svarer 

hun følgende:  

 

Nei, det vi håper er jo at de skal se hva det er… Hvilke kriterier er det som gjelder for 

en god tekst. Hva er det vi vil at de skal jobbe mot, hvilke områder de skal ha fokus 

på da. (Solveig) 

 

Når jeg spør Siw hvorfor hun velger å dele vurderingskriteriene med elevene sine, og om hun 

ser på det som hensiktsmessig, svarer hun: 

 

Jeg tenker at det er bra for dem. For da får de et innblikk i hva... Det er jo et språk 

nesten i seg selv. Vurderingsspråket om norsk. Det er jo eksamen, og det er 

vurderingskriterier der. [...] At de allerede nå får litt sånn… At de venner seg til det. 

(Siw)  

 

Vurderingskriteriene som blir presentert, brukes gjennom hele forløpet hos alle  

klassene, og er utgangspunktet for elevene når de skal skrive tekstene, og for lærerne når de 

skal gi tilbakemeldinger.  
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Til tross for at lærerne sier de underviser lite i formelle skriftspråklige ferdigheter i plenum i 

elevenes hovedmål, sier alle at dette er noe de gjør når de underviser i sidemål. I tråd med 

dette mener Brede og Siw at det helt naturlig oppstår grammatikkundervisning i hovedmål 

også. Dette skjer ved at de sammenligner nynorskgrammatikken med grammatikken i 

bokmål. 

 

Ofte når jeg har nynorsk, så sammenligner vi med bokmål. Hele tiden. Så vi har 

liksom ikke nynorskgrammatikk. Vi har grammatikk, også sammenligner vi. Ja, stort 

sett. (Brede) 

 

Brede bruker altså undervisningsøktene som er satt av til å jobbe med nynorskgrammatikk til 

å sammenligne det med grammatikken i bokmål. Siw sier hun gjør det samme: 

 

Spesielt i forhold til ordklasser selvfølgelig. Bøye verb, bøye substantiv. Ordklasser.. 

Det er jo egentlig det, da. For da går en jo mye gjennom bokmålen der i forhold til at 

vi sammenligner jo hele tiden. Det skal vi også i forhold til kompetansemåla. Så skal 

jo nynorsk.. Man skal jo sammenligne de to måla. (Siw) 

 

Hensikten med dette er at elevene også lærer noe om bokmålsgrammatikk, til tross for at 

dette ikke er fokuset der og da.  

 

Vi ser altså at lærerne driver lite med plenumsundervisning i forbindelse med formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Dette sier de er fordi elevene er på så ulike nivåer at mange ikke 

vil få noe ut av det, og fordi de regner med at elevene skal kunne dette fra barneskolen. 

Likevel ser vi at Brede bruker litt tid på dette fordi han mener elevene hvert fall blir ekstra 

klar over feilene sine og kan notere det ned. Lærerne mener også det er relevant å dele de 

gjeldene vurderingskriteriene for hver tekst, slik at både elevene og lærerne vet hva de skal 

fokusere på i forbindelse med skriving av tekst og når de gir tilbakemeldinger. To av lærerne 

benytter sidemålsundervisningen til å sammenligne nynorskgrammatikk med grammatikken i 

bokmål, og mener dette muligens gir dem mer kunnskap om å skrive språklig korrekt. 
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4.2.2 Bruk av deltreningsoppgaver 
I intervjuene forteller lærerne at de av og til jobber med deltreningsoppgaver. Når jeg i denne 

sammenhengen bruker begrepet deltreningsoppgaver, sikter jeg til oppgaver hvor elevene 

jobber med én og én ferdighet av gangen, og i dette tilfellet oppgaver knyttet til formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Både i Brede og Siws klasser observerte jeg at de jobbet med 

deltreningsoppgaver. Mens de i Bredes klasse jobbet med særskriving i form av en muntlig 

oppgave, jobbet de i Siws klasse med en oppgave hvor elevene skulle binde sammen 

setninger ved hjelp av gitte tekstbindingsord. Lærerne benytter seg altså av 

deltreningsoppgaver, men de er enige om at ferdighetene elevene tilegnet seg her, ikke 

nødvendigvis kan overføres til det å skrive tekster.  

 

Nei, jeg føler at de skriver bare i vei på en måte. Altså, jeg vet ikke helt om de klarer å 

se forskjellen når de er i skrivinga. Det blir som å lære fremmedspråk. Du pugger 

gloser, men å bruke de i en tekst, i en sammenheng, det blir vanskelig, da. (Siw) 

 

Siden de ikke nødvendigvis ser at det å løse disse oppgavene i seg selv er overførbart til å 

skrive tekster, er Brede opptatt av disse oppgavene må settes i en større kontekst, slik at det 

kobles til nettopp det å skrive tekst: 

 

At grammatikkundervisning ikke er helt kobla av det å skrive tekst. […] Så når vi 

bruker tid på å lære dem en ting, så kan de gå inn i sine egne tekster og sjekke ”men 

hva, men hvordan har jeg gjort dette, er det noen steder jeg kan bruke det jeg nettopp 

har lært?”. Så jobber de med sine egne tekster. Da får man også delt opp 

grammatikkundervisninga litt. Sånn at det ikke blir en lang forelesning med sånn 

veldig samlebåndoppgaver. (Brede) 

 

Gjennom både uttalelsene og observasjonene av Brede og Siw, kommer det frem at det er 

viktig for dem at deltreningsoppgavene knyttes til det å skrive tekst. Brede jobber med 

deltreningsoppgaver parallelt med at elevene går inn i tekstene sine og ser om de klarer å 

overføre det de lærte da de gjorde deltreningsoppgaver til tekstene sine. I Siws klasse 

observerte jeg blant annet at deltreningsoppgaver var en del av et større oppgavesett som 

også innebar å skrive tekster. Hun sier at elevene synes det blir kjedelig å kun jobbe med 
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deltreningsoppgaver, og at det ikke ser ut til at de ser nytten av det. Derfor mener hun det er 

viktig at det knyttes opp mot det å skrive tekster.  

 

Jeg så ingen bruk av deltreningsoppgaver i Solveigs undervisning, men hun sier i intervjuet at 

hun av og til bruker det, spesielt blant de svakeste elevene. Likevel ser hun de samme 

ulempene som Brede og Siw: 

 

Ja, det blir veldig løsrevet fra det vi ellers driver med, så det gjør jo at jeg synes det er 

vanskelig. Ikke alltid like enkelt å følge det opp. Også ser jeg òg at de kanskje ikke 

alltid klarer å få med seg den ferdigheten videre, da, når de skal skrive en tekst en 

måned senere. (Solveig) 

 

Lærerne er altså enige om at deltreningsoppgaver kan brukes i klasserommet for å jobbe med 

formelle skriftspråklige ferdigheter, men de mener alle at ferdighetene de tilegner seg her 

ikke nødvendigvis er overførbare til å skrive en tekst. På grunn av dette mener Brede og Siw 

at det bør gjøres i kontekst med det å skrive tekster. 

 

4.2.3 ”Å gå rundt” i klasserommet  
Siden lærerne driver lite med plenumundervisning i forbindelse med formelle skriftspråklige 

ferdigheter, og at bruk av deltreningsoppgaver ifølge dem ikke alltid er overførbart til det å 

skrive tekster, stilte jeg dem et spørsmål om hvordan de da mener man bør gjøre det på en 

god måte. Samtlige svarte at det de synes fungerer best, er å gå rundt og hjelpe hver enkelt 

elev mens de skriver tekster i klasserommet, da elevene på alle skolene skriver de aller fleste 

tekstene sine på skolen. Dette var også noe jeg så da jeg observerte klassene. Hva jeg hørte de 

sa til elevene da de gikk rundt varierte fra lærer til lærer, og det var begrenset hvor mye av 

dette jeg faktisk klarte å få med meg. Av det jeg hørte som dreide seg om språk, dreide noen 

av kommentarene seg om grammatikk, mens andre kommentarer ble gitt for at elevene skulle 

få bedre språklig flyt i tekstene sine. I Bredes klasse observerte jeg blant annet at han til en 

elev sa ”[…] da ser det ut som du ikke skjønner hva bestemt form av substantiv er”.  

 

Når jeg spør Brede hvordan han synes man best driver skriveundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter, svarer han følgende:  
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De skriver og jeg går rundt, og de stiller spørsmål om sin egen tekst til meg, og jeg gir 

dem en sånn tilbakemelding umiddelbart. Men skriveundervisning for meg er at 

elevene skriver en liten periode, også får de en tilbakemelding, så skriver de noe nytt 

på bakgrunn av tilbakemeldinga. Hvis de ikke får til det, så blir de ikke gode 

skribenter. (Brede)  

 

I intervjuene kommer det hos alle frem at de ønsker at elevene skal skrive på skolen fremfor 

hjemme, nettopp for at lærerne skal ha mulighet til å gå rundt og hjelpe dem. Dette var også 

noe av det jeg så mest av i undervisningsøktene jeg observerte. 

 

Men at vi legger veldig vekt på at de skal skrive alt på skolen. Så det betyr at vi gjerne 

kan sette av ei uke, to uker på at de skriver en norsktekst på skolen. Og da går jeg jo 

hele tiden rundt til hver elev, og da går jeg veldig konkret i teksten føler jeg. Og spør: 

”Kan du bytte det ordet her med …?”. […] Og det tror jeg elevene får mye ut av òg. 

(Solveig)  

 

Det kom i kapittel 4.3.1 frem at lærerne synes det vanskelig å undervise i formelle 

skriftspråklige ferdigheter i plenum fordi nivået blant elevene er så forskjellig. Solveig sier 

derfor at hun synes det er enklere å hjelpe elevene én og én. Dette er noe de andre lærerne 

også trekker frem, og ut ifra det de sier, tolker jeg at de ved å gå rundt til elevene kan tilpasse 

seg den enkeltes nivå, noe de selv mener er vanskelig når man underviser klassen i plenum. 

For at dette skal fungere, trekker de frem at man som lærer må bli kjent med elevenes styrker 

og svakheter, og gjøre dem klar over disse. Etter en stund vet de mye om hver enkelt elev og 

hva de mestrer og ikke mestrer, og på bakgrunn av dette mener de at de kan hjelpe elevene på 

en god måte. Brede sier man etter hvert ikke trenger å si mye heller, fordi ”man har så mange 

skriveerfaringer fra før da. Man har jobbet med så mange oppgaver sammen”.  

 

Lærerne trekker også frem at det er viktig å gå til alle elevene, både de som rekker opp 

hånda, og de som ikke gjør det. Det mener de er lettere når man kjenner elevene.  

 

Men du må være veldig flink med å gå rundt og gi de hvert fall en tilbakemelding 

hver time altså. Hvor du er på høgget på dem. […] Det er ikke mange kommentarer 

du trenger å komme med, for det må ikke bli for negativt heller. Så du må prøve 
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liksom positive ting: ”Dette er bra, men se her. Ja, dette må du jobbe litt mer med.” 

(Siw)  

 

Vi ser altså at alle tre lærerne praktiserer en form for veiledning som er å gå rundt i 

klasserommet og hjelpe elevene individuelt underveis i skriveprosessen. Til tross for at 

lærerne ikke synes det fungerer så godt å undervise i formelle skriftspråklige ferdigheter i 

plenum, mener de det fungerer godt å gå rundt til én og én elev mens hele klassen sitter 

samlet. De begrunner det med at de på denne måten har mulighet til å tilpasse seg den 

enkeltes faglige nivå etter hvert som de blir kjent med dem. 

