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Sammendrag 

I denne studien har digital tekstrespons vært det sentrale temaet. Formålet har vært å 

undersøke hvordan digital tekstrespons blir praktisert av læreren, og hvordan den brukes og 

oppleves av elevene. Problemstillingen har vært følgende: «Hva kjennetegner et skriveforløp 

der elevene skriver og læreren gir tekstrespons i en applikasjon på et nettbrett?»  

For å besvare problemstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: 

• «Hva kjennetegner den digitale tekstresponsen læreren gir underveis i skriveforløpet?» 

• «Hvordan nyttiggjør elevene seg den digitale tekstresponsen i revideringsfasen?» 

• «Hvordan opplever elevene de ulike formene for digital tekstrespons?» 

 

Problemstillingen i studien er undersøkt gjennom kvalitativ metode, og informantene er tre 

elever på ungdomstrinnet. Jeg har observert elevene underveis i skriveforløpet, intervjuet 

dem for å få økt innsikt i hvordan de faktisk opplever de ulike formene for digital 

tekstrespons, og analysert tekstene de har skrevet så vel som den tekstresponsen de har fått 

underveis. Målet har vært å kunne si noe om hva som kjennetegner denne typen tekstrespons, 

og ikke minst å se hvordan elevene nyttiggjorde seg den. Elevtekstene og intervjudataene 

utgjør studiens primære datamateriale, mens observasjonsnotatene er sekundærdata og 

fungerer som utfyllende informasjon.  

 

Studien viser at læreren bruker ulike funksjoner i Showbie (forklares nærmere i kapittel 5.2) 

når hun gir tekstrespons i applikasjonen. Denne bruken er strategisk, og studien har avdekket 

et klart mønster i hvordan læreren bruker de ulike funksjonene, som digitalt blekk, digitale 

lydkommentarer og chatten, til å gi tekstrespons. Analysene av elevtekstene har vist at måten 

elevene har nyttiggjort seg tekstresponsen på, er ulik. De tre elevene som er informanter i 

studien, forholder seg ulikt til den digitale tekstresponsen i revideringsfasen. Resultatene 

tyder også på at det varierer i hvilken grad elevene faktisk forstår den digitale tekstresponsen, 

særlig den som ble gitt gjennom digitalt blekk. Samtidig opplevde elevene det som 

tidkrevende å finne ut hva læreren mente med den typen tekstrespons. Resultatene viser på 

den annen side at elevene var svært positive til den tekstresponsen de fikk gjennom 

lydkommentarene, fordi denne opplevdes som direkte og nær. Elevene i studien trekker 

dessuten fram at slik tekstrespons hadde en motiverende effekt på dem. Tekstresponsen 

elevene fikk gjennom chatten, hadde elevene imidlertid delte meninger om.  
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1 Introduksjon  
Det å gi respons på elevenes skriftlige arbeider er en viktig del av jobben som norsklærer. 

Elevene skriver mye i norskfaget, og for å fremme god skriveutvikling hos dem er det vanlig 

praksis å blant annet vurdere elevenes skrivekompetanse underveis. Som norsklærer bruker 

man mye tid og ressurser på å vurdere og gi læringsfremmende tilbakemeldinger på tekstene 

elevene skriver. Måten man jobber med tekstrespons og skriving på, har endret seg de siste 

årene, særlig i forbindelse med inntoget av digitale hjelpemidler i undervisningen. Etter 

innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 (K06) fikk de fleste elevene på videregående skole 

PC, og de siste årene har iPad og andre typer nettbrett blitt innført på mange av landets barne- 

og ungdomsskoler. Innføringen av disse verktøyene har ført til nye måter å undervise på, noe 

som også åpner opp for mange ulike muligheter når det gjelder hvordan man kan jobbe med 

blant annet skriving i norskfaget.  

 

I denne oppgaven er respons på skriving samt digitale verktøy sentrale temaer. Studiens 

formål er å undersøke hvordan en norsklærer gir respons på skriftlige tekster ved å ta i bruk 

noe av teknologien som er blitt utviklet de siste årene. Hva som kjennetegner den digitale 

tekstresponsen, og hvordan elevene både bruker og opplever den, er sentrale spørsmål som 

utforskes gjennom denne studien. Min motivasjon for gjennomføringen av den er å få økt 

kunnskap om hva som kjennetegner digital tekstrespons, og ikke minst finne ut av hvordan 

elevene opplever den digitale tekstresponsen. Det har blitt utviklet mange applikasjoner og 

andre programmer man som lærer kan benytte seg av i arbeidet med responsgiving. Én av 

disse applikasjonene, som utforskes i studien, er Showbie.  

 

1.1 Bakgrunn og norskdidaktisk relevans  

I artikkelen «Kunnskap om skriving i utdanningsliv og yrkesliv – hvor står vi i dag?» ser 

Dysthe og Hertzberg (2007) på hvor skriveforskningen står både internasjonalt og i Norden. 

Konklusjonen som trekkes i artikkelen, er at man i Norden trenger mer skriveforskning som 

også legger vekt på blant annet digital kompetanse. Artikkelen trekker videre fram at det for 

Norge sitt vedkommende trengs mer forskning knyttet til digital vurderingspraksis. Disse 

forskningsfunnene har vært én av inspirasjonskildene til denne oppgaven. Ved å studere 

digital respons gitt på et utvalg elevtekster har jeg klart å kombinere temaene skriving og 

digital vurderingspraksis.  
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I et norskdidaktisk perspektiv er det også interessant å gjennomføre en studie som setter disse 

to temaene i en sammenheng, og å studere denne. Det å drive med skriveopplæring er en av 

kjerneoppgavene til en norsklærer. Selv om det i K06 legges betydelig vekt på at man skal 

arbeide med de grunnleggende ferdighetene, som inkluderer skriving, på tvers av alle fag, er 

det slik at norskfaget fortsatt har et særlig ansvar for å utvikle elevenes skriveferdigheter. 

Skriving er en sammensatt og kompleks ferdighet som innebærer at man skaper mening med 

skrift i forskjellige situasjoner og i forskjellige kontekster (Kvithyld & Aasen, 2011). For å 

kunne ta del i ulike fellesskap i skolen så vel som i yrkes- og samfunnslivet er det en 

forutsetning at vi er i stand til å mestre denne ferdigheten.  

 

I dagens informasjonssamfunn må man i jobbsammenheng kunne både lese, forstå og i 

mange yrker ikke minst produsere et stort antall tekster. Men også for å være i stand til å 

gjennomføre hverdagslige gjøremål er man nødt til å inneha lese- og skrivekompetanse. Det 

er derfor viktig at elevenes ferdigheter i å uttrykke seg skriftlig utvikles gjennom hele 

skolegangen, slik at elevene blir rustet til å møte informasjonssamfunnet både gjennom 

høyere studier og senere i arbeidslivet. Temaet skrivekompetanse har vært gjenstand for mye 

forskning både internasjonalt og i Norden, og det finnes mange praksisnære studier som sier 

noe om hvordan slik kompetanse kan utvikles gjennom skoleløpet. Når man skal arbeide med 

skriving og skriveutvikling, er man nødt til delta i og jobbe med ulike aktiviteter som krever 

ulike strategier (Berge, 2005). Å uttrykke seg skriftlig er, som tidligere nevnt, ganske 

komplekst og omfattes ikke kun av én dimensjon. Innenfor rammene av herværende 

masteroppgave er det ikke mulig å drøfte alle dimensjonene i god skriveopplæring. De delene 

av skriveopplæringen som har med lærerrespons og revisjon av elevtekstene å gjøre, er derfor 

prioritert.  

 

Respons og revisjonskompetanse henger tett sammen, og Kvithyld og Aasen (2011) skriver at 

«Hovedgrunnen for å gi respons på tekster som elevene må bearbeide, er nettopp å øve opp 

deres revisjonskompetanse» (s. 96). For at elevene skal utvikle sine skriveferdigheter, er det 

viktig at de jobber med responsen de får på tekstene de skriver. Skriving i norskfaget er nær 

forbundet med vurdering, og det er ganske vanlig at man bruker vurdering som virkemiddel 

for å drive med skriveopplæring. Det å gi tekstrespons og tilbakemeldinger underveis i 

skriveprosessen, og ikke etter at produktet er ferdig skrevet, har blitt den nye normalen. Dette 

er også i tråd med prinsippene bak vurdering for læring. Formålet med å gi tekstrespons og 

tilbakemeldinger underveis i skriveforløpet er å veilede elevene i deres skriveutvikling 
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(Kvithyld & Aasen, 2011). Flere studier har også slått fast at respons og tilbakemeldinger kan 

ha stor effekt på elevenes læring, blant dem finner vi den kjente metastudien «The Power of 

Feedback» (Hattie & Timperley, 2007). SKRIV-prosjektet har gjennom sin forskning på 

skriving i alle fag utformet ti teser om hva som er god skriveopplæring, og hva som fremmer 

skriveutvikling hos elevene. Én av disse tesene er knyttet til respons og går ut på at man som 

lærer må gi «presis og konkret respons/vurdering underveis og etter fullført arbeid» (Smidt, 

2011, s. 13).  

 

I arbeidet med skriving i norskfaget kan teknologien støtte oss i større grad nå enn tidligere. 

PC og nettbrett har i dag blitt viktige verktøy på lik linje med lærebøker, blyant, viskelær og 

annet skolerelatert utstyr. Teknologiske redskaper som iPad og andre nettbrett har blitt en 

sentral del av skolehverdagen til norske elever, og Norge er ett av fem land i Europa som har 

best tilgang til PC, nettbrett og smartboards (Europakommisjonen, 2013). Med K06 ble 

digitale ferdigheter lansert som én av fem ferdigheter man skulle arbeide med i alle fag. I 

norskfaget innebærer dette blant annet at elevene skal kunne skape og redigere ulike typer 

tekster ved å bruke digitale verktøy (Utdanningsdirektoratet [UDIR], 2013). Videre heter det 

at «Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et 

arbeidsliv og samfunn i stadig endring» (UDIR, 2013). Den digitale utviklingen i samfunnet 

er med på å påvirke og endre skolehverdagen og medvirker til store endringer i pedagogisk 

praksis (Erstad, 2010).  

 

Premissene for måten man jobber med skriveopplæring på i skolen, er endret betraktelig på 

grunn av den digitale skolehverdagen. Nesten all skriving i skolen skjer på enten en PC eller 

et nettbrett. Dette åpner opp for en rekke nye muligheter for skriveopplæringen som man ikke 

hadde tilgang til tidligere. Læreren kan blant annet komme mye tettere innpå en pågående 

skriveprosess, og man har større muligheter til å kunne veilede elevene midt i en sådan. Det 

er dessuten lettere å legge opp skriveforløpet slik at det også innebærer en revisjonsfase, da 

det er mye enklere å revidere tekster som er skrevet digitalt enn tekster som er skrevet på 

papir.  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål  

Hensikten med denne oppgaven er å se på hvordan bruken av digital tekstrespons påvirker 

lærerens vurderingspraksis, samt hvordan elevene nyttiggjør seg denne og ikke minst 

opplever den. Jeg ønsker å studere den digitale tekstresponsen som blir gitt av læreren 

gjennom applikasjonen Showbie underveis i et prosessorientert skriveforløp. Den 

overordnede problemstillingen for denne oppgaven er som følger:  

 

Hva kjennetegner et skriveforløp der elevene skriver og læreren gir tekstrespons 

i en applikasjon på et nettbrett?  

 

Gjennom å bruke ulike metodiske tilnærminger som intervju, tekstanalyse og observasjon 

ønsker jeg å belyse ulike sider av problemstillingen. Den digitale tekstresponsen som blir gitt 

av læreren, analyseres for å kunne si noe om hva som kjennetegner den. Tekstanalyse av 

elevtekstene vil gi meg informasjon om hvordan elevene faktisk forholdt seg til den digitale 

tekstresponsen, mens intervjuene forhåpentligvis vil svare på hva slags tanker, erfaringer og 

opplevelser elevene har rundt digital tekstrespons. Dette er studiens kjernemateriale. 

Samtidig er det viktig å få innsikt i hvordan skriveforløpet foregikk, og i hvordan elevene 

jobbet i tekstskapings- og revisjonsfasen, derfor observeres undervisningen. Dette vil gi meg 

verdifull innsikt i og viktig bakgrunnsinformasjon om selve skriveforløpet. Materialet 

analyseres med utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål:  

 

1) Hva kjennetegner den digitale tekstresponsen læreren gir underveis i 

skriveforløpet? 

2) Hvordan nyttiggjør elevene seg den digitale tekstresponsen i revideringsfasen? 

3) Hvordan opplever elevene de ulike formene for digital tekstrespons? 

 

1.3 Begrepsavklaring  

1.3.1 Digital tekstrespons  

I denne oppgaven står begrepet digital tekstrespons ganske sentralt. Derfor finner jeg det 

nyttig å avklare hva jeg mener med dette begrepet. I studien min bruker læreren 

applikasjonen Showbie til å gi elevene digital tekstrespons på tekstene de skriver. Når læreren 

gir digital tekstrespons, benytter hun seg av iPad og av ulike funksjoner i Showbie, og 
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elevene får dermed ulike former for respons på tekstene sine. Hun gir blant annet respons 

gjennom å markere i teksten, gjennom lydkommentarer og gjennom chatten. Når jeg i denne 

oppgaven benytter meg av begrepet digital tekstrespons, inngår alle disse formene for 

tekstrespons i begrepet. Det er viktig å presisere at jeg med begrepet tekstrespons mener 

respons på elevenes skriftlige produkt, men selve tekstresponsen trenger nødvendigvis ikke å 

være skriftlig.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging  

Denne oppgaven består av sju kapitler. I kapittel 2 vil jeg ta for meg tidligere forskning 

innenfor de forskningsfeltene som studien berører. Disse forskningsfeltene er vurdering av 

elevtekster og bruk av digitale verktøy. I det tredje kapitlet redegjør jeg for det teoretiske 

rammeverket studien bygger på, det vil si teori knyttet til sosiokulturell læringsteori, 

prosessorientert skriving, vurdering, tilbakemelding og bruk av digitale verktøy. I det fjerde 

kapitlet presenterer jeg de metodiske valgene som ligger til grunn i denne studien. Metoden 

for innsamlingen av datamaterialet blir også presentert, før kapitlet avsluttes med at studiens 

validitet og reliabilitet blir diskutert. I kapittel 5 presenteres analysen, og studiens tre 

hovedfunn blir trukket fram. Disse funnene diskuteres så i lys av problemstilling, tidligere 

forskning samt teori på det aktuelle feltet i oppgavens sjette kapittel. I studiens siste kapittel 

kommer jeg med avsluttende betraktninger, didaktiske implikasjoner og forslag til videre 

forskning.  
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2 Tidligere forskning 
I dette kapitlet vil jeg plassere studien min i forhold til to forskningsfelt: vurdering av 

elevtekster og bruk av digitale verktøy. I det følgende vil jeg presentere ulike 

forskningsprosjekter som er blitt gjennomført innenfor disse forskningsfeltene. Når jeg i 

diskusjonskapitlet ser funnene mine i lys av tidligere forskning, vil jeg igjen trekke fram disse 

studiene.  

 

2.1 Tidligere forskning på respons på elevtekster – 

internasjonale og nordiske studier 

Responsforskning er et felt som er stort i utlandet. Jeg trekker fram noen internasjonale 

studier som også har hatt stor betydning for responsfeltet her i Norge. Likevel er det nordiske 

studier på respons som står i sentrum her. Grunnen til dette er at vurderingspraksis er noe 

som i stor grad er knyttet til skolestrukturen i et land, hvilken kompetanse myndighetene 

legger opp til at elevene skal kunne tilegne seg gjennom skolegangen sin, og ikke minst er det 

noe som er kulturelt betinget. Skolestrukturen i Norge ligner på strukturen i andre nordiske 

land, derfor finner jeg det naturlig å først og fremst sammenligne funnene i studien min med 

funn som er avdekket i andre studier som er gjennomført i Norden. 

Internasjonalt er det vanlig å dele inn studier innenfor respons i to hoveddeler. Effektstudier 

ønsker å finne ut hva slags kommentarpraksis som har positiv og negativ effekt på elevenes 

læring (Igland, 2008). Disse studiene blir så brukt til å formulere råd om hva som er god 

responspraksis. To sentrale effektstudier er studiene til Kluger og DeNisi (1996) og Hattie og 

Timperley (2007). Disse studiene kommer jeg inn på i teorikapitlet. Den andre hovedgruppen 

er de deskriptive studiene (Igland, 2008). Disse studiene beskriver hvordan lærere 

kommenterer ulike typer elevutkast, hva som kjennetegner lærerkommentarene gitt underveis 

i teksten, og lignende. En slik deskriptiv studie som også er mye sitert, er studien til Nancy 

Sommers: «Responding to student writing» (1982). Denne studien viser at elevene ofte fikk 

vage tilbakemeldinger. Kommentarene var ufokuserte og veldig generelle. De kunne verken 

knyttes til spesifikke steder i teksten eller til elevenes prosjekt. Kommentarene var derimot 

knyttet til de forventningene læreren hadde til en ferdig tekst, og læreren gikk inn i 

elevteksten og kommenterte feil.  
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Slike deskriptive studier har også blitt gjennomført i Norden. En rekke studier har analysert 

lærerkommentarene for å kunne si noe om hva som kjennetegner dem. Disse studiene viser at 

lærere kommenterer elevenes feil og mangler og i liten grad legger vekt på de elementene 

elevene har mestret, og i tillegg er det slik at kommentarene i overveiende grad er knyttet til 

de lokale tekstnivåene (Kronholm-Cederberg, 2009; Bueie, 2017). Selv om alle lærere er 

opptatt av å utvikle elevenes skrivekompetanse, er det ikke slik at vurderings- og 

tilbakemeldingspraksisen er lik hos alle lærere. Dette skyldes både at lærere har ulike 

personligheter, men også at de jobber innenfor ulike studieretninger og på ulike trinn 

(Bergman-Claeson, 2003). Bergman-Claeson (2003) studerte tilbakemeldingspraksisen til tre 

gymnaslærere Anita, Barbro og Christian. Studien viser at Anita kommenterte innholdet i 

tekstene og la vekt på å bruke positiv tekstrespons for å bygge en relasjon til elevene, mens 

kommentarene til Barbro dreide seg om det lokale tekstnivået, og hun kommenterte i stor 

grad ordvalg og grammatikk. Christian på sin side var opptatt av å rose elevene gjennom 

kommentarene, og han kommenterte både innhold og form. Gjennom en delstudie i 

doktorgradsarbeidet sitt undersøkte Eriksen (2017) norsklæreres tilbakemeldingspraksis på 

elevtekster. Denne studien er større i form av at den inneholder flere elevbesvarelser enn 

studien til Bergman-Claeson. Studien til Eriksen konkluderer også med at det er store 

forskjeller mellom skolene og de ulike lærerne i måten de kommenterer i elevtekstene på. 

Eriksen fant også ut at cirka 50 prosent av tilbakemeldingene var i tråd med prinsippene bak 

vurdering for læring. Men det var altså store forskjeller; for eksempel var kun 12 prosent av 

alle tilbakemeldingene læreren Berit ga, i tråd med begrepet vurdering for læring, mens 65 

prosent av alle tilbakemeldingene som ble gitt av læreren Carina, fulgte prinsippene bak 

vurdering for læring. 

Disse funnene er interessante for min studie, selv om tilbakemeldingene ble gitt på 

heldagsprøver og ikke underveis i et skriveforløp. Funnene er særlig interessante sett i lys av 

det første forskningsspørsmålet mitt, som dreier seg om hva som kjennetegner den digitale 

tekstresponsen. Selv om jeg ikke gjør en prosentvis inndeling av tekstresponsen i min studie, 

er det fortsatt relevant å diskutere hvorvidt de ulike formene for tekstrespons gitt av læreren 

kan knyttes til prinsippene bak vurdering for læring.  

Det er også viktig å undersøke hva slags tilbakemeldinger elevene synes er nyttige og mindre 

nyttige. Studien til Bueie (2016) undersøker nettopp dette gjennom en større 

spørreundersøkelse der 159 elever på 10. trinn deltok. Studien viser at elevene foretrekker 
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kommentarer på det globale tekstnivået. Videre trekker elevene fram at de mest nyttige 

kommentarene er de som er spesifikke, og som helt konkret forteller dem om hva som er bra 

eller mindre bra, og som samtidig sier noe om hva som er det neste steget. Kommentarer som 

elevene opplever som unyttige, er de som enten foreslår å endre ord, eller som er vage og lite 

forklarende. Gamlem og Smith (2013) har også undersøkt hvilken tilbakemeldingspraksis 

elevene synes er nyttig for sin læring. I motsetning til Bueie (2017) gjennomførte Gamlem og 

Smith (2013) elevintervjuer. På bakgrunn av elevintervjuene utviklet de en typologi med fire 

ulike hovedtyper av tilbakemelding som har ulik funksjon og verdi som støtte for læring.  

Type A-tilbakemeldinger legger vekt på belønning, karakter/poeng og straff og dreier seg om 

tilbakemeldinger som kun handler om hva læreren synes om en prestasjon, og gir ikke 

elevene informasjon om hva som må gjøres bedre for å kunne lære mer. Den andre typen, 

type B-tilbakemeldinger, dreier seg som godkjenning, kontroll og ikke godkjenning. Elevene 

oppfatter denne typen tilbakemelding som evaluerende og peker på at slike tilbakemeldinger 

gir lite informasjon som kan støtte videre læring, men de kan likevel være motiverende. Type 

C-tilbakemeldinger handler om å spesifisere måloppnåelse, rapportering og veien videre, og 

innebærer informasjon om hva som er bra, hva som kan utvikles videre, og hvordan. Elevene 

ønsker denne typen tilbakemelding og oppfatter slike tilbakemeldinger som verdifulle når de 

blir gitt underveis i prosessen. Den fjerde typen, D, er tilbakemeldinger som blir gitt gjennom 

dialog mellom enten elev–lærer eller elev–elev. Læreren tar da utgangspunkt i hvor eleven er 

i læringen, og veileder gjennom modellering og samtale. Elevene peker på at denne typen 

tilbakemelding bidrar til læring, fordi elevene gjennom dialog får økt innsikt og forståelse, og 

i tillegg får de individuell informasjon om veien videre. Respons og dialog i prosessorientert 

skriving blir betegnet som denne typen tilbakemeldingsinteraksjon (Gamlem & Smith, 2013).  

Det er flere forskere som har studert hvordan elever forstår, og ikke minst hvordan de 

nyttiggjør seg tekstresponsen de får (Igland, 2008; Kronholm-Cederberg, 2009; Bueie, 2014). 

Elevene forstår i all hovedsak tilbakemeldingene som blir gitt, og de anerkjenner responsen 

og bearbeider tekstene sine etter lærerkommentarene. De ulike studiene viser at det er stor 

variasjon blant elevene på hvordan dette blir gjort (Igland, 2008; Bueie, 2014). Studien til 

Igland (2008) viser at elevene fulgte opp kommentarene som blir gitt underveis i teksten, 

såkalte margkommentarer, i større grad enn sluttkommentarer. I tillegg gjorde elevene noen 

endringer på egen hånd, men disse var ofte mindre endringer enn de som ble gjort på 

bakgrunn av lærerresponsen. Denne konklusjonen støttes til dels av det Bueie (2014) kom 
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fram til i sin studie. Hennes studie viser også at revisjonene elevene gjør, i stor grad svarer på 

lærerresponsen. Men hun ser et klart mønster i hvordan svake og sterke skrivere reviderer 

tekstene sine. De svakeste skriverne og elever med norsk som andrespråk gjør endringer på 

det lokale tekstnivået, som også er det nivået disse elevene får tekstrespons på. De sterke 

skriverne reviderer derimot tekstene sine både på det lokale og det globale tekstnivået, i 

tillegg til noen egeninitierte endringer.  

Kronholm-Cederberg (2009) gjennomførte en tilsvarende studie i Finland, der hun intervjuet 

åtte elever. Studien viser at elevene beveger seg mellom tre måter å imøtegå kommentarene 

på. Disse var at elevene imøtegår kommentarene enten med aksept/forståelse, 

ambivalens/ikke forståelse eller protest/forståelse. Elevene i studien hennes stilte seg ofte 

undrende til lærerkommentarene, og i flere tilfeller viste deg seg at elevene ikke forsto 

kommentarene. Enten fordi de ikke kunne forstå håndskriften til læreren, men også fordi de 

ikke forsto intensjonen bak lærerkommentarene. Dette bidro igjen til at elevene ikke klarte å 

nyttiggjøre seg kommentarene.  

Den tekstresponsen som undersøkes i min studie, er gitt av læreren underveis i et 

prosessorientert skriveforløp. På bakgrunn av dette vil jeg trekke fram en studie som Roe og 

Helstad (2014) gjennomførte, der de undersøkte hvordan prosessorientert skriving ble brukt 

på 16 skoler i Norge. Funnene i denne studien er relevante for studien min. Roe og Helstad 

(2014) fant ut at mesteparten av skrivingen som foregikk i skolene, brukte prinsipper fra 

prosessorientert skriving, med vekt på førskriving, lærerrespons og bruk av modelltekster. 

Noen av lærerne brukte også responsgrupper og tekstvurdering regelmessig. 

2.2 Tidligere forskning på bruk av digitale verktøy  

I innledningen til dette kapitlet pekte jeg på at min studie berører to forskningsfelt. Det ene 

feltet var vurdering av elevtekster, og det andre var bruk av digitale verktøy. I dette kapitlet 

vil jeg trekke fram studier som har undersøkt bruk av digitale verktøy i skolen.  

 

Det er viktig at implementeringen av digitale verktøy er basert på fagenes prinsipper, og man 

må rette oppmerksomheten mot etablerte praksiser og fagenes historie (Aagaard, 2015). En 

gjennomgang av hva norsk- og medielærere tenker og erfarer rundt de praksisene som 

oppstår som følge av tilgangen til teknologi i dagens skole, viser at det er forskjeller i 

hvordan lærere oppfatter mulighetene som ligger i teknologien. Der medielærerne beskrev og 
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så mulighetene som lå i de digitale verktøyene, og hvordan disse kan brukes som redskap for 

læring, pekte norsklærere i all hovedsak på utfordringer knyttet til digitale verktøy (Aagaard, 

2015). Studien viser at didaktiske praksiser innenfor mediefag støttes av teknologi, mens 

tradisjoner innenfor norskfaget og teknologien er spenningsfylt. Aagaard (2015) peker på at 

det ikke er selve teknologien som skaper utfordringer, men disse blir skapt i spenningsfeltet 

mellom norskfaglige undervisningspraksiser og teknologien. Skriveforløpet læreren legger 

opp til i min studie, er et eksempel på hvordan norskfaglige tradisjoner som prosessorientert 

skriving kan gjennomføres med bruk av digitale verktøy.  

 

For å kunne bygge en bro mellom fagenes tradisjoner og de digitale verktøyene som brukes, 

er det helt avgjørende at læreren organiserer og legger til rette for det (Kongsgården & 

Krumsvik, 2013; Aagaard, 2015). Studien til Kongsgården og Krumsvik (2013) viser at til 

tross for at teknologitilgangen hos både elever og læreren som er med i studien, er stor, ser 

verken læreren eller elevene potensialet som ligger i verktøyene. De peker i likhet med 

Aagaard (2015) på at utfordringene ikke ligger i hvordan man skal anvende teknologien, men 

i det å faktisk endre perspektiv på læring og undervisning. Studien viser også at digitale 

verktøy i liten grad brukes til å inkludere elevene i lærings- og vurderingsfellesskap. Læreren 

i studien ser ikke helt potensialet i teknologien som et verktøy for å skape et 

vurderingsfellesskap der også elevene er delaktige.  