 

4.3 Norsklærernes kommenteringspraksis   
Studiens andre forskningsspørsmål er Hvordan gir norsklærere skriftlige tilbakemeldinger 

som dreier seg om formelle skriftspråklige ferdigheter?. Her var jeg ute etter å finne ut 

hvordan norsklærere gir tekstkommentarer som er ment for å forberede elevenes formelle 

skriftspråklige ferdigheter.  

 

Hovedfunnet her er at lærerne retter elevtekster selektivt. Dette vil bli presentert gjennom fire 

funn som har vært utgangspunktet for hovedfunnet. Det første funnet dreier seg om hvordan 

lærerne utformer kommentarene sine, det andre om hvordan lærerne nivåtilpasser 

kommentarene sine, det tredje om at lærerne benytter seg av fokusområder, og det fjerde 

funnet tar for seg den begrensede tiden lærerne har til rådighet når de skal gi tilbakemeldinger 

på skriftlige elevtekster. 

 

4.3.1 Lærernes utforming av tekstkommentarer  
Selv om denne studien dreier seg om hvordan lærere underviser i det formelle ved 

skriftspråket, er det et interessant funn at lærerne i intervjuene forteller at de fokuserer mest 

på det overordnede ved tekstene når de gir lærerkommentarer. Siw sier blant annet ” […] at 

det er innholdet for meg som teller mest og at det kommuniserer”. Brede uttaler også 

følgende: ”I førsteutkastet går jeg mest på det overordna, tror jeg. Og som jeg sa tidligere: 

dette her tenker jeg du må ha på plass for at teksten skal bli bedre. Før egentlig noe annet”. 

Lærerkommentarene jeg leste, viser imidlertid noe annet, spesielt i Siw og Solveigs 

margkommentarer, som helt tydelig fokuserer mest på det språklige ved tekstene. Dette 

forklarer Solveig på følgende måte:  
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Det er lettere å gi tilbakemelding på rettskriving og formelle ting, så det kan godt 

være at jeg gjør det. Jeg ser for meg at jeg gjør mer av det. […] Ja, og det handler om 

at det er litt enklere. Men jeg vil ikke at man skal bruke det som en unnskyldning. 

(Solveig) 

 

Fordi det er lærerkommentarene som dreide seg om språk jeg var interessert i, var det også 

dette jeg stilte flest spørsmål om. Da jeg spurte lærerne hvilke språklige feil de ser mest av, 

svarte samtlige at det som går igjen, er at elevene skriver alt for lange setninger, har dårlig 

setningsoppbygging, særskrivingsfeil, å og og-feil, og ikke minst gal bruk av tegnsetting. Siw 

trekker blant annet frem at elevene hennes ofte mangler setningsledd i setningene sine, noe 

som fører til dårlig setningsoppbygging, og som hun er overrasket over at de ikke hører at er 

feil. Dette er også noe Brede trekker frem, og sier at:  

 

Setningsoppbygging går jo… Det er jo ofte de… Jeg forstår nesten ikke at de får det 

til, så feil er det noen ganger. Men da tror jeg de har prøvd å være flinke i mange 

tilfeller. Skal skrive litt sånn skriftlig og voksent, så blir det jo helt gærent. (Brede) 

 

Også Solveig trekker frem at elevene i noen tilfeller skriver overraskende dårlig oppbygde 

setninger. Selv om dette er noe lærerne har mange meninger om, er det ikke noe de 

kommenterer så mye i elevenes tekster. Noe alle har tanker og meninger om, og som også 

kommer tydelig frem gjennom tilbakemeldingene deres, er elevens bruk av tegnsetting. De 

har imidlertid ulike måter å kommentere dette på når det gjelder utformingen av 

kommentarene.  

 

Siw kommenterer mangel på eller feil bruk av tegnsetting ved å markere feilen og legge til 

Word-kommentarer i margen som ”komma”, ”punktum” og ”sett punktum!”, altså lite 

utdypende kommentarer. Når jeg i intervjuet spør Siw hva hun tenker elevene skal få ut av  

denne typen kommentarer, svarer hun:  

 

Komma for meg er jo litt sånn også at ”nå er det en pause”. Jeg tror elevene kommer 

aldri.. har ikke sjans til å liksom huske… Hvis du hadde kommet med alle 

kommareglene, tror jeg du bare kan glemme det liksom. Så for min del så er komma 

mer sånn: her er det en pause, det er ikke punktum, men det er en pause. Så du må 
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liksom bare huske på det at når du har en pause i det du skriver, men det er ikke 

punktum, sett et komma. (Siw)  

 

Og når jeg videre spør om hun tror denne typen kommentarer fungerer og at elevene 

forbedrer seg, svarer hun følgende: ”Vet du nå… Jeg tror det fungerer vel så godt. Jeg tror at 

hadde du kjørt på med alle kommareglene, så tror jeg du bare hadde mista hele…”. 

 

Solveigs kommentarer i selve elevteksten rundt tegnsetting er mer utdypende, og blant 

kommentarene finner jeg ”Alltid komma foran ”men”” og ”Her hadde det passet seg med et 

punktum, siden du har ramset opp i setningen foran hva som er frihet for deg”. Når jeg 

forteller Solveig at jeg ser at hun alltid utdyper kommentarene sine, og spør hva hun tenker 

rundt dette, svarer hun følgende:  

 

Ja, jeg prøver det. Det med kommaregler er jo ikke alltid så lett å forklare. Men jeg 

prøver at de skal forstå og klare å se et mønster i når de skal sette komma da. For 

eksempel det med ”men, og, for og så”. Det er derfor jeg prøver å gi en liten 

forklaring da. Men om de forstår det… (Solveig)  

 

Videre sier hun også at:  

 

Men jeg prøver å ikke bare skrive sånn ”sett komma”, fordi da tenker kanskje eleven 

at: ”Åja, at akkurat i den her teksten, så skulle jeg sette komma her”. At det er ikke 

kan overføres videre til en annen tekst på et vis. (Solveig)  

 

Brede kommenterer ikke slike feil i løpende tekst, men gjør det av og til i den avsluttende 

kommentaren. Et eksempel på dette er: ”Den første gule markeringa: Her har du ikke fullført 

setningen, tror jeg. Husk også å bruke komma heller enn punktum, slik: ”… venner, sier 

hun””. Han er opptatt av at det ikke skal være for mange kommentarer som kan bli 

overveldende for elevene, og at de skal være forståelige, slik at elevene faktisk har mulighet 

til å bruke dem videre.   

 

Her har vi sett hvilke språklige feil lærerne mener elevene gjør mest av, og sett at de gir 

spesielt mange kommentarer som dreier seg om tegnsetting. Gjennom eksemplene får en også 

et innblikk i hvordan de har ulik tilbakemeldingspraksis når det gjelder hvordan de utformer 
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kommentarene. Kommentarene jeg har vist til her, er det lærerne selv mener er selektive 

kommentarer som omhandler feil bruk av tegnsetting. De har altså valgt å ikke kommentere 

alle feil og mangler som dreier seg om dette, men valgt seg ut det de selv mener er mest 

læringsfremmende å gi tilbakemeldinger på.  

 

4.3.2 Nivåtilpassede lærerkommentarer 
Lærerne sier de får få kommentarer angående elevenes forståelse av kommentarene deres. 

Likevel har de inntrykk av at ikke alle forstår kommentarene, siden de ikke bruker dem 

videre. Dette uttrykker Brede i intervjuet:  

 

Jeg har gitt mange tilbakemeldinger om SVO, altså at norsk er bygd opp med subjekt, 

verbal og objekt. Kommet med eksempler med fargekoder og i det hele tatt. Bruker 

sinnssykt mye tid på det, men når du først har laget en sånn tilbakemelding, kan du 

bruke den til alle som sliter med det. Problemet er jo at de ikke nødvendigvis skjønner 

det når det står skrevet. (Brede) 

 

Brede sier altså at elevene ikke nødvendigvis forstår kommentarene bare fordi de står skrevet. 

Når jeg spør lærerne hvordan de velger ut hva de skal gi tilbakemeldinger på når det gjelder 

det formelt skriftspråklige, og hva de lar stå ukommentert, altså hvordan de kommenterer 

selektivt, kommer det frem flere synspunkter. Solveig sier følgende:    

 
For jeg tenker det er ikke vits å få masse kommentarer. Man får ta liksom det mest... 

velge. Jeg prøver å velge meg ut noen fokusområder. Så vet jeg jo det at de som er, ja, 

svake skrivere, kan synes det er litt overveldende hvis det blir masse kommentarer. Så 

der gir jeg kanskje færre enn jeg gir til faglig sterke elever, og gjerne kanskje er flinke 

lesere og klarer å ta inn over seg alt. (Solveig) 

 

Siw er også opptatt av å gi selektive kommentarer, og sier at hun ”hvert fall ikke går inn og 

kommenterer absolutt alt. Sånn at det liksom ser ut som at stilen er blødd på”. Når jeg spør 

hvorfor, svarer hun følgende:   

 

Sånn sett kan vi vel si at jeg er selektiv. At hos en svak elev som kanskje nesten ikke 

får til å skrive noe som helst… Det har ikke noen hensikt å kommentere språket på en 
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måte. Da må du på en måte prøve å få frem det som er bra, så må du prøve å motivere 

til å få gjort noe mer. (Siw)  

 

Lærerne retter altså selektivt ut ifra elevenes faglige nivå. Dette kommer frem både gjennom 

tekstkommentarene og intervjuene. Til en godt skrevet tekst med få skrivefeil har Brede gitt 

følgende kommentar: ”OBS: Du mangler et spørsmålstegn helt i slutten. Veldig mange 

avsnitt begynner med navnet på intervjupersonen. Det er ingen stor sak, men du kan se på 

muligheten for å variere litt”. Til en annen godt skrevet tekst har han også kommentert 

elevens kommafeil til tross for at det er svært få av dem. Når jeg spør han hvorfor han i disse 

tilbakemeldingene har skrevet dette, mens han ikke har gjort det i andre tekster som har mye 

større problemer med det, svarer han: ”Hvis jeg skal følge min egen måte å gjøre det på, som 

jeg håper jeg har gjort, så er det da antakeligvis en elev som da vil forstå den skriftlige 

tilbakemeldinga”.  

 

Det at de gir ulike kommentarer til de sterke og svake elevene er knyttet til at de ønsker at 

elevene skal forstå lærerkommentarene. De er klar over at ikke alle elevene har like gode 

forutsetninger for å forstå tilbakemeldingene de får, og tilpasser derfor kommentarene til den 

enkelte eleven. Det er, som det har kommet frem, viktig for dem at tilbakemeldingene ikke 

skal bli for overveldende, og de ønsker at det de anser som de viktigste feilene skal komme 

tydeligst frem. 

 

4.3.3 Fokusområder 
Alle lærerne sier i intervjuene at de benytter seg av det de kaller fokusområder, og skiller 

mellom to typer. Den ene typen dreier seg om at lærerne gir felles fokusområder til alle 

elevene i forbindelse med vurderingskriteriene, og som er knyttet til den bestemte oppgaven. 

Den andre typen fokusområder går ut på at lærerne velger seg individuelle fokusområder 

innenfor hver enkelt elevs tekst ut ifra hva de ser elevene har vanskeligheter med, og som de 

tror at elevene har mulighet til å forbedre til en senere anledning.  

 

Jeg vil først ta for meg den første formen for fokusområder. For eksempel var tekstbinding 

fokusområdet i Solveigs klasse da jeg observerte dem. Brede sier også at det å ha felles 

fokusområder er læringsfremmende for elevenes formelle skriftspråklige ferdigheter. Når jeg 

spør han hvordan elevene skal bli bedre på dette, svarer han:  
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Da må du ha det som et fokuspunkt i en skriveoppgave. Gjerne bare et kort et. Som de 

får når vi jobber med grammatikk, så skriver vi kanskje fortelling, og så leser vi opp 

det, så snakker vi om når vi bruker og/å. […] I forbindelse med en oppgave så kan vi 

fokusere på setningsoppbygging, temasetninger, overgang mellom avsnitt og komma. 

Det er det vi fokuserer på nå. (Brede) 

 

Også Siw sier hun benytter seg av felles fokusområder som gjelder hele klassen, og at disse 

baserer seg på hvilke språklige feil elevene gjorde mest av i forrige skriveoppgave.  

 

Selv om alle lærerne benytter seg av felles fokusområder som gjelder hele klassen, er det den 

individuelle typen de snakker mest om i intervjuene.  

 

Også vet jeg jo det at det er ikke alle elevene som er like flinke til å bruke 

tilbakemeldingene de får, og da er det kanskje bedre om jeg sier ett eller to 

fokusområder som de skal huske på til neste gang. At det er lettere å huske på noen få 

områder enn veldig mange, da. (Solveig)  

 

Brede og Siw benytter seg også av denne formen for fokusområder når de gir 

tilbakemeldinger på en tekst. Siw sier at hun velger seg fokusområder i elevtekstene ut ifra 

hva hun ser problemet er, og gir først og fremst tilbakemeldinger på dette:   

 

For du får sånn blikk, så bare ser du litt hva eleven sliter mest med. Også velger du 

kanskje å plukke mest på det, ikke sant. Denne eleven her *gestikulerer at hun viser til 

en elev*, her er det mye punktum for eksempel. Da prøver jeg jo å poengtere det da, 

spesielt på slutten, men også underveis. Men jeg vet ikke om det har vært helt 

vellykka. (Siw)  

 

Brede mener det er viktig å bli enig med elevene sine om hva deres fremtidige fokusområder 

skal være, og sier i intervjuet at han finner ut dette ved å snakke med elevene, og gjennom å 

bli kjent med dem. Dette gjør han: ”Ved å sammen med elevene finne ut hva slags 

utfordringer de har. At man på en måte blir enige om at ”ja, du har litt utfordringer med 

orddeling, eller du har litt utfordringer med setningskonstruksjon””. På denne måten mener 

han at han som lærer blir klar over hva som bør være fokusområdene når han leser hver 

enkelt elevs tekst, samtidig som elevene selv blir klar over det: 
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Og nå har jeg jo kjent disse i si tretten uker eller noe sånt. Så man har ikke blitt så 

godt kjent med dem, men de elevene jeg hadde i to år, så visste jeg at du ”der har vi å 

og og, og der har vi da og når, og der har vi liksom alle disse”. (Brede) 

 

Solveig kommuniserer også med elevene for å bli klar over deres fokusområder. Det gjør hun 

gjennom en skrivelogg: 

 

Når de har fått tilbakemelding fra meg på en tekst de har skrevet, så skal de skrive en 

skrivelogg. Og det er noen faste rubrikker… Hva de er fornøyd med, hvilke språkfeil 

de ønsker å jobbe med til neste gang, og hva de vil gjøre neste gang. Jeg lurer på om 

det var de tre. (Solveig) 

 

Etter å ha lest loggene gir Solveig karakter på oppgaven. På denne måten blir også Solveig 

klar over hva elevene selv mener de mestrer, og hva de ønsker å gjøre bedre, altså hva 

fokusområdene bør være. Hun kan dermed bygge videre på dette neste gang hun skal gi 

tilbakemeldinger på de samme elevenes tekster. 

 

Fordi elevene ikke ser ut til å klare å bruke alle kommentarene de får dersom det blir for 

mange, velger lærerne å heller ha noen fokusområder. De benytter seg av dette på to måter. 

Den ene er fokusområdene som blir gjennomgått i forbindelse med vurderingskriteriene, 

mens den andre tar for seg fokusområder som er sentrale for hver enkelt elev og som viser 

seg gjennom teksten de har skrevet. Ved å gjøre dette håper de at elevene hvert fall kan ta tak 

i de tingene de ser ut til å ha mest vanskeligheter med. For å finne ut hva elevenes 

fokusområder bør være, mener Brede og Solveig det er viktig å kommunisere med elevene. 

 

4.3.4 Den begrensede tiden  
De viktigste grunnene til at lærerne retter selektivt, kan ses i sammenheng med at elevene 

skal forstå kommentarene. Likevel trekker alle lærerne frem den begrensede tiden de har til 

rådighet når de forklarer hvorfor de retter selektivt.  

 
Som jeg viste til i presentasjonen av lærerne, mener Brede den største utfordringen med 

norskfaget er at ”man har forsvinnende lite tid per elev og per tekst”. Når jeg spør han 

hvordan han går frem for å gi tilbakemeldinger på en tekst, svarer han blant annet følgende:  
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Jeg bruker jo ikke 10 timer på å skrive kommentarer på de tekstene nå. Jeg fikk inn… 

Var det 25 tekster eller noe da. Noen som ikke fikk levert til tida. Jeg vet ikke hvor 

mye tid jeg bruker per tekst, men jeg ser ganske fort hva som er hovedproblemet, eller 

hva som er hovedutfordringa til eleven. (Brede) 

 
Siw trekker også frem den begrensede tiden som en av grunnene til at hun retter selektivt: 

 
Så er det litt sånn begrensa med tid, da. […] Men tenker når jeg liksom for fjerde 

gang kommenterer samme setningsbygning og sånn, da blir det ofte med det. Så det er 

ikke alltid jeg tar alt, da. Så prøver jeg heller kanskje i en kommentar på slutten... Jeg 

prøver alltid å si noe positivt først, så prøver jeg også si litt hva det er du må jobbe 

mer med. (Siw)  

 
Som et eksempel på det å rette selektivt på grunn av begrenset tid, trekker Solveig frem en 

tilbakemeldingsmetode hun har benyttet seg av. Da gir hun én skriftlig kommentar til hver 

elev. Dette begrunner hun på følgende måte: ”Det er litt for å lette vår egen arbeidsmengde. 

Så én kommentar der vi tenker at her trenger du et push på en måte”. Selv om dette er noe 

hun gjør langt ifra hver gang klassene hennes jobber med en skriveoppgave, forteller hun at 

hun er preget av den begrensede tiden de har til rådighet, og at hun derfor av og til tyr til 

metoder som denne.  

 
Som en ser i utsagnene over, er den begrensede tiden noe som påvirker lærernes 

kommentarstil. Dette gjør dem nødt til å velge seg aspekter ved teksten de gir tilbakemelding 

på, fremfor å kommentere alle feil og mangler. 

 

4.4 Oppsummering av hovedfunn  
Til slutt i dette kapitlet vil jeg kort oppsummere studiens to hovedfunn. Hvert av funnene gir 

et helhetlig inntrykk som baserer seg på de to hovedkategoriene norsklærernes 

skriveundervisning i klasserommet og norsklærernes kommenteringspraksis.  

 

4.4.1 Hovedfunn 1: Lite plenumsundervisning i formelle skriftspråklige 
ferdigheter 

I intervjuene kommer det frem at det foregår lite undervisning i formelle skriftspråklige 

ferdigheter i plenum. Dette sier lærerne er fordi elevene er på svært ulikt faglig nivå, og fordi 
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de skal kunne det fra barneskolen. Imidlertid driver lærerne litt med deltreningsoppgaver, til 

tross for at de mener ferdighetene elevene tilegner seg her, ikke er overførbare til tekstene 

deres. Om lærerne benytter seg av denne typen oppgaver, trekker to av dem frem at dette 

alltid må skje i kontekst med skriving. Elevene gjør mesteparten av skrivingen på skolen, og 

lærerne ”går rundt” og veileder dem mens de skriver. Det er også det lærerne ser på som mest 

læringsfremmende når målet er at elevene skal forbedre sine formelle skriftspråklige 

ferdigheter. Ved å gjøre dette mener lærerne de får tilpasset veiledningen til hver enkelt elevs 

faglige nivå, de blir klar over hva elevene synes er vanskelig når det gjelder språk, og de får 

gitt tilbakemeldinger underveis i prosessen. Dette ser alle på som svært viktig for at elevene 

skal kunne utvikle og forbedre sine formelle skriftspråklige ferdigheter. 

 

4.4.2 Hovedfunn 2: Utstrakt bruk av selektive lærerkommentarer  
Mye av undervisningen som handler om å forbedre elevenes formelle skriftspråklige 

ferdigheter foregår gjennom lærernes kommentarer på elevtekster. Noe som kommer tydelig 

frem i alle intervjuene, og som jeg anser som studiens andre hovedfunn, er at lærerne retter 

det formelt skriftspråklige ved elevtekstene selektivt. Elevene ser ikke alltid ut til å forstå og 

bruke lærerkommentarene de får videre. Derfor ønsker lærerne å i hvert fall gjøre dem så 

forståelige som mulig. Elevene er på svært ulikt nivå, og lærerne synes derfor det er viktig å 

selektivt velge ut hva de kommenterer ut ifra elevenes faglige nivå. De velger seg derfor 

fokusområder av to typer. Den ene formen er knyttet til vurderingskriteriene læreren gikk 

gjennom i forkant av skrivingen, og som elevene dermed er kjent med. Den andre formen for 

fokusområder er tilpasset hver enkelt elevs tekst og kunnskaper, slik at kommentarene ikke 

skal bli for overveldende for elevene. I tillegg til dette trekker alle lærerne frem den 

begrensede tiden de har til rådighet som en av grunnene til at de retter selektivt.  
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5 Diskusjon  
Oppgavens problemstilling har vært: Hvordan legger norsklærere opp skriveundervisning 

som har som mål å forbedre elevers formelle skriftspråklige ferdigheter? I dette kapitlet 

diskuteres studiens funn i lys av teori og tidligere forskning som jeg presenterte i oppgavens 

andre kapittel. Studiens to forskningsspørsmål danner strukturen for kapitlet.  

 

Det første delkapitlet tar for seg oppgavens første forskningsspørsmål: Hvordan underviser 

norsklærere i formelle skriftspråklige ferdigheter i klasserommet?. Her vil jeg diskutere 

elementene informantene vektla i intervjuene, og det som viste seg å være relevant fra 

observasjonene jeg gjorde. Det andre delkapitlet tar for seg studiens andre 

forskningsspørsmål: Hvordan gir norsklærere skriftlige tilbakemeldinger som dreier seg om 

formelle skriftspråklige ferdigheter?. Også her vil funnene fra intervjuene bli vektlagt, og jeg 

vil trekke inn elevtekstene med lærerkommentarer der det er relevant. Til slutt i kapitlet 

kommer jeg med noen avsluttende betraktninger. 