 

I analysekapitlet mitt vil vi se at elevene trekker fram motivasjonsaspektet knyttet til noe av 

den digitale tekstresponsen de får. Det er gjennomført lite forskning som har målt hvilken 

effekt bruken av teknologi i læringssituasjonen har på elevenes motivasjon og mestring. Det 

som er gjennomført av forskning på feltet, peker i retning av at bruk av teknologi i mange 

tilfeller kan fremme motivasjon hos elevene og bidra til at elevene blir mer aktive i 

læringsarbeidet (Stubdal, 2013). I 2017 gjennomførte Lucas Matias Jeno ved UiB en studie 

knyttet til hvordan teknologi bidrar til økt motivasjon og læring hos en gruppe 

biologistudenter. Studien viser at studentene som tok i bruk ArtsApp når de skulle 

identifisere ulike arter, hadde signifikant høyere indre motivasjon sammenlignet med 

kontrollgruppen (Jeno, 2017). I studien konkluderte de med at elektroniske verktøy kan bidra 

til å øke studentenes motivasjon og læring. Selv om denne studien er gjennomført på et 

høyere nivå i utdanningsløpet og innenfor et annet fagfelt enn min studie, er funnene fortsatt 

relevante for denne studien. Bruk at IKT i klasserommet bidrar til at læreren kan ta i bruk 

varierte arbeidsmåter i undervisningen, noe som igjen kan føre til økt motivasjon hos elevene. 
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Siv Østrem (2016) studerer i sin masteravhandling hvordan to elever på åttende trinn bruker 

digital tekstrespons de får underveis i en «online» skriveprosess. Hun undersøker når det er 

mest nyttig for elevene å få lærerrespons underveis, og hvordan elevene bruker 

tekstresponsen når de reviderer tekstene sine. Ifølge Østrem forsto elevene tekstresponsen, og 

de responderte på tilbakemeldingene som ble gitt underveis i skriveprosessen. Elevene 

opplevde sluttkommentaren som for generell, og trengte mer muntlig veiledning når de skulle 

revidere tekstene sine ut fra denne responsen sammenlignet med responsen de fikk underveis 

i teksten. Østrem undersøkte tekstresponsen som ble gitt i Google Docs samtidig som elevene 

satt og skrev på pc-ene sine. Ser man bort fra tekstresponsen som ble gitt gjennom chatten i 

min studie, ble mesteparten av den digitale tekstresponsen gitt gjennom Showbie etter at 

læreren hadde «samlet inn» førsteutkastene. I tillegg benytter læreren i studien min seg av 

ulike former for digital tekstrespons, mens Østrem i sin studie kun undersøker skriftlige 

kommentarer gitt i elevtekstene og via e-post.  

Rhonda H.N. Lothe (2017) studerte i sin masteravhandling hvilke muligheter digitale verktøy 

åpner for i arbeidet med vurdering for læring i norskfaget. I likhet med min studie undersøker 

også hun applikasjonen Showbie. Det som skiller studiene våre fra hverandre, er at hun 

studerer Showbie fra et læreperspektiv. Formålet hennes var å finne ut hvilke erfaringer et 

utvalg lærere gjør ved bruk av Showbie. Funnene i studien viser at lærerne er positive til å 

bruke Showbie i arbeidet med vurdering for læring. De trekker fram at det er et verktøy som 

har bidratt til å utvikle deres vurderingspraksis i en positiv retning. I tillegg peker de på at de 

ved å bruke Showbie får bedre oversikt over elevene i selve skriveprosessen.  

 

Dette kapitlet har vist at det er gjennomført mye forskning knyttet til respons både 

internasjonalt og i Norden. Det vi vet, er at respons har stor betydning for læringen til den 

enkelte elev, og at det er store forskjeller i hvordan lærere gir respons på elevenes skriving. 

Når det gjelder digital tekstrespons, har vi fra forskningen noen studier som har sett på 

hvordan slik respons kan gis, og ikke minst hvordan elevene forholder seg til den typen 

respons. Men vi vet mindre om hva som kjennetegner lærerens digitale responspraksis, 

hvordan elevene nyttiggjør seg den digitale tekstresponsen, og hvordan elevene opplever den 

typen tekstrespons. Ved å undersøke dette ønsker jeg å supplere de eksisterende studiene med 

ny innsikt. Den teoretiske rammen for denne tilnærmingen finner vi i det neste kapitlet 

(kapittel 3).  



 

 12 

3 Teori 
I dette kapitlet vil jeg presentere studiens teoretiske rammeverk. Dette rammeverket er 

relevant både i analyse- og diskusjonskapitlet. Innledningsvis kommer jeg inn på 

sosiokulturell læringsteori og prosessorientert skriving. Dette er temaer som er svært 

relevante for denne studien, fordi skriveforløpet som danner grunnlaget for den digitale 

tekstresponsen som undersøkes, bygger nettopp på sosiokulturell læringsteori og er utviklet i 

tråd med prinsipper bak den prosessorienterte skrivepedagogikken. I tillegg står teori knyttet 

til respons og bruk av digitale verktøy sentralt i denne studien. Derfor utforskes disse 

temaene ytterligere i dette kapitlet.  

 

3.1 Sosiokulturell læringsteori 

Jeg legger i denne studien til grunn den sosiokulturelle læringsteorien, som legger vekt på at 

læring skjer gjennom sosial deltakelse og sosial samhandling med andre (Säljö, 2000). 

Skriving er en kognitiv prosess, men med den prosessorienterte skrivingen sitt inntog i norsk 

skole var det ikke bare skriveundervisningen som endret seg, men også synet på skriving. I 

dag er skriving en aktivitet der elever samhandler både seg imellom og med læreren. Elevene 

får i større grad respons underveis i skriveprosessen, og interaksjonen mellom lærer og elev 

underveis i opplæringen har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette er også et viktig 

prinsipp i underveisvurderingen, som har vært et sentralt tema i vurdering i skolen (Fjørtoft & 

Sandvik, 2016). For å kunne utvikle sine kognitive ferdigheter mener Vygotsky (1978) at 

barn er avhengig av sosial interaksjon med voksne eller andre sterke. Kunnskap og mening 

skapes med andre ord i en kommunikasjonsprosess. Interaksjonen mellom lærer og elev er en 

viktig del av skriveopplæringen, og den står også sentralt i denne studien. Her studeres 

elevenes skriveprosess for å kunne si noe om deres bruk av respons underveis i 

tekstskapingen, og hvordan bruken av fysiske medierende redskaper påvirker denne 

prosessen.  

 

3.1.1 Læring i et sosiokulturelt perspektiv  

Læring er ikke kun en individuell prosess som foregår i elevens hode, men det er et 

komplekst samspill mellom ulike komponenter, der omgivelsene spiller en stor rolle (Dysthe, 

2001). I et sosiokulturelt perspektiv kommer det sosiale aspektet ved læringen før den 

individuelle utviklingen (Dysthe, 2001). For å øke læringen og fremme utvikling blant elever 
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er interaksjon og dialog ifølge Vygotsky (1978) to viktige komponenter. Eleven er en aktiv 

deltaker i denne prosessen, og både lærere og elever påvirker hverandre gjensidig.  

 

Språket, den sosiale samhandlingen og kommunikasjon står dermed sentralt i den 

sosiokulturelle læringsteorien (Säljö, 2000; Vygotsky, 1978). Dialogen og samspillet regnes 

på mange måter som utgangspunktet for læring og utvikling. Også i denne studien er 

dialogbegrepet viktig, særlig relevant er det i forbindelse med lydkommentarene, som er den 

ene formen for digital tekstrespons elevene mottar i denne studien. Bakhtin bruker 

dialogbegrepet på minst tre forskjellige måter (Dysthe, 2001). Dialogbegrepet hans dekker 

ikke bare den fysiske dialogen, men også dialogen som foregår mellom tekstene og mellom 

tekstene og den historien og kulturen de er en del av (Dysthe, 2001). Alle ytringer, uansett 

om de er muntlige eller skriftlige, inngår i en kjede. Når vi ytrer oss, betraktes det som svar 

på tidligere ytringer, og Bakhtin hevder også at all kommunikasjon er dialogisk i en eller 

annen forstand (Dysthe, 2001). 

 

I enhver handling tar mennesker i bruk både intellektuelle og mentale redskaper. Vygotsky 

(1978) skiller mellom «sign» på den ene siden og «tools» på den andre siden (s. 53–54). 

«Sign» eller tegn er konstruksjoner som er rettet innover mot individet, og som er en del av 

de psykologiske prosessene, mens med «tools» eller redskaper mener man de ressursene vi 

bruker når vi handler (Vygotsky, 1978, s. 127; Wertch, 1991, s. 19). Slike redskaper, både 

teknologiske og mentale, blir sett på som viktig for utvikling, fordi disse redskapene hjelper 

mennesket framover (Säljö, 2000). Lund, Bakken og Engelien (2013) skriver at innføringen 

av slike redskaper får konsekvenser for både oppgavedesign, læringsaktiviteter, 

undervisningsformer og hvordan man for eksempel jobber med vurdering. Læreren må 

dermed være i stand til å utvikle nye praksiser. Menneskelige handlinger må også ses i 

sammenheng med de kulturelle og sosiale redskapene eller artefaktene vi bruker. Mediering 

er et viktig begrep i denne sammenheng. Dysthe (2001) skriver at mediering blir «brukt om 

alle typer støtte eller hjelp i læringsprosessen» (s. 46). I undervisningssammenheng vil dette 

si den hjelpen eleven mottar av både læreren, men også av andre redskaper. Eksempler på 

slike redskaper er læreren, PC, iPad, skriveverktøy og lignende. Også tilbakemeldinger 

elevene får på tekstene sine, kan regnes å være slike medierende redskaper, fordi de har til 

hensikt å hjelpe elevene (Igland, 2009). I denne studien søker jeg nettopp etter å finne ut av 

hva som skjer med læringskulturen når man introduserer et nytt redskap i undervisningen i 

form av applikasjonen Showbie. 



 

 14 

3.1.2 Den nærmeste utviklingssonen  

Formålet med skriveforløpet som danner grunnlaget for studien, er at elevene gjennom 

respons og støtte fra læreren skal utvikle sine skriveferdigheter. Det er relevant å snakke om 

den nærmeste utviklingssonen når en elev får hjelp fra en mer kompetent annen til å utvikle 

sine skriveferdigheter (Grabe & Kaplan, 1996). Den nærmeste utviklingssonen er et sentralt 

begrep i sosiokulturell læringsteori. Begrepet beskrives som gapet mellom en elevs faktiske 

og hans eller hennes potensielle utviklingsnivå (Vygotsky, 1978; Tharp & Gallimore, 1988). 

Det faktiske utviklingsnivået beskrives som det nivået barnet befinner seg på nå, og hva 

barnet kan mestre på egen hånd. Mens det potensielle utviklingsnivået beskrives som det 

nivået barnet kan nå ved hjelp av en voksen eller en kompetent annen (Vygotsky, 2001). 

Hensikten med denne modellen er at det eleven klarer med hjelp av læreren eller en 

kompetent annen i dag, over tid skal bli en del av hans faktiske utviklingsnivå, og på den 

måten skal eleven utvikle seg.  

 

«Scaffolding» eller stillasbygging er et pedagogisk prinsipp som har fått stor 

oppmerksomhet. Wood, Bruner og Ross (1976) introduserte begrepet for å beskrive hvordan 

man kan bygge stillas for eleven slik at eleven kommer seg fra det faktiske utviklingsnivået 

og nærmer seg det potensielle utviklingsnivået. Gjennom stillasbygging skal man hjelpe 

eleven med å nå det potensielle utviklingsnivået. Hovedformålet med stillaset er at elevene 

får den støtten de trenger i startfasen. En slik støtte regnes å være en viktig forutsetning for 

læring (Bråten & Thurmann-Moe, 2002). En type stillasbygging som er mye brukt i 

skriveopplæringen, og som undersøkes i denne studien, er responsgiving på elevtekster. Når 

læreren gir respons på elevtekstene, forsøker man nettopp å bygge et slikt stillas for elevene. 

 

Responsen læreren gir i denne studien, fungerer som assistert hjelp fra en som er mer 

kompetent enn elevene. Dette er elevene avhengig av for å kunne utvikle skriveferdighetene 

sine. Når elevene reviderer tekstene sine etter å ha fått respons på førsteutkastene, 

gjennomfører de sosiale handlinger i samhandling med en kompetent annen. Elevene får med 

andre ord hjelp til å gjennomføre ulike handlinger som over tid vil internaliseres og bli en del 

av deres faktiske utviklingsnivå (Tharp & Gallimore, 1988). Elevene i denne studien fikk kun 

respons på førsteutkastene, som besto av tre avsnitt. Etter å ha mottatt respons på de tre 

avsnittene skulle elevene både revidere førsteutkastene, men også skrive tre nye avsnitt. Dette 

gir meg muligheten til å se om elevene har fått økt innsikt i sin egen skriving etter å ha 
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mottatt tekstrespons av læreren. Ikke minst vil jeg få informasjon om elevene tar med seg 

tilbakemeldingene og bruker disse når de skriver resten av teksten.  

 

3.2 Prosessorientert skriving  

Den prosessorienterte skrivingen har sitt utspring fra et sosiokulturelt læringssyn, der man 

legger betydelig vekt på at man skaper kunnskap og læring i samspill og gjennom interaksjon 

med andre (Dysthe, 1993). Innenfor sosiokulturell læring ser man på skriving både gjennom 

et kulturelt og et sosialt aspekt. Dette perspektivet skiller seg fra tidligere perspektiver der 

man i stor grad så på skriving som en individuell kognitiv prosess (Hoel, 2000). I 

prosessorientert skriving står samarbeid med andre, både læreren og elever, sentralt.  

 

Den digitale tekstresponsen som studeres i denne studien, ble gitt underveis i et skriveforløp 

som er designet i tråd med prosessorientert skriving. Derfor vil jeg kort redegjøre for den 

prosessorienterte skrivingen med hovedvekt på respons- og revideringsfasen. Når det gjelder 

responsfasen, har læreren kun lagt opp til respons fra lærer til elev. Responsgrupper som er 

en sentral del av prosessorientert skriving, studeres ikke her.  

 

3.2.1 Prosessorientert skriving i norsk kontekst 

Lærere har gjennom tidene lagt ulik vekt på å hjelpe elevene underveis i skrivingen. 

Hovedsynet har vært at lærerens rolle var å rette og evaluere elevenes ferdigskrevne tekster 

(Dysthe, 1993). Med den prosessorienterte skrivepedagogikken endret dette seg. Man fikk 

viet mer oppmerksomhet til lærerens rolle gjennom hele skriveprosessen. Roe (2003) 

definerer prosessorientert skriving som «elevene samarbeider om ideer til innhold i tekstene, 

og de får råd og veiledning av både lærer og medelevene underveis i skriveprosessen» (s. 7). 

Prosessorientert skriving er altså en prosess der lærere og elever i samspill med hverandre 

kommer fram til produktet, og der læreren ikke bare gir en vurdering av sluttproduktet, men 

også vurderer og gir elevene råd underveis.  

  

Dysthe (1993) skriver at prosessorientert skriving er «ei pedagogisk stilisering av ein 

skriveprosess, med moglege måtar å dele inn fasene på og moglege aktiviteter innanfor kvar 

fase» (s. 88). Hun deler inn skriveforløpet i ulike faser som hun illustrerer gjennom en 

skrivesirkel. Denne modellen kan betraktes som et forslag på hvordan man kan legge opp et 

skriveforløp i tråd med prinsippene bak den prosessorienterte skrivingen. Det er mange ulike 
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måter å dele opp et slikt skriveforløp på, og hensikten er ikke at man skal følge en fast 

modell, men at skriveprosessen faktisk består av ulike faser (Skjelbred, 2014). Flaten og 

Korsvold (1989) skisserer opp noen faser et slikt skriveforløp kan bestå av. Disse er idefase, 

førsteutkast, respons, bearbeiding i flere omganger, finpuss og klargjøring, sluttføring, 

utgivelse, vurdering og evaluering (Flaten & Korsvold, 1989). En oversikt over hvilke faser 

læreren i denne studien har delt opp skriveforløpet i, blir gitt i kapittel 5.1. 

 

Det er særlig to faser som er sentrale for denne studien, nemlig respons- og revideringsfasen. 

Responsfasen er særlig viktig, fordi den digitale tekstresponsen vi ser på i denne studien, blir 

gitt i denne fasen. I tillegg studeres hvordan elevene reviderer tekstene sine i 

revideringsfasen, for å kunne svare på det andre forskningsspørsmålet, som dreier seg om 

hvordan elevene nyttiggjør seg den digitale tekstresponsen.  

 

Responsfasen  

Det å gi veiledning underveis i skriveprosessen er viktig og den blir ofte gitt i en responsfase 

(Dysthe, 1993). Veiledningen kan gis på mange måter, men som regel gis den gjennom ulike 

former for tekstrespons. Elevene får da kommentarer, spørsmål og andre synspunkter på 

tekstene sine som har det som formål å hjelpe dem videre i skrivingen sin. Dysthe (1993) 

skiller imidlertid mellom respons og veiledning og skriver at: «Alle er i stand til å gi respons i 

ei eller anna form, men ikkje alle har kompetanse til å rettleie» (s. 145). Det er et viktig 

skille; for å kunne veilede elevene må man vite hva som er elevenes faktiske og potensielle 

utviklingsnivå. I veiledningen kan man ta utgangspunkt i det elevene allerede mestrer på egen 

hånd, og presentere det nye fagstoffet, eller responsen i dette tilfellet.  

 

Det er viktig at responsen ligger et hakk over det eleven allerede mestrer. Øzerk (2002) 

presenterer dette med formelen a + 1, der a illustrerer elevenes eksisterende nivå og +1 

indikerer at det nye fagstoffet skal ligge et hakk over dette (s. 117). Det er ikke sikkert at alle 

tilbakemeldingene læreren gir til elevene, er innenfor den enkelte elevs potensielle 

utviklingsnivå. På den ene siden er det mulig at noen av tilbakemeldingene er knyttet til noe 

eleven allerede mestrer på egen hånd. Men på den andre siden kan det hende at 

tilbakemeldingene blir lagt på et for avansert nivå, som igjen fører til at eleven ikke forstår 

responsen og derfor ikke lærer av den, fordi eleven ikke har tilegnet seg nok kunnskap for å 

kunne forstå responsen på dette nivået. Læreren må dermed ha evne til å se hva eleven 

trenger støtte med akkurat nå. En utfordring her kan være at læreren både må tenke kortsiktig 
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med tanke på at responsen skal hjelpe eleven med teksten som eleven holder på med her og 

nå, og samtidig ha en langsiktig målsetting om at responsen dessuten skal føre til utvikling 

hos eleven (Dysthe, 1993). I denne studien gir læreren tekstrespons på ulike måter, som det 

blir redegjort nærmere for i kapittel 5.2. Denne tekstresponsen blir gitt på ulike tidspunkt i 

elevens skriving av teksten.  

 

Revideringsfasen  

Respons og revidering henger tett sammen. Når man reviderer teksten sin, er hensikten at 

man skal ta med seg responsen man har fått i responsfasen, og gjøre de endringene som 

trengs for at teksten skal bli bedre. Det å revidere eller omskrive kan betraktes som et 

samlebegrep for å stryke ut tekstpartier, legge til, gjøre om på strukturen, gjøre grammatiske 

endringer på setnings- og ordnivå og lignende (Dysthe, 1993). Denne fasen er en viktig del av 

skriveprosessen (Bridwell, 1980; Sommers, 1980; Kvithyld & Aasen, 2011). Revisjon kan 

forekomme som planlagt aktivitet, slik det ofte er i prosessorientert skriving. Men den kan 

også være usynlig og dreie seg om endring av ideer og tanker for teksten (Flower & Hayes, 

1981). Det er viktig å understreke at det å gjøre endringer i teksten er en kontinuerlig prosess 

som foregår gjennom hele skriveprosessen. Det er ikke en prosess som er avgrenset i tid, men 

den er kanskje særlig relevant etter at man har fått respons på teksten sin. 

 

Innenfor prosessorientert skriving er det normalt at revideringsarbeidet hører til en bestemt 

fase i skriveprosessen (Dysthe, 1993). Det å vite at man har en revideringsfase der man får 

muligheten til å gjøre endringer som gjør teksten bedre, bidrar også til at elevene kan 

konsentrere seg om noen få elementer av gangen (Hoel, 2007). Dysthe (1993) deler inn 

revideringsfasen i to deler. Den ene delen beskrives som retting og den andre som 

omskriving. Omskriving innebærer at man omformulerer innholdet, mens retting går ut på at 

man jobber mer konkret med teksten for eksempel med avsnittsinndeling og tegnsetting 

(Dysthe, 1993). Rettingen beskrives som en siste finpuss. Den har en viktig funksjon i denne 

fasen, fordi man har da mulighet til å jobbe med rettskriving og formaltrening mens man 

jobber med egne tekster (Dysthe, 1993). Det kan tenkes at elevene får en større bevissthet 

rundt denne opplæringen, fordi de ser feilene i sine egne tekster. Det vil også være lettere for 

læreren å spisse hjelpen og tekstresponsen, fordi man da ser helt konkret hva elevene klarer 

på egen hånd, og hva elevene trenger hjelp til fra en kompetent annen (jf. den nærmeste 

utviklingssonen). I tillegg vil elevene være opptatt av å rette opp disse feilene, og på den 

måten ser de også nytten av å lære seg de reglene som kreves (Flaten & Korsvold, 1989). 
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Revideringsfasen kan ofte være en utfordring, fordi mange elever tror denne fasen innebærer 

det samme som feilretting (Sommers, 1980). Elevene må oppfordres til å revidere tekstene 

sine, og det er viktig at dette er en del av skriveforløpet, slik at elevene faktisk gjør dette 

(Bueie, 2017). Elevene må ikke oppleve revidering som straff, men forstå at revidering av 

tekst er en del av skriveprosessen. Det er også viktig at elevene blir oppfordret til å gjøre 

endringer på et dypere plan enn kun på det overfladiske nivået (Dysthe, 1993). Det er her 

tekstresponsen elevene mottar, og revideringene de gjør, henger sammen. Hvis det er slik at 

tekstresponsen i liten grad åpner opp for at elevene skal gjøre endringer på et dypere plan i 

teksten, vil de færreste elever gjøre slike endringer. Ved å studere revideringsfasen til elevene 

får man nyttig informasjon, både om hvordan elevene forholder seg til kommentarer de har 

fått i responsfasen, og om hvordan de velger å bruke disse i den videre skrivingen.  

 

3.3 Teksttrekanten 

 

Figur 1. Teksttrekanten. Inspirert av Hillocks (1989) og videreutviklet av Hoel (2000).  

 

Skriving er en komplisert aktivitet, og Hillocks (1987) deler opp skriveprosessen i en rekke 

delprosesser. Løkensgard Hoel (2000) har basert på Hillocks modell laget en skjematisk 

framstilling over disse deloperasjonene og hvilke tekstnivåer disse hører til. Når man skal 

skrive en tekst, kreves det kunnskap på de seks nivåene i teksttrekanten, som er kunnskap om 

formål og mottaker, innhold og struktur, organisering av innhold, setninger, ordvalg, 

rettskriving og tegnsetting (s. 50). Når man skriver, må man binde sammen disse ulike 

deloperasjonene. 
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De ulike deloperasjonene blir videre delt inn i det globale og det lokale tekstnivået. Det 

globale tekstnivået utgjør de tre øverste nivåene i pyramiden, mens det lokale tekstnivået 

utgjør de tre laveste nivåene. De øverste nivåene innebærer at skriveren skaffer seg 

informasjon om hva som er formålet med skriveoppgaven, og hvem som er mottakeren. Det 

neste nivået er at man har kunnskap om det temaet man skal skrive om, og sjangeren man 

skal skrive i. Det siste punktet i det globale tekstnivået er at man har kunnskap om hvordan 

man best kan strukturere teksten slik at budskapet kommer fram. Disse deloperasjonene på 

det globale tekstnivået ansees å stille høyere kognitive krav enn deloperasjonene på det 

lokalet nivået (Bueie, 2014). De tre nivåene på det lokale tekstnivået handler om å jobbe med 

setningsstrukturen, ordvalg, rettskriving og tegnsetting. Når man skal gå i gang med 

revidering av en tekst, er det lurt å begynne med delprosessene på det globale tekstnivået, før 

man oppdager og korrigerer ordfeil, tegnsetting og rettskriving på det lokale tekstnivået 

(Dysthe & Hertzberg, 2014). De svake skriverne sliter med å forholde seg til begge nivåene 

samtidig og konsentrerer seg hovedsakelig om de lokale nivåene. Hoel (2000) kaller dette for 

«nedoversklidning» (s. 33). De sterke skriverne derimot behersker som regel de lokale 

nivåene, og de kan dermed konsentrere seg om de globale nivåene når de både skriver og 

reviderer tekstene sine (Hoel, 2000).  

 

Disse nivåene er sentrale i analysen av elevtekstene i studien min. Begrepene det globale og 

det lokale tekstnivået blir flittig brukt i analysekapitlet. En interessant del av analysen av 

revideringene elevene har gjort i tekstene sine, er å se hvilket tekstnivå elevene har jobbet 

med i revideringsfasen. Hvordan elevene reviderer tekstene sine, kan påvirkes av både hvilke 

nivåer i teksttrekanten de mestrer, men også hvilke nivåer lærerresponsen konsentrerer seg 

om.  

 

3.4 Vurdering  

Det er godt dokumentert at god vurderingspraksis er viktig for elevenes læring, og at det fører 

til økt læringsmotivasjon og læringsutbytte hos elevene (Black & William, 1998; Hattie, 

2009). Det er vanlig å skille mellom to ulike former for vurdering: 1) formativ vurdering og 

2) summativ vurdering. I Norge har vi hatt en lang tradisjon for summativ vurdering, og 

skriveopplæringen preges også av dette (Kringstad & Kvithyld, 2013). De siste tiårene har 

det derimot vært større oppmerksomhet på formativ vurdering og dens plass i 

undervisningen. Man har vært mer opptatt av hvordan man kan gjennomføre formativ 
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vurdering på en effektiv og god måte. Det er blant annet noe av det jeg forsøker å se på i 

denne studien, nemlig hvordan lærere kan bruke ny teknologi i arbeidet med vurdering i 

norskfaget.  

 

3.4.1 Formativ vurdering og vurdering for læring  

Summativ vurdering har til hensikt å summere opp sluttkompetansen til en elev etter endt 

undervisning, og den vurderingen forteller noe om hva elevene mestrer innenfor et tema eller 

i et fag på et gitt tidspunkt (Hyland, 2003; Sadler, 1989). Formativ vurdering på sin side 

brukes om vurdering som blir gjort underveis i læreprosessen (Hyland, 2003; Schriven, 

1966). I et skriveperspektiv er summativ vurdering opptatt av produktet, mens formativ 

vurdering ser på prosessen. Formålet med formativ vurdering er at man gjennom å vurdere 

elevprestasjoner skal fremme læring og forme og forbedre elevenes kompetanse (Sadler, 

1989). Dette kan blant annet gjøres gjennom å gi tekstrespons og/eller veiledning underveis i 

prosessen.  

 

Det er også vanlig å skille mellom vurdering for og av læring. Begrepet vurdering for læring 

ble populært i 1990-årene, og noe av årsaken var at forskergruppen Assessment reform Group 

(ARG), som forsket på vurdering og dens formål, tok i bruk dette begrepet. Begrepet ble også 

tatt i bruk som en reaksjon mot all den testingen som ble gjennomført for å rangere og 

sammenligne elevene (William, 2011; Broadfoot et al., 2002). Den typen bedømming av 

elever er gode eksempler på vurdering av læring (William, 2009). 

 

Vurdering brukes ofte til å enten kontrollere elevenes kunnskaper, eller som et verktøy for å 

bidra til økt læring hos elevene. Det er formålet bak vurderingen som i stor grad er med på å 

avgjøre om vi har å gjøre med vurdering for eller av læring. Det er viktig å understreke at én 

og samme vurdering kan bli brukt til å gi både underveisvurdering og samtidig ha en 

kontrollerende funksjon (William, 2011). Den faglige veiledningen underveis i prosessen er 

viktig i vurdering for læring (Kvithyld & Kringstad, 2013). Vurdering for læring er sentralt i 

denne studien, og forskergruppen ARG definerer denne typen vurdering som «the process of 

seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the 

learners are in their learning, where they need to go and how best to get there» (Broadfoot et 

al., 2002, s. 3). Her legger de vekt på at vurdering for læring er en prosess der man har til 

hensikt å forsøke å finne svar på: 1) hvor eleven er i læringen, 2) hvor de skal, og 3) hvordan 
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de best skal komme seg dit. Denne definisjonen samsvarer med de tre nøkkelprosessene 1) 

etablere hvor eleven er i læringen, 2) etablere hvor eleven skal, og 3) etablere hvordan eleven 

kommer seg dit, som Black og William (2009) legger til grunn når de beskriver begrepet 

formativ vurdering. Dette illustrerer den tette forbindelsen mellom formativ vurdering og 

vurdering for læring, og er noe av årsaken til at mange bruker disse to begrepene om det 

samme fenomenet (Hopfenbeck, 2014).  