 

5.1 Hvordan underviser norsklærere i formelle 
skriftspråklige ferdigheter i klasserommet? 

Oppgavens første hovedfunn er at lærerne driver lite med plenumsundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Dette stemmer godt overens med både Smidt (2009) og Blikstad-

Balas’ (2018) funn. Selv om lærerne i denne studien ikke benytter seg så mye av 

plenumsundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter, jobber de av og til med dette i 

helklasse når alle elevene er til stede. Dette fører til flere diskusjonspunkter opp mot tidligere 

forskning rundt eksplisitt grammatikkundervisning, samt forskning om hva som faktisk er 

god skriveundervisning i klasserommet.  

 

5.1.1 Helklasseundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter 
Jeg vil først trekke frem en av Siw og Solveigs begrunnelser for at de driver lite med 

plenumsundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter. De forventer nemlig at elevene 

skal kunne en del om grammatikk og det å skrive formelt riktig fra barneskolen. Imidlertid 

viser tidligere forskning rundt elevers skriftspråklige ferdigheter at elever fremdeles har 

utfordringer med dette gjennom hele ungdomsskolen. De gjør fortsatt flere feil innenfor blant 

annet staving, tegnsetting og bruken av å og og (Aske og Holmen, 2017; Kulbrandstad, 2005; 
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Melby, 2005; Wiggen, 1992). Ikke minst mestrer ikke alle å skrive gode, varierte setninger 

(Kulbrandstad, 2005; Nergård og Tonne, 2008; Tonne og Sakshaug, 2008; Wiggen, 1992). 

Lærerne i min studie er også klar over disse svakhetene blant elevene. Solveig trekker blant 

annet frem at hun kan ha undervist i grammatiske temaer som elevene ikke forstår, eller gitt 

kommentarer som er uforståelige for elevene. Også Brede, som uttaler at han driver litt med 

denne typen undervisning, trekker frem at han ofte ser på noen av elevene at de ikke forstår 

hva det snakkes om når han underviser i grammatikk. Ut ifra både den tidligere forskningen 

og lærernes uttalelser, ser en at man som lærer ikke kan basere seg på at elevene har 

tilstrekkelig kunnskap om formelle skriftspråklige ferdigheter fra barneskolen, og at det er 

behov for mer undervisning i dette.  

 
Tidligere forskning viser at all form for undervisning bør foregå innenfor elevens nærmeste 

utviklingssone og i samspill mellom elev og lærer (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). På 

denne måten blir undervisningen tilpasset det faglige nivået hver enkelt elev er på der og da, 

samtidig som det gir dem mulighet til å komme seg videre i læringsprosessen. Fordi man 

gjennom plenumsundervisning underviser alle elevene i det samme og på samme nivå, 

uttrykker lærerne i min studie at det er vanskelig å bruke denne metoden dersom det skal føre 

til at elevene forbedrer sine formelle skriftspråklige ferdigheter. Dette er et av deres 

hovedargumenter for hvorfor de driver lite med plenumsundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Solveig sier blant annet at det har en tendens til å bli for generell 

undervisning på tavla. Det tror hun vil føre til at de sterkeste elevene ikke får utbytte av det 

fordi det er for lett, samtidig som de svakeste ikke engang forstår hva det snakkes om. Som 

nevnt ser også Brede at flere av elevene hans ikke forstår hva han snakker om når han driver 

med denne typen undervisning. Både Solveig og Bredes utsagn indikerer at denne typen 

undervisning foregår utenfor elevenes nærmeste utviklingssone, enten ved at den ikke er 

innen rekkevidde for eleven, eller ved at det er så lett at eleven ikke får muligheten til å 

bevege seg mot neste nivå (Bråten & Thurmann-Moe, 1998).  

 

En annen måte lærerne driver med helklasseundervisning i formelle skriftspråklige 

ferdigheter på, er ved å bruke deltreningsoppgaver. Likevel forteller alle lærerne at de 

opplever at kunnskapene elevene tilegner seg gjennom denne typen oppgaver, ikke er 

overførbar til skrivingen deres. Lærerne sier at elevene muligens kan lære noe om formelle 

skriftspråklige ferdigheter gjennom deltreningsoppgaver, men at det ikke ser ut til at elevene 

ser sammenhengen mellom deltreningsoppgavene og selve skrivinga. De mener dermed at 



 68 

denne typen oppgaver blir veldig løsrevet fra det å skrive tekster, og at det ikke minst er 

vanskelig å følge opp. Dette er en oppfatning som bekreftes av tidligere forskning på 

eksplisitt grammatikkundervisning, som viser at eksplisitt grammatikkundervisning ikke har 

en positiv effekt på elevers skriveferdigheter, og at kunnskapene de får, ikke er overførbare 

til skrivingen deres (Andrews mfl., 2006; Braddock mfl., 1963; Hertzberg, 2001; Hillocks, 

1986). Det er derfor et interessant funn at alle lærerne i denne studien rapporterer at de holder 

på med denne typen undervisning, når både de og forskningen hevder at dette er lite 

læringsfremmende. 

 

Om deltreningsoppgaver skal være læringsfremmende, mener Siw og Brede at det i så fall må 

foregå i riktig kontekst, slik som jeg observerte i timene deres. På denne måten mener de at 

oppgavene ikke blir løsrevne øvelser som ikke kan brukes videre. Med dette gir de inntrykk 

av at denne typen undervisning kan fungere, men da må undervisningen i formelle 

skriftspråklige ferdigheter foregå i kontekst med skriving. Dette støttes av Myhill mfl. (2012), 

som problematiserer nettopp det at grammatikkundervisning ikke foregår i kontekst, men 

som et sidestykke til konteksten. I denne studien kommer det også frem at kontekstualisert 

grammatikkundervisning faktisk kan være positivt for elevers skriving. Også Trygsland 

(2017) kommer i sin masteroppgave frem til at grammatikkundervisning bør være funksjonell 

og vise en sammenheng mellom språklige trekk og teksters kvalitet.  

 

Ut ifra dette kan en dermed stille spørsmål om hvordan deltreningsoppgaver kan 

kontekstualiseres slik at de gir positiv effekt på elevers skriving. Som det kommer frem i 

analysen, benytter alle lærerne seg av felles fokusområder, som for eksempel bruken av å og 

og. Disse er ment for skriveoppgaven de jobber med akkurat da, og gjelder alle elevene i 

klassen. En mulighet er derfor at elevene jobber med deltreningsoppgaver som dreier seg om 

disse fokusområdene. På den måten forbereder de seg til skriveoppgaven, og oppgavene 

kontekstualiseres. Et alternativ er også at elevene leser hverandres tekster i løpet av 

skriveforløpet, og ser etter feil som er knyttet til fokusområdene, for så å forklare hverandre 

hvorfor det er feil. Ved å gjøre dette, knyttes fokusområdene og deltreningsoppgavene til den 

faktiske skriveoppgaven og elevenes tekst. Brede og Solveig sier i intervjuene at de ved flere 

anledninger har bedt elevene lese gjennom hverandres tekster og se etter bestemte feil, for så 

å gi hverandre tilbakemeldinger. De sier også at de opplever at elevene da finner flere feil enn 

når de gjør det samme med sine egne tekster. Denne måten å jobbe med deltreningsoppgaver 

på er i tråd med en av Hertzbergs (1998) måter å jobbe med funksjonell grammatikk på, 



 69 

nemlig at elevene finner feil selv, fremfor at lærerne gjør det. Det kan også ses i sammenheng 

med sosiokulturell læringsteori, som poengterer at læring skjer i samhandling med andre 

(Dysthe, 2001). Ved å kombinere fokusområder, deltreningsoppgaver, elevsamarbeid og den 

aktuelle skriveoppgaven med hverandre, kontekstualiserer man deltreningsoppgavene. Dette 

kan dermed tenkes å ha en positiv effekt på elevenes tekster, og muligens skriveferdighetene 

deres, slik som det viste seg å ha effekt i Myhill mfl.s (2012) studie.  

 

5.1.2 Betydningen av vurderingskriterier 
I intervjuene forteller alle lærerne at de i begynnelsen av et nytt forløp, som skal munne ut i 

at elevene skriver og leverer inn en tekst, presenterer vurderingskriteriene for elevene. 

Grunnen til at det gjøres helt i begynnelsen, er at elevene hele tiden skal vite hva som står i 

fokus når de skal skrive tekster, og når de skal få tilbakemeldinger fra læreren sin. Dette er 

noe som gjøres i plenum, og som jeg også så da jeg observerte. Som jeg viser i 

analysekapitlet, så jeg også at flere av vurderingskriteriene dreide seg om det formelle ved 

skriftspråket. På denne måten setter de fokus på hva ved språket som står sentralt i den 

gjeldende oppgaven. Dette gir et inntrykk som kan ses i sammenheng med en av tesene til 

Smidt (2011) om god skriveopplæring, nemlig ”Diskuter vurderingskriterier for innhold, 

form og bruk ut fra formålet med skrivingen” (s. 11). Black og Wiliam (1998) skriver også at 

man må utarbeide klare mål og kjennetegn for måloppnåelse, og at det er viktig at dette skjer 

før selve vurderingssituasjonen.  

 

Da jeg spurte lærerne hvorfor de valgte å dele og diskutere vurderingskriteriene med elevene, 

svarte alle at de gjør det for at elevene skal ha noe å ta utgangspunkt i når de skriver. Ikke 

minst gjør de det for at de som lærere skal vite hva de skal se etter når de gir 

tilbakemeldinger, og hva de skal fokusere på i kommentarene sine. Dette støttes av 

Hopfenbeck (2014) som mener det er svært viktig at tilbakemeldingene elevene får på 

tekstene de leverer til læreren, henger sammen med kriteriene de er kjent med fra 

undervisningen.  

 

Til tross for at tidligere teori og forskning viser at det er viktig å presentere 

vurderingskriteriene for elevene tidlig i skriveprosessen, og at dette er noe lærerne i min 

studie gjør, kan en stille seg spørsmål om hvor mye elevene egentlig får ut av dette. Det er 

tross alt viktig at elevene ikke bare er kjent med vurderingskriteriene, men at de også forstår 
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dem og hvordan de skal brukes (Black og Wiliam, 1998). Bueie (2017) finner i sin studie at 

vurderingskriteriene som lærerne presenterer, er lite sentrale i elevenes arbeid med tekst, og 

at de har lite forståelse for hvordan de kan brukes.  

 

Jeg har ikke undersøkt hvorvidt elevene i min studie forstår eller bruker vurderingskriteriene 

lærerne gjennomgår i plenum. Likevel sier lærerne at de baserer kommentarene sine på disse 

vurderingskriteriene, og ser at mange av elevene ikke oppfyller disse. Dette kan tyde på at 

elevene ikke nødvendigvis er innforstått med vurderingskriteriene, selv om lærerne ved å 

presentere dem har oppfylt kravet om at elevene skal kjenne til dem (Black og Wiliam, 1998; 

Forskrift til opplæringslova, 2009, §3-1; Hopfenbeck, 2014; Smidt, 2011). Gjennom 

intervjuene og observasjonene jeg gjorde, kom det frem at lærerne kun presenterer 

vurderingskriteriene, og ikke gjennomgår dem ytterligere. Dersom elevene ikke har en 

forståelse av dette fra før, får de heller ikke det gjennom presentasjonen. En kan derfor spørre 

seg om lærerne kunne videreutviklet presentasjonen av vurderingskriteriene, slik at elevene 

faktisk tar dem i bruk på en måte som vil forbedre tekstenes språk. Kunne de for eksempel på 

en tydeligere måte gjennomgått hva som ligger i vurderingskriteriene om formelle 

skriftspråklige ferdigheter, ut over å bare presentere dem? Om lærerne gjør dette, er de inne 

på det som har blitt omtalt som eksplisitt grammatikkundervisning, og som har vist seg å ikke 

forbedre elevers skriveferdigheter (Andrews mfl., 2006; Braddock mfl., 1963; Hillocks, 

1986). Ved å drive med eksplisitt grammatikkundervisning i forbindelse med 

vurderingskriteriene, og rett før elevene skal sette i gang med en skriveoppgave, vil det 

likevel settes i kontekst. En kan dermed undres over om det kan gi samme effekt som i 

Myhill mfl.s (2012) studie, som viste at kontekstualisert grammatikkundervisning kan ha 

positiv effekt på elevers skriveferdigheter.  

 

5.1.3 Underveisvurdering i klasserommet 
Til nå har det kommet frem at lærerne i min studie ser flere svakheter ved 

plenumsundervisning og deltreningsoppgaver dersom målet er at elevene skal forbedre sine 

formelle skriftspråklige ferdigheter. Det de beskriver som den beste formen for 

klasseromsundervisning, dersom dette er målet, er at elevene skriver tekster på skolen 

samtidig som læreren deres går rundt i klasserommet og hjelper og veileder dem underveis. 

Da jeg observerte de ulike lærerne mens de gikk rundt og hjalp elevene, hørte jeg ulike 

kommentarer som dreide seg om elevenes språk i tekstene deres. Som nevnt sa Brede ”[…] 
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da ser det ut som du ikke skjønner hva bestemt form av substantiv er”, og de andre lærerne 

forteller også at de gir kommentarer som dreier seg om det formelle ved skriftspråket når de 

går rundt i klasserommet. Når de gjør dette, sier lærerne at de får anledning til å påpeke det 

språklige ved elevenes tekster, og en kan tenke seg at de da legger ekstra vekt på det lokale 

nivået ved tekststrukturen, i tillegg til nivået som befinner seg mellom det globale og lokale 

nivået (Budal, 2015; Dysthe mfl., 2010). Solveig sier blant annet at hun får gått veldig 

konkret inn i tekstene ved å gå rundt, og at det gir anledning til å snakke om og stille 

spørsmål ved det språklige, noe hun ikke får mulighet til når hun underviser i dette i plenum.  

 

Ved å gå rundt og hjelpe elevene underveis i skriveprosessen, oppfyller lærerne en av Smidts 

(2011) teser om god skriveopplæring, nemlig ”Gi konkret hjelp og støtte under planlegging 

og underveis i skriveprosessen” (s. 11), og at lærerkommentarer er lite læringsfremmende 

dersom elevene kun får den etter at de har skrevet ferdig en tekst (Kvithyld og Aasen, 2011). 

Det oppstår det man kaller underveisvurdering, som kan bidra til at opplæringen blir tilpasset 

den enkelte eleven, og dermed øker kompetansen deres (Engh, 2007; Forskrift til 

opplæringslova, 2009, §3-11).  
 

I forbindelse med plenumsundervisning kommer det frem at en av grunnene til at de gjør det 

lite, er at elevene er på for ulike nivåer, og at det er vanskelig å ta hensyn til dette når man 

underviser hele klassen under ett. Jeg viste til at denne typen undervisning dermed foregår 

utenfor elevenes nærmeste utviklingssone. Alle lærerne er enige om at man ikke bør gi for 

mange kommentarer om språk til en svak elev, og spesielt ikke kommentarer de ikke er i 

stand til å forstå. Til en sterk elev er alle enige om at man kan gi flere kommentarer, men bare 

om man tror elevene er i stand til å forstå dem. Når lærerne går rundt og hjelper hver enkelt 

elev, får de muligheten til å både finne ut av hvilket nivå elevene er på når det gjelder 

formelle skriftspråklige ferdigheter, i tillegg til å tilpasse seg dette nivået. Dette er noe de 

også forklarer viktigheten av i intervjuene. Denne måten å hjelpe elever på er i tråd med 

sosiokulturell læringsteori og elevenes nærmeste utviklingssone. Først og fremst dreier 

sosiokulturell læringsteori seg om at kunnskap blir konstruert gjennom menneskelig 

samhandling (Dysthe, 2001). Det kommer også frem at læreres veiledning er avgjørende for 

elevers læring, for om de overlates til seg selv, stoppes eller forsinkes læringen og 

utviklingen deres (Dysthe, 1995). Gjennom å gå rundt til hver enkelt elev, både samhandler 

og veileder lærerne elevene. Ved at undervisningen foregår innenfor elevenes nærmeste 

utviklingssone, skal elevene ha mulighet til å jobbe seg opp mot et høyere nivå, dersom de får 
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støtte av en mer kompetent annen. Når lærerne går rundt i klasserommet og hele tiden er den 

kompetente andre for elevene, får de mulighet til å strekke seg mot dette nivået.  

 

Det å finne ut av hvilket faglig nivå elevene er på innenfor formelle skriftspråklige 

ferdigheter, er noe lærerne sier tar lang tid, og at man må snakke mye med elevene om 

tekstene deres før man forstår dette. Men når man først har gjort det, mener de man har 

styrket undervisningen. Brede sier blant annet at man etter hvert ikke trenger å si og spørre så 

mye, fordi man har mange skriveerfaringer med elevene fra før. Han sier at man dermed vet 

mye om elevenes faglige nivå, i tillegg til at de er klar over sine egne feil. Det Brede sier her, 

er en form for stillasbygging, som også er sentralt innenfor sosiokulturell læringsteori (Säljö, 

2016). I starten snakker Brede mye med elevene for å finne ut hvilke språkfeil de gjør, og 

hjelper dem slik at de blir bedre på dette. På denne måten bygger han opp et stillas for eleven. 

Når elevene senere er oppmerksomme på feilene de gjør og behersker ferdighetene, slik som 

Brede forklarer, kan stillaset fjernes helt.  

 

Det at lærerne ikke får tilpasset seg elevenes faglige nivå gjennom plenumsundervisning i 

formelle skriftspråklige ferdigheter, er en av grunnene til at de driver lite med dette. Ved å gå 

rundt og hjelpe elevene underveis får de derimot denne muligheten, og de sier at de snakker 

med elevene om språk på det lokale nivået. Jeg får likevel ikke inntrykk av at de underviser i 

dette slik som lærerne for eksempel gjør når de driver eksplisitt grammatikkundervisning i 

nynorsk grammatikk. Hvis grunnen til at dette ikke fungerer i plenum er elevenes 

nivåforskjeller, kan det da tenkes at det fungerer om det gis til elevene én og én? Gjennom å 

drive eksplisitt undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter til hver enkelt elev, får 

lærerne mulighet til å tilpasse seg alles nivå, slik at de faktisk forstår det, og læringen vil 

foregå innenfor elevenes nærmeste utviklingssone (Säljö, 2016). I tillegg til dette foregår 

også undervisningen i kontekst med skriving, noe som ifølge Myhill mfl. (2012) kan føre til 

at grammatikkundervisning faktisk gir effekt på elevers skriveferdigheter. Ikke minst påpeker 

Vygotskij (2001) at språket utvikles gjennom dialog og samhandling, noe som innebærer at 

elevenes språk vil kunne utvikle seg gjennom denne typen undervisning. 

 

Hvor stort læringsutbytte elevene får av klasseromsundervisningen i formelle skriftspråklige 

ferdigheter, avhenger av lærernes kunnskaper om dette. I oppgavens teorikapittel legger jeg 

frem at Holmen (2013) vektlegger tre hovedkategorier hun mener det er viktig at lærere har 

kunnskap om innenfor grammatikk. Dette innebærer at lærere skal være i stand til å finne 
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grammatiske feil i elevtekster, og kunne forklare og tolke disse feilene. I tillegg må de ha 

kunnskap om elever, og vite blant annet hvilke grammatiske feil som er mest vanlige blant 

dem. For å klare å finne og forklare feilene, må de ha tilstrekkelig kunnskap om grammatikk, 

noe blant annet Holmen (2013) og Myhill mfl. (2012) viser at ikke alle lærere har. Som det 

kommer frem i presentasjonene av lærerne i analysekapitlet, mener lærerne selv at de har 

tilstrekkelig kunnskap om formelle skriftspråklige ferdigheter. Med dette mener de at de både 

er i stand til å finne elevenes språkfeil i tekstene deres, og at de kan veilede dem i dette på en 

god måte. Fordi jeg kun har spurt lærerne om hvordan de anser sine kunnskaper om formelle 

skriftspråklige ferdigheter, har jeg likevel ikke belegg til å si noe om kvaliteten på deres 

kunnskaper om grammatikk og språk.  

 

Det har kommet frem at lærerne i denne studien driver lite med plenumsundervisning i 

formelle skriftspråklige ferdigheter, noe som gjennom tidligere forskning viser seg å være 

vanlig i norske klasserom. Grunnen til at lærerne gjør det lite, er først og fremst fordi de 

mener elevene er på for ulike nivåer til at denne undervisningsmetoden blir 

læringsfremmende. Imidlertid benytter de seg i noen tilfeller av deltreningsoppgaver, men 

mener at kunnskapen elevene tilegner seg her, ikke er overfør til skrivingen deres. Når Siw 

og Brede bruker denne typen oppgaver, er de opptatt av at det gjøres i kontekst med skriving. 

Ved at de gjør dette, oppstår det kontekstualisert og funksjonell grammatikkundervisning, 

noe som har vist seg å kunne gi positiv effekt på elevers skriveferdigheter. Lærerne er også 

opptatt av å presentere vurderingskriteriene for elevene i forkant av skriveoppgavene, men 

jeg har stilt spørsmål ved om disse burde gjennomgås grundigere. Fordi lærerne mener de 

ikke får tilpasset seg hver enkelt elevs faglige nivå gjennom plenumsundervisning, er de 

opptatt av å gå rundt og hjelpe og veilede elevene mens de skriver tekster på skolen. De blir 

da kjent med elevenes nærmeste utviklingssone, og kan tilpasse undervisningen etter denne. 

Derfor har jeg stilt spørsmål ved om eksplisitt grammatikkundervisning kan brukes i 

kombinasjon med det ”å gå rundt”.  

 

5.2 Hvordan gir norsklærere skriftlige tilbakemeldinger 
som dreier seg om formelle skriftspråklige ferdigheter?  

I dette prosjektet har det kommet frem at det å gi skriftlige tilbakemeldinger på elevtekster er 

en stor del av skriveundervisningen når målet er at elevene skal forbedre sine formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Dysthe og Hertzberg (2009) skriver at lærerkommentarer bør 
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”komme på riktig tidspunkt, være forståelige, målrelaterte, relevante, konkrete og spesifikke, 

men ikke for mange, ha en oppmuntrende tone og inneholde både ros og konstruktiv kritikk” 

(s. 38). Dette er elementer som alle er sentrale om elevene skal kunne bruke kommentarene 

til å forbedre sine formelle skriftspråklige ferdigheter.  