 

Black og William (2009) skiller imidlertid mellom formativ vurdering på den ene siden og 

vurdering for læring på den andre siden. De definerer vurdering for læring som all form for 

vurdering som er formet på en slik måte at den fremmer læring hos elevene. For at vurdering 

for læring skal regnes som formativ vurdering, må tilbakemeldingene elevene får underveis i 

prosessen, være utformet på en slik måte at elevene kan bruke dem, og i tillegg må læreren 

bruke informasjon som man får gjennom vurderingen, i den videre undervisningen (William, 

2009). Det stilles altså krav til at læreren faktisk bruker informasjon som er samlet inn, til å 

tilpasse undervisningen, for at vurderingen skal kunne kalles for formativ. 

 

3.4.2 Prosessorientert skriving og vurdering for læring  

Vurdering for læring knyttes ofte til prosessorientert skriving, og noe av årsaken til dette kan 

være nettopp fordi veiledning/respons underveis i prosessen er sentral både i vurdering for 

læring og i prosessorientert skriving. I og med at responsen elevene får underveis i 

skriveprosessen, er et sentralt tema i denne studien, er det naturlig at det er vurdering for 

læring vi ser på i denne studien, men jeg vil understreke at både vurdering av produkt og 

prosess er viktige former for vurdering i skolen. Vurdering av læring bidrar ikke i like stor 

grad til læring blant elever som vurdering for læring gjør (Gardgner, 2012). Legger man vekt 

på vurdering for læring underveis i skriveprosessen, kan man gjennom støtte og veiledning 

underveis i prosessen hjelpe elevene inn i den nærmeste utviklingssonen, og på den måten 

tilpasse undervisningen til den enkelte eleven (Kvithyld & Kringstad, 2013).  

 

3.5 Tilbakemeldinger  

Et viktig aspekt ved vurdering for læring er at den vurderingsaktiviteten man gjennomfører, 

skal bidra til økt læring hos elevene. En slik vurderingsaktivitet kan fremme læring hvis den 

bidrar til informasjon som kan brukes til å gi tilbakemeldinger til elevene (William, 2009). 

Feedback eller tilbakemeldinger regnes å være en viktig del av vurderingsbegrepet, og flere 
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internasjonale forskere hevder at bruk av tilbakemeldinger har størst effekt på læring og 

prestasjoner (Black & William, 1998; Sadler, 1989; Hattie & Timperley, 2007). Sadler 

(1989) skriver at «Feedback is a key element in formative feedback» (s. 120). Med bakgrunn 

i at en stor del av analysen i denne studien dreier seg omkring hva som kjennetegner lærerens 

digitale tekstrespons, og hvordan elevene nyttiggjør seg denne tekstresponsen, anser jeg det 

som sentralt for meg å ta for meg teori på dette feltet.  

 

Det er mange definisjoner på feedback eller tilbakemeldinger. Ramaprasad definerer 

tilbakemeldinger eller feedback som «information about the gap between the actual level and 

the reference level of a system parameter which is used to alter the gap in some way» 

(Ramaprasad, 1983, s. 4). Her regnes den informasjon som er med på å fylle gapet eller 

redusere avstanden mellom elevens faktiske- og potensielle utviklingsnivå, som 

tilbakemeldinger. Ramaprasad (1983) skriver videre at informasjonen først kan regnes som 

feedback når den faktisk blir brukt til å endre avstanden mellom de to nivåene. Dersom 

informasjonen blir liggende, og ikke blir brukt til å endre avstanden, kan den ikke regnes som 

feedback. Sadler (1989) skriver at definisjonen Ramaprasad legger til grunn, er basert på 

effekten av tilbakemeldingen, og at denne definisjonen legger vekt på «a system-control 

function» (s. 120). Han trekker fram en alternativ definisjon på tilbakemeldinger og skriver at 

feedback er «informations about how successfully something has been and is being done» 

(Sadler, 1989, s. 120). Denne definisjonen fokuserer mer på innholdsmomentet enn effekten 

av tilbakemeldingen.  

 

Hattie og Timperley (2007) legger i likhet med Ramaprasad vekt på at hensikten med 

tilbakemeldinger er å redusere gapet mellom det man allerede mestrer eller forstår, og det 

som er målet. Legger man til grunn dette, ser man at tilbakemeldinger har en sentral funksjon 

når vi snakker om den nærmeste utviklingssonen, og at tilbakemeldinger kan fungere som 

viktig støtte i læringen. I denne studien er hensikten at tekstresponsen elevene får underveis, 

skal fungere som nødvendig støtte for at elevene skal komme seg videre i skriveforløpet, og 

ikke minst at de skal lære noe gjennom den feedbacken de får. Felles for alle definisjonene er 

at de ser på tilbakemeldinger som en type informasjon som kommuniseres mellom personer.  

 

Som jeg har pekt på tidligere, hevder flere studier at god vurderingspraksis har positiv 

påvirkning på elevenes læringsutbytte (Black & William, 1998; Hattie & Timperley, 2007). 

Men det er altså ikke alltid slik – denne påvirkningen kan også være negativ, og Kluger og 
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DeNisi (1996) trekker fram at så mange som over 1/3 av tilbakemeldingene som blir gitt i en 

læringssituasjon, ser ut til å hemme læring eller være verdiløse for elevenes læring. Det er 

derfor viktig å få innsikt i hvilke former for tilbakemelding som blir oppfattet som støttende 

for læring, og hvilke typer tilbakemeldinger som må regnes som verdiløse. I det følgende 

underkapitlet vil jeg diskutere hva som regnes for å være effektive tilbakemeldinger.  

 

3.5.1 Effektive tilbakemeldinger  

Hvorvidt tilbakemeldinger fører til en forbedring av elevprestasjoner og igjen resulterer i økt 

læring, avhenger i stor grad av hvordan og når tilbakemeldingen blir gitt. Hattie (2009) peker 

i sin studie på at noen former for tilbakemeldinger er bedre og mer effektive enn andre. Han 

trekker fram at tilbakemeldinger der man gir signaler eller forsterkninger som hjelper eleven 

mot målet, som er knyttet til læringsmålene, og som blir gitt gjennom enten video, lyd, eller 

gjennom datamaskin, er mest effektive (Hattie, 2009). Dette er veldig interessant, da jeg i 

denne studien studerer ulike typer tekstrespons som blir gitt til elevene gjennom en 

applikasjon på et nettbrett.  

 

Shepard (2005) skriver at «[..] feedback is most effective when it focuses on particular 

qualities of a student’s work in relations to established criteria, identifies strengths as well as 

weaknesses» (s. 288). Det er også viktig at tilbakemeldingene og forslag til endringer er 

klare, spesifikke og enkle for eleven å følge. Det å bare kommentere «revider» eller «gjør 

om» gir ikke elevene nok informasjon til å kunne vite hva som må gjøres (Raimes, 1983, s. 

143). Black og William (2009) peker også på dette og skriver at for at en tilbakemelding skal 

oppfattes som effektiv, må den også forklare helt konkret hva som må til for at eleven skal 

forbedre arbeidet sitt, og dermed nærme seg målet som er satt.  

 

Hattie og Timperley (2007) har utformet tre spørsmål som læreren og/eller medelevene må 

svare på for å kunne gi effektiv tilbakemelding til andre. Disse tre spørsmålene er som følger: 

«Where am I going?» […], How am I going? […], and Where to next?» (Hattie & Timperley, 

2007, s. 86). Svarer en tilbakemelding på disse tre spørsmålene, har vi å gjøre med en 

effektiv tilbakemelding. Disse tre spørsmålene knyttes til begrepene «feed up», «feed back» 

og «feed forward» (Hattie & Timperley, 2007, s. 86). Feed up innebærer at elevene og 

læreren er klar over læringsmålene som er knyttet til oppgaven. Det å etablere et klart formål 

med oppgaven er viktig (Hattie & Timperley, 2007; Fisher & Frey, 2009). Når målet er klart, 
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vil det bli enklere for elevene å være konsentrert om oppgaven. Feed back innebærer at 

læreren eller en medelev gir informasjon om hvordan man har løst en spesifikk oppgave. Her 

kan man ta utgangspunkt i tidligere prestasjoner og hva som kan forventes av eleven (Hattie 

& Timperley, 2007). Den mest effektive tilbakemeldingen er den som gir eleven en oversikt 

over framgangen eller mangelen på framgang man har hatt, og som foreslår forslag til 

hvordan eleven kan gå videre for å nå de målene som er satt (Fisher & Frey, 2009). Feed 

forward et det som kan ha størst innvirkning på læringen, og det innebærer tilbakemeldinger 

som rettes mot neste mål, en såkalt framovermelding (Hattie & Timperley, 2007). Feed 

forward innebærer også at læreren tar i bruk den innsamlede kunnskapen til å justere/endre 

den videre undervisningen (Fisher & Frey, 2009).  

 

Disse spørsmålene henger sammen og utfyller hverandre. Derfor er det viktig at de inngår i et 

samspill og ikke blir behandlet som separate deler (Hattie & Timperley, 2007). De tre 

spørsmålene kan stilles på fire ulike nivåer: oppgavenivå, prosessnivå, selvreguleringsnivå og 

personnivå (Hattie & Timperley, 2007, s. 90). Disse nivåene kan ses på som ulike typer 

tilbakemeldinger som blir gitt, og er sentrale for å kunne svare på det første 

forskningsspørsmålet, som innebærer hva som kjennetegner den digitale tekstresponsen.  

 

Tilbakemeldinger på oppgavenivå 

Læreren gir på dette nivået tilbakemeldinger på oppgaven eller det produktet elevene har 

jobbet med. Slike tilbakemeldinger kan innebære informasjon om arbeidet til elevene har 

vært riktig eller galt (Hattie & Timperley, 2009). Læreren kan også gjennom tilbakemelding 

be eleven om å hente inn mer, annen og korrekt informasjon. Den typen tilbakemeldinger 

kalles for korrigerende tilbakemeldinger og kan være betydningsfulle i seg selv, men ofte blir 

slike tilbakemeldinger gitt sammen med tilbakemeldinger på personnivå, og dette kan føre til 

at de mister litt av effekten. Tilbakemeldinger på dette nivået er mest effektive når de handler 

om feiltolkninger hos eleven, ikke når det er total mangel på forståelse (Hattie & Timperley, 

2007). En ulempe som trekkes fram ved tilbakemeldinger på dette nivået, er at den typen 

tilbakemeldinger er vanskelig å generalisere til andre oppgaver, fordi de er rettet spesifikt 

mot en spesiell oppgave. 

 

Tilbakemeldinger på prosessnivå  

Tilbakemeldinger på prosessnivå fokuserer på prosessen elevene har vært gjennom, og målet 

er å skape en dypere forståelse av de læringsstrategiene elevene har brukt (Hattie & 
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Timperley, 2007). Gjennom tilbakemeldinger ønsker man å bidra til at elevene får økt 

forståelse for og innsikt i sin egen læring. Denne forståelsen må så knyttes til kognitive 

prosesser og overføres til nye oppgaver som er vanskeligere og mer utfordrende (Hattie & 

Timperley, 2007). Det er viktig å gi elevene verktøy til å oppdage feil med, og det er viktig at 

de klarer å finne riktig strategi når de går i gang med å løse en oppgave (Gamlem, 2015). 

Slike tilbakemeldinger er mer effektive enn tilbakemeldinger på oppgavenivå når målet er 

dybdelæring.  

 

Tilbakemeldinger på selvreguleringsnivå  

Pintrich (2000) hevder at selvregulering innebærer at elevene kontrollerer, styrer og regulerer 

kognitive prosesser, motivasjon og måten de handler på for å nærme seg læringsmålet. Hattie 

og Timperley (2007) peker på at selvregulering innebærer et samspill mellom forpliktelse, 

kontroll og selvtillit. På bakgrunn av disse definisjonene av selvregulering kan man si at 

tilbakemeldinger på dette nivået nettopp er knyttet til elevenes evne til å kontrollere, styre og 

regulere egne handlinger og hvordan de løser oppgaven slik at de når de målene som er satt. 

For at elevene skal kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på dette nivået kreves det at de har 

bygget opp en læringskompetanse som består av evne til egenvurdering, selvstyring og 

selvdisiplin (Hattie & Timperley, 2007).  

 

Tilbakemeldinger på personnivå  

Tilbakemeldinger på dette nivået fokuserer verken på oppgaven, prosessen eller det faglige 

arbeidet, men de er knyttet til eleven som person (Hattie & Timperley, 2007). Typiske 

tilbakemeldinger på nivået er ros. Slike tilbakemeldinger er mindre støttende for læring 

sammenlignet med de andre typene, men slike tilbakemeldinger blir gitt av lærere i ulike 

undervisningssituasjoner (Hattie & Timperley, 2007). Man skiller riktignok mellom ros 

knyttet til person og ros knyttet til prosessen, innsatsen eller engasjementet til eleven. Den 

sistnevnte rosen kan ha en positiv effekt og kan fungere som støtte for elevenes læring, mens 

den første typen i liten grad regnes å være effektiv (Hattie & Timperley, 2007). Roser man 

personen, kan det føre til at man flytter oppmerksomheten bort fra oppgaven og over på 

personen. De minst effektive tilbakemeldingene er de som blir gitt på personnivå (Kluger & 

DeNisi, 1996). 
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3.5.2 Skriftlig og muntlig tekstrespons 

Man skiller mellom muntlig og skriftlig respons. Begge typene respons kan gis til elevene 

underveis i skriveprosessen. En fordel med skriftlig respons er at elevene til enhver tid vil ha 

den foran seg, mens den muntlige responsen er flyktig. Det er imidlertid enklere å få til en 

dialog med eleven der eleven kan få komme med egne vurderinger og stille spørsmål til 

lærerens vurdering. Dette er noe av årsaken til at muntlig respons ofte blir ansett som mer 

effektiv enn skriftlig respons (Engh, 2012). Det er også slik at når man har en muntlig 

samtale med eleven, er terskelen lavere for at de gir beskjed om det er noe ved lærerens 

vurdering eller tilbakemelding som eleven ikke forstår. Selv om denne muligheten også er til 

stede når responsen blir gitt skriftlig, er muligens terskelen noe høyere for at eleven tar 

kontakt. I tillegg kan en personlig samtale føre til at misforståelser blir oppklart, noe som 

igjen kan styrke relasjonen mellom lærer og elev. Dette vil også lettere skape motivasjon hos 

eleven (Engh, 2012). Man kan også få en bredere innsikt i elevenes ståsted ved å ha en 

samtale med eleven, og denne informasjonen kan så brukes til å finne elevens 

skriveutviklingsnivå (Kvithyld & Aasen, 2011). 

 

En fare ved både skriftlig og muntlig respons er at den blir for ordrik og tar for seg så mange 

endringsforslag både på detaljnivå og helhetsnivå at responsen blir for overveldende for 

elevene (Engh, 2012). Dette er kanskje særlig gjeldende når læreren gir muntlig respons, 

fordi ved muntlig respons kan det være vanskelig for elevene å ta alt inn over seg der og da. 

Når budskapet i responsen forvirrer eleven, og gjør det vanskelig for ham å vite hva som er 

veien videre, kaller man dette killer feedback (Engh, 2012, s. 109). Den digitale teknologien 

muliggjør at slike samtaler kan blir tatt opp og lagret i diverse applikasjoner. I studien min ser 

vi at læreren benytter seg av digitale lydkommentarer som hun spiller inn på nettbrett og 

limer inn i elevtekstene. Den typen muntlig respons vil på lik linje med skriftlig respons ligge 

lagret hos eleven, og man unngår på den måten at responsen er flyktig. Elevene har også 

mulighet til å spille inn egne lydkommentarer som svar på lærerens kommentarer. Selv om 

læreren ikke åpnet opp for denne muligheten i dette skriveforløpet, er det viktig å understreke 

at slike muligheter finnes.  

 

Kommunikasjonen mellom lærer og elev kan både være direkte og indirekte (Engh, 2012). 

Ofte forsøker læreren å være oppmuntrende overfor elevene sine, og selv om man er flink til 

å formulere seg godt direkte, kan det indirekte budskapet signalisere noe helt annet (Engh, 
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2012). En kombinasjon av muntlig og skriftlig respons kan derimot være en god løsning 

(Bitchener, Young & Cameron, 2005), særlig fordi skriftlig respons i mindre grad åpner opp 

for å diskutere og avklare eventuelle uklarheter. Dette er dermed mulig gjennom muntlig 

respons, men det er tidkrevende å gi muntlig respons til elevene i tradisjonell forstand med én 

til én-samtaler (Raimes, 1983). Ved å ta i bruk digitale verktøy kan dette la seg gjennomføre 

på en effektiv måte.  

 

Når det gjelder tidspunkt for når responsen bør komme, er det i forskningslitteraturen 

uenighet knyttet hvorvidt timingen på responsen påvirker elevenes læring (Shute, 2008). Det 

er imidlertid flere som hevder at timingen er viktig. Bråten og Thurmann Moe (2002) skriver 

blant annet at tidspunktet for når responsen eller hjelpen kommer, er viktig for elevenes 

læring, og det er særlig viktig at hjelpen kommer i tide, for at eleven skal ha nytte av den. Det 

er velkjent blant lærere at mange elever ikke ser nytteverdien av å lese kommentarene og 

forholde seg til dem når de er gitt etter endt arbeid (Engh, 2012). Da er det kun tallkarakteren 

som står i fokus, og responsen har liten effekt når eleven føler seg ferdig med teksten 

(Kvithyld & Aasen, 2011). Hattie og Timperley (2007) skriver at «Feedback has no effect in 

a vacuum; to be powerful in its effect, there must be a learning context to which feedback is 

addressed» (s. 82). For at responsen skal ha maksimal effekt, må den knyttes til en 

læringskontekst. At tekstresponsen må gis mens elevene er i skriveprosessen, er et viktig 

prinsipp både i prosessorientert skriving og i vurderingspedagogikken (Kvithyld & Aasen, 

2011). Dette er også et av fem prinsipper som Kringstad og Kvithyld (2013) mener må være 

til stede i god skriveopplæring. Prinsipp 2 handler om å ta i bruk de sentrale tankene bak 

vurdering for læring for å utvikle elevenes skrivekompetanse. Læreren må gjennom målrettet 

veiledning og respons underveis i skriveprosessen bidra til at elevene utvikler seg og tar et 

skritt nærmere det som er målet for opplæringen (Kringstad & Kvithyld, 2013).  

 

På bakgrunn av det praktiske kan det være utfordrende å gi elevene respons underveis i 

skriveforløpet, men det har den siste tiden kommet en rekke applikasjoner og andre digitale 

verktøy som muliggjør det å gi respons underveis i skriveprosessen på en effektiv og god 

måte. Showbie som undersøkes i denne studien, er en av mange slike applikasjoner. Læreren 

kan overvåke hver enkelt elevs skriveprosess og kan når som helst i prosessen gå inn og gi 

tekstrespons. Disse verktøyene muliggjør også at tekstresponsen kan gis på en rekke 

forskjellige måter.  
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3.6 Digital teknologi – muligheter og utfordringer  

Innføringen av digital teknologi er ikke synonymt med at det skjer endringer i skolen. I denne 

oppgaven er jeg særlig opptatt av å se på hvordan digital teknologi brukes til å gi 

tekstrespons. Som jeg viste i kapittel 2, er det lite forskning på dette feltet. Den digitale 

teknologien utvider måten lærere kan gi tekstrespons på. Teknologien åpner blant annet opp 

for at læreren kan mediere tekstresponsen i andre uttrykksformer enn kun skrift. Ved å bruke 

digitale verktøy kan læreren gå inn i dokumentene og skaffe seg oversikt over hva elevene 

kan. Det er også slik at læreren kan gi respons direkte i elevtekstene, oppklare eventuelle 

misforståelser og gi tilbakemeldinger på hva de synes elevene burde se nærmere på. I denne 

studien er det den digitale applikasjonen Showbie som kan mediere tekstresponsen.  

 

Erstad (2010) peker på at det er en stor utfordring å integrere digital teknologi i den 

pedagogiske praksisen, og noe av årsaken til dette er at bruk av digital teknologi faktisk skal 

fremme læring hos elevene. Det er altså ikke et mål i seg selv å innføre digitale verktøy i 

undervisningen, men de må bidra til økt læring og motivasjon hos elevene. Implementering 

av ny teknologi i skolen fører med seg en rekke muligheter, men også noen utfordringer. Det 

skaper muligheter til å tenke nytt om fagenes egenart og innhold (Erstad, 2010). Teknologi 

åpner også opp for nye og bedre måter å lære på. Bare det at man har tatt i bruk ulike 

tekstbehandlingsprogrammer, har ført til store endringer i hvordan skriveopplæringen foregår 

i skolen i dag (Lund et al., 2013). Arbeid med prosessorientert skriving og redigering av tekst 

har blant annet blitt enklere med disse digitale verktøyene, i tillegg har læreren også en bedre 

oversikt over elevenes skriving underveis i prosessen (Gilje, 2017). Dette er forhold som kan 

bidra til å gjøre det enklere for lærere å gjennomføre underveisvurdering i tråd med 

prinsippene bak vurdering for læring. 

 

Det er likevel ikke slik at teknologien alene kan forbedre utdanning og læring (Ertmer & 

Ottebreit-Leftwich, 2010). Man må designe teknologien til å støtte kompetansemålene. 

Læreren har en sentral rolle i dette arbeidet. For at man skal lykkes med å bruke digitale 

verktøy, er det helt avgjørende at lærerne har kompetanse innenfor IKT (Drange, 2015; 

Wehus, 2016). Det er først når læreren har det, at teknologien kan bli brukt til å skape nye 

undervisning- og læringsmåter.  
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3.7 Sammenfatning av kapitlet  

I dette kapitlet har jeg redegjort for studiens sentrale teoretiske perspektiver. Skriveforløpet 

som ligger til grunn for den digitale tekstresponsen som utforskes i denne studien, bygger på 

et sosiokulturelt læringssyn som legger vekt på at læring skjer i samarbeid. I denne studien 

samarbeider lærer og elever om et «felles skriveprosjekt». Skriveforløpet læreren 

gjennomfører, bygger på sentrale prinsipper knyttet til prosessorientert skriving. Særlig 

respons- og revideringsfasen er sentrale i skriveforløpet, derfor ble disse fasene redegjort 

nærmere for her i kapittel 3. Responsfasen regnes som den fasen hvor elevene på en eller 

annen måte, får respons fra læreren eller andre medelever. I denne studien er det læreren som 

gir elevene respons gjennom Showbie. I den påfølgende fasen som er revideringsfasen, 

arbeider elevene med tekstene sine. Dysthe (1993) deler inn denne fasen i to: retting og 

omskriving.  

 

Sentralt i dette kapitlet står også teori knyttet til vurdering og tilbakemelding. Black og 

William, som har et sosiokulturelt syn på respons, trekkes fram, likeså Hattie og Timperley, 

som er mer kognitivt orienterte. De fire tilbakemeldingsnivåene til Hattie og Timperley blir 

nærmere redegjort for, samtidig som disse nivåene også trekkes fram i diskusjonskapitlet for 

der å kunne si noe om hva som kjennetegner den digitale tekstresponsen. Man skiller også 

mellom muntlig og skriftlig respons, og i dette kapitlet har jeg diskutert noen fordeler og 

ulemper med begge disse formene for respons.  

 

Til slutt i kapitlet blir det digitale aspektet trukket fram. Hvilke muligheter bruk av digitale 

verktøy kan føre med seg, er kjernen i denne studien – både hvordan det påvirker lærerens 

responspraksis, og ikke minst hvordan det brukes og oppleves av elevene. Noe av 

teorigjennomgangen viser at det er en stor utfordring å integrere digitale verktøy i pedagogisk 

praksis, men det er mulig. Det som er viktig, er at de digitale verktøyene som benyttes, 

bygger på fagenes premisser og tradisjoner. Samtidig må læreren kunne tenke nytt om både 

fagenes egenart og ikke minst innhold. Bruk av teknologi åpner opp en rekke muligheter, 

men skaper også noen utfordringer. Noen av disse mulighetene og utfordringene ble tatt opp i 

dette kapitlet.  
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4 Metode 
I dette kapitlet blir studiens forskningsdesign beskrevet ytterligere. Formålet er å redegjøre og 

begrunne de metodiske valgene som er tatt i gjennomføringen av studien. Problemstillingen 

blir undersøkt ved å bruke de kvalitative forskningsmetodene observasjon, intervju og 

analyse av elevtekster og den digitale tekstresponsen. Hensikten er å utforske studiens tema 

fra ulike innfallsvinkler.  

 

Innledningsvis følger en begrunnelse for hvorfor kvalitativ metode er valgt, før studiens 

utvalg og gjennomføringen av datainnsamlingen blir tatt opp i delkapittel 4.2. I delkapittel 

4.3 blir metodene for innsamlingsprosessen beskrevet, deretter følger en beskrivelse av 

hvordan dataene er analysert, i delkapittel 4.6. I delkapittel 4.7 blir studiens validitet og 

reliabilitet diskutert. Avslutningsvis blir de etiske utfordringene knyttet til min forskning 

diskutert i delkapittel 4.8.  

 

4.1 Kvalitativ metode  

Problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål er styrende for valg av metode (Maxwell, 

2013). Med bakgrunn i problemstillingen «Hva kjennetegner et skriveforløp der elevene 

skriver og læreren gir respons i en applikasjon på et nettbrett»? har jeg valgt kvalitativ 

metode. I denne studien søker jeg etter å finne ut mer om tilbakemeldingspraksisen til læreren 

knyttet til digital tekstrespons, og hvordan elevene forholder seg til, og hva de tenker om den 

praksisen. Creswell (2014) skriver at kvalitative metoder har som mål å beskrive og forsøke å 

forstå en menneskelig praksis og årsakene bak den. Med utgangspunkt i dette fant jeg det 

mest hensiktsmessig å benytte meg av kvalitative metoder, da jeg nettopp er ute etter å forstå 

en praksis hos deltakerne i studien.  

 

Kvalitativ datainnsamling kan foregå gjennom ulike metoder (Cohen, Manion & Morrison, 

2011). De metodene som er benyttet i denne studien, er klasseromsobservasjon, 

forskningsintervju og dokumentanalyse av elevtekster og den digitale tekstresponsen. I 

kvalitativ forskning er man opptatt av å få dybdekunnskap om et fenomen eller et tema 

(Posthold & Jacobsen, 2014), noe som ofte resulterer i mindre utvalg enn ved kvantitativ 

forskning. Konklusjonene som trekkes i kvalitativ forskning, er sjelden generaliserbare, men 
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man vil få fram flere perspektiver og synspunkter om temaer som utforskes, noe som igjen 

kan resultere i at det dukker opp nye temaer som bør og kan utforskes videre (Kleven, 2014).  

 

4.2 Innsamling av datamaterialet 

4.2.1 Utvalg 

Målet med kvalitativ forskning er ikke at man skal kunne generalisere funnene, men at man 

skal utforske den gruppen som studeres (Cohen et al., 2011). Selv om det ikke stilles krav til 

representativiteten til utvalget i kvalitativ forskning, er utvalgsprosessen fortsatt en viktig 

prosess for å få fram bredde og variasjon hos deltakerne. I denne studien har jeg valgt å 

benytte meg av det Maxwell kaller for purposeful selection, noe som går ut på at man velger 

deltakere som kan gi oss den informasjonen som er mest relevant for studien man 

gjennomfører (Maxwell, 2013, s. 97).  

 

Innenfor purposive sampling har man en rekke måter man kan komme i kontakt med utvalget 

sitt på. Jeg tok i bruk det Cohen et al. (2011) kaller for «snowball sampling», som innebærer 

at man tar i bruk sine sosiale nettverk for å komme i kontakt med personer som er kvalifisert 

til å delta i studien (s. 158–159). Via veilederen min kom jeg i kontakt med en lærer som 

jobber på en ungdomsskole på Østlandet. På denne skolen har alle elevene hver sin iPad, og 

teknologien som undersøkes i denne studien, har vært i bruk ved skolen i tre–fire år. I og med 

at det digitale aspektet ligger sentralt i studien, var det et viktig kriterium at elevene har lett 

tilgang til enten nettbrett eller PC. I tillegg var det viktig at både læreren og elevene hadde 

god erfaring med å bruke digitale verktøy i undervisningen. Jeg tok kontakt med læreren, og 

sendte henne litt mer informasjon om prosjektet. Hun sa seg villig til å la seg bli forsket på 

gjennom dette masterprosjektet. Gruppen informantene ble rekruttert fra, gikk på tiende trinn.  

 

Innenfor rammene av denne masteroppgaven var det ikke rom for å verken intervjue eller 

analysere alle elevtekstene i klassen, derfor måtte jeg på et tidlig tidspunkt bestemme meg for 

hvor mange og hvilke elever jeg ville ha med i studien. Innenfor kvalitativ forskning stilles 

det ikke noe krav til størrelsen på utvalget, og Cohen et al. (2011) skriver at «size is informed 

by ‘fitness for purpose’» (s. 145). Jeg har med bakgrunn i dette valgt å begrense utvalget mitt 

til tre elever. Dette begrunnes med at jeg ville begrense mengden med datamateriale, slik at 

jeg nettopp kunne studere datamaterialet i dybden og svare på problemstillingen på en 

tilstrekkelig måte. I utvelgelsesprosessen valgte jeg å samarbeide med læreren, i og med at 



 

 32 

jeg verken kjente klassen eller elevene fra før, og dermed ikke hadde noen forutsetninger for 

å velge ut elever på egen hånd. I tillegg var det slik at jeg måtte velge ut fokuselevene før jeg 

startet observasjonsperioden, fordi observasjonene i all hovedsak skulle dreie seg rundt de tre 

elevene som var med i studien. Jeg kunne derfor ikke vente med utvelgelsen til jeg hadde blitt 

kjent med klassen.  

 

Det er mange måter å velge ut informanter på (Dalen, 2011). Jeg valgte ut fokuselevene til 

denne studien ved å gjennomføre et kriterieutvalg (Dalen, 2011). Man setter da opp noen 

kriterier eller krav deltakerne må oppfylle for å være med i studien. Kriteriene jeg utarbeidet, 

er følgende: 1) Elevene måtte ha vært stabile innenfor én karakter gjennom de første 

månedene av skoleåret, 2) elevene måtte befinne seg på ulikt faglig nivå, 3) både gutter og 

jenter måtte være representert, og 4) minst én av elevene i studien måtte ha 

minoritetsbakgrunn. Disse kriteriene ble utformet for å sikre at flest mulig perspektiver kunne 

komme fram. Et viktig element i analysen av elevtekstene er å se om elevene på ulikt faglig 

nivå forholder seg ulikt til tekstresponsen.  

 

4.2.2 Presentasjon av informantene  

Utvalget mitt består som sagt av tre elever, to gutter og en jente. Alle disse tre elevene har 

fått fiktive navn i denne oppgaven. Mateusz er en elev som ligger på middels måloppnåelse i 

norsk. I tiende klasse har han stort sett skrevet tekster som er vurdert til karakteren 3, og også 

på denne oppgaven fikk han karakteren 3. Magnus ligger også på middels måloppnåelse, men 

da i øvre sjikt. Han har gjennom tiende klasse fått karakteren 4 på de skriftlige arbeidene 

sine, og også på denne oppgaven fikk han karakteren 4. Andrea ligger på høy måloppnåelse i 

norsk, og har gjennom tiende klasse fått karakteren 5 på de skriftlige arbeidene hun har 

levert. På denne oppgaven fikk hun en svak 5.  

 

4.2.3 Gjennomføring  

Datainnsamlingen foregikk over to uker fra 20. november til 1. desember. Alt av data som 

benyttes i dette prosjektet, er samlet inn i dette tidsrommet. Jeg var til stede i alle 

norsktimene og observerte klassen, med vekt på de tre elevene som var deltakere i studien. 

Den første uken hadde klassen i alt tre norsktimer, mens de den andre uken hadde fire 

norsktimer. En skoletime på den skolen varer i 60 minutter, så det totale antallet timer jeg 

observerte klassen, var sju klokketimer.  
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Elevene leverte inn førsteutkastet i løpet av timen den 22.11.17 og fikk tilbake teksten med 

digital respons av læreren fortløpende. De jobbet så videre med tekstene uken etter og leverte 

den endelige versjonen 30.11.17. Læreren vurderte så alle tekstene, og elevene fikk tilbake 

teksten sin med en kort kommentar og karakter den 7.12.17. Jeg hadde i løpet av denne 

perioden hatt tilgang til elevtekstene gjennom Showbie, og kunne når som helst gå inn og 

sjekke hva elevene hadde levert og ikke. Alle de tre elevintervjuene ble gjennomført 1.12.18, 

altså før elevene hadde fått endelig karakter på teksten. Jeg ville intervjue elevene så tett 

opptil siste innlevering som mulig, fordi det ville være lettere for elevene å huske mest mulig 

da enn om vi hadde ventet til læreren hadde vurdert alle tekstene, før vi gjennomførte 

intervjuene. Intervjuene ble gjennomført i skoletiden, da det var mest praktisk for alle parter, 

og vi benyttet oss av et grupperom på skolen til å gjennomføre intervjuene.  

 

4.3 Klasseromsobservasjon  

I denne studien studeres den digitale tekstresponsen som ble gitt underveis i skriveforløpet 

som ble gjennomført i klassen. Dette skriveforløpet ble delt inn i ulike faser og ble 

gjennomført over en periode på to uker. For å innhente informasjon om hva læreren og 

elevene faktisk gjorde i undervisningen de ukene de jobbet med tekstene, gjennomførte jeg 

klasseromsobservasjon. Observasjonsdataene er sekundærmaterialet i dette prosjektet. 

Fordelen med å bruke observasjon som metode er at man får muligheten til å samle inn 

«live» data fra naturlige situasjoner som finner sted (Cohen et al., 2011, s. 456). På den måten 

kan jeg gjennom observasjon observere i hvilken grad det som ble sagt i intervjuene, faktisk 

samsvarte med det som ble gjort i klasserommet. Dette bidrar også til å styrke validiteten i 

funnene. For å danne et helhetlig bilde og for å skaffe meg førstehåndsinformasjon om 

hvordan elevene faktisk jobbet med tekstresponsen underveis, vurderte jeg det dit hen at min 

tilstedeværelse i undervisningen var viktig.  

 

Jeg valgte å gjennomføre en semistrukturert observasjon, da jeg hadde noen tanker om hva 

som ville være interessant for meg å se etter, men uten at jeg hadde utarbeidet bestemte 

kategorier på forhånd. Ved å velge semistrukturert observasjon holder man også mulighetene 

sine åpne for å notere ned andre interessante hendelser (Vedeler, 2000). Målet med 

observasjonen var å finne ut av hva slags aktiviteter læreren la opp til i undervisningen, hvem 

som deltok i disse, og på hvilken måte. Jeg var særlig opptatt av måten elevene i studien 

jobbet med responsen på underveis i skriveforløpet. Jeg utformet et observasjonsskjema som 
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jeg benyttet meg av underveis i observasjonen (se vedlegg D). Dette observasjonsskjemaet er 

utformet relativt åpent, og er delt inn i tre ulike kolonner. Én kolonne for tidspunkt for de 

ulike aktivitetene, én for hovedaktiviteter i undervisning og én for utfyllende informasjon om 

hvem som gjorde hva, når det ble brukt digitale ressurser, og lignende.  

 

Når man som forsker observerer, må man også ta valg knyttet til hvilken rolle man skal innta 

underveis i observasjonen. Rollen som fullstendig observatør er en av fire observatørroller 

som Vedeler (2000) skiller mellom. I en slik rolle er man kun ute etter å observere det som 

skjer, man deltar ikke selv som deltaker. Denne typen observasjon kan enten skje åpent eller 

skjult (Vedeler, 2000). Jeg valgte å innta en slik observatørrolle med åpen observasjon, fordi 

jeg da kunne ha full oppmerksomhet om selve observasjonen. Jeg unngikk på den måten 

andre forstyrrelser som hadde oppstått om jeg hadde vært en deltaker i gruppen. En ulempe 

ved å innta en slik observatørrolle var at jeg ikke fikk stilt elevene spørsmål med en gang det 

dukket opp noe i observasjonen jeg ville ha mer informasjon om. Men jeg hadde muligheten 

til å notere ned disse spørsmålene og stille dem til deltakerne under intervjuene som ble 

gjennomført etter observasjonsperioden.  

 

4.4 Elevtekster  

Innenfor pedagogisk forskning er dokumentanalyse en vanlig metode. De dokumentene man 

ser nærmere på, er ofte elevtekster som man har samlet inn. Dokumentanalyse blir ofte brukt 

i kombinasjon med andre metoder (Lynggaard, 2012). I denne studien bruker jeg 

dokumentanalyse i kombinasjon med både observasjon og intervju. Elevtekstene sammen 

med tilhørende digital respons er sammen med intervjuene studiens primære datamateriale. 

Man kan bruke dokumentanalyse til å studere mye forskjellig, men felles for den metoden er 

at man studerer tekster i en eller annen forstand. Hva slags dokumenter man som forsker bør 

samle inn, avhenger mye av problemstillingen og forskningsspørsmålene (Lynggaard, 2012).  

 

For å svare på det første forskningsspørsmålet om hva som kjennetegner den digitale 

tekstresponsen som ble gitt underveis i skriveforløpet, har jeg måttet samle inn all 

tekstresponsen læreren har gitt til elevene gjennom Showbie. Den digitale tekstresponsen 

besto i all hovedsak av markeringer og skriftlige kommentarer i teksten, lydkommentarer og 

kommentarer i chatten. Lydkommentarene som jeg har transkribert, regnes som en del av 

tekstmaterialet i studien. For å kunne svare på det andre forskningsspørsmålet, som dreier seg 
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om hvordan elevene har nyttiggjort seg responsen i arbeidet med tekstene sine, har jeg måttet 

samle inn elevtekstene for å analysere dem. Jeg samlet inn både førsteutkastene og de 

endelige tekstversjonene til de tre elevene som deltar i studien. Selv om det er responsen 

elevene fikk på førsteutkastene, som studeres, var det viktig å også samle inn de endelige 

tekstversjonene for å kunne si noe om hva slags endringer elevene har gjort. I analysen 

fokuserte jeg på hvilke responsrelaterte og selvinitierte endringer elevene gjorde i 

revideringsfasen.  

 

4.5 Intervju  

4.5.1 Det kvalitative forskningsintervjuet  

For å svare på det tredje og siste forskningsspørsmålet, som handler om hvordan elevene 

opplevde den digitale tekstresponsen, har jeg benyttet meg av forskningsintervju som metode. 

Det er en godt egnet metode når man er ute etter å skaffe seg innblikk i andre personers 

tanker og perspektiver knyttet til temaene man utforsker (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Gjennom observasjon innhentet jeg informasjon om hvordan læreren og elevene handlet i en 

konkret sosial aktivitet. Det jeg derimot ikke fikk muligheten til gjennom observasjonene, var 

å spørre elevene hvorfor de handlet slik de gjorde. For å få tilgang til elevenes tanker og 

synspunkter valgte jeg derfor å gjennomføre intervju med dem. Det er ikke mulig å hente inn 

slik informasjon gjennom observasjon og tekstanalyse.  

 

Intervjuene som er gjennomført, er semistrukturerte. I slike intervjuer har forskeren noen 

bestemte temaer som er valgt ut på forhånd, men man er også åpen for å bevege seg innom 

andre temaer og stille andre spørsmål enn dem man har planlagt på forhånd (Dalen, 2011). 

Jeg hadde på forhånd noen klare temaer jeg ville inn på. Samtidig var det viktig at intervjuet 

kunne ta en annen retning enn det jeg hadde sett for meg. En av hovedgrunnene til at jeg 

valgte å gjennomføre semistrukturerte intervjuer, er fordi man som forsker selv styrer hva 

slags informasjon man samler inn, gjennom å bestemme hva slags spørsmål som skal stilles. 

Samtidig er det mindre risiko for å gå glipp av perspektiver og synspunkter som kan være 

viktig for studien, fordi man ikke har en rigid intervjuguide som må følges. Sentrale temaer 

som elevintervjuene dreide seg om, var undervisningen i de to ukene, skriveforløpet, 

vurdering og digital tekstrespons.  
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4.5.2 Pilotintervju  

Før de reelle intervjuene med deltakerne i studien gjennomførte jeg et pilotintervju. Gjennom 

et slikt intervju vil man få tilbakemeldinger på om spørsmålene er utformet på en god og 

forståelig måte (Kvale & Brinkmann, 2015). I tillegg ga et slikt intervju meg mulighet til å 

finne ut om intervjuguiden fungerte, og til å gjøre endringer på bakgrunn av det jeg oppdaget 

under pilotintervjuet. Det er en medelev av informantene som ble intervjuet, fordi det var et 

mål at intervjuet skulle være så likt de reelle intervjuene som mulig. På bakgrunn av 

pilotintervjuet gjorde jeg noen endringer i noen av spørsmålsformuleringene som jeg fant ut 

lett kunne tolkes på en annen måte enn de var ment som. Jeg fikk også prøvd meg i rollen 

som intervjuer. Dalen (2011) hevder at dette også kan være en fin mulighet til å reflektere 

over sin egen væremåte. Etter å ha hørt gjennom pilotintervjuet oppdaget jeg at 

oppfølgingsspørsmålene jeg stilte, ofte var formet på en slik måte at de kunne virke styrende, 

og det prøvde jeg å unngå da jeg gjennomførte intervjuene med informantene. 

 

4.5.3 Intervjuguide  

Som en forberedelse til intervjuene valgte jeg å utarbeide en intervjuguide som fungerte som 

manus underveis i intervjuet. Dalen (2011) skriver at det vil være behov for å utarbeide en 

intervjuguide, særlig om man gjennomfører et strukturert eller semistrukturert intervju. 

Intervjuguiden er intervjuerens fremste verktøy, og den kan inneholde alt fra temaer som skal 

dekkes, til konkrete spørsmål som skal stilles. Intervjuguiden jeg utformet, inneholdt 

konkrete spørsmål som jeg formulerte med bakgrunn i de ulike temaene jeg på forhånd hadde 

bestemt meg for. Det var først og fremst problemstillingen og forskningsspørsmålene som var 

styrende når jeg utformet spørsmålene, men også tekstanalysene og observasjonene var med 

og dannet grunnlaget for intervjuene. Selv om intervjuguiden inneholder til dels mange og 

konkrete spørsmål, var det slik at det også var rom for å bringe inn andre temaer som ikke var 

nevnt i den. Det ble også stilt noen oppfølgingsspørsmål som ikke framkommer av 

intervjuguiden.  

 

4.5.4 Transkribering  

I og med at det kan være krevende å notere ned alt man synes er interessant i et intervju, 

valgte jeg å ta opp intervjuene med lydopptaker. Dette førte også til at jeg kunne konsentrere 

meg fullt og helt om selve intervjuet og å stille gode oppfølgingsspørsmål til informantene. 

Det var også viktig for meg å sørge for at enkelte elevutsagn ikke ble utelatt, noe man kan 
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risikere om man tar notater framfor å benytte seg av lydopptaker. Når man tar opp 

intervjuene, må lydopptakene transkriberes i etterkant, de må nemlig omdannes fra en 

muntlig samtale til en skriftlig tekst før analyseprosessen (Kvale & Brinkmann, 2015). Fordi 

man ved å lese transkripsjonene ikke får vite noe om stemmeleien eller intonasjonen, hevder 

Kvale og Brinkmann (2015) at transkripsjonene er «svekkede, dekontekstualiserte 

gjengivelser av direkte intervjusamtaler» (s. 205).  

 

Underveis i transkripsjonene må man ta en rekke valg knyttet til hva man skal ha med, og hva 

som kan utelates av informasjon. Jeg valgte det Dalland (2007) beskriver som «ord-for-ord-

transkribering», som innebærer at man skriver ned ordrett det som har blitt sagt (s. 174). Ved 

å transkribere på denne måten vil man ikke miste hele «samtalepreget» ved et intervju, og 

man vil ha en mulighet til å gjenoppleve samtalen. Det hadde ikke vært nødvendig å være så 

detaljert, fordi jeg skal ikke gjennomføre en samtaleanalyse, men en analyse av 

meningsinnholdet. Men ved å være detaljert sørget jeg for at viktig informasjon ikke ble 

utelatt. Lydkommentarene ble transkribert på samme måte som intervjuene.  

 

4.6 Dataanalyse 

Det å analysere data handler om å avdekke mønster i materialet forskeren har samlet inn 

(Cohen et al., 2011). Det finnes mange ulike analysemetoder man kan ta i bruk for å avdekke 

slike mønstre. I denne studien har jeg valgt å gjennomføre en tekstanalyse av elevtekstene og 

den digitale tekstresponsen, og en tematisk analyse av intervjutranskripsjonene.  

 

For å kunne si noe om hva som kjennetegner den digitale tekstresponsen, og hvordan elevene 

har nyttiggjort seg den, var det nødvendig å analysere den digitale tekstresponsen og 

elevtekstene. Gjennom å gjennomføre tekstanalyse, nærmere bestemt en innholdsanalyse av 

datamaterialet, fikk jeg mulighet til å studere både den digitale tekstresponsen, men også 

hvordan elevene forholdt seg til den, og hvilke revideringer de gjorde i tekstene sine basert på 

den. Innholdsanalyse kan brukes på tekst, og man bruker koder og kategoriseringer for å 

redusere datamaterialet (Cohen et al., 2011). Jeg har gjennomført en kategorisk analyse av 

datamaterialet. Når man koder materialet på den måten, er det viktig at man bruker koder som 

ivaretar kvaliteten på materialet, og det er derfor anbefalt at kodene hentes fra teoretiske 

begreper (Cohen et al., 2011).  
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4.6.1 Analyse av den digitale tekstresponsen  

Det er ikke alltid det er mulig å ta utgangspunkt i teoretiske begreper når man skal kode 

datamaterialet. Kodene kan da utvikles med utgangspunkt i materialet (Cohen et al., 2011). 

Dette er tilfellet når det gjelder analysen av den digitale tekstresponsen. Da har jeg tatt 

utgangspunkt i materialet som foreligger, og utviklet kategorier basert på det. Den digitale 

tekstresponsen ble som jeg har vært inne på tidligere, gitt på tre ulike måter, gjennom digitalt 

blekk, digitale lydkommentarer og gjennom chatten. Tekstresponsen via disse funksjonene 

har jeg deretter delt inn i ulike kategorier som jeg har skissert opp nedenfor. Disse 

kategoriene blir forklart nærmere i analysekapitlet.  

 

Digitalt blekk  Markeringer i teksten Grønne markeringer 

Oransje markeringer 

Skriftlige 

kommentarer  

Bekreftelse 

Påpekninger  

Endringsforslag  

Digital muntlig 

lydkommentar  

Personlig/støttende 

funksjon 

Oppbygging av 

lydkommentarene  

Innholdet i 

lydkommentarene  

Chatten  Felles tekstrespons 

til hele klassen 

 

4.6.2 Analyse av elevtekstene  

Når det gjelder analyse av elevtekstene, har jeg ikke tatt utgangspunkt i teoretiske begreper, 

men gjennomført en enklere revideringsanalyse som er inspirert av hovedfagsoppgaven til 

Igland (1991). I avhandlingen sin undersøker Igland (1991) hvilke endringsstrategier elevene 

bruker når de reviderer tekstene sine. Igland har med utgangspunkt i Sommers (1980) og 

Bridwell (1980) utviklet et omfattende rammeverk knyttet til endringsstrategier. Jeg benytter 

meg av deler av dette rammeverket i min analyse av elevtekstene. I min studie har jeg særlig 

lagt vekt på endringstypene tilføying, stryking, erstatning og omstrukturering. I tillegg til 

dette har jeg kategorien korrigeringer, som omfatter endringer knyttet til ortografi, 

tegnsetting og andre grammatiske endringer som blir gjort i en tekst. Det er viktig å 

understreke at det ikke alltid er like lett å kategorisere endringer som elevene gjør, nettopp 

fordi endringene kan passe inn under flere av kategoriene.  
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De revideringene elevene har gjort i tekstene sine, deler jeg videre inn i responsrelaterte og 

egeninitierte revideringer. Det andre forskningsspørsmålet dreier seg om hvordan elevene 

nyttiggjorde seg den digitale tekstresponsen, og derfor var det viktig å skille mellom de 

revideringene som faktisk var responsrelaterte, og de som var egeninitierte. De egeninitierte 

endringene er også en viktig del av analysen og tas opp i diskusjonskapitlet. I arbeidet med å 

kategorisere revideringene har jeg sammenlignet førsteutkastene og de endelige 

tekstversjonene elevene har utarbeidet. Skillet mellom hva som er responsrelatert revidering, 

og hva som er egeninitiert revidering, er ikke like klart, da en revidering basert på respons ett 

sted i teksten kan føre til flere egeninitierte revideringer andre steder i teksten. Revideringene 

til de tre elevene som er med i studien, er nøye vurdert og er ikke plassert under 

responsrelaterte revideringer med mindre både sammenligningene av utkastene og 

tekstresponsen tyder på at det er responsrelatert revidering. De øvrige revideringene som ikke 

direkte kan knyttes til tekstresponsen, blir markert som egeninitierte. Det er viktig å 

understreke at analysen er tolkningsbasert, og det er en utfordring å markere revideringene 

som enten responsrelaterte eller egeninitierte.  

 

Elevtekstene i denne studien er analysert ut fra disse kategoriene:  

Kategori  Forklaring  

Responsrelatert tilføying  Eleven fyller ut utfyllende informasjon som er etterspurt 

av læreren. 

Egeninitiert tilføying  Eleven fyller ut utfyllende informasjon på eget initiativ.  

Responsrelatert stryking  Eleven stryker ord eller setninger på bakgrunn av 

tekstrespons fra læreren.  

Egeninitiert stryking  Eleven stryker ord eller setninger på eget initiativ.  

Responsrelatert erstatning  Eleven erstatter ord eller setninger på bakgrunn av 

tekstresponsen fra læreren. 

Egeninitiert erstatning  Eleven erstatter ord eller setninger på eget initiativ.  

Responsrelatert omstrukturering  Eleven gjør om på teksten ved å flytte på tekstpartier på 

bakgrunn av tekstrespons fra læreren.  

Egeninitiert omstrukturering  Eleven gjør om på teksten ved å flytte på tekstpartier på 

eget initiativ. 

Responsrelatert korrigering  Eleven gjør små korrigeringer (stor forbokstav, komma) 

på bakgrunn av tekstrespons fra læreren.  

Egeninitiert korrigering  Eleven gjør små korrigeringer (stor forbokstav, komma) 

på eget initiativ.  
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4.6.3 Analyse av elevintervjuene  

En tematisk analyse har som formål å identifisere, analysere og rapportere mønstre i 

materialet. Dette er en vanlig analysemetode som er nyttig når man har et omfattende 

datamateriale. Allerede før intervjuene hadde jeg definert noen hovedtemaer jeg ville ta for 

meg under intervjuene. I analysen av intervjutranskripsjonene tok jeg utgangspunkt i de 

samme hovedtemaene og samlet inn sitater som belyste de ulike temaene. Hovedtemaene var 

digital tekstrespons, tilbakemelding, læring, refleksjon og motivasjon. Ved å analysere 

materialet på denne måten fikk jeg også muligheten til å sammenligne informasjon om ulike 

temaer mellom informantene. 

 

4.7 Validitet og reliabilitet  

4.7.1 Validitet  

Validitet handler om gyldigheten til datamaterialet i forhold til det man har til hensikt å måle, 

og ikke minst tolkningen av resultatene (Cohen et al., 2011). Det har vært et viktig mål i 

denne studien at konklusjonene som trekkes, gjenspeiler virkeligheten, og dermed innehar 

høy grad av validitet. Ingen metode kan fullt ut sikre fullstendig validitet, men man kan 

styrke validiteten ved å være åpen om hvordan man praktiserer forskningen. I denne studien 

har jeg etterstrebet stor grad av gjennomsiktighet i metodene som er benyttet. Det er flere 

forhold som kan true validiteten i en studie. Maxwell (2013) trekker fram særlig to slike 

forhold, «researcher bias» og «reactivity», som blir diskutert i metodene jeg har benyttet meg 

av (s. 124).  

 

Researcher bias  

Validitetstrusselen «researcher bias» vil alltid være til stede, da det er helt naturlig å ha 

forutinntattheter nettopp fordi man alltid kan ha en opplevelse eller en oppfatning om 

hvordan ulike fenomener er (Maxwell, 2013). I og med at jeg jobber som lærer ved siden av 

studiene, og dermed har god erfaring med å planlegge undervisning, var det slik at jeg hadde 

noen klare tanker om hvordan undervisningen burde bli lagt opp for å nå læringsmålene for 

perioden. På den ene siden vil jeg ha en god forståelse av det som blir gjennomført av 

undervisning i observasjonsperioden. På den andre siden kan slike forhåndsoppfatninger 

bidra til at jeg enten la mer vekt på elementene i undervisningen som stemte overens med det 

jeg selv hadde gjennomført, eller la mer vekt på det i undervisningen som klart skilte seg fra 

det jeg hadde gjennomført selv. Dette ville ført til at jeg kanskje gikk glipp av viktige 
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aspekter ved observasjonen, og dermed resultert i et delvis eller helt ufullstendig bilde 

(Vedeler, 2000). For å unngå dette var det viktig for meg å være klar over disse 

forhåndsoppfatningene jeg hadde med meg i observasjonen. Det er ikke mulig å eliminere 

slike oppfatninger her, men det er viktig at man er bevisst på disse, og hvordan de kan 

påvirke de tolkningene og konklusjonene man kommer fram til (Maxwell, 2013).  

 

Innenfor responsfeltet, som er det feltet denne studien beveger seg i, er det blitt gjennomført 

en rekke studier. Selv om tilbakemeldingspraksisen som undersøkes i denne studien, skiller 

seg fra praksisen som ses nærmere på i mange av de andre studiene, er det slik at det er lett å 

la seg påvirke av funnene i disse studiene. Man kan på forhånd danne seg forventninger om 

hva man vil se i datamaterialet. En fare ved det kan være at man da bevisst velger ut det i 

datamaterialet som passer med den eksisterende teorien man som forsker har, eller det som 

passer med det målet man har satt for studien (Maxwell, 2013). For å unngå dette gikk jeg 

gjennom datamaterialet flere ganger for å sikre meg at det jeg hadde kommet fram til, ikke 

kunne ha en annen årsaksforklaring.  

 

Reactivity  

Siden forskeren har en sentral rolle i datainnsamlingen i kvalitativ forskning, er også 

«reactivity» en sentral validitetstrussel (Maxwell, 2013, s. 124). Man vil alltid kunne påvirke 

enten situasjonen man samler inn dataene i, eller informantene. På lik linje med «researcher 

bias» er det ikke mulig å eliminere denne trusselen, og det er heller ikke målet i kvalitativ 

forskning. Men det er viktig at man er klar over den påvirkningen og klarer å bruke den 

fornuftig. 

 

Når man benytter seg av observasjon som datainnsamlingsmetode, er det viktig å være klar  

over observatøreffekten, som handler om i hvilken grad og på hvilken måte observatøren 

virker inn på dem som blir observert (Vedeler, 2000). I mitt tilfelle vil dette si hvordan det 

har påvirket læreren og elevene at en ukjent person har sittet i klasserommet. Det kan tenkes 

at min tilstedeværelse i klasserommet har påvirket lærerens undervisning og væremåte i 

klasserommet, og også gjort at elevene har oppført seg annerledes enn de ville ha gjort om 

jeg ikke hadde vært til stede. En måte å motvirke denne validitetstrusselen på er å gjøre seg 

kjent på forhånd og venne informantene til at man er der (Vedeler, 2000). På grunn av 

tidsmangel var ikke dette mulig, men observasjonsperioden i studien varte i to uker, og jeg 

var inne i alle norsktimene klassen hadde. Dette kan ha ført til at informantene etter hvert ble 
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vant til min tilstedeværelse. En av de første observasjonene jeg gjorde, var blant annet at 

mange av elevene brukte iPaden sin til tross for at de hadde fått beskjed om å legge den fra 

seg av læreren. Dette er noe de kanskje ikke ville ha gjort om de hadde vært opptatt av å 

framstå positivt overfor meg. Det kan være vanskelig å opprettholde den kritiske distansen 

når man tilbringer mye tid med informantene. I behandlingen av datamaterialet har jeg vært 

ekstra opptatt av å være kritisk og å ikke utelate noe vesentlig for å skåne eller ikke kritisere 

informantene.  

 

Min tilstedeværelse i klasserommet kan også ha påvirket elevenes skriving. De tre elevene 

som deltok i studien, visste om sin deltakelse i prosjektet før de hadde begynt å skrive 

tekstene. Det kan dermed tenkes at de har hatt det i bakhodet at jeg skulle samle inn og 

analysere tekstene deres etter endt skriving. Jeg har ingen grunn til å tro at dette er tilfelle, 

men kan heller ikke utelukke dette. Det kan tenkes at denne påvirkningen hadde vært noe 

større om elevene hadde skrevet om noe personlig, men det var altså ikke tilfellet her.  