 

For at elevene skal kunne bruke lærerkommentarene, må de forstå dem (Black & Wiliam, 

1998). Det viser seg imidlertid at elever ikke nødvendigvis forstår lærerkommentarene de får, 

og da blir det vanskelig å bruke dem (Kvithyld & Aasen, 2011). Også lærerne i min studie 

har inntrykk av at elevene deres ikke alltid forstår kommentarene de får, fordi de ser at de 

ikke blir brukt i neste skriveoppgave. Da jeg spurte hva det mest utfordrende med å undervise 

i norskfaget var, svarte samtlige av lærerne at det er å gi gode og nyttige kommentarer til 

elevtekster. Til tross for at det er vanskelig å gi forståelige og læringsfremmende 

lærerkommentarer til elevene, er dette likevel viktig for lærerne, og noe de jobber mot når de 

gir kommentarer. Hovedfunnet innenfor dette forskningsspørsmålet er at lærerne retter 

elevtekster selektivt. Det argumenteres med at elevene skal kunne forstå og bruke 

kommentarene. 

 

5.2.1 Selektiv retting av elevtekster 
Den mest åpenbare måten å rette selektivt på er å velge ut enkelte feil i teksten som man 

kommenterer, mens andre feil ikke kommenteres. Eriksen (2017) fant gjennom sin studie at 

lærerne ga mange skriftlige kommentarer til egne elevers tekster, både i form av 

margkommentarer og sluttkommentarer, og at de fleste margkommentarene dreide seg om 

språk. Det samme ser en i kommentarene til Siw og Solveig, som benyttet seg av 

margkommentarer i tekstene jeg leste, og som er selektive ved at de velger ut enkelte feil de 

kommenterer i margen, mens andre feil ikke kommenteres. Brede ga derimot kun 

sluttkommentarer, og ikke like mange av disse tar for seg språklige elementer, men de av 

dem som gjør det, er selektive. I intervjuene forteller Siw og Brede at de fokuserer mest på 

det overordna ved elevteksten når de gir kommentarer på elevers tekster, altså det globale 

nivået ved tekststrukturen (Budal, 2015; Dysthe mfl., 2010). Lærerkommentarene viser 

imidlertid noe annet, spesielt i Siw og Solveigs margkommentarer. Solveig sier at hun synes 

det overordnede ved tekstene er svært viktig, men at det er lettere å gi kommentarer på 

”rettskriving og formelle ting”, og at hun derfor muligens kommenterer dette mer, selv om 

hun ikke ønsker å bruke det som en unnskyldning. Dette stemmer overens med funnene fra 
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Eriksens (2017) studie som også finner at de fleste margkommentarer dreier seg om språk, og 

dermed befinner seg på det lokale nivået ved tekststrukturen.  

 

Når det gjelder hvilke skriftspråklige feil elever gjør mest av, trekker lærerne frem at elevene 

ofte skriver for lange setninger med dårlig setningsoppbygging, at de har særskrivingsfeil, 

feil bruk av å og og og gal bruk av tegnsetting. Dette stemmer godt overens med feilene jeg 

så i elevtekstene. Ikke minst stemmer det overens med Tonne og Sakshaugs (2008) funn om 

at elever har problemer med å markere setningsslutt og leddsetninger, og at det kan føre til 

mangel på setningsledd, og dermed dårlig setningsoppbygging. Det stemmer også overens 

med at å og og-feil er en av de mest vanlige språkfeilene hos nordmenn (Kulbrandstad, 2005; 

Wiggen, 1992). Imidlertid snakker ingen av lærerne om elevers stavefeil i intervjuene, og det 

kommer ikke frem gjennom lærerkommentarene at dette er noe lærerne gir tilbakemeldinger 

på. Fordi stavefeil er en av de mest fremtredende språkfeilene i Wiggens (1992) studie, er 

dette et overraskende funn, og det kan selvsagt være ulike grunner til at dette ikke var noe 

lærerne fokuserte på. Først og fremst er det ikke så mange stavefeil i elevtekstene. Elevene i 

min studie skrev imidlertid tekstene sine på datamaskin med retteprogram, noe man kan anta 

at elevene i Wiggens (1992) studie ikke gjorde, siden undersøkelsen ble gjennomført på 

slutten av 70-tallet. Det kan dermed tenkes at elevene i min studie hadde hatt flere stavefeil 

om de ikke hadde fått ta i bruk datamaskin.  

 

Som nevnt er det et problem at elever ikke forstår de skriftlige tilbakemeldingene de får på 

tekstene sine. Et tiltak for å øke sjansen for at elevene forstår kommentarene, er å sørge for at 

innholdet er kjent for elevene fra før. Når lærerne i denne studien presenterer 

vurderingskriterier for klassen, presenterer de også ulike fokusområder som gjelder alle 

elevene, og som lærerne tar utgangspunkt i når de gir skriftlige tilbakemeldinger. Med dette 

oppfyller de et av Hopfenbecks (2014) krav til lærerkommentarer, nemlig at de må følge de 

samme kriteriene som elevene er kjent med fra før. Ifølge Igland (2008) er dette også en måte 

å rette selektivt på. Ved å benytte seg av fokusområder kan nemlig læreren rette og 

kommentere feiltypene som har blitt present for hele klassen, og som dermed er kjent for 

elevene.  

 

Både Igland (2008) og Kvithyld og Aasen (2011) viser at margkommentarer fører til at 

elevene retter opp flere feil enn de gjør dersom de får sluttkommentarer. Dette gjelder spesielt 

de gangene de får beskjed om å gjøre noe med teksten de har fått kommentarer på. Likevel 
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skal det mye til for at elevene forstår kommentarer som ”dårlig flyt” og ”uklart resonnement” 

(Kvithyld & Aasen, 2011). Som det kommer frem i analysen, er Siws kommentarer av denne 

typen, mens Solveig sine er mer utdypende ved at det forklares hvorfor det som er 

kommentert, er språklig feil. I teorikapitlet viser jeg til at ungdomsskoleelever ikke har veldig 

mye kunnskap om det formelle ved skriftspråket, noe lærerne i denne studien heller ikke har 

inntrykk av. Man kan derfor lure på hvor mye de egentlig får ut av denne typen kommentarer. 

Til tross for dette mener Siw det ikke vil hjelpe å utdype kommentarene noe ytterligere og 

mer utdypende, da hun ikke tror de hadde fått noe ut av dette heller, spesielt ikke om hun 

hadde vist til grammatiske regler. Dette hevder hun på bakgrunn av sitt inntrykk om at elever 

ikke kan nok om grammatikk til at de får noe ut av denne typen regler, noe som også 

stemmer overens med tidligere forskning. Solveig, derimot, er opptatt av å utdype 

kommentarene sine, og å forklare hvorfor det elevene har skrevet er feil. Om hun ikke gjør 

det, er hun redd for at elevene skal tro kommentarene kun gjelder teksten de har skrevet i 

forbindelse med skriveoppgaven, og at de dermed ikke klarer å bruke dem ved senere 

anledninger.  

 

Dysthe og Hertzberg (2009) skriver at konkrete kommentarer, som for eksempel 

margkommentarene til Siw og Solveig, fungerer best om man har et kortsiktig mål, og at 

elevene skal rette opp feilene sine i den gjeldende teksten. Problemet er at det ikke kan 

generaliseres og brukes i den neste teksten de skal skrive (Dysthe & Hertzberg, 2009). Dette 

henger sammen med Solveigs utsagn om at hun er redd for at elevene ikke skal kunne bruke 

lite utdypende kommentarer videre. Ved at Brede også gir sluttkommentarer, kan det tenkes 

at disse kan brukes mer langsiktig fordi de er mer generelle, og ikke kun dreier seg om den 

bestemte teksten. Han uttrykker også at grunnen til at han gir sluttkommentarer fremfor å 

kommentere feil og mangler i løpende tekst, er at elevene ikke nødvendigvis forstår hvorfor 

noe er feil, og dermed ikke lærer noe selv om de får rettet opp i de aktuelle feilene. Som 

Holmen (2013) viser i sin studie, har til og med lærerstudenter vanskeligheter med å forklare 

grammatiske fenomener, og det kan derfor tenkes at dette i hvert fall er vanskelig for elevene. 

 

Selv om det er helt nødvendig at elevene må forstå lærerkommentarene for at de skal kunne 

brukes, handler det også om hvorvidt elevene har en holdning om at alle tekster de skriver 

skal forbedres, og en forståelse av at skriving er en prosess (Kvithyld & Aasen, 2011). Brede 

er den eneste av de tre lærerne som benytter seg av sluttkommentarer. Det er derfor 

interessant at han også er den eneste som legger opp til at elevene skal forbedre tekstene de 
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har skrevet, når tidligere forskning viser at margkommentarer fungerer best om dette er 

målet. Med dette kommer det tydelig frem at det ikke bare er hva slags type kommentarer 

læreren gir som avgjør hvorvidt elevene gjør endringer, men også lærernes krav og elevenes 

holdninger til dette. Om det ikke blir forventet at elevene skal gjøre endringer, er det dermed 

litt naivt å tro at de kommer til å gjøre det. På bakgrunn av dette er det sentralt å stille 

spørsmål om hva man som lærer bør gjøre dersom elevene skal forbedre tekstene sine. Først 

og fremst viser det seg at lærerne bør kreve dette av elevene, slik at det skapes en forventning 

til elevene, og at de kan få en forståelse for at skriving er en prosess.  

 

Som en ser, retter lærerne selektivt i håp om at dette fører til at elevene kan forbedre sine 

formelle skriftspråklige ferdigheter. Likevel trekker alle frem den begrensede tiden de har til 

rådighet som en av grunnene til at de gir tilbakemeldinger på denne måten. Brede sier for 

eksempel at han har liten tid til å rette hver tekst, og at han ikke minst raskt kan se hva 

hovedproblemet er, og fokusere på dette. Siw og Solveig trekker også frem at det tar lang tid 

å rette tekster, og at man derfor må rette selektivt. Jeg vil ikke ut ifra dette si at den 

begrensede tiden er en av hovedgrunnene til at de retter selektivt, men jeg synes det er noe 

man kan ta i betraktning, og i alle fall kan si at har påvirkning på denne 

tilbakemeldingsmetoden. 

 

5.2.2 Nivåtilpassede lærerkommentarer 
Det er altså vanskelig å trekke en slutning om hva som fungerer best av marg- og 

sluttkommentarer dersom elevene skal gjøre om tekstene sine, eller forbedre skriftspråket sitt 

på sikt. Uansett hva man velger, er det et heldig funn at alle lærerne i denne studien 

kommenterer selektivt, da det viser seg at denne typen kommentarer gir lærerne mulighet til å 

tilpasse seg hver enkelt elevs faglige nivå. Ved å rette selektivt kan man nemlig ta 

individuelle hensyn til enkeltelever og tilpasse kommentarene etter deres nivå (Igland, 2008). 

Jeg har allerede presentert den ene måten Igland (2008) mener man kan rette selektivt på, og 

som dreier seg om alle elevene i klassen som en helhet. Den andre måten dreier seg om at 

læreren velger ut feiltyper eller fokusområder som enkeltelevene ikke mestrer, og som viser 

seg gjennom den gjeldende teksten. Det er denne måten å rette selektivt på som i størst grad 

tilpasser seg elevenes individuelle faglige nivå, og denne formen for å rette selektivt lærerne 

snakker mest om i intervjuene. De gjør dette ved at de velger ut personlige fokusområder for 

hver enkelt elevtekst, og tar dermed hensyn til elevenes faglige nivå. Siw sier blant annet at 
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hun velger fokusområder i elevtekstene ut ifra hva hun ser problemet er, og gir først og 

fremst tilbakemeldinger på dette. Solveig sier hun tror det er bedre å gi ett eller to 

fokusområder enn å kommentere for mye. Ved å ha få fokusområder tror hun det blir lettere 

for elevene å huske det til neste gang, spesielt for de svakeste skriverne, som fort kan synes 

det blir overveldende med mange kommentarer.  
 