 

Intervjusituasjonen kjennetegnes av at det er et asymmetrisk maktforhold mellom den som 

intervjuer, og den som blir intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015). Den ulikheten i 

maktforholdet kan påvirke informantene og de svarene de gir. For å veie opp for det skjeve 

maktforholdet, og for å sikre meg at informasjonen informantene i denne studien kom med, 

var riktig, var jeg veldig tydelig overfor dem at det var ingen andre enn meg som hadde 

tilgang til svarene de avga, og jeg forsøkte å understreke at det heller ikke er noen svar som 

er mer riktige enn andre.  

 

Det ligger også mye makt i språket, og det er viktig at man er bevisst på hva slags spørsmål 

man stiller til informantene (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg stilte noen spontane spørsmål 

utenom intervjuguiden som jeg tenkte var nødvendig å stille. I tillegg stilte jeg en del 

oppfølgingsspørsmål for blant annet å sikre meg at jeg hadde forstått informantene riktig. 

Noen av disse oppfølgingsspørsmålene kan karakteriseres som ledende spørsmål med hensikt 

å oppklare uklarheter i svarene deres. Det er viktig å være varsom når man stiller slike 

spørsmål, fordi de kan påvirke svarene til informantene (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Avslutningsvis oppsummerte jeg intervjuene kort og ga informantene en mulighet til å justere 

svarene om de følte at det var nødvendig. Det ble også gjort lydopptak av alle intervjuene, 

både for å unngå å gå glipp av viktige synspunkter, og for å forhindre at slutninger ble trukket 

underveis.  
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4.7.2 Indre og ytre validitet  

Indre validitet viser til gyldigheten av tolkningene av datamaterialet i en studie. Et grep jeg 

har tatt for å styrke den indre validiteten til studien, er å benytte meg av triangulering. Dette 

innebærer at man samler inn data ved å benytte seg av ulike metoder (Silverman, 2011). Ved 

å samle inn datamateriale gjennom observasjon, intervju og elevtekster vil jeg få en mer 

nøyaktig og objektiv presentasjon av dataene, noe som er med på å styrke troverdigheten til 

studien. Man kan anta at hvis funnene fra de ulike metodene er sammenfallende, eller trekker 

i samme retning, vil studien ha høy grad av indre validitet (Silverman, 2011). Ved å benytte 

meg av triangulering vil jeg også få en sterkere konklusjon, og samtidig muligheten til å 

sjekke ut ulike årsaksforklaringer.  

 

Ytre validitet dreier seg om hvorvidt man kan generalisere funnene til en større populasjon 

enn den man har undersøkt (Cohen et al., 2011). Funnene som gjøres i denne studien, kan 

gjelde for andre, men dette er ikke noe man kan gå ut fra. Informantene som deltar i denne 

studien, går alle på samme skole og i samme klasse. De har altså ikke ulik demografisk 

bakgrunn. I kvalitativ forskning ser man på om funnene kan overføres til andre grupper som 

ligner på den gruppen som er undersøkt (Cohen et al., 2011). I denne studien er utvalget 

dessuten for lite til at man kan trekke konklusjoner som kan overføres eller generaliseres til 

andre elever eller klasser. Det vil derimot ikke si at denne studien er uten overføringsverdi. 

Studien gir oss et godt bilde av hvordan digital tekstrespons utformes av læreren, og hvordan 

den brukes og oppleves av elevene. Denne informasjonen kan brukes av norsklærere når de 

gir digital tekstrespons.  

 

4.7.3 Økologisk validitet  

Økologisk validitet innebærer at man gjennomfører forskningen i naturlige omgivelser der 

det legges til rette for naturlige funn, og er helt sentralt i skoleforskningen (Cohen et al., 

2011). Selv om datainnsamlingen i denne studien foregikk i naturlige omgivelser, altså i 

klasserommet, var det slik at elevene visste at de deltok i denne studien, og jeg var også til 

stede underveis i undervisningen. Dette skriver Kleven at kan være nok til at situasjonen 

oppleves som kunstig, fordi situasjonen avviker fra den naturlige situasjonen (Kleven, 2014). 

For å ivareta den økologiske validiteten i så stor grad som mulig var det ikke slik at jeg kom 

med en klar intervensjon, men hadde formidlet overfor læreren at klassen gjennom denne 

perioden måtte få en skriveoppgave som de fikk digital tekstrespons på. Det er viktig å 
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understreke at det å gi digital respons på elevtekster gjennom Showbie har vært vanlig praksis 

hos denne læreren i flere år.  

 

4.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om i hvilken grad slutningene som trekkes i en studie, er etterprøvbare 

eller ikke (Boeije, 2010). Studiens etterprøvbarhet dreier seg altså om hvorvidt man vil 

oppdage samme fenomen i lignende situasjoner om man gjennomfører studien på nytt (Cohen 

et al., 2011). I kvalitative studier som dette kan det være vanskelig nettopp fordi forskeren 

har en sentral rolle i studien, og analysene man gjør, er preget av forskeren. Til tross for dette 

kan man ikke se bort fra reliabiliteten i slike studier. Ved å gi en detaljert og grundig 

beskrivelse av de metodiske valgene, som blant annet innebærer informasjon om utvalget, 

metodene for innsamling og analyse av data, de analytiske begrepene som benyttes, 

forskerrollen og den sosiale settingen studien ble gjennomført i, har jeg prøvd å imøtekomme 

kravet til reliabiliteten. 

 

4.8 Forskningsetikk  

4.8.1 Personvern  

Denne studien var meldepliktig til Norsk senter for forskningsdata (NSD), ettersom jeg 

gjennom læringsplattformen Showbie fikk tilgang til elevenes personopplysninger. Jeg sendte 

inn meldeskjemaet og fikk godkjent prosjektet av NSD (se vedlegg B). I meldeskjemaet 

beskrev jeg prosjektets tema og hvordan innsamlingen skulle foregå. Det forskningsetiske er 

viktig ved all forskning, og det har det også vært i denne studien, særlig fordi det forskes på 

unge elever. Det har også vært viktig å følge de forskningsetiske retningslinjene som Den 

nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har 

utformet, både i arbeidet med innsamlingen og bearbeidingen av datamaterialet.  

 

4.8.2 Samtykke 

En av retningslinjene som er utformet av NESH, dreier seg om at deltakerne i studien må få 

tilstrekkelig med informasjon til at de kan danne seg et inntrykk av hva som er formålet med 

studien, og hva slags følger som kan komme av deltakelsen i den (Kleven, 2011). 

Informasjon om formålet med studien, hva slags datamateriale som skulle samles inn, og 

hvordan det var tenkt at det skulle brukes, ble formidlet til deltakerne i studien både muntlig 

og skriftlig. I tillegg til dette fant jeg det hensiktsmessig å informere alle foreldrene i klassen 
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om studien, i og med at jeg skulle være til stede i alle norsktimene klassen hadde over en 

periode på to uker. Det ble også hentet inn informert samtykke fra elevene. Elevene i denne 

studien er alle over 15 år, og de samtykket dermed selv ved å skrive under på 

samtykkeerklæringen. I og med at det var læreren som rekrutterte elevene på bakgrunn av 

kriterier jeg hadde utformet, var det et avhengighetsforhold mellom den som rekrutterte, og 

informantene. For å ivareta frivilligheten la jeg betydelig vekt på å formidle overfor de 

elevene som ble spurt, at det ikke ville påvirke forholdet til verken læreren eller skolen 

dersom de ikke ønsket å delta.  

 

4.8.3 Konfidensialitet  

I henhold til kravet om konfidensialitet i prosjektet har deltakerne også krav på å vite hvordan 

det innsamlede materialet skal behandles og oppbevares, og de må samtykke til det (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Det innsamlede datamaterialet i denne studien oppbevares på en ekstern 

harddisk som er passordbeskyttet. Kravet om konfidensialitet innebærer også at 

informantenes private data som identifiserer deltakerne, ikke avsløres (Kvale & Brinkmann, 

2015). For å ivareta deltakernes personvern er denne studien helt anonym. Det er viktig at 

ingen kan kjenne igjen hvem deltakerne i studien er, eller hvilken skole de går på, og derfor 

har både skolen og informantene blitt anonymisert og fått fiktive navn i oppgaven. Jeg 

benyttet meg også av fiktive navn i datainnsamlingsprosessen, og opprettet dermed en 

koblingsnøkkel. Denne oppbevares atskilt fra det øvrige datamaterialet. Alle 

personopplysninger og koblingsnøkkelen slettes, i tråd med NSD-retningslinjer, umiddelbart 

etter at oppgaven er sensurert.  

 

4.8.4 Forskerrollen 

Underveis i dette kapitlet har jeg redegjort for min rolle som forsker i både 

datainnsamlingsprosessen og analysearbeidet og dessuten gjort noen overveielser i 

forbindelse med denne rollen. Jeg fant det hensiktsmessig å diskutere forskerrollen min 

parallelt med diskusjonen om de innsamlingsmetodene som er benyttet i studien.  
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5 Analyse 
I dette kapitlet skal jeg presentere analysen av studiens datamateriale med den hensikt å gi en 

beskrivelse av studiens hovedfunn. Dette kapitlet er strukturert i fire delkapitler. Jeg vil først 

gi en kort oversikt over undervisningen som ble gjennomført de to ukene jeg var til stede, 

redegjøre for skriveforløpet slik det ble gjennomført, og gi en kort oversikt over de ulike 

funksjonene læreren har benyttet seg av i Showbie. De resterende tre delkapitlene er delt inn 

etter forskningsspørsmålene i studien, og leder opp til studiens tre hovedfunn. Den røde 

tråden er den digitale tekstresponsen som ble gitt av læreren.  

 

5.1 Undervisningsopplegget  

Temaet for undervisningen de to ukene jeg var til stede for å samle inn dataene mine, var 

identitet. Norsklæreren knyttet temaet til begrepet skjønnlitteratur, og dette dannet grunnlaget 

for undervisningen den perioden. Klassen skulle jobbe med det nynorske skriftspråket, og 

læreren knyttet arbeidet med nynorsk til temaet. Parallelt med undervisningen de to ukene 

gjennomførte læreren et skriveforløp. Datamaterialet i denne studien er hentet fra dette 

skriveforløpet. Gjennomføringen av skriveforløpet blir beskrevet nærmere i neste delkapittel. 

De overordnede målene for denne perioden var: a) Å bearbeide innholdet i en tekst elevene 

har lest, b) å reflektere over at skjønnlitteraturen faktisk har en verdi, og at det kan lære oss 

noe som ikke sakprosaen nødvendigvis lærer oss.  

 

5.1.1 Skriveforløpet  

Skriveforløpet bygger på prinsipper vi kjenner fra den prosessorienterte skrivingen, med at 

elevene jobbet med ulike aspekter ved teksten på ulike stadier. Målet med skriveoppgaven 

var å reflektere over skjønnlitteraturens funksjon og formål, og å øve seg på å skrive tekster 

på sidemålet. Skriveoppgaven var formulert som en skriveramme, og hadde ingen konkret 

oppgaveformulering.  

 

Elevene skrev ikke tekstene sine i én operasjon, men de skrev litt i etapper med små 

skriveøkter enten i starten eller i slutten av en time. Legger vi sammen disse etappene som 

var på rundt 10–15 minutter hver, fikk elevene totalt én klokketime og fem minutter til å 

skrive ferdig førsteutkastene sine. De fikk også beskjed om å skrive litt hjemme. 

Førsteutkastene som skulle leveres inn midtveis i skriveforløpet, skulle bestå av tre avsnitt, 

og ikke hele teksten. Læreren leste gjennom alle førsteutkastene og ga elevene fortløpende 
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respons på det arbeidet de hadde gjort så langt. Responsen på førsteutkastene ble gitt digitalt 

gjennom Showbie, og læreren benyttet seg hovedsakelig av de tre funksjonene digitalt blekk, 

lydkommentarer og chatten til å gi tekstrespons. Disse ulike måtene å gi tekstrespons på blir 

redegjort for i neste delkapittel.  

 

Etter at elevene hadde fått respons på førsteutkastene, fikk de tid på skolen til å sette seg inn i 

responsen og å starte arbeidet med å revidere tekstene sine. Revideringsfasen ble også delt 

inn slik at elevene jobbet i etapper. Etter revideringsfasen fortsatte elevene å skrive videre på 

tekstene sine. Hele den siste timen i perioden ble brukt som skriveøkt. I løpet av denne 

skriveøkten gjorde elevene seg ferdig med tekstene og leverte de endelige versjonene i 

Showbie. Læreren vurderte de endelige versjonene, og elevene fikk en kort sluttkommentar 

med karakter. Sluttkommentaren er ikke en del av den digitale tekstresponsen som 

undersøkes i denne studien.  

 

5.2 Showbie 

Det digitale aspektet ved skriveforløpet som undersøkes i denne studien, er sentralt. Det er 

derfor nødvendig å kjenne til hvilke digitale verktøy som ligger til grunn for denne oppgaven. 

Hele skriveforløpet som utforskes i denne studien, er gjennomført i applikasjonen Showbie. 

Showbie er en læringsplattform på lik linje med blant annet itslearning, men inneholder i 

tillegg litt flere funksjoner. Alle fag har sine egne klasserom, og læreren kan gjennom 

klasserommene gi elevene informasjon, legge ut oppgaver og kommunisere med dem. Hver 

oppgave har sin egen chatt, og alt som blir lagt ut av læreren som har noe med oppgaven å 

gjøre, blir lagt til i chatten. 

 

De funksjonene som er relevante for denne studien, er de mulighetene Showbie åpner opp for 

å gi elevene digital tekstrespons. Når læreren åpner opp en elevtekst for å vurdere og gi 

digital tekstrespons, får man opp et panel øverst på siden. Der kan man velge den funksjonen 

man vil benytte seg av når man skal gi tekstrespons til eleven. Man kan benytte seg av flere 

ulike funksjoner. I denne studien har læreren benyttet seg av tre ulike funksjoner, nemlig 

tekstrespons gjennom digitalt blekk, lydkommentarer og chattefunksjonen. 
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5.2.1 Ulike former for digital tekstrespons  

Digitalt blekk  

Med digitalt blekk mener man at læreren kan bruke «digital penn» til å markere og skrive  

direkte i elevtekstene. Man kan velge mellom ulike farger blekket skal ha. På datamaskin 

bruker man musepekeren til å skrive og tegne, mens man på nettbrett bruker fingeren. På 

skjermbildet nedenfor ser vi et eksempel på hvordan læreren i denne studien har benyttet seg 

av denne funksjonen. 

 

Her ser vi både eksempler på markeringer og korte kommentarer læreren har skrevet rett inn i 

elevteksten. 

 

Talemerknader  

Man kan også spille inn lydkommentarer som man limer inn i elevtekstene eller sender via 

chatten. Velger man denne funksjonen, spiller man inn en lydkommentar ved å benytte seg av 

de innebygde mikrofonene i datamaskinen eller nettbrettet. Man velger selv hvor lang 

talemeldingen skal være, og hvor i elevteksten den skal plasseres. Etter å ha spilt inn 

talemeldinger, kan de flyttes på. Det vil si at hvis du tar opp noe elevene har gjort i andre 

avsnitt, eller i linje femten, kan snakkeboblen plasseres akkurat der. På den måten kan 

elevene jobbe seg gjennom teksten og høre på talemerknadene i riktig rekkefølge.  

 

 

Et bilde av den som har lagt inn talemerknaden, og en play-knapp dukker opp i elevtekstene. Trykker 

man play-knappen, dukker dette skjermbildet opp. Her kan eleven blant annet velge å sette 

talemeldingen på pause.  

 

Chatt 

Via chatten kan læreren både sende ut fellesmeldinger til hele klassen og personlige 

meldinger til enkeltelever. For å skille mellom hva som er fellesmeldinger, og hva som er en 

personlig melding, markeres de med ulik fargebakgrunn. En fellesmelding har blå bakgrunn, 
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mens en personlig melding blir markert med gul bakgrunn. Underveis i dette skriveforløpet 

ga læreren tekstrespons til elevene gjennom å sende ut fellesmeldinger i chatten.  

 

 

Eksempel på fellesmelding sendt til hele klassen.  

 

 

Eksempel på en personlig melding sendt til én enkelt elev. 

 

 

5.3 Hva kjennetegner den digitale tekstresponsen som ble 

gitt underveis i skriveforløpet?  

For å kunne si noe om hva som kjennetegner de ulike formene for digital respons de tre 

elevene i denne studien fikk på tekstene sine, vil jeg i det følgende delkapitlet analysere den 

digitale tekstresponsen. Dette kapitlet er strukturert på bakgrunn av de tre funksjonene i 

Showbie læreren benyttet seg av i responsgivingen. Det er likevel slik at hovedvekten vil 

ligge på de digitale lydkommentarene, fordi mesteparten av tekstresponsen nettopp ble gitt 

gjennom slike lydkommentarer. Når jeg analyserer den digitale tekstresponsen, vil jeg 

behandle tekstresponsen som ble gitt til de tre elevene, under ett. I de tilfellene der det er 

store forskjeller i responsen som ble gitt til de tre elevene, vil jeg komme inn på det. 

Hovedmålet med dette delkapitlet er å svare på det første forskningsspørsmålet, som er: Hva 

kjennetegner den digitale tekstresponsen læreren gir underveis i skriveforløpet? 

 

5.3.1 Respons ved bruk av digitalt blekk  

Læreren benyttet seg blant annet av digitalt blekk når hun ga respons til elevene direkte i 

førsteutkastene. Hun tok i bruk digitalt blekk på to ulike måter gjennom a) ulike markeringer 

og b) ved å skrive korte kommentarer i elevtekstene. Det er viktig å understreke at læreren 

naturligvis har kommentert ulikt i elevtekstene, og at det er noen forskjeller i hva elevene har 

fått kommentarer på. Likevel er det slik at alle elevene både har fått markeringer og korte 

kommentarer i tekstene sine.  
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Markeringer i teksten 

Læreren gjorde en del markeringer direkte i elevtekstene ved å bruke digitalt blekk. Med 

markeringer mener jeg det å sette ring rundt eller strek under ord og setninger uten å skrive 

ytterligere kommentar til disse. Læreren har benyttet seg av fargene oransje og grønn når hun 

har markert i elevtekstene. En analyse av markeringene viser at læreren har brukt fargene 

etter et fast mønster. Markeringene gjort med fargen oransje angår stort sett generelle 

aspekter ved teksten som ikke forklares nærmere, mens markeringene gjort med fargen grønn 

er aspekter ved teksten som kommenteres grundig i lydkommentarene. Markeringene er 

svært tekstspesifikke og knyttet til tekstene elevene skriver akkurat der og da. De er rettet 

mot det lokale tekstnivået, fordi de i overveiende grad er knyttet til rettskriving og 

grammatiske feil i tekstene. 

 

Det som kjennetegner de oransje markeringene, er at de i all hovedsak består av språklige 

korrigeringer. Disse korrigeringene er som regel knyttet til skrivefeil, særskrivingsfeil, feil 

bøyingsform, gjentakelse av ord og forslag til overflødige ord som kan strykes. Noen 

eksempler på slike markeringer hentet fra tekstene elevene i denne studien har skrevet, er: 

«Avsnitene i teksten […], og vi måtte slev tenke over hva som skjedde videre.», «Tekste 

fikk meg også til å tenke […]», «Sara finner denne nøkkelen som de snakke så mye om.», 

«Avslutningen topper til slut heile novelle fordi utfallet ble noe annet enn det eg hadde 

forventa.», « […] enn det man kanskje trur […] og «[…] at den fikk fram budskapet kjempe 

godt og syntes at bok var bra skreve». De ordene læreren har markert med oransje blekk, har 

jeg valgt å utheve med fet skrift. Her ser vi at læreren kun har markert enkeltord. Elevene får 

ikke mer informasjon om hvilken type feil det er snakk om. Markeringene er dermed bare en 

indikasjon på at elevene må ta en nærmere kikk på ordet.  

 

De grønne markeringene ligner for det meste på de oransje markeringene, men det er en 

vesentlig forskjell mellom dem. De grammatiske aspektene de grønne markeringene dreier 

seg om, blir kommentert i lydkommentarene og forklart nærmere av læreren der. Hos 

Magnus har læreren markert ulike ordvarianter av ordet tekst ved å sette ring rundt ordet med 

grønt blekk: «På skolen leste læreren vår ein tekst, «Fuskelappen»,[…] Eg synes teksten var 

ganske spennende å lese. Avsnittene i teksten […]. Temaet til teksten var […]. Selve 

teksten […]. Teksten fikk meg også […].». I lydkommentaren forteller læreren hvorfor hun 

har markert de ulike variantene av ordet tekst: «[…] du ser også at jeg har markert ehm ulike 
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varianter av ordet tekst, det handler om gjentakelser. Når du nevner ordet teksten fem ganger 

i samme avsnitt, så har du ikke sånn kjempegod flyt i språket ditt […]».  

 

Korte kommentarer 

I tillegg til markeringer i teksten har læreren også brukt digitalt blekk til å skrive korte 

kommentarer i elevtekstene. Disse kommentarene er ikke knyttet til markeringene, men 

kommenterer andre aspekter ved teksten. Kommentarene kan sies å ha ulik funksjon, og på 

bakgrunn av funksjonene de har, har jeg utformet tre ulike kategorier jeg har valgt å dele inn 

disse i. Den første kategorien inneholder kommentarer der læreren bekrefter overfor elevene 

at noe er riktig. Jeg har valgt å kalle denne kategorien for bekreftelse, og typiske 

kommentarer som blir gitt, er «Helt korrekt», «Riktig» og «JA!». Læreren utdyper ikke hva 

elevene faktisk har gjort riktig. I noen tilfeller har læreren kommentert «God overgang». 

Slike kommentarer gir i motsetning til de forrige eksemplene også informasjon om hva 

eleven har fått til som er bra.  

 

Den andre kategorien inneholder kommentarer som på et eller annet vis formidler til elevene 

at de skal høre på lydkommentarene for ytterligere informasjon. Det som kjennetegner denne 

typen kommentarer, er at de ofte gis i de tilfellene læreren vil forklare feilen eleven har gjort, 

nærmere gjennom en lydkommentar. Det er først ved å høre på lydkommentarene at eleven 

får ytterligere informasjon og forslag til hvordan de skal arbeide videre. I teksten påpeker 

læreren bare at eleven vil få mer informasjon ved å høre på lydkommentarene, derfor har jeg 

valgt å kalle denne kategorien for påpekninger. Typiske kommentarer i denne kategorien er 

«Høyr kommentar» eller bare «Høyr».  

  

Den tredje kategorien av kommentarer inneholder forslag til hvordan elevene kan 

omformulere setningene sine slik at de enten blir mer grammatisk korrekte eller skaper bedre 

flyt i teksten. Denne kategorien kaller jeg endringsforslag. Et eksempel på et slikt 

endringsforslag er der læreren kommenterer at Andrea burde endre setningen «Novella 

verkeleg satte tankegangen min på spill» til «Novella satte verkeleg i gang tankane mine». Et 

annet eksempel er der læreren mener at en bedre formulering for «I mine tankar om 

skjønnlitteratur flyg det også forbi eventyr, novelle […]» ville være «I mine tankar om 

skjønnlitteratur flyg også følgjande ord forbi: eventyr, novelle […]». Slike kommentarer som 

dreier seg om endringsforslag, og som kommenterer setningsstrukturer, er knyttet til et nivå 

mellom det lokale og det globale tekstnivået i teksttrekanten.  
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5.3.2 Respons ved bruk av digital muntlig lydkommentar  

I tillegg til markeringer og små kommentarer i teksten fikk elevene også tekstrespons 

gjennom digitale lydkommentarer. Alle elevene fikk muntlige kommentarer i tekstene sine. 

Disse kommentarene er personlig rettet mot hver elev, og tar opp ulike aspekter ved 

elevtekstene. I lydkommentarene la læreren vekt på å kommentere teksten som helhet, og i 

tillegg trakk hun fram noe helt konkret elevene måtte ha ekstra vekt på i revideringsfasen.  

 

Oppmuntrende tekstrespons  

Det som kjennetegner denne formen for tekstrespons, er at den tar utgangspunkt i elevteksten 

og har et mer personlig preg over seg. Læreren starter hos alle tre elevene lydkommentarene 

med å hilse på eleven ved å bruke navnet, noe som er med på å forsterke det personlige 

preget på kommentarene. Etter å ha hilst på eleven trekker hun i alle de tre tilfellene fram noe 

positivt fra elevteksten: 

 

Hei, Andrea! Fint å lese teksten din. Du har skrevet utdypende om det du har fått med, og det 

er veldig bra, for da gir teksten din mer mening enn den ville ha gjort hvis du var veldig kort 

når du skrev. 

 

Hei, Magnus! Fint å lese gjennom teksten og se at du har fått med deg en god del av det som 

er viktig å være oppmerksom på når vi skriver på nynorsk. 

 

Læreren er støttende overfor elevene i kommentaren, og ved å høre på lydkommentarene får 

man inntrykk av at hun er opptatt av at elevene skal oppleve tekstresponsen som meningsfull 

og støttende for deres videre arbeid med teksten. Gjennom slike kommentarer formidler 

læreren at hun har tro på at elevene kan mestre dette. Hovedmønsteret er at læreren legger til 

en kort setning til slutt i lydkommentarene, der hun støtter og oppmuntrer elevene etter at hun 

har forklart hva som må forbedres i teksten, slik som:  

 

[…] den grønne sirkelen litt lenger nede, der må du prøve å finne ut hvilket personlig 

pronomen som skal brukes. Han eller ho. Denne regelen, den tror jeg du vil catche ganske 

kjapt. Det er bare å prøve seg fram (Andrea).  
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[…] skriv slik at du deler mindre informasjon i hver setning, for da blir språket ditt enda 

lettere. Og det er en tilbakemelding som du kan ta med deg generelt, les gjennom setningene 

høyt […]. Dette tror jeg du kan klare! (Magnus) 

 

De aller fleste lydkommentarene inneholder en eller flere slike støttende setninger. Det 

varierer likevel i stor grad hvor stort omfang av slike støttende kommentarer de ulike elevene 

får. Mateusz er den eleven som får flest slike kommentarer. Der de andre elevene har fått 

korte kommentarer som virker støttende knyttet til noe faglig, er det slik at de støttende 

kommentarene Mateusz har fått, ikke alltid har vært det. Disse kommentarene har stått som 

selvstendige ytringer og kommer ikke som «tillegg» etter at noe faglig er kommentert. 

Dermed kan det sies at disse kommentarene utelukkende har en støttende og 

relasjonsbyggende funksjon.  

 

Fint at du har levert noen avsnitt av teksten din. 

 

Jeg håper du fremover nå er flink til å spørre og be om hjelp og råd, sånn at jeg kan hjelpe deg 

best mulig til å lære deg nynorsk. 

 

Her roser læreren eleven for at han har levert inn et førsteutkast. I den andre kommentaren 

formidler læreren at hun er der for å hjelpe eleven, og at han bare må spørre om det er noe 

han lurer på. På den måten forsøker læreren å bygge en relasjon til eleven, slik at terskelen 

for å spørre om hjelp blir lavere. Selv om Mateusz hovedsakelig har fått slike kommentarer, 

finner vi også eksempler på at han har fått tekstrespons som ligner mer på den typen støttende 

tekstrespons vi ser hos de andre elevene. I eksemplet nedenfor kommenterer læreren derimot 

noe konkret ved teksten, i dette tilfellet at han må passe på å innfri de formelle kravene i 

teksten, før hun følger opp med en støttende kommentar av samme art som vi har sett hos de 

andre elevene.  

 

Husk på dette med formelle krav. Det er jeg helt overbevist om at du egentlig klarer, så vis 

meg det, så slipper jeg å mase på deg senere. 

  

Oppbygging av lydkommentarene 

Læreren spilte inn lydkommentarene mens hun vurderte førsteutkastene til elevene. Både 

markeringene som ble gjort i teksten, og lydkommentarene som ble spilt inn, ble tilgjengelig 
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for elevene umiddelbart etter at læreren hadde vurdert elevtekstene. I tillegg til den raske 

tilgjengeliggjøringen av tekstresponsen var også lydkommentarene utfyllende og grundige. 

Læreren ga elevene utfyllende informasjon om de elementene hun valgte å kommentere. En 

analyse av lydkommentarene avdekker at disse kommentarene er bygd opp etter et spesielt 

mønster. Dette kommer blant annet fram av lydkommentaren som ble gitt til Andrea. Måten 

denne lydkommentaren er bygd opp på, gjenspeiler hovedmønsteret i hvordan de fleste 

lydkommentarene er utformet. Andrea har brukt det personlige pronomenet den feil i teksten, 

og lydkommentaren dreier seg om dette. Læreren starter med å peke på noe positivt ved 

teksten før hun trekker fram noe som er feil, eller en utfordring ved teksten som eleven bør 

jobbe mer med. I tilbakemeldingen til Andrea kommenterer læreren at hun har fått med seg 

mye, før hun peker på det faktum at Andrea har brukt det personlige pronomenet den feil i 

teksten.  

 

[…] du viser at du har god forståelse for det nynorske skriftspråket. […] Jeg har ehm markert 

noe med en sirkel, og så har jeg skrevet «høyr kommentar». Det har jeg tenkt til å forklare litt 

nærmere nå. Det gjelder ordet «den».  

 

Hun forklarer deretter Andrea hva som er riktig bruk av pronomenet:  

 

Pronomenet «den» bruker vi når vi snakker om den vesle bilen, […], men når vi bruker «den» 

sånn som du har gjort det i andre avsnittet for å slippe å gjenta et substantiv igjen for å få 

bedre flyt i teksten, da prøver vi å unngå det på nynorsk.  

 

Læreren forklarer deretter hva eleven kan gjøre for å rette opp i feilen som er gjort, eller 

hvordan eleven kan løse utfordringen som pekes på i kommentaren. Her tar læreren 

utgangspunkt i nynorsk grammatikk og gir Andrea informasjon om hva som er riktig å 

erstatte pronomenet den med for å få en grammatisk korrekt setning. Vi ser at hun i denne 

fasen av kommentaren legger vekt på å formidle den konkrete grammatiske regelen til 

eleven.  

 

Vi prøver å bytte pronomenet «den» ut med personlig pronomen «han» eller «ho» avhengig 

av hvilket ord vi bytter det ut med.  
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Læreren er opptatt av å bruke konkrete eksempler fra elevtekstene når hun forklarer hvordan 

elevene skal jobbe videre med de elementene hun peker på, i revideringsfasen. Dette for å 

gjøre lydkommentarene relevant og ikke minst tydeliggjøre overfor elevene hvilke konkrete 

aspekter de bør jobbe med videre i teksten. I tilfellet til Andrea trekker læreren fram et 

eksempel fra teksten hennes der hun har brukt pronomenet den feil. Læreren forteller videre 

hva det er riktig å erstatte pronomenet med. Hun kommer altså med en løsning for elevene, 

før hun eksplisitt forklarer elevene hvordan de kan jobbe videre med det som blir tatt opp. Til 

Andrea forklarer læreren hvordan hun kan rette opp feilen i resten av teksten.  

 

Her så skriver du «Eg likte denne novelle så godt fordi den […]», novelle er et hokjønnsord, 

så istedenfor å skrive «den» der, så kan vi bruke personlig pronomen «ho». Hadde du skrevet 

«Eg likte denne teksten fordi […]», så måtte du ha skrevet «han», fordi teksten er hankjønn. 

Alt etter hvilket kjønn det er på substantivet du bruker, så skal du bruke «han» eller «ho».  

 

De aller fleste lydkommentarene er bygd opp på denne måten, men ikke alle 

lydkommentarene er like utfyllende og utdypende som kommentaren Andrea fikk i sin tekst.  

 

Du viser at du skjønner masse i nynorsken, mye bøying som er riktig, mange ord som er 

oversatt riktig. Så har du noen sånne overdrivinger, sånn som når du skriver «Eg likar og 

løyse». «Å løyse» det er det samme som «å løse» på bokmål. På nynorsk så skriver vi «å 

lese», altså «eg likar å lese». Så må du bare sjekke bøyingen av å lese, for det er et sterkt verb 

ehm som bøyes uregelmessig, så du må bare sjekke opp i ordboka. Ikke gjør det vanskeligere 

for deg selv.  

 

Her har Magnus fått en kommentar knyttet til bøying og oversettelse av ord til nynorsk. I og 

med at teksten hans inneholder en del overdrivelser i form av blant annet kreative 

bøyningsendelser og oversettelser i teksten, velger læreren å kommentere dette. Vi ser for 

øvrig at denne kommentaren også følger hovedmønsteret til lydkommentarene som er 

redegjort for ovenfor. Det som derimot skiller denne lydkommentaren fra kommentaren til 

Andrea, er at den er litt knappere i formen og dermed ikke i like stor grad utdypende. Til 

tross for dette får Magnus likevel informasjon om hva som er bra, hva han kan bli bedre på, 

og hvordan han skal komme seg videre i dette arbeidet.  
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Innholdet i lydkommentarene 

I norskfaget er det vanlig å skille mellom tekstens innholdsside og de mer formelle 

elementene ved teksten. Man skiller ofte mellom respons knyttet til tekstens innhold på den 

ene siden og tekstens form på den andre siden. I denne studien gir læreren utelukkende 

respons knyttet til formen på elevtekstene og kommenterer i liten grad innholdet i dem. 

Tekstrespons kan også knyttes til ulike tekstnivåer. Ved å ta utgangspunkt i teksttrekanten til 

Hillocks vil jeg studere hvilket tekstnivå den muntlige tekstresponsen er gitt på.  

 

Lydkommentarene i elevtekstene er i overveiende grad knyttet til det lokale tekstnivået, som 

innbefatter kommentarer knyttet til syntaks, ordvalg, rettskriving, grammatikk og tegnsetting. 

Flertallet av lydkommentarene er knyttet til det laveste nivået i teksttrekanten, nemlig 

grammatikk og rettskriving. Alle tre elevene i denne studien har fått flest kommentarer 

knyttet til dette nivået. Læreren kommenterer hovedsakelig utfordringer de ulike elevene har 

knyttet til grammatikken. Målet med kommentarene er å forklare og gi elevene forslag til 

hvordan de kan arbeide med å rette opp de grammatiske feilene i tekstene sine. Eksempler på 

slike kommentarer har jeg allerede vært inne på i forbindelse med de to foregående 

underkapitlene. Dette delkapitlet tar for seg innholdsaspektet i tekstresponsen.  

 

[…] På nynorsk så prøver vi å etterstille eiendomsord. Det vil si at man setter substantivet 

først, og så setter vi eiendomsordet etterpå, og da må vi passe på at vi har substantivet i 

bestemt form. Så her istedenfor «[…] gjekk mine tanker» så må du skrive «[…] gjekk tankane 

mine», fordi vi skal ha bestemt form og eiendomsordet etter […].  

 

Denne lydkommentaren fikk Andrea i teksten sin. Kommentaren illustrerer godt typiske 

kommentarer knyttet til det laveste nivået i teksttrekanten ved at den er knyttet til et aspekt 

ved nynorsk grammatikk eleven ikke mestrer. Kommentarer som er knyttet til dette 

tekstnivået, ligner i stor grad på de markeringene læreren gjorde i selve elevtekstene. 

Hovedforskjellen er at læreren i lydkommentarene til forskjell fra markeringene forklarer hva 

eleven har gjort feil, og hun forklarer utfyllende den riktige grammatiske regelen som skal 

anvendes. I tillegg kommer hun med noen forslag til hvordan elevene kan arbeide med dette 

slik at de tar et steg videre i læringen. De andre kommentarene knyttet til dette tekstnivået 

dreide seg om bruken av pronomenet den. Dette kommenterte læreren hos samtlige elever 

bortsett fra hos Mateusz. Utenom dette var kommentarene knyttet til bruken av hunkjønn på 

nynorsk og bruken av personlige pronomen som eg og ho. Disse kommentarene har samme 
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oppbygging som de kommentarene jeg har trukket fram. Et fellestrekk mellom de utdypende 

lydkommentarene og markeringene i elevtekstene er den sterke vektleggingen av de språklige 

aspektene ved dem.  

 

Alle de tre elevene har fått tekstrespons knyttet til grammatikk og rettskriving, mens det er 

kun Magnus som har fått tekstrespons knyttet til ordvalg og syntaks, som er nivåene over 

grammatikk og rettskriving i teksttrekanten. Læreren peker i en lydkommentar til Magnus på 

at gjentakelse av samme ord flere ganger i et kort avsnitt ikke alltid er heldig. Hun gir 

Magnus noen strategier han kan bruke for å finne ord han kan erstatte ordet teksten med. 

Læreren forklarer også hvorfor det er viktig å unngå slike gjentakelser, og hva det gjør med 

teksten.  

 

Så prøv å skrive om enten ved å bruke synonymer, altså ord som betyr det samme, eller ved 

sånn som her kunne du byttet ordet «teksten» med «novella». Kanskje du kunne strøket ordet 

og ikke brukt «teksten» i det hele tatt, men bare tatt det bort. Ehmm eller kanskje du må 

skrive helt om for å få det bort, men prøv å unngå sånne typer gjentakelser, for det gjør at 

teksten blir veldig tung å lese.  

 

Selv om mesteparten av tekstresponsen er gitt på et lokalt tekstnivå, er det slik at vi også 

finner et par eksempler på tekstrespons som kan knyttes til de globale tekstnivåene. Disse 

nivåene dreier seg om skrivesituasjon, sjanger, innhold og struktur. Ingen av elevene har fått 

tekstrespons knyttet til verken skrivesituasjon eller sjanger. Vi finner derimot noen eksempler 

på tekstrespons knyttet til nivåene innhold og struktur. Det er kun Magnus som har fått 

tekstrespons på disse to nivåene. Læreren kommenterte innholdet i teksten hans og ga 

tilbakemelding på at han måtte utdype handlingsreferatet han hadde skrevet av boken han 

hadde lest i perioden, ytterligere.  

 

Det siste avsnittet ditt «Hund, hund» forklarer greit sånn hva som har skjedd til nå, i boken du 

leser. Sørg for at du skriver litt mer utdypende. (Magnus)  

 

Magnus fikk også noen kommentarer knyttet til organisering av innholdet i teksten. Dette 

nivået er over nivået som dreier seg om innhold og sjanger i teksttrekanten. Sammenheng i 

tekst skapes på ulike nivåer, nemlig makro- og mikronivå (Skjelbred, 2014). Tekstens 

makronivå dreier seg om at det må være en god sammenheng mellom de ulike delene en tekst 
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består av. Læreren kommenterte ikke elevtekstenes makronivå, og dermed fikk ikke elevene 

tekstrespons knyttet til den overordnede strukturen og sammenhengen i tekstene. Tekstens 

mikronivå dreier seg om at det også er en god sammenheng mellom setningene innenfor et 

avsnitt. Setningen må henge godt sammen, og avsnittene må ha en god indre struktur. 

Læreren kommenterte ved et tilfelle mikronivået i teksten til Magnus:  

 

Det er viktig at setningene i et avsnitt bygger på hverandre, at det er en logisk sammenheng. 

For akkurat nå så blir det litt sånn tatt ut av sammenheng noe av det, eller det blir litt sånn 

brått, så husk at det skal gi mening for leseren også, og ikke bare for deg. Det er jeg helt 

sikker på at du kommer til å klare (Magnus). 

 

I tillegg til tekstresponsen knyttet til de ulike tekstnivåene ga læreren også elevene ulike 

strategier de kunne benytte seg av i revideringsfasen. Dette var korte kommentarer som ble 

gitt i lydkommentarene. Det er kun Mateusz og Magnus som har fått slike kommentarer. 

Mateusz fikk blant annet beskjed om å bruke ordboka mer aktivt:  

 

Slå opp ordene du er usikker på hvordan bøyes, i ordboka. Bruk CLARIFY!  

 

Dette er et eksempel på en spesifikk kommentar som er tydelig og gir eleven en retning i det 

videre arbeidet med teksten. Læreren kommer med et direktiv mot slutten av kommentaren, 

der hun forteller eleven at han må bruke ordboken CLARIFY, som de har på iPadene sine. I 

tillegg fikk både Mateusz og Magnus kommentarer som gikk ut på at de måtte lese tekstene 

sine høyt for seg selv for å høre om teksten og setningene flyter godt.  

 

Du må kanskje lese teksten høyt for deg selv, for da hører du bedre ehm hva det er du skal 

endre på for å få bedre flyt i teksten din (Magnus). 

 

[…] les gjennom setningene høyt, hør etter: Gir denne setningen mening, eller kan jeg gjøre 

noe for å få fram budskapet mitt på en enda bedre måte (Mateusz) 

 

5.3.3 Respons ved bruk av chattefunksjonen  

Læreren benyttet seg av den innebygde chatten i Showbie for å gi tekstrespons til elevene 

underveis i skriveprosessen ved å sende ut fellesmeldinger til klassen. Denne tekstresponsen 

skiller seg fra de to foregående måtene læreren brukte for å gi tekstrespons på, blant annet 
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ved at responsen ikke handlet om teksten til en spesifikk elev. Disse kommentarene er 

derimot formet mer som generelle bemerkninger til hele klassen og dreier seg hovedsakelig 

om strukturen på elevtekstene og avsnittene.  

 

 

Et annet eksempel på tekstrespons som ble gitt gjennom fellesmelding. Denne meldingen dukker da 

opp hos alle elevene i klassen.  

 

 

Elevene fikk også respons på språklige feil de hadde i tekstene sine. Læreren lagde ulike 

lister der hun trakk fram typiske feil som gikk igjen i førsteutkastene og ba elevene om å 

sjekke tekstene sine opp mot disse listene. Denne typen kommentarer har samme funksjon 

som de i kategorien påpekninger, som jeg har tatt for meg i kapittel 4.3.1. Det som 

kjennetegner slike kommentarer, er at elevene blir oppfordret til å høre/se nærmere på noe 

læreren har lagt ut i Showbie, for så å jobbe videre med teksten på bakgrunn av dette.  

 

 

 Et annet eksempel på en tekstrespons som ble gitt gjennom fellesmelding.  

 

Andre tilbakemeldinger som ble gitt gjennom chatten, var tips til teknisk hjelp til 

rettearbeidet. Disse tipsene var formet som råd om hvordan elevene kunne ta i bruk ulike 

funksjoner på iPad og i Pages. Disse rådene bidro til å effektivisere elevenes arbeid med 

tekstene i revideringsfasen og sørget ikke minst for at elevene nyttiggjorde seg de 

mulighetene som ligger i disse verktøyene. Læreren gikk gjennom disse tipsene og viste på 
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en egen iPad hvordan de ulike funksjonene kunne brukes. Elevene fikk også oversikter over 

konkrete fagbegreper som kunne være relevante for oppgaven.  

 

Disse kommentarene ble gitt til elevene etter at læreren hadde kommentert og gitt dem 

personlige respons på førsteutkastene. Hovedformålet med tekstresponsen som ble gitt 

gjennom chatten, var at læreren ville gjøre elevene oppmerksom på noen hovedtendenser hun 

hadde lagt merke til da hun leste førsteutkastene. Læreren tok opp alt fra hvilke begreper 

elevene skulle huske å bruke i tekstene sine, til hvordan elevene kunne strukturere avsnittene 

sine på en god måte. De fleste av kommentarene som ble gitt i chatten, kan knyttes til nivået 

innhold i Hillocks teksttrekant.  

 

5.4 Hvordan nyttiggjør elevene seg den digitale 

tekstresponsen i revideringsfasen? 

For å kunne si noe om hvordan elevene jobbet med tekstresponsen i revideringsfasen, har jeg 

valgt å se nærmere på hvordan de faktisk har revidert tekstene sine etter å ha fått respons på 

førsteutkastene. I tråd med analysemetoden jeg har beskrevet i metodekapitlet, skal jeg i dette 

delkapitlet presentere tre elevers bruk av lærerrespons og hvilke selvinitierte revideringer de 

har gjort i tekstene sine. Dette gjør jeg ved å studere førsteutkastene til elevene og vurdere 

disse opp mot den endelige tekstversjonen de leverte. I dette kapitlet blir det andre 

forskningsspørsmålet hvordan elevene nyttiggjør seg den digitale tekstresponsen besvart. I 

analysen av elevtekstene viste det seg at det både var store likheter og noen individuelle 

forskjeller i hvordan elevene jobbet i revideringsfasen. For å kunne belyse både likhetene og 

forskjellene på en god måte har jeg valgt å presentere én og én elevtekst, framfor å organisere 

kapitlet i noen hovedfunn.  

 

5.4.1 Mateusz 

Responsrelaterte revideringer  

Mateusz er en elev som ligger på middels måloppnåelse i norsk. De responsrelaterte 

revideringene Mateusz har gjort fram mot den endelige tekstversjonen, er gjort på et lokalt 

tekstnivå. Disse revideringene dreier seg i stor grad om rettskriving og ordvalg. I teksten har 

læreren markert enkelte ord som Mateusz av ulike årsaker bør se nærmere på. I noen tilfeller 
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har han valgt å gjøre dette, men flere av markeringene og kommentarene som vi ser i 

tekstutdraget nedenfor, har han valgt å overse.  

 

Skjermdump: utdrag fra førsteutkastet med lærermarkeringer.  

 

 

Skjermdump: utdrag fra endelig versjon.  

 

I utdraget ovenfor ser vi at Mateusz har noen responsrelaterte erstatninger knyttet til 

rettskriving. I de fleste tilfellene der markeringene i teksten dreier seg om at han har tatt i 

bruk feil bøyningsendelse og dermed har brukt feil ordform, har han klart å erstatte med 

ordformer som har riktige bøyningsendelser. I linje to har han endret bøyningsendelsen fra -

er «handler» til -ar «handlar», som presensformen av verb skal ha på nynorsk. I linje tre har 

han også erstattet ordformen «fengslende» til «fengslande», slik at presens partisipp-formen 

fikk riktig bøyningsendelse på nynorsk. Han har derimot ikke endret substantivet 

«foreldrene» i linje to, til tross for at læreren har markert substantivet på samme måte som 

ordene i de to forrige eksemplene. Det er ikke alltid han har klart å gjøre revideringer som har 

ført til at setningen eller ordet har blitt grammatisk korrekt. I linje to har læreren markert 

verbet «kommer». Mateusz har på bakgrunn av markeringen valgt å erstatte verbet «kommer» 

med «koma». Til tross for at han anerkjente tekstresponsen og erstattet verbet, lykkes han 

ikke med å erstatte det med riktig ordform.  

 

Mateusz har også i to tilfeller strøket et ord på bakgrunn av markeringene i teksten. I linje fire 

har læreren i førsteutkastet satt en tydelig strek over ordet «den». Denne markeringen 

signaliserer helt klart at hun mener at ordet er overflødig og dermed bør strykes, noe som 

også ble gjort. I det andre tilfellet er det litt mindre klart hvorfor han valgte å stryke ordet. 

Læreren har markert adverbet «nettop» i linje én fordi det er skrevet feil. Eleven har også i 
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dette tilfellet valgt å stryke adverbet i den endelige versjonen, til tross for at ordet er markert 

på samme måte som de andre ordene i avsnittet. Det kommer ikke fram av markeringen hva 

som var feil, og hva læreren forventet at eleven skulle gjøre.  

 

Han gjør også noen korrigeringer knyttet til tekstresponsen fra læreren. Blant annet har han i 

linje to korrigert skrivemåten til pronomenet «de» til den nynorske skrivemåten «dei». Denne 

feilen kan nok regnes som en slurvefeil, fordi han to ganger i linje fire har skrevet 

pronomenet riktig. I linje tre har han korrigert adverbet «ikke» til «ikkje», som er den riktige 

måten å skrive ordet på i nynorsk.  

 

Noen av markeringene og kommentarene har Mateusz valgt å overse. Tidligere har jeg vært 

inne på at han ikke valgte å endre substantivet «foreldrene» i linje tre. I linje to markerte 

læreren ordet «tel», som betyr noe helt annet enn det eleven ønsker å skrive. I dette tilfellet 

har han heller ikke valgt å gjøre en revidering. I en kommentar læreren har skrevet rett i 

elevteksten, stiller hun et spørsmål til Mateusz der hun lurer på hva han mener med ordet 

«utsatt». Læreren skriver det ikke eksplisitt, men indikerer gjennom spørsmålsstillingen at 

hun tror eleven mener å skrive «sette ut», og ikke «utsatt» slik han har skrevet. Heller ikke i 

dette tilfellet har han valgt å gjøre en revidering knyttet til kommentaren, til tross for at 

læreren langt på vei indikerer at han måtte se over ordbruken.  

 

Mateusz har også sett tekstresponsen i det avsnittet der læreren har markert et ord eller 

kommet med en lydkommentar. Han overfører ikke denne til resten av teksten. Selv om han 

klarte å rette opp adverbialet «ikke» til «ikkje» i det avsnittet han fikk tilbakemelding på, er 

det fortsatt slik at han har skrevet «ikke» flere steder i resten av teksten. Dette gjelder også 

verbet «handle» og pronomenet «dei», som han også har klart å rette opp i akkurat det 

avsnittet læreren knyttet kommentarene til. I tekstresponsen som ble gitt gjennom 

fellesmeldinger til klassen, ga også læreren elevene noen tips til hvordan de kunne bruke 

«søk og erstatt»-funksjonen i Pages. Hadde Mateusz fulgt oppfordringen læreren kom med 

gjennom kommentaren, kunne han enkelt ha søkt opp ordene «ikke» og «de» og med ett 

tastetrykk erstattet dem med «ikkje» og «dei».  

 

For å oppsummere hvordan Mateusz har jobbet med tekstresponsen han fikk på 

førsteutkastet, kan vi si at han kun gjør endringer på et lokalt tekstnivå, men læreren gir også 

tekstrespons på dette nivået. De revideringene han gjør, er stort sett endringer knyttet til 
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rettskriving. Han gjør ingen egeninitierte endringer, og følger i noen grad opp tekstresponsen. 

Det viktig å understreke at det finnes flere tilfeller i teksten der han ikke har gjort 

revideringer knyttet til tekstresponsen han har fått.  

 

5.4.2 Magnus  

Responsrelaterte revideringer  

Magnus ligger i det øvre sjiktet av middels måloppnåelse i norsk, og han har gjort 

responsrelaterte endringer både på et lokalt og et globalt tekstnivå. Det er likevel en overvekt 

av revideringer på det lokale tekstnivået, hovedsakelig knyttet til rettskriving. Magnus har 

valgt å gjøre endringer knyttet til de fleste av lærermarkeringene, men også han unnlater å 

gjøre enkelte endringer til tross for at læreren har markert eller kommentert noe i teksten hun 

mener han burde se nærmere på.  

 

Skjermdump: utdrag fra førsteutkastet med lærermarkeringen. 

 

 
Skjermdump: utdrag fra endelig versjon. 

 

De fleste markeringene i teksten hans er knyttet til bruk av feil bøyningsendelse i en del verb 

og substantiv. I de fleste tilfellene har han valgt å erstatte ordformene læreren har markert, 

med den riktige ordformen. I utdraget ovenfor ser vi at han har valgt å endre substantivene 

«teksta» til «teksten», «bok» til «boka» og verbene «bruke» til «brukar» og «skreve» til 
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«skrevet». Noen av disse ordformene har han valgt å erstatte med ordformer som er i tråd 

med rettskrivingsreglene for bøying av substantiv og verb på nynorsk. Selv om han på 

bakgrunn av markeringene gjør flere responsrelaterte erstatninger, er det ikke slik at han 

alltid klarer å bøye ordet korrekt når han erstatter det. Dette er tilfellet når han erstatter 

verbene «skreve» med «skrevet» og «syntes» med «synte».  

 

Læreren har hos Magnus og Andrea kommentert bruken av pronomenet «den». I teksten til 

Magnus har hun markert feil bruk av pronomenet og forklart det ytterligere i 

lydkommentaren. Det er tydelig at Magnus har forstått hva som er feilen, men han følger ikke 

oppfordringen læreren kommer med i lydkommentaren. Hun oppfordrer ham til å erstatte 

pronomenet «den» med et personlig pronomen, men Magnus har i alle tilfellene erstattet 

pronomenet «den» med substantivet pronomenet viser til. I utdraget nedenfor ser vi at han to 

ganger har erstattet pronomenet «den» med substantivet «teksten». 

 

Skjermdump: utdrag fra førsteutkastet med lærermarkeringer.  

 

 

Skjermdump: utdrag fra endelig versjon. 

 

Magnus har fulgt den samme strategien flere steder i teksten sin. Et annet eksempel er at han 

erstattet pronomenet «den» med substantivet «hunden» som pronomenet viste tilbake til. 

Gjennom disse erstatningene viser Magnus at han har forstått den første delen av 

lydkommentaren der læreren forklarte at man ofte bruker pronomenet «den» til å vise tilbake 

til et substantiv tidligere i teksten eller istedenfor et substantiv. Den siste delen av 

kommentaren, derimot, der læreren forklarte at man ofte bruker personlig pronomen 

istedenfor «den», virker det som om han ikke har forstått, i og med at han i alle tilfellene der 

han hadde brukt pronomenet «den», valgte å erstatte det med substantivet han viste tilbake til, 

istedenfor å bruke et personlig pronomen.  

 

Noen av markeringene i teksten var også knyttet til at han hadde brukt ord på bokmål og ikke 

nynorsk. I de fleste tilfellene har han klart å finne fram til den riktige skrivemåten på nynorsk 

og dermed korrigert dette i den endelige versjonen. Noen eksempler på slike korrigeringer er 
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når han har skrevet om pronomenet «de» til «dei», pronomenet «man» til «ein» og verbet 

«tror» til «trur», som er den riktige skrivemåten på nynorsk. Substantiv som «budskap», 

«frampek» og «leseopplevelse» har han derimot ikke valgt å endre, til tross for at læreren 

også hadde markert disse ordene på samme måte som de øvrige.  

 

Magnus har i tillegg til de nevnte endringene på det lokale tekstnivået også gjort noen 

endringer på det globale tekstnivået knyttet til innholdet i teksten. Endringene på det globale 

tekstnivået er også responsrelaterte. Både i lydkommentaren og i selve teksten fikk han 

kommentarer på at han måtte skrive litt mer utdypende. Denne tekstresponsen svarte han på 

ved at han tilføyet noen setninger til hvert av avsnittene. Resten av teksten han skrev etter å 

ha fått respons på førsteutkastet, var også godt utdypet. 

 

 

 Skjermdump: utdrag fra førsteutkast med lærermarkeringer.  

 

 

 Skjermdump: utdrag fra endelig versjon. 

 

I utdraget ovenfor ser vi at han har lagt til de tre siste setningene. I den tilførte teksten skriver 

han litt mer utfyllende om sine egne meninger om oppbyggingen av novellen «Fuskelappen». 

Dette er noe som kjennetegner tilføyingene han gjør i teksten. Han utdyper gjennom å 

komme med egne meninger om de ulike elementene han har tatt opp i avsnittene. Han gjør 

ingen strukturendringer som følge av tilføyingen av nytt innhold, men nøyer seg med å kun 

legge til noen setninger på slutten av de ulike avsnittene. Det første avsnittet i førsteutkastet 

besto av tre korte setninger der hovedpoenget hans var at han synes at lesing av 

skjønnlitteratur ga ham en bedre leseopplevelse. Her kommenterte læreren «Kvifor? 

Utdjup!». Han valgte da å respondere på kommentaren ved å tilføye tre setninger der han tok 

opp på hvilken måte lesing av skjønnlitteratur ga ham en bedre leseopplevelse. Dette 

kjennetegner i stor grad måten han møtte den typen tekstrespons på.  
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Det er noen markeringer og kommentarer fra læreren Magnus ikke har valgt å gjøre noe med. 

I forbindelse med responsrelaterte erstatninger ovenfor har jeg allerede vært inne på 

eksempler på markeringer han har valgt å overse. I tillegg til eksemplene ovenfor har han 

heller ikke valgt å endre adjektivet «personlig», verbet «bygget», adverbet «siden» og 

substantivet «kapitlene». Tidligere har jeg vært inne på at læreren ga tekstrespons til elevene 

gjennom chatten, og en av disse kommentarene dreide seg om at hun hadde lagt ut en liste 

med typiske ord elevene hadde skrevet feil, som hun ville at de skulle sjekke opp mot 

tekstene sine. Denne listen inneholder alle disse ordene som Magnus ikke har valgt å gjøre 

noe med. Dette er interessant, fordi det forteller oss at Magnus i likhet med Mateusz ikke har 

lagt særlig vekt på den felles tekstresponsen som ble gitt via chatten i revideringsfasen.  