Det å rette selektivt fordi man ønsker å ta hensyn til elevenes nivå, kan ses i sammenheng 

med elevenes nærmeste utviklingssone. Ved at lærerne velger hva de vil kommentere ut ifra 

hva den enkelte eleven er i stand til å forstå, tilpasser de seg deres nærmeste utviklingssone. 

Da får eleven hjelp der han eller hun befinner seg i læringsprosessen, og ikke minst har 

vedkommende mulighet til å utvikle seg faglig (Engh, 2011). Til en faglig sterk elev har 

Brede gitt en sluttkommentar om språket. Denne er ganske komplisert, og man må kunne en 

del om grammatikk for å forstå denne kommentaren. Jeg fant heller ingen lignende 

kommentarer i de andre tekstene Brede hadde gitt tilbakemeldinger på. Han forteller i 

intervjuet at denne kommentaren ble gitt til vedkommende fordi han visste at eleven var i 

stand til å forstå og bruke den, noe som indikerer at kommentaren befinner seg innenfor 

elevens nærmeste utviklingssone.  

 

Lærerne mener det er viktig å bli kjent med elevenes nærmeste utviklingssone når de går 

rundt i klasserommet. Dette er de også opptatt av når de skal gi skriftlige tilbakemeldinger,  

slik at de klarer å velge seg fokusområder som går overens med denne. Dette er viktig for at 

kommentarene skal være læringsfremmende (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Brede sier at 

han ofte blir enig med elevene om hva som bør være deres fokusområder, og at han også 

fokuserer på dette når han gir skriftlige tilbakemeldinger på elevtekster. Solveig 

kommuniserer med elevene sine gjennom skrivelogg for å bli klar over deres fokusområder 

og hva hun skal kommentere i neste tekst.  

 

Lærerne er altså opptatt av å kjenne til elevenes nærmeste utviklingssone, slik at de kan gi 

selektiv og konstruktiv kritikk. Dette er noe det også viser seg at elever verdsetter og ikke 

minst drar nytte av (Bueie, 2017; Eriksen, 2017). I tillegg til de kritiske kommentarene er det 

viktig at elevene får ros, fordi dette både skaper relasjoner og motiverer til videre arbeid 

(Bueie, 2017; Eriksen, 2017). Gjennom å lese tekstkommentarene, så jeg at alle lærerne ga 

ros til elevene sine når de gjorde noe bra, noe Siw flere ganger i intervjuet fortalte at hun 

synes er viktig for at elevene skal være motiverte til å skrive bedre tekster. I likhet med Siw 
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hevder Bueie (2017) og Eriksen (2017) at ros kan føre til at elevene blir motivert til videre 

arbeid. Men dette i seg selv er neppe nok. Som vist til er det viktig at elevene forstår hvordan 

disse kommentarene skal brukes om de skal gjøre noe med tekstene sine (Kvithyld & Aasen, 

2011). Og det kan også tenkes at ros er vanskeligere å bruke videre enn konstruktiv kritikk 

som forteller en hva som bør endres på. Likevel kan ros brukes for å skape relasjoner, og 

gjennom å rette selektivt kan lærere ta individuelle hensyn. Om de da kjenner godt til elevene 

og deres nærmeste utviklingssone, kan det tenkes at rosen kan virke læringsfremmende om 

den er kommunisert på en god og konkret måte.  

 

Som det har kommet frem, gir alle lærerne i min studie selektive kommentarer. Dette gjør de 

uavhengig av om de gir margkommentarer som er lite utdypende, svært utdypende eller 

sluttkommentarer. Jeg har diskutert effekten av marg- og sluttkommentarer, og har kommet 

frem til at de gir ulik effekt avhengig av om de skal brukes på kort eller lang sikt. Uavhengig 

av hva slags kommentarer lærerne gir, kommer det frem at lærerne må stille krav til at 

elevene skal bruke kommentarene, og at det må oppstå en felles forståelse for dette blant 

elevene. Mens noen av de selektive kommentarene gjelder alle elevene i klassen og er knyttet 

opp mot fokusområdene og vurderingskriteriene som har blitt presentert på forhånd, er andre 

kommentarer gitt til den spesifikke elevens tekst. Dette gjør lærerne for å kunne tilpasse seg 

hver elevs faglige nivå og nærmeste utviklingssone. Jeg har også stilt spørsmål ved om den 

begrensede tiden lærerne har til rådighet kan være en av grunnene til at de benytter seg av 

denne tilbakemeldingsmetoden. 

 

5.3 Avsluttende betraktninger  
Undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter kan naturligvis ses i sammenheng med 

eksplisitt grammatikkundervisning, noe som gjennom både teorien (Andrews mfl., 2006; 

Braddock mfl., 1963; Hertzberg, 2001; Hillocks, 1986) og lærernes egne meninger ble 

fremstilt som lite læringsfremmende for elevers skriveferdigheter. Likevel mener lærerne at 

denne typen undervisning kan fungere om den skjer i kontekst med skriving, noe som 

stemmer godt overens med Myhill mfl.s (2012) studie.  

 

Når det gjelder teorien og den tidligere forskningen som omhandler prinsipper om god 

skriveundervisning, dreier ikke denne seg først og fremst om skriveundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter, da det finnes lite forskning angående hva som faktisk fungerer og 
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er læringsfremmende på dette feltet. Derfor har jeg gått til nærliggende fagfelt når det gjelder 

hva som er god skriveundervisning. Jeg har da funnet ut at det som gjelder her, også vil 

gjelde skriveundervisning som dreier seg om formelle skriftspråklige ferdigheter. Ikke minst 

stemmer det overens med lærerne i studiens meninger om hvordan man gjør undervisningen 

på dette fagfeltet god. Det kan dermed sies at prinsippene som gjelder god 

skriveundervisning generelt, også gjør seg gjeldende i forbindelse med den typen 

skriveundervisning denne oppgaven handler om. Likevel er det selvsagt spesielle hensyn man 

må ta når en skal undervise i skriftspråk, noe jeg har diskutert i dette kapitlet. 
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6 Avslutning  
Jeg innledet denne masteroppgaven med å vise til min nysgjerrighet rundt hvordan 

norsklærere driver med skriveundervisning når målet er at elevene skal forbedre sine formelle 

skriftspråklige ferdigheter, noe som også gjenspeiles gjennom oppgavens problemstilling. 

Problemstillingen har blitt belyst ved at jeg har gjort rede for teori og tidligere forskning på 

feltet, og i metodekapitlet viste jeg hvordan jeg metodisk har gått til verks for å kunne 

besvare denne. Gjennom en analyse av datamaterialet jeg samlet inn gjennom intervju, 

observasjon og lesing av elevtekster med lærerkommentarer fra tre norsklærere på tre ulike 

ungdomsskoler, har jeg lagt frem studiens to hovedfunn. I diskusjonskapitlet satt jeg disse 

funnene i sammenheng med teorien og den tidligere forskningen som ble presentert i 

oppgavens andre kapittel.  

 

I dette kapitlet vil jeg først oppsummere studiens hovedfunn med en konklusjon på 

problemstillingen. Denne tar utgangspunkt i funnene fra studiens to forskningsspørsmål. 

Deretter vil jeg trekke frem didaktiske implikasjoner jeg mener foreligger som en følge av 

diskusjonen som har blitt ført gjennom denne oppgaven. Med utgangspunkt i studiens funn 

vil jeg til slutt komme med forslag til hvordan denne studien kan bidra med perspektiver som 

kan være utgangspunkt for ny forskning.  

 

6.1 Hovedfunn og konklusjon  
Problemstillingen denne oppgaven søker å besvare er: Hvordan legger norsklærere opp 

skriveundervisning som har som mål å forbedre elevers formelle skriftspråklige ferdigheter?. 

Gjennom forskningsspørsmålene har jeg ønsket å finne ut hvordan dette foregår i 

klasserommet og gjennom lærerkommentarer på elevtekster. Målet har vært å kunne bidra 

med ny informasjon til et lite berørt fagfelt. Gjennom analysekapitlet kommer det frem to 

hovedfunn som kan knyttes til de to forskningsspørsmålene.  

 
Først viser resultatene fra analysen at lærerne driver lite med plenumsundervisning i formelle 

skriftspråklige ferdigheter. Et av hovedargumentene for dette er at elevene er på svært ulikt 

faglig nivå. De benytter seg imidlertid av og til av deltreningsoppgaver, men mener at 

kunnskapen elevene tilegner seg her, ikke er overførbar til tekstene de skriver. Ved bruk av 

denne typen oppgaver er Siw og Brede opptatte av at det må skje i kontekst med skriving av 
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tekst. Det lærerne trekker frem som den mest læringsfremmende måten å undervise i formelle 

skriftspråklige ferdigheter på i klasserommet, er å gå rundt og hjelpe og veilede elevene mens 

de skriver tekster. På denne måten får de tilpasset seg hver enkelt elevs faglige nivå og gitt 

dem veiledning underveis i skriveprosessen, noe de mener de ikke får gjort gjennom 

plenumsundervisning.  

 

Det andre hovedfunnet viser at lærerne retter elevtekster selektivt, uavhengig av om de 

benytter seg av marg- eller sluttkommentarer. Dette gjør de for å kunne tilpasse seg hver 

enkelt elevs faglige nivå, slik at kommentarene blir forståelige og mest mulig 

læringsfremmende. De får også mulighet til å ta utgangspunkt i vurderingskriterier og 

fokusområder som allerede er kjent for alle elevene i klassen som en helhet, og som lærerne 

dermed mener øker sjansen for at elevene skal forstå og kunne bruke kommentarene.  

 

Sammenfattet leder studien frem til følgende konklusjon: Lærerne driver med 

skriveundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter både i klasserommet og gjennom 

lærerkommentarer. For at undervisningen skal være læringsfremmende, mener de all 

undervisning må skje i kontekst med skriving, og både muntlige og skriftlige 

lærerkommentarer må være nivåtilpasset hver enkelt elevs faglige nivå.  

 

6.2 Didaktiske implikasjoner 
Hovedfunnene jeg har gjort i denne studien leder frem til implikasjoner for hvordan 

skriveundervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter kan være læringsfremmende. 

Hensikten med å undervise i formelle skriftspråklige ferdigheter er, som det har kommet frem 

gjennom denne studien, at elevene skal kunne bruke denne kunnskapen når de skriver tekster.  

 

Lærernes hovedargument for at deltreningsoppgaver som dreier seg om formelle 

skriftspråklige ferdigheter ikke er læringsfremmende, er at ferdighetene elevene tilegner seg 

her, ikke er overførbare til skrivingen deres. I tillegg er de svært opptatte av at 

skriveundervisning alltid må innebære at elevene skriver tekster. Den første implikasjonen 

jeg vil trekke frem, er dermed at undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter bør 

foregå i kontekst med skriving. Dette innebærer at eksplisitt undervisning og 

deltreningsoppgaver som dreier seg om formelle skriftspråklige ferdigheter kan være 

læringsfremmende, men at det alltid bør skje i forbindelse med skriving av tekst.  
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Et annet problem lærerne ser ved å bruke plenumsundervisning når de underviser i formelle 

skriftspråklige ferdigheter, er at de ikke får mulighet til å tilpasse seg hver elevs faglige nivå. 