 

Gjennom lydkommentarene fikk Magnus også noen innspill knyttet til strukturen i avsnittene 

i teksten hans. Læreren pekte da på at det var viktig at setningene hans bygde på hverandre, 

og at det var en logisk sammenheng i avsnittene han skrev. Magnus har valgt å ikke gjøre noe 

med strukturen på de avsnittene han allerede hadde skrevet og fått tekstrespons på. Men 

resten av teksten han har skrevet i etterkant, består av avsnitt som har en betydelig bedre 

indre struktur. Dette tyder på at han har hatt tekstresponsen i bakhodet mens han har skrevet 

den nye teksten, selv om han valgte å ikke gjøre noen revideringer i teksten han allerede 

hadde fått kommentarer på.  

 

I motsetning til Mateusz har Magnus i noen tilfeller klart å overføre tekstresponsen han har 

fått på førsteutkastet, til andre deler av teksten enn der den spesifikt ble gitt. Læreren valgte å 

ikke markere samme type feil flere ganger i teksten. Et eksempel er at læreren markerte 

pronomenet «man» på to ulike steder i teksten. Magnus endret pronomenet til «ein» på de to 

stedene, men også andre steder der han opprinnelig hadde skrevet «man» istedenfor «ein». 

Det er heller ikke slik at læreren markerte alle steder i teksten der han hadde brukt 

pronomenet «den» feil. Også i de tilfellene læreren ikke hadde markert pronomenet «den», 

rettet han det opp. Han har også stort sett klart å unngå å gjøre de samme feilene han hadde i 

førsteutkastet sitt, videre i teksten sin.  

 

Egeninitierte revideringer  

Magnus har gjort noen egeninitierte revideringer i teksten sin. Disse revideringene er mindre 

endringer som for det meste er gjort på et lokalt tekstnivå. Det dreier seg hovedsakelig om at 

han har erstattet ord han hadde skrevet på bokmål, med nynorske ord. Blant annet har han 
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erstattet de ubestemte artiklene «en», «ei» og «et» med «ein», «ei» og «eit» der han ikke 

hadde skrevet disse artiklene på nynorsk. Andre eksempler på ord han har erstattet, er 

«bedre» med «betre». Disse endringene bidrar til at teksten flyter bedre, fordi språket er 

konsekvent. Magnus har også på eget initiativ endret underoverskriftene til to av avsnittene. 

Han har erstattet underoverskriften «Meiningar om Fuskelappen» med «Den skumle 

sanninga …» og «Hund! Hund!» med «Hund! Hund! Av den franske Daniel Pennac». I det 

første tilfellet erstattet han hele underoverskriften. Den nye underoverskriften virker mer 

spennende og er med på å bygge opp til det poenget han vil ha fram i avsnittet. I det andre 

tilfellet valgte han å tilføye underoverskriften litt mer utfyllende informasjon. På den måten 

er det mye klarere for en eventuell leser å forstå hva avsnittet som følger etter, handler om. 

Disse to revideringene er gjort på nivået innhold i teksttrekanten og regnes dermed som 

endringer gjort på det globale tekstnivået. 

 

Analysen av førsteutkastet og den endelige tekstversjonen til Magnus viser at han har gjort en 

del responsrelaterte endringer både på det lokale og det globale tekstnivået. Likevel er det 

slik at de fleste revideringene er knyttet til ordvalg og rettskriving. Han har i motsetning til 

Mateusz klart å overføre tekstresponsen til resten av teksten, og i tillegg gjort noen 

egeninitierte revideringer.  

 

5.4.3 Andrea  

Responsrelaterte revideringer  

Andrea ligger på høy måloppnåelse i norsk. I og med at hun kun har fått tekstrespons på det 

lokale tekstnivået, er også de responsrelaterte revideringene hun gjør, knyttet til dette nivået. 

Det som skiller Andrea fra både Mateusz og Magnus, er at hun på et eller annet vis har 

respondert på alle markeringene og kommentarene som ble gitt av læreren. Det har hun gjort 

både ved å tilføye, men også ved å erstatte, stryke og korrigere ord og fraser.  

 

De aller fleste markeringene læreren har gjort i førsteutkastet til Andrea, dreier seg 

hovedsakelig om at hun ikke har bøyd de ulike ordene på korrekt måte. De er altså knyttet til 

det vi kaller rettskrivingsfeil. Andrea har i de aller fleste tilfellene klart å identifisere hva som 

er årsaken til at læreren har markert akkurat det ordet eller den frasen, og gjort revideringer 

for å rette opp i det. I de fleste tilfellene har hun klart å erstatte ordene som hadde feil 

bøyningsendelse, med ord som har riktig bøyning. Vi finner en del eksempler på slike 
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responsrelaterte erstatninger i teksten hennes, blant annet har hun endret verbene «skreven» 

med «skrive», «leste» med «las», «fusket» med «fuska» og substantivene «tankene» med 

«tankane», «virkemidlene» med «verkemidla» og «avslutningen» med «avslutninga».  

 

Gjennom både kommentarene i teksten og lydkommentarene fikk Andrea beskjed av læreren 

om at hun måtte omformulere noen av frasene eller setningene som var markert i teksten. 

Grunnen til dette var enten at teksten skulle flyte bedre, eller at setningene skulle få en mer 

nynorsk skrivemåte. Læreren valgte også å gi Andrea noen forslag til mulige 

omformuleringer hun kunne bruke i teksten. I de fleste tilfellene valgte Andrea å bruke den 

samme formuleringen læreren gå forslag til gjennom kommentarene sine. Nedenfor ser vi et 

eksempel på dette: 

 

 

 Skjermdump: utdrag hentet fra førsteutkastet.  

 

 

 Skjermdump: utdrag hentet fra den endelige versjonen.  

 

Her har Andrea valgt å endre «[…] verkelig satte tankegangen […]» til «[…] verkeleg set i 

gang tankane mine […]», som var forslaget til omformulering hun fikk av læreren. Vi finner 

også flere eksempler på at Andrea har valgt å følge lærerresponsen på den måten. I 

lydkommentaren påpekte læreren også at Andrea hadde plassert eiendomsordet før 

substantivet, noe man helst ikke gjør på nynorsk. Etter å ha gitt en utfyllende forklaring på 

hvorfor man ikke gjør det, ga læreren Andrea et forslag på hvordan hun kunne omformulere 

setningene for å få det korrekt. Læreren pekte på at Andrea kunne omformulere setningen fra  

 «[…] gjekk mine tanker […]» til «[…] gjekk tankane mine […]». I den endelige versjonen 

ser vi at Andrea har valgt å følge den oppfordringen, og at hun dermed har etterstilt 

eiendomsordet. I begge disse eksemplene ser vi at Andrea har valgt å følge forslagene 

læreren har kommet med, men det er slettes ikke alltid hun gjør det. I eksemplet nedenfor ser 

vi at læreren mener at hun bør stryke «til samme tid gjer den» og erstatte frasen med «er». 

Andrea velger derimot å omformulere setningen og erstatte «til samme tid gjer den» med 

«forfattaren gjer ho».  
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 Skjermdump: utdrag fra førsteutkastet med lærermarkeringer.  

 

 
 Skjermdump: utdrag fra endelig versjon.  

 

Et annet eksempel fra teksten hennes er «Det fins mykje eksempel på […]». Her har læreren 

skrevet at hun bør erstatte adjektivet «mykje» med «mange». Istedenfor å følge 

tekstresponsen og erstatte adjektivet valgte Andrea å omformulere setningen og skrev heller 

«Det fins flere døme på […]». Selv om hun stort sett følger endringsforslagene til læreren, 

viser også de to siste eksemplene at det ikke nødvendigvis alltid er tilfelle. På den måten viser 

hun en viss selvstendighet i valgene hun foretar seg. Selv om hun enkelte ganger velger å 

ikke følge lærerresponsen, regnes disse revideringene også som responsrelaterte. For det er 

ikke sikkert at hun hadde gjort disse revideringene om læreren ikke hadde kommentert det i 

utgangspunktet.  

 

Hun har også gjort noen responsrelaterte korrigeringer knyttet til feil oversettelse av ord. I 

førstutkastet hennes finner vi flere eksempler på ord hun har skrevet på bokmål som ikke er 

oversatt til nynorsk. Læreren har valgt å markere noen av disse ordene, og Andrea har så 

valgt å korrigere dem i den endelige tekstversjonen. Eksempler på slike korrigeringer er 

«verkelig», som hun har korrigert til «verkeleg», «fra» til «frå», «tro» til «tru», «slut» til 

«slutt» og «noe» til «noko». I tillegg til disse responsrelaterte korrigeringene finner vi også 

eksempler på responsrelaterte tilføyinger. Disse tilføyingene dreier seg om at hun har tilført 

teksten fagbegreper som «frampeik», «utvida augeblikk», «komposisjon» og «open slutt». 

Ved å gjøre dette viser hun at hun også har sett nøye på og nyttiggjort seg den felles 

lærerresponsen som ble gitt til elevene gjennom chatten i Showbie. For en av kommentarene 

som ble gitt der, var nettopp at læreren listet opp en rekke fagbegreper elevene kunne ta i 

bruk i tekstene sine.  

 

Et par av markeringene i teksten var også knyttet til feil bruk av pronomenet «den». Dette ble 

også påpekt av læreren i lydkommentaren. Andrea rettet også opp i dette. Til tross for at 
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Andrea hadde brukt pronomenet «den» feil fem ganger i teksten, hadde læreren kun markert 

det to steder. Andrea har derimot gjort endringer knyttet til alle de fem tilfellene hun hadde 

brukt pronomenet feil. I motsetning til Magnus, som bare erstattet pronomenet med det 

substantivet det viste til, har Andrea valgt å følge oppfordringen til læreren og erstattet 

pronomenet «den» med et personlig pronomen avhengig av om pronomenet viste tilbake han-

, hun- eller intetkjønnsord.  

 

Andrea jobbet med både markeringene i teksten, men også kommentarene som ble gitt i 

teksten og gjennom lydkommentarene. Denne tekstresponsen tok hun både med seg når hun 

reviderte førsteutkastet sitt, men også når hun skrev videre. Til tross for at læreren kun 

markerte en feil ett sted, har Andrea også rettet opp feilen i resten av teksten. Dette var blant 

annet tilfelle der hun hadde skrevet determinativet «noe» på bokmål og læreren markerte 

ordet. Hun endret også ordet slik at det fikk riktig skrivemåte på nynorsk andre steder i 

teksten. 

 

Egeninitierte revideringer  

Andrea har i tillegg til å ha jobbet med tekstresponsen fra læreren også gjort en del 

egeninitierte revideringer i teksten. Der de responsrelaterte revideringene ble gjort på et lokalt 

tekstnivå, har hun stort sett operert på det globale tekstnivået når hun har gjort egeninitierte 

revideringer. Disse revideringene dreier seg hovedsakelig om endringer i innhold i form av 

tilføyinger og omstruktureringer av teksten. I alle tre avsnittene har Andrea valgt å tilføye 

mer informasjon. I motsetning til Magnus, som fikk beskjed om å skrive mer utdypende, har 

Andrea gjort dette på eget initiativ. 

 

 
Skjermdump: utdrag hentet fra den endelige tekstversjonen til Andrea.  
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Utdraget ovenfor er hentet fra teksten til Andrea, og de setningene som er gulet ut, er 

tilføyinger hun har gjort i dette avsnittet i revideringsfasen. Her ser vi at hun utdyper og på 

den måten tilfører teksten mer innhold. Hun har på en god måte klart å implementere det nye 

innholdet i teksten. Andrea valgte altså ikke samme strategi som Magnus, som på sin side 

bare tilføyet noen setninger helt på slutten av et avsnitt. Hun har derimot lagt vekt på at 

avsnittet fortsatt skulle ha en god indre struktur, selv etter å ha tilført informasjon som ikke 

var med i førsteutkastet. Innholdsmessig ligner tilføyingene på dem Magnus gjorde i sin 

tekst. Begge har valgt å tilføre teksten utfyllende informasjon ved å ta utgangspunkt i sine 

egne meninger. I dette tilfellet utdyper hun de utsagnene hun kommer med, ved å skrive mer 

om hvorfor hun liker å lese skjønnlitteratur, og hvorfor hun synes det er spennende.  

 

Andrea har til forskjell fra de to andre elevene også gjort noen omstruktureringer og 

omorganiseringer i teksten sin. Disse endringene er også knyttet til det globale tekstnivået. 

Hun har for eksempel flyttet på noen setninger fra et avsnitt til et annet i teksten. Et eksempel 

på det ser vi i utdraget nedenfor. Der har hun flyttet setningen «Eg likar best […]» fra det 

første avsnittet til det tredje. Hun har også i den forbindelse omstrukturert setningen slik at 

den passer bedre inn i det nye avsnittet. Den nye setningen har hun valgt å starte med 

«Novella viser veldig […]». Dette er noe som også kjennetegner de andre tilfellene der hun 

har flyttet på setninger i teksten. Hun nøyer seg ikke kun med å flytte på setningene, men 

sørger også for at de flyter godt inn i det avsnittet de blir flyttet til. Ved å gjøre dette viser 

Andrea at hun er opptatt av at avsnittene skal ha en god indre struktur, og at setningene i 

avsnittene skal bygge på hverandre.  

 

Skjermdump: utdrag hentet fra den endelige tekstversjonen til Andrea. 

 

Som følge av de mange tilføyingene av nytt innhold har hun også måttet gjøre noen store 

revideringer med tanke på tekststrukturen. Dette kommer sterkest til uttrykk i avsnitt to i 

teksten. Andrea har tilført en del nytt innhold i det andre avsnittet, og har på grunn av dette 

valgt å dele opp avsnittet i to. I det første avsnittet skriver hun et kort handlingsreferat av 

novellen de hadde lest på skolen, før hun i det andre avsnittet skriver litt om sine egne tanker 

omkring den samme novellen. I førsteutkastet hadde hun gjort dette i et og samme avsnitt, 

men da hadde hun ikke med handlingsreferat av novellen.  
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Oppsummeringsvis kan vi si at Andrea har jobbet med alle markeringene og kommentarene 

som ble gitt på førsteutkastet hennes, og gjort revideringer i tråd med tekstresponsen hun har 

fått av læreren. De responsrelaterte revideringene Andrea gjorde, var først og fremst på det 

lokale tekstnivået, men i tillegg til disse revideringene har hun også gjort en del revideringer 

knyttet til det globale tekstnivået. Disse endringene er derimot egeninitierte og ikke 

responsrelaterte. 

 

5.5 Hvordan opplever elevene de ulike formene for 

digital tekstrespons?  

I dette delkapitlet presenteres analysen av elevintervjuene. Disse intervjuene dreide seg om 

elevenes opplevelser og erfaringer knyttet til de ulike formene for digital respons de fikk på 

førsteutkastene sine. Inndelingen av kapitlet er gjort på bakgrunn av de ulike funksjonene i 

Showbie læreren benyttet seg av i responsgivingen. Først presenteres elevenes erfaringer 

knyttet til markeringer i teksten, så digital muntlig tekstrespons og til slutt tekstrespons de 

fikk via chattefunksjonen. Det er først og fremst intervjumaterialet som blir trukket fram her, 

men der det er naturlig, vil jeg også trekke inn momenter fra observasjonsnotatene og 

tekstmaterialet som er analysert i det forrige delkapitlet. I dette delkapitlet blir det tredje og 

siste forskningsspørsmålet besvart: Hvordan opplever elevene de ulike formene for digital 

tekstrespons? 

 

5.5.1 Elevenes opplevelse av digitalt blekk som metode for responsgiving  

Det var delte meninger blant elevene når det kom til markeringene læreren hadde gjort i 

elevtekstene, og hva slags tanker de hadde knyttet til den måten å gi tekstrespons på. Mateusz 

og Magnus var til dels enige om at det var ganske vanskelig å forstå hva læreren mente med 

de ulike markeringene, og hva de faktisk hadde gjort feil. Mateusz pekte på «Det var ehm 

noen ganger litt vanskelig å vite hva hun mente […]» og trakk videre fram hvordan han 

mener dette kunne vært løst: «Det hadde kanskje vært bedre om hun hadde skrevet sånne små 

tips om hva som var feilen. Da tror jeg også at jeg hadde rettet opp alle feilene.» Mateusz 

savner med andre ord korte kommentarer fra læreren der hun forklarer hvorfor hun har 

markert de ulike ordene/frasene. Slik vi så i det forrige delkapitlet, var det slik at Mateusz 

ikke hadde jobbet med alle markeringene i teksten. Det han peker på i intervjuet, kan være 

noe av forklaringen på hvorfor han ikke gjorde det. Magnus på sin side opplevde arbeidet 
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med å finne ut av hva som var årsaken til at læreren hadde markert et ord eller en setning, 

som veldig tidkrevende. Han reflekterer litt rundt dette:  

 

Det tok veldig lang tid å rette opp feilene. Jeg brukte en del tid på det, for jeg forsto ikke helt 

… jeg var ikke helt sikker på hvorfor hun hadde satt oransje streker under. Jeg skjønte ikke 

hva jeg skulle gjøre. Skulle jeg omformulere setninger, skulle jeg fjerne ordet eller … ehm du 

vet liksom ikke helt hva du skal gjøre med markeringene.  

 

Andrea trekker også fram tidsaspektet og hvor tidkrevende det faktisk var å først identifisere 

hva som er feilen, og deretter finne ut hva som er det riktige svaret, når læreren bruker 

markeringer slik hun gjør. I motsetning til Mateusz og Magnus er hun likevel positiv til 

denne praksisen. Hun ser på dette fra et læringsperspektiv og mener at hun lærer mer når hun 

må gjøre mer av jobben selv. Samtidig peker hun på det faktum at noen av markeringene 

faktisk ble kommentert nærmere av læreren i lydkommentarene:  

 

Andrea: Jeg liker det ganske godt, jeg. Man bruker jo mye tid når man selv må finne ut 

hvorfor læreren har satt markering, og det riktige svaret. Men man lærer jo også mer da enn 

hvis læreren skriver opp hva som for eksempel er den riktige bøyningen. […] og hun snakker 

om noen av markeringene i lydkommentaren og sier at den grønne rundingen betyr ditten og 

datten, så vi får jo litt informasjon.  

 

Alle de tre elevene kommenterte at de opplevde arbeidet med å finne ut hvorfor læreren 

hadde markert slik hun hadde gjort, som tidkrevende. Mateusz pekte på dette som noe av 

årsaken til at han ikke jobbet med alle markeringene. Andrea på sin side var ganske positiv til 

denne responsformen, fordi hun mente at hun lærte mer når hun ikke fikk svaret fra læreren, 

men selv måtte gjøre en innsats for å finne ut av hva hun hadde gjort feil, og så rette opp i 

det.  

 

5.5.2 Elevenes opplevelse av digital muntlig lydkommentar  

Et av spørsmålene som ble stilt i elevintervjuene, var hvordan elevene likte å få respons på 

tekstene sine. På dette spørsmålet svarte alle elevene uavhengig av hverandre at de foretrakk 

å ha en dialog med læreren om teksten, gjerne i form av én-til-én samtale der læreren 

forklarte hva eleven mestrer, og hva hun eller han må fokusere på videre. Hvis denne måten å 

gi tekstrespons på ikke var mulig, svarte samtlige elever at de da foretrakk å få tekstrespons 
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gjennom lydkommentarer framfor skriftlige kommentarer. De trakk fram en rekke grunner til 

hvorfor de mener dette. Magnus sier at han ofte får flere kommentarer når de er spilt inn på 

lyd, og at «[…] de er litt mer utfyllende enn skriftlige kommentarer. Hun forklarer mer hva 

hun mener, og sånt». Andrea synes det er enklere å forstå tekstresponsen som blir gitt 

gjennom lydkommentaren, fordi:  

 

[…] For da får læreren sagt mer, man kan … ehm snakke mer. Da blir det lengre enn å skrive 

en kort kommentar nederst. Å høre på er også lett. Jeg får det bedre med meg når jeg hører på 

kommentaren, enn å lese opp det som står. 

 

Et viktig poeng alle elevene var enige om, var knyttet til varigheten av lydkommentarene. De 

opplevde lydkommentarene som mer utfyllende og grundige enn for eksempel skriftlige 

kommentarer, og pekte på dette som én av grunnene til at denne typen tekstrespons var 

enklere å forstå. 

 

Et annet aspekt ved lydkommentarene elevene kommenterte i intervjuene, var knyttet til det 

mellommenneskelige aspektet. Magnus forteller at: «Lydkommentaren oppleves også som litt 

mer personlig. At hun snakker til meg, liksom.» I forbindelse med analysen av 

lydkommentarene tidligere i dette kapitlet var jeg inne på at de kjennetegnes ved at de har et 

personlig og støttende preg over seg. Dette er noe elevene setter pris på. Samtlige elever er 

inne på det personlige aspektet ved den typen tekstrespons. Mateusz forteller at han opplever 

at læreren snakker direkte til ham gjennom lydkommentaren:  

 

Mateusz: […] jeg føler også at hun snakker mye mer direkte til meg da … og da tar jeg det 

litt mer seriøst. 

Intervjuer: Kan du utdype hva du mener med at hun snakker direkte til deg?  

Mateusz: ehm ja, jeg føler egentlig at det er en slags samtale med læreren, at hun snakker til 

meg. Men det er jo ikke helt likt som en samtale, da.  

 

Selv om Mateusz liker godt å få muntlige kommentarer i form av lydfiler, foretrekker han 

aller mest å få lydkommentarer i kombinasjon med markeringer i teksten «[…] sånn hun 

gjorde her [peker på iPaden], hvor hun setter ring rundt ordet og snakker om hva jeg må 

jobbe med i lydkommentaren, men ehm da må hun kommentere alle markeringene og ikke et 
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par». Lydkommentarene oppleves også som direkte og nære, fordi elevene opplever at 

læreren snakker direkte til dem.  

 

I intervjuet sier Andrea at hun sitter med et inntrykk av at læreren setter seg mer inn i 

tekstene når hun gir tekstrespons gjennom lydkommentarer, og at hun opplever de skriftlige 

kommentarene i teksten som veldig generelle: «De skriftlige kommentarene kunne hvem som 

helst i klassen fått.» Det at læreren forklarer med egne ord hva hun tenker om teksten, og hva 

som er det neste steget for Andrea, er noe hun verdsetter høyt. Andrea er i likhet med 

Mateusz inne på at en kombinasjon mellom lydkommentarer og markeringer i teksten er en 

god måte å få tekstrespons på.  

 

Andrea: Muntlige kommentarer er mye bedre enn skriftlige, men det er fint å få det skriftlig 

når det gjelder rettinger [markeringer] og sånt. Eller det kommer litt an på hvem som snakker 

og spiller inn kommentarene.  

Intervjuer: Hva mener du med hvem som snakker? 

Andrea: Altså hvis den som leser inn kommentarene, er glad og engasjert, så blir det til at jeg 

får mer motivasjon til å jobbe med responsen og gjøre teksten bedre.  

 

Her trekker Andrea fram motivasjonsaspektet ved lydkommentarene. Hun får økt motivasjon 

til å jobbe med responsen om læreren som kommenterer teksten, virker glad og engasjert. 

Hvordan hun opplever lydkommentarene, avhenger dermed av hvem som spiller inn 

kommentarene. De andre elevene i studien har også pekt på at de blir mer motiverte av 

tekstresponsen de får gjennom lydkommentarer. På spørsmål om hvorfor dette er tilfellet hos 

Mateusz, svarer han:  

 

Siden hører jeg liksom stemmen hennes som forteller meg hva jeg må jobbe med […] det er 

ikke bare hvem som helst som markerer alle feilene i teksten. Det kan egentlig være hvem 

som helst som skriver skriftlige kommentarer, det blir liksom ikke så nært. Responsen 

oppleves også som mer direkte rettet mot meg når jeg får den i lydkommentarene. 

 

 Magnus er også inne på noe tilsvarende:  

 

Magnus: Vel, da hører jeg en stemme som jeg hører på. Hvis det står skrevet ned, så kan det 

bety at læreren er fornøyd eller ikke fornøyd med det du har gjort, men hvis man får respons 

gjennom lydkommentar, så kan jeg høre på stemmen og høre hva læreren synes. Hvis læreren 
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går ned i stemmen, så betyr det vel at det ikke er så bra, hvis hun går opp i stemmen, så tenker 

man at dette er veldig bra. Da tenker jeg at jeg har gjort noe veldig bra. Hvis det er skriftlig 

kommentarer, så kan jeg ikke vite noe. Følelsene er viktig i tilbakemeldingene.  

Intervjuer: Så måten læreren snakker på, og stemmeleiet hun holder, er viktige i 

lydkommentarene?  

Magnus: Ja, det er ganske viktig. Jeg liker bare å vite det.  

 

Elevene hører ikke bare på det som blir sagt, men tolker konteksten rundt lydkommentarene 

som blir gitt. De legger blant annet merke til tonefallet og tolker om læreren virker glad og 

engasjert. Om det er tilfellet, blir elevene mer motivert til å gjøre en innsats når de går i gang 

med å revidere tekstene sine. Magnus er inne på at det er lettere å tolke tekstresponsen når 

den blir gitt muntlig i form av for eksempel lydkommentarer, fordi han da får 

tilleggsinformasjon som ikke er mulig å få gjennom skriftlig respons. Han beskriver også helt 

konkret hvordan han tolker stemmeleiet til læreren. Om dette er kjent for læreren, og om hun 

bruker dette bevisst, er vanskelig å vite, men at det har en viss påvirkning på elevene i denne 

studien, er det liten tvil om.  

 

5.5.3 Elevenes opplevelse av felles tekstrespons i chatten 

Læreren benyttet seg også av chattefunksjonen i Showbie til å gi tekstrespons til elevene. 

Denne tekstresponsen ble gitt ved at hun sendte ut fellesmeldinger til hele klassen. Det er 

delte meninger blant elevene om hva de tenker om den måten å få tekstrespons på. Både 

Andrea og Magnus er positive til å motta tekstrespons på den måten. Magnus forteller at han 

liker den typen tekstrespons, og at: «Det var der jeg fikk med meg blant annet at man skal 

skrive «ein» istedenfor «man» på nynorsk.» Andrea på sin side peker også på at denne 

formen for tekstrespons kan være en motivasjon i seg selv, fordi man da er klar over at dette 

ikke bare angår deg, men at det er flere i klassen som må jobbe med det samme.  

  

Ehm, jeg synes det er bra å få respons i chatten. Hun [læreren] gjør det sikkert fordi det er mange 

som må tenke på disse tingene. Hvis hun hadde sendt slike kommentarer til kun noen få elever, 

kunne de følt seg litt truffet og hadde kanskje mistet motivasjon, men når læreren sender det til 

alle, så tenker man «okei, det angår oss alle», og så tenker man at «man må sjekke om responsen 

gjelder meg», så det blir liksom litt likt for alle.  
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Mateusz på sin side sier at han ikke forstår hva som er poenget med slik felles tekstrespons: 

«De som har gjort en feil, eller de elevene responsen gjelder, bør jo få egne kommentarer på 

det.» Han mener at tekstresponsen bør gis til de elevene som den faktisk angår, og ikke bli 

sendt ut til hele klassen. Både Mateusz og Magnus forteller at de hadde jobbet annerledes 

med den om de hadde fått akkurat de samme kommentarene i tekstene sine, enten i form av 

skriftlig eller muntlig respons. Mateusz forteller i intervjuet at han da hadde tatt 

tekstresponsen litt mer seriøst, og «[…] jeg hadde tenkt og jobbet mer med den hvis 

kommentarene hadde vært vinklet inn mot min tekst og de hadde stått i teksten min». 

Årsaken både Mateusz og Magnus trekker fram, er at de da hadde vært sikre på at responsen 

angikk tekstene deres. Magnus forteller at «da hadde jeg visst at det er noe jeg personlig må 

jobbe mer med, fordi det er rettet mot meg og ikke hele klassen». De synes begge det er 

krevende å selv finne ut om tekstresponsen gjelder for dem eller ikke, selv om læreren i 

undervisningen flere ganger understrekte at tekstresponsen elevene mottok i chatten, gjelder 

for de fleste elevene.  

 

Dette med at tekstresponsen skal være personlig rettet, er tydeligvis noe elevene i denne 

studien tillegger stor vekt. Andrea trekker også fram at hvis responsen i chatten hadde blitt 

gitt i teksten hennes, hadde dette ført til at det hadde vært enklere å jobbe med responsen. 

Samtidig stiller hun seg positiv til at tekstresponsen ble gitt via chatten: «Jeg synes det er fint 

at hun sender kommentarene til alle, for da er det litt opp til oss selv å gjøre det bra og ikke.» 