Den andre implikasjonen er derfor at undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter må 

tilpasse seg hver enkelt elevs faglige nivå, slik at de får mulighet til å utvikle seg. Dette må 

gjøres både gjennom kommentarene som gis til elevene underveis i skriveprosessen, og i 

kommentarene de får på tekstene de har skrevet. For å tilpasse seg elevers faglige nivå, har 

det vist seg å være lønnsomt å rette selektivt når man gir skriftlige tilbakemeldinger. Det er 

likevel et viktig poeng at lærere må forvente at elevene faktisk gjør endringer i tekstene sine 

etter at de har fått tilbakemeldinger, og at det må skapes en felles forståelse blant elevene om 

at skriving er en prosess.  

 

Jeg vil også trekke frem at det er viktig at lærere har tilstrekkelig med kunnskap om formelle 

skriftspråklige ferdigheter, og evnen til å undervise i dette, dersom denne formen for 

skriveundervisning skal være læringsfremmende. Det å kunne finne og forklare hvorfor noe 

ved elevenes tekster er språklig feil, er helt avgjørende for at elevene skal få noe ut av 

lærerens hjelp og veiledning. Som jeg viste til i oppgavens andre kapittel, er det ikke alle 

lærere som sitter inne med tilstrekkelig kunnskap på dette feltet, og dette ser man allerede i 

lærerutdanningen. Elever skal selvfølgelig få kunnskap og ferdigheter om dette på 

grunnskolen og videregående skole, men også i lærerutdanningen må det tas tak.  

 

6.3 Forslag til videre forskning  
Gjennom denne studien har det kommet frem at lærere synes det kan være vanskelig å 

undervise i formelle skriftspråklige ferdigheter, men også at de har forslag til hvordan det kan 

og bør gjøres på en god måte. Det er forsket lite på hvordan norsklærere underviser i dette, og 

denne studien består kun av tre ungdomsskolelæreres måter å gjøre det på. I lys av min studie 

og den tidligere forskningen jeg har benyttet meg av, har jeg gjort meg opp noen tanker om 

hva på dette feltet som bør forskes videre på.  

 

I denne studien har ungdomsskolen stått i fokus. Med tanke på lærernes utsagn om at de 

forventer at elever skal ha tilegnet seg formelle skriftspråklige ferdigheter på barneskolen, 

hadde det vært interessant å undersøke både hvor mye de faktisk lærer om dette her, og ikke 

minst hvordan lærerne underviser i det.  
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Denne studien har blitt sett fra et lærerperspektiv, og har undersøkt hvordan lærerne synes det 

fungerer best å undervise i formelle skriftspråklige ferdigheter. Fordi det er elevene som skal 

tilegne seg ny kunnskap, hadde det vært nyttig å undersøke hva de synes fungerer best, og 

hva de opplever som god undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter.   

 

Sist, men ikke minst er det behov for en norsk intervensjonsstudie som undersøker effekten 

av undervisning i formelle skriftspråklige ferdigheter, og hva som faktisk kan ha en positiv 

effekt på elevers skriveferdigheter.  
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Vedlegg A: Informasjonsskriv og invitasjon 
til deltakelse i studien  
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ”Norsklæreres fokus på formelle 
 skriftspråklige ferdigheter i skriveundervisningen på ungdomstrinnet” 

Bakgrunn og formål 
Formålet med denne studien er å få innsikt i hvordan norsklærere i ungdomsskolen legger 
opp til skriveundervisning som tar for seg og har som mål å forbedre elevenes formelle 
skriftspråklige ferdigheter. Målet er å finne ut i hvilken grad de utvalgte lærerne jobber med 
dette i forbindelse med skriveundervisning, og hvordan de går frem for å gjøre dette. 
Prosjektet er en masterstudie ved Institusjon for lærerutdanning og skoleforskning ved Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo.  
 
Utvalget er trukket ut på bakgrunn av anbefalinger fra andre innenfor lærermiljøet. Det har 
vært ønskelig at lærerne jeg skal intervjue og observere skal være fra ulike ungdomsskoler.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelsen i studien vil gå over et forløp. Forløpet vil starte i det læreren og hans eller 
hennes klasse setter i gang med å skrive en tekst som senere skal leveres inn og vurderes av 
læreren. Forløpet avsluttes i det teksten er levert inn og vurdert av læreren. Underveis i 
forløpet ønsker jeg å observere lærerne i undervisningsøktene skriveundervisning er relevant 
(oppstartsdagen og innleveringsdagen vil være to av disse observasjonene). Observasjonene 
vil skje i klasserommet med elevene til stede, men fokuset vil være på læreren. Elevene vil 
bli informert om prosjektet skriftlig, og vil få mulighet til å reservere seg fra å være med. Når 
det vil være relevant å observere kan avtales med læreren. Dokumentasjonen fra 
observasjonen vil være feltnotater som blir skrevet underveis i undervisningen. All data vil 
anonymiseres slik at det ikke kan spores tilbake til lærer eller elever.  
 
Etter at teksten er levert inn og læreren har vurdert den, ønsker jeg å intervjue lærerne. 
Spørsmålene som stilles vil være basert på observasjonene og tilbakemeldingene lærerne ga 
på elevtekstene. De vil dreie seg om hvordan lærerne går frem for å bedrive 
skriveundervisning og gi tilbakemeldinger som er ment for å bedre elevers formelle 
skriftspråklige ferdigheter. Intervjuet vil vare i ca. tretti minutter, men det kan bli både lenger 
og kortere, avhengig av hvordan intervjuet utspiller seg. Det vil tas lydopptak av intervjuene, 
og de blir transkribert på datamaskin.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være forskeren, Kirstin 
Angelica Horn, og veilederne Kari Anne Rødnes og Frøydis Hertzberg som vil ha tilgang til 
intervjuene og observasjonsnotatene underveis.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2018. Alle informantene vil være anonymisert og 
ikke mulige å gjenkjenne. Opptak, feltnotater, transkripsjoner og andre dokumenter vil bli 
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slettet etter innlevering, og oppbevares underveis som filer på et personlig lagringsområde 
ved UiO, beskyttet med brukernavn og passord. 
 
Frivillig deltakelse 
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 slettet.  
 
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Kirstin Angelica Horn på 958 04 325 
eller veileder Kari Anne Rødnes på 952 03 298.  
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg B: Informasjonsskriv til elevene  
 

 
dato 

 

Kjære __,  

 

 

Jeg studerer ved Universitetet i Oslo og skal de tre neste ukene være i klassen din for å gjøre 

forskning til masteroppgaven min. Det innebærer at jeg skal være i klasserommet deres for å 

observere hva norsklæreren deres gjør når dere har norskundervisning. I tillegg til dette 

kommer læreren deres til å gi meg teksten dere leverer inn. Jeg skal fokusere på 

tilbakemeldingene læreren deres gir dere, og ikke det dere har skrevet. Læreren deres 

kommer til å anonymisere teksten før jeg får den, så jeg vet ikke hvem som har skrevet 

hvilken tekst. Hvis du likevel ikke ønsker at læreren deres skal gi teksten din til meg, kan du 

signere dette arket og levere det til __________.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeg ønsker ikke at norsklæreren min skal gi min tekst til forskeren.  

 

 

-------------------------------------------- 

(Signert av elev, dato) 
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Vedlegg C: Intervjuguide 
Intervjuguide for prosjektet ”Norsklæreres fokus på formelle språklige 
ferdigheter i skriveundervisningen på ungdomstrinnet” 
 
Innledende spørsmål 
Fortell litt om deg selv som lærer: Hva slags utdanning har du, hvor gammel er du, og hvor 
lenge har du jobbet som lærer?  
 
Hvorfor valgte du å bli norsklærer? 
 
Hvilke fagområder innenfor norskfaget liker du best å undervise i? 
 
Hva er det vanskeligste med å være norsklærer? 
 
Hvordan vil du beskrive klassen jeg har observert? 
 
Spørsmålsguide 
Kan du fortelle litt om forløpet jeg har observert? Hva var sentralt da du planla det, og hva 
ønsker du at elevene skal sitte igjen med?  
 
Begrepsavklaring 
Skriveundervisning 
 
Formelle skriftspråklige ferdigheter  
 
Først vil jeg presisere at dette dreier seg om bokmålsundervisning. Nynorskundervisning kan 
trekkes inn om du mener det er relevant, men når jeg stiller spørsmålene tenker jeg på 
bokmål. 
 
Hvordan mener du at man på en god måte kan legge til rette for at elevene skal forbedre sine 
formelle skriftspråklige ferdigheter? Har du noen konkrete metoder du synes fungerer, og hva 
synes du er utfordrende?  
 
Hva tenker du om viktigheten av formelle skriftspråklige ferdigheter i skriveundervisningen? 
 
Hvordan anser du dine egne kunnskaper om formelle skriftspråklige ferdigheter?  
 
Hvordan forholder du deg til kompetansemålene om språklige ferdigheter i lærerplanen? Hva 
tenker du om disse og hvordan forholder du deg til dem? (vise disse)  
 
Spørsmål til undervisningen deres 
Ligner skriveundervisningene jeg har observert på typisk skriveundervisning i dine klasser? 
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Hvordan driver du typisk skriveundervisning? Hvilke sider ved skrivingen legger du vekt på? 
(For eksempel å snakke om tekster, skrive korte eller lengre tekster, øve på enkeltferdigheter) 
 
Hvordan planlegger du skriveundervisningen din? (Gjøres dette i team, med elevene eller 
lignende?) 
 
Hvordan vil du si du jobber med å forbedre elevenes formelle skriftspråklige ferdigheter i 
klasserommet?  
 
Spørsmål til lærerkommentarene de ga 
Jeg så du delte ut vurderingskriteriene til elevene: hva tenker du rundt dette? 
 
Hvordan bruker du vurderingskriteriene du ga elevene når du skal vurdere tekstene? 
 
Hvordan går du frem for å gi elever tilbakemeldinger som angår formelle skriftspråklige 
ferdigheter?  
 
Vil du si du retter selektivt eller retter du samtlige av elevenes språklige feil?  
 
Når det gjelder det språklige: Hva synes du er viktigst å gi tilbakemelding på: det 
overordnede som tekstoppbygging og setningsflyt eller det underordnede som for eksempel 
rettskriving? 
 
Hva slags type feil opplever du at elevene gjør språklig? Hvilke feil går igjen?  
 
Hva forventer du at elevene skal gjøre med kommentarene dine? Blir de bedt om å gjøre noe 
spesielt med dem? 
 
Tror du elevene dine forstår tilbakemeldingene du gir dem på tekstene deres? Gjør du 
eventuelt noe spesielt for at de skal forstå dem? 
 
Temaer som også kan diskuteres 
Om det er aktuelt: Hva er ditt syn på grammatikkundervisning i skolen? (Driver du med 
grammatiske oppgaver som for eksempel utfyllingsoppgaver eller setningsanalyser?) Hvis ja: 
Hvordan liker elevene slike oppgaver og hva tenker du selv om nytten av dette?  
 
Har du noe å tilføye? 
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Vedlegg D: Observasjonsskjema  
Dato: 
Klassetrinn: 
Skole:  
Antall elever: 
Fordeling gutter/jenter: 
Plassering (klassekart):  
 
Tid Beskrivelse  Tolkning 
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Vedlegg E: Godkjenning fra NSD  
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