Hun hevder i motsetning til Mateusz og Magnus at hun ikke hadde jobbet annerledes med 

tekstresponsen om hun hadde fått den i teksten, men reflekterer litt rundt dette. Hun er inne 

på at hun kanskje hadde spart litt tid om hun hadde fått den i teksten, fordi hun da hadde vært 

sikker på at dette var noe hun faktisk måtte jobbe med. Da hadde hun ikke trengt å bruke tid 

på å lese over teksten for å sjekke om tekstresponsen gjaldt henne.  

 

5.6 Sammenfatning – hovedfunn  

I dette delkapitlet vil jeg forsøke å oppsummere analysen min. Jeg tar utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene og oppsummerer ett hovedfunn innenfor hvert forskningsspørsmål. I 

diskusjonskapitlet tar jeg så utgangspunkt i disse hovedfunnene, og diskuterer funnene i lys 

av teori og tidligere forskning.  
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5.6.1 Hva kjennetegner den digitale tekstresponsen som ble gitt underveis i 

skriveforløpet? 

Studiens første hovedfunn er knyttet til det første forskningsspørsmålet og den digitale 

tekstresponsen som ble gitt på førsteutkastene. Analyse av tekstresponsen har vist at læreren 

bruker de ulike funksjonene i Showbie til å gi elevene tekstrespons på en strategisk måte. 

Tekstresponsen som blir gitt ved bruk av det digitale blekket, kjennetegnes hovedsakelig ved 

at læreren markerer ord og fraser elevene bør se nærmere på, og ved at hun skriver korte 

kommentarer som har ulikt formål i elevtekstene. I lydkommentarene tar læreren opp 

spesielle aspekter ved elevtekstene og kommenterer disse på en utdypende måte. 

Tekstresponsen gitt gjennom lydkommentarene kjennetegnes ved at den er personlig rettet 

mot teksten til den enkelte elev, samtidig som læreren er støttende overfor elevene. Disse 

lydkommentarene er oppbygd på den måten at læreren svarer på hva elevene mestrer, hvilke 

aspekter ved teksten de bør jobbe videre med, og hvordan de skal jobbe med det og slik sett 

komme seg videre i læringen. Den siste formen for digital tekstrespons som ble gitt via 

chatten, kjennetegnes ved at den pekte på generelle aspekter ved elevtekstene, og 

tekstresponsen var utformet som tips til elevene. Både tekniske tips som gikk på bruk av 

Showbie og Pages, men også tips til fagbegreper som kunne være relevante å bruke i tekstene. 

Den tekstresponsen var derimot ikke personlig rettet mot en spesifikk elevtekst, slik de to 

foregående måtene for responsgiving var.  

 

Mesteparten av tekstresponsen som ble gitt, var rettet mot det lokale tekstnivået, og særlig på 

nivået rettskriving og grammatikk. Dette gjelder både tekstresponsen som ble gitt ved bruk av 

digitalt blekk og digitale lydkommentarer. Ved et par tilfeller har læreren gitt tekstrespons 

som kan relateres til det globale tekstnivået. Det var riktignok kun Magnus som fikk 

tekstrespons på dette nivået. Tekstresponsen som ble gitt via chatten, var rettet mot flere 

nivåer i teksttrekanten, blant annet rettskriving og grammatikk, ordvalg, organisering av 

innholdet og innholdet. Altså en blanding av tekstrespons på det lokale og det globale 

tekstnivået.  
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5.6.2 Hvordan nyttiggjør elevene seg den digitale tekstresponsen i 

revideringsfasen? 

Studiens andre hovedfunn er knyttet til det andre forskningsspørsmålet, der hovedmålet har 

vært å analysere elevtekster med den hensikt å kunne si noe om hvordan elevene har 

nyttiggjort seg tekstresponsen i revideringsfasen. Analysen av elevtekstene har vist en bredde 

i hvordan elevene har nyttiggjort seg tekstresponsen. På bakgrunn av dette velger jeg i det 

følgende å gi en kort oversikt over hvordan de tre elevene i studien har jobbet med responsen.  

 

Mateusz retter opp en del feil, men følger ikke opp alt læreren har kommentert i teksten eller 

via lydkommentarene. Han gjør hovedsakelig endringer knyttet til rettskriving på det lokale 

tekstnivået. Han gjør ingen endringer som kan knyttes til det globale tekstnivået, og heller 

ikke noen egeninitierte endringer. Mateusz gjør kun endringer der tekstresponsen er gitt, og 

overfører ikke responsen til resten av teksten.  

 

Magnus på sin side responderte stort sett på alle markeringene og alt læreren hadde 

kommentert i teksten hans. Han gjorde responsrelaterte endringer på det lokale og det globale 

tekstnivået. I tillegg til disse responsrelaterte endringene har han også gjort noen mindre 

egeninitierte endringer. Magnus overfører og tar med seg teksteresponsen når han skriver 

resten av teksten.  

 

Andrea har gjort endringer knyttet til alt læreren har markert og kommentert i teksten. Hun 

gjorde både responsrelaterte og egeninitierte endringer. De responsrelaterte endringene er 

gjort på et lokalt tekstnivå, mens de egeninitierte endringene stort sett er gjort på et globalt 

tekstnivå. Hun klarer i likhet med Magnus å overføre tekstresponsen til resten av teksten.  

 

5.6.3 Hvordan opplever elevene de ulike formene for digital tekstrespons?  

Oppgavens tredje og siste hovedfunn er knyttet til det tredje forskningsspørsmålet og dreier 

seg om hvordan elevene faktisk opplevde de ulike formene for digital tekstrespons som ble 

gitt på førsteutkastene deres. Elevene har ulike synspunkter knyttet til den digitale 

tekstresponsen, og her oppsummeres noen hovedfunn som har kommet fram i analysen. Når 

det gjelder bruk av digitalt blekk til å markere i teksten, opplevde alle tre elevene det som 

svært tidkrevende å finne ut hvorfor læreren hadde markert de ordene i tekstene deres. De 

synes videre at det var vanskelig å forstå tekstresponsen når den ble gitt på den måten.  
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Elevene var derimot svært positive til teksteresponsen de fikk gjennom de digitale 

lydkommentarene. Noen av grunnene de pekte på, var at disse lydkommentarene først og 

fremst var grundige og utfyllende. Elevene opplevde lydkommentaren som direkte og nær, og 

de la betydelig vekt på det mellommenneskelige aspektet ved kommentarene og trakk blant 

annet fram at slike kommentarer hadde en motiverende effekt på dem. Det var delte meninger 

om hva elevene tenkte om tekstresponsen som ble gitt gjennom felleschatten. Noe av det 

elevene trakk fram, var usikkerheten de opplevde knyttet til om responsen gjaldt tekstene 

deres eller ikke. De pekte videre på at de hadde jobbet annerledes med responsen om den ble 

gitt direkte i tekstene deres.  
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6 Diskusjon 
Problemstillingen som er utgangspunkt for denne studien, er: Hva kjennetegner et 

skriveforløp der elevene skriver og læreren gir tekstrespons i en applikasjon på et nettbrett? I 

dette kapitlet vil jeg med utgangspunkt i forskning og teori som er presentert tidligere i 

oppgaven, diskutere studiens hovedfunn for å svare på oppgavens problemstilling.  

Dette kapitlet består av tre delkapitler og er strukturert etter forskningsspørsmålene i studien: 

1) Hva kjennetegner den digitale tekstresponsen som ble gitt underveis i skriveforløpet? 

2) Hvordan nyttiggjør elevene seg den digitale tekstresponsen i revideringsfasen? 

3) Hvordan opplever elevene de ulike formene for digital tekstrespons? 

 

6.1 Hva kjennetegner den digitale tekstresponsen som ble 

gitt underveis i skriveforløpet? 

I dette delkapitlet diskuterer jeg det første forskningsspørsmålet, og kapitlet er bygd opp slik 

at jeg diskuterer de ulike formene for digital tekstrespons som ble gitt gjennom applikasjonen 

Showbie. Samtidig er jeg opptatt av å se disse tilbakemeldingsformene i en sammenheng, 

fordi de inngår i et samspill og ofte komplementerer hverandre. Den digitale tekstresponsen 

som studeres, ble gitt gjennom markeringer og korte kommentarer direkte i teksten, 

lydkommentarer og chatten. Analysen av den digitale tekstresponsen har vist at de ulike 

måtene å gi tekstrespons på i Showbie til dels utfyller hverandre. Men det at Showbie er 

digitalt, endrer nødvendigvis ikke noe fra praksisen med kommentarer i marg på papir, 

henvisning til bøyningsmønster o.l. Lydkommentarene som ble gitt, er det mest innovative.  

 

Bruken av Showbie underveis i skriveforløpet bidro blant annet til at læreren til enhver tid 

hadde tilgang til det elevene skrev. Hun kunne dermed underveis i skriveforløpet vurdere hva 

elevene trengte respons og veiledning på. Læreren justerte sin egen undervisning med 

utgangspunkt i blant annet underveisvurderingen hun foretok. Dette er et viktig aspekt ved 

formativ vurdering (Black & William, 2009). Det er også viktig at tekstresponsen er utformet 

på en slik måte at elevene kan bruke den, men i tillegg må læreren bruke informasjonen som 

innhentes gjennom underveisvurderingen, i den videre undervisningen. Dette ble muliggjort 

av det digitale verktøyet som ble benyttet i skriveforløpet. Tekstresponsen elevene mottok, og 

de verktøyene de brukte underveis i skrivingen, regnes som medierende redskaper som 
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fungerte som støtte eller hjelp i læringsprosessen (Dysthe, 2001). Denne støtten får elevene 

ved at læreren gjennom tekstresponsen bygger et stillas for elevene (Wood et al., 1976). 

Hovedformålet er at elevene får den nødvendige hjelpen i starten. I revideringsfasen er 

poenget at elevene skal benytte seg av disse stillasene slik at de kan bevege seg fra det 

faktiske til det potensielle utviklingsnivået (Tharp & Gallimore, 1988).  

 

Når det gjelder bruk av digitalt blekk til å gi tekstrespons til elevene, så vi i analysen at 

læreren benyttet seg av funksjonen både til å markere og til å skrive korte kommentarer 

underveis i elevtekstene. Denne måten å gi respons på skriftlige tekster på er ganske vanlig i 

norskfaget (Eriksen, 2017). Funksjonen med digitalt blekk ligger tett opptil tekstrespons som 

ofte blir gitt på tekster elevene skriver for hånd. En mulighet Showbie åpner opp for, er at 

læreren ikke trenger å samle inn tekstene, men kan gi respons i elevtekstene når som helst 

underveis i skriveprosessen. Videre kjennetegnes denne formen for tekstrespons som svært 

spesifikk og tekstnær.  

 

Hattie og Timperley (2007) har utformet tre spørsmål som tilbakemeldinger må svare på for 

at de skal regnes som effektive. Disse spørsmålene er «Where am I going?, How am I going?, 

and Where to next?» (Hattie & Timperley, 2007, s. 86). Det er også viktig at en 

tilbakemelding helt konkret forklarer hva som må til for at eleven skal forbedre arbeidet sitt 

og dermed nærme seg målet (Black & William, 2009). Jeg vil igjen minne om at et av målene 

med skriveforløpet i denne studien er at elevene skal bli bedre til å skrive tekster på nynorsk. 

Det er viktig å ha i bakhodet i vurderingen av de ulike responsformene. Gjennom 

markeringene får elevene informasjon om hva de trenger å jobbe videre med, og de får i noen 

grad informasjon om hva de har fått til gjennom de korte kommentarene i teksten. Selv om 

det å skrive «riktig» og «helt korrekt» gir elevene noe informasjon om hva de har fått til, er 

det likevel slik at hovedvirkningen av slike kommentarer er at de har en motiverende og 

oppmuntrende effekt på elevene (Raimes, 1983). Studien til Sommers (1980) viser at 

kommentarer elevene fikk, ofte var vage og altfor generelle til at elevene klarte å bruke dem, 

og de var heller ikke knyttet til spesifikke steder i teksten. Selv om kommentarene i denne 

studien er knyttet til spesifikke steder i elevtekstene, er det slik at det krever en ekstra innsats 

fra elevene sin side å faktisk finne ut om hva som var «riktig» og «helt korrekt». 

Kommentarer som «god overgang», derimot, kan også ha en oppmuntrende effekt, men 

denne typen kommentar forteller også elevene hva som var bra. Slike kommentarer kan føre 
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til at elevene ser hva som er bra, og prøver å gjøre mer av det i revideringsfasen og når de 

skriver videre.  

 

De ulike markeringene som er gjort i elevtekstene, er svært tekstspesifikke og angår konkrete 

aspekter ved tekstene elevene må ta tak i i det videre arbeidet. Markeringene gjort med 

oransje blekk der læreren har markert grammatisk feil, er ganske klare og spesifikke. Dette er 

også faktorer som må være til stede for at en tilbakemelding skal virke effektivt, i tillegg må 

det være enkelt for elevene å følge tilbakemeldingene (Shepard et al., 2005; Sommers, 1980). 

Til tross for at markeringene i oransje farge er ganske spesifikke, er det ikke slik at de alltid 

klargjør overfor elevene hvilken utfordring det pekes på. Selv om markeringene med oransje 

blekk i all hovedsak består av språklige korrigeringer, er disse korrigeringene knyttet til 

mange ulike aspekter som skrivefeil, særskrivingsfeil, feil bøyningsform, gjentakelse av ord 

og overflødige ord som kan strykes. Samtidig kan tanken være at elevene selv skal finne ut 

hva som er korrekt, basert på innsikten de har om hva som er feil. Dette er noe av det elevene 

peker på som en utfordring ved denne responsformen, og det blir diskutert ytterligere i 

kapittel 6.3.  

 

De grønne markeringene i teksten og kommentarer som «Høyr» og «Høyr kommentar» peker 

i retning av at elevene vil få en utdypning ved å høre på lydkommentarene. Følger elevene 

denne oppfordringen om å høre på lydkommentarene, vil de få mer informasjon. I 

lydkommentarene tok læreren opp ulike aspekter ved elevtekstene og kommenterte disse 

utfyllende og grundig. Elevene fikk god informasjon om de ulike elementene læreren valgte å 

kommentere. Disse lydkommentarene hadde blant annet en støttende funksjon overfor 

elevene. Lydkommentarene er også bygd opp på den måten at de svarer på de tre 

spørsmålene Hattie og Timperley (2007) skriver at en tilbakemelding bør svare på for at den 

skal regnes som effektiv. Læreren forteller i lydkommentarene hvor elevene er i sin læring, 

hvor de skal, og hva de helt konkret bør gjøre for å komme videre i læringen (Broadfoot et 

al., 2002; Black & William, 2009; UDIR, 2016). Disse tre spørsmålene er de tre samme som 

ARG legger til grunn når de definerer begrepet vurdering for læring, og når Black og William 

(2009) definerer formativ vurdering. Dette mønsteret kjenner vi igjen i nesten samtlige 

kommentarer, og selv de kommentarene som ikke er like utfyllende, har lignende 

oppbygging.  
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Gjennom lydkommentarene legger læreren særlig vekt på hva som er det neste steget for 

elevene, og hvordan de helt konkret skal jobbe for å komme videre i læringen. Markeringene 

og lydkommentarene må ses i sammenheng, fordi de komplementerer hverandre i stor grad, 

og spiller på hverandre. Dette hadde ikke vært mulig hvis læreren ikke hadde brukt digitale 

verktøy. Alternativet hadde vært å ha en samtale med elevene eller skrevet lange 

kommentarer til elevene. Begge disse alternativene er tidkrevende for læreren å få 

gjennomført, og i tillegg er den muntlige samtalen «flyktig», og det er ikke sikkert elevene 

hadde husket alt læreren hadde kommentert ved teksten.  

 

Analysen har også vist at læreren legger stor vekt på feed back og feed forward i 

lydkommentarene, men ikke like mye vekt på feed up (Fisher & Frey, 2009; Hattie & 

Timperley, 2007). Læreren gir gjennom lydkommentarene elevene informasjon om hvordan 

de har løst oppgaven. Det viktigste i lydkommentarene er nok å gi elevene gode 

framovermeldinger. Elevene får konkrete verktøy og strategier for hvordan de skal komme 

seg videre i læringen. Dette kan bidra til å gjøre det enklere for elevene å vite hva de skal 

arbeide med i revideringsfasen. Slike framovermeldinger er viktig uansett hva slags type 

vurdering det er snakk om, men kan sies å være særlig viktig i et prosessorientert skriveforløp 

som legger opp til en revideringsfase (Dysthe, 1993). Tilbakemeldinger som peker framover, 

har størst effekt på læringen hvis de tilpasses den enkelte eleven (Black & William, 2009), 

slik læreren gjør i denne studien. Det er også viktig å legge vekt på at man etablerer et klart 

formål med skrivingen, og at elevene gjennom skriveforløpet blir minnet på hva som er 

målet. Den manglende vektleggingen av feed up vil i mange tilfeller bidra til å gjøre det 

vanskeligere for elevene å fokusere på de oppgavene som ligger foran dem (Fisher & Frey, 

2009).  

 

Den innebygde chattefunksjonen i Showbie ble brukt til å gi elevene tekstrespons underveis 

mens de satt og skrev. Læreren tok opp trekk ved elevtekstene hun så flere av elevene slet 

med, og sendte ut tekstrespons som fellesmeldinger. Dette er også muliggjort av det digitale 

verktøyet Showbie. Det hadde ikke vært mulig for læreren å gjøre dette om elevene skrev for 

hånd. I og med at tilbakemeldingene ble sendt ut som fellesmeldinger til hele klassen, var de 

ganske generelle og ikke særlig tekstspesifikke. De tok altså ikke utgangspunkt i en elevs 

tekst og var ikke utformet personlig til én elev. Blant fellesmeldingene sendte læreren ut egne 

lister med bøyningsmønstre på ord mange av elevene hadde bøyd feil i tekstene sine. Denne 

formen for tekstrespons utfyller også markeringene som ble gjort i tekstene. Noen av ordene 
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som ble markert, var også ført opp i disse listene. På den måten kunne elevene søke opp 

ordene i disse.  

 

Hattie og Timperley (2007) har utviklet ulike nivåer eller typer av tilbakemelding. Ser man 

på tekstresponsen i denne studien i lys av disse nivåene, kan man komme nærmere svaret på 

hva som kjennetegner den digitale tekstresponsen. Det aller meste av tekstresponsen som ble 

gitt, kan karakteriseres som tilbakemeldinger på oppgavenivå (Hattie & Timperley, 2007). 

Dette funnet samsvarer med tidligere forskning som slår fast at over 90 prosent av alle 

tilbakemeldinger som blir gitt til elevene, befinner seg på dette nivået (Hertzberg & Dysthe, 

2009). Særlig tekstresponsen som ble gitt gjennom markeringene og de digitale 

lydkommentarene, kan sies å befinne seg på dette nivået. Det er likevel viktig å understreke 

at en slik inndeling ikke alltid er riktig. Mye av tekstresponsen er riktignok knyttet til den 

oppgaven elevene holder på med, men samtidig er det slik at mesteparten av tekstresponsen 

er knyttet til det nynorske skriftspråket og er relevant for elevene også i andre oppgaver. En 

ulempe som trekkes fram med tilbakemeldinger på dette nivået, er at den typen 

tilbakemeldinger er vanskelig å generalisere til andre oppgaver (Hattie & Timperley, 2009). 

Dette er ikke særlig utfordrende for elevene i denne studien. Denne tekstresponsen gjelder 

også for framtidige oppgaver elevene skriver på nynorsk.  

 

Tilbakemeldingene som gis gjennom lydkommentarene, kan også knytte til oppgavenivå, 

men de gis ofte i kombinasjon med tilbakemelding på personnivå. Dette er et annet nivå 

Hattie og Timperley (2007) opererer med. Det jeg i analysekapitlet kalte for «støttende 

tillegg», er eksempler på tilbakemelding på personnivå. Tilbakemeldinger på dette nivået er 

ofte ros, men Hattie og Timperley (2007) skiller mellom ros av person og ros av prosessen, 

innsatsen og engasjementet. Det er ros på de sistnevnte områdene som dominerer i den 

tekstresponsen som blir gitt i denne studien. Mens ros av person i liten grad kan sies å være 

effektivt (Kluger & DeNisi, 1996), kan ros av prosess, innsats eller engasjement i mange 

tilfeller fungere som støtte for elevenes læring. Det å gi tilbakemeldinger på oppgavenivå i 

kombinasjon med tilbakemeldinger på personnivå kan blant annet føre til at tilbakemeldingen 

mister litt av effekten (Hattie & Timperley, 2007). I denne studien har det nesten motsatt 

effekt. Tilbakemeldinger på personnivå er med på å styrke tilbakemeldingene gitt på 

oppgavenivå. En årsak til dette kan være at tekstresponsen på personnivå ikke kommenterer 

elevene som personer, men formidler støtte og at læreren har tro på at elevene vil mestre 

tilbakemeldingen på oppgavenivå.  
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Når det gjelder tilbakemeldinger som blir gitt til elevene gjennom chatten, befinner disse 

tilbakemeldingene seg stort sett på prosessnivå. Slike tilbakemeldinger fokuserer på å skape 

en dypere forståelse av læringsstrategier (Hattie & Timperley, 2007). De viktigste 

tilbakemeldingene på dette nivået er å gi elevene verktøy og strategier som de kan bruke når 

de går i gang med å løse oppgaven (Gamlem, 2015). Gjennom chatten gir læreren elevene 

blant annet strategier knyttet til hvordan de skal bygge opp sine avsnitt, sitt språk og til 

tekniske strategier til revideringsfasen. Slike tilbakemeldinger er mer effektive enn 

tilbakemeldinger på oppgavenivå, blant annet fordi disse tilbakemeldingene lettere kan 

overføres til andre oppgaver eleven skal løse framover. Elevene vil alltid ha bruk for å vite 

hvordan de for eksempel kan bygge ut avsnittene sine, eller hvordan de kan bruke ulike 

funksjoner i iPaden når de reviderer tekstene sine. Ingen av tilbakemeldingene som læreren i 

denne studien gir, kan knyttes til det fjerde tilbakemeldingsnivået Hattie og Timperley (2007) 

opererer med, nemlig tilbakemeldinger på selvreguleringsnivå.  

 

De aller fleste tilbakemeldingene som ble gitt på elevtekstene, ble gitt på det lokale 

tekstnivået i teksttrekanten (Hoel, 2000; Hillocks, 1987). Tekstresponsen som både ble gitt 

gjennom markeringene og lydkommentarene, dreide seg i overveiende grad om forhold i 

teksten som er knyttet til grammatikk, rettskriving, ordvalg og setningsoppbygging. Alle 

disse nivåene er å betrakte som lokale tekstnivåer ifølge teksttrekanten. Det er riktignok mer 

nyansert som så, men det er ytterst få tilbakemeldinger som kan knyttes til de globale 

tekstnivåene, og også da er det snakk om forhold ved teksten som handler om å organisere 

innholdet og innholdsaspektet generelt. Det er heller ikke blitt gitt noen tilbakemeldinger på 

det øverste nivået som omhandler informasjon om formålet med skriveoppgaven og hvem 

som er mottakerne (Hoel, 2000; Hillocks, 1987). Dette funnet sammenfaller med funn fra 

tidligere studier, blant annet Kronholm-Cederberg (2009) sin studie, som fant ut at læreren 

stort sett kommenterte på de lokale tekstnivåene. Hvilket nivå tekstresponsen er gitt på, kan i 

stor grad påvirke hvordan elevene reviderer tekstene sine i revideringsfasen. 

 

Avslutningsvis vil jeg også trekke inn viktigheten av timingen for når tekstresponsen blir gitt. 

Flere studier har pekt på at tidspunktet påvirker elevenes læring (Shute, 2008; Bråten & 

Thurmann-Moe, 2002; Engh, 2012; Kvithyld & Aasen, 2011). Når det gjelder tidspunktet for 

når respons på skriving bør gis, er det slik at den bør komme før elevene føler seg ferdig med 

produktet. Bruk av Showbie i denne studien muliggjør nettopp at tekstresponsen enkelt kan 

gis til elevene mens de er i læringsprosessen. I denne studien ser vi at tekstresponsen blir 
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tilgjengelig for elevene umiddelbart etter at den er publisert, og på den måten kan elevene ha 

større nytte av den. Tidspunktet for når tekstresponsen blir gitt, er en viktig del av vurderings- 

og tilbakemeldingsaspektet (Shute, 2008; Engh, 2012; Kvithyld & Aasen, 2011). Ved å gi 

tekstrespons underveis knytter man den til en konkret læringskontekst, noe som også er et 

viktig aspekt ved responsgiving (Hattie & Timperley, 2007).  

 

6.2 Hvordan nyttiggjør elevene seg den digitale 

tekstresponsen i revideringsfasen?  

Hensikten med revideringsfasen er at man med utgangspunkt i den responsen man har fått i 

responsfasen, gjør de endringene som trengs for at teksten skal bli bedre (Dysthe, 1993). Det 

er mye som kan betraktes som revideringer; alt fra å stryke tekstpartier til endringer på 

ordnivå kan regnes å være eksempler på revideringer man gjør i teksten sin. Studiens 

hovedfunn knyttet til det andre forskningsspørsmålet er at elevene i denne studien viser en 

bredde i måten de har nyttiggjort seg den digitale tekstresponsen på. Videre viser analysene 

av elevtekstene at det er store forskjeller i hvordan fokuselevene i studien forholder seg til 

den digitale tekstresponsen, og hvordan de jobber med den i revideringsfasen. Det er også 

avdekket forskjeller i hvorvidt de tre elevene i studien tar tak i tekstresponsen eller ikke. 

Studien min viser at elevene på individnivå tar til seg tekstresponsen på ulike måter. Dette 

gjør dem også i stand til å arbeide med tekstresponsen på ulike måter. I tillegg viser elevene 

at de har ulike «evner» til å bruke tekstresponsen til noe. 

 

Mateusz gjør noen endringer som kan knyttes til det lokale tekstnivået, men gjør ingen 

endringer på det globale tekstnivået (Hoel, 2000; Hillocks, 1987). Dette kan skyldes at den 

digitale responsen han fikk på førsteutkastet sitt, utelukkende handlet om elementer på de 

lokale tekstnivåene. Når man studerer de ulike tekstversjonene til Mateusz, får man inntrykk 

av at han ser på revideringsfasen som en fase der han gjør noen siste endringer før 

innlevering. Det virker ikke som om han har forstått hovedformålet med revideringsfasen, 

nemlig å gjøre endringer på et dypere plan enn kun på det overfladiske nivået (Hoel, 2007). 

Han forbinder revideringsfasen med det Dysthe (1993) kaller for retting, og ikke omskriving. 

Det har blitt pekt på som en stor utfordring at mange elever tror revideringsfasen er synonymt 

med feilretting (Sommers, 1980).  
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Mateusz tar heller ikke tak i og responderer ikke på all den tekstresponsen læreren har gitt 

ham. Dette kan henge sammen med at tekstresponsen han har mottatt, er lagt på et for 

vanskelig nivå. Det kan tenkes at fordi han ikke har tilegnet seg nok kunnskap til å forstå 

tekstresponsen på dette nivået, velger han ikke å forholde seg til den. Det er viktig at 

responsen legges på et nivå rett over elevens eksisterende nivå (Øzerk, 2002). Ligger det to 

hakk over elevens eksisterende nivå, kan det skape utfordringer for eleven. Det er utfordrende 

å gi tekstrespons som hjelper elevene videre i arbeidet deres, fordi det kan være vanskelig på 

den ene siden å vite hva som er elevens faktiske utviklingsnivå, og på den andre siden vite 

hva som er elevens potensielle utviklingsnivå (Vygotsky, 1978). I tillegg er det slik at han 

ikke har klart å overføre de endringene han har gjort på bakgrunn av tekstresponsen, til resten 

av teksten. Dette tyder kanskje på manglende forståelse av tekstresponsen, og kan styrke 

forklaringen om at tekstresponsen er lagt til på et for vanskelig nivå til at han klarer å ta tak i 

denne.  

 

Magnus er den eneste eleven i denne studien som fikk tekstrespons både på det lokale og 

globale tekstnivået (Hoel, 2000; Hillocks, 1987). Han gjorde dermed endringer på begge 

disse tekstnivåene. Det er likevel slik at en overvekt av revideringene han gjorde, er knyttet 

til de lokale tekstnivåene. Dette forteller oss i hvor stor grad lærerens tekstrespons styrer 

elevene i revideringsfasen, særlig de elevene som befinner seg på lav og middels 

måloppnåelse i faget. Magnus skiller seg fra Mateusz på den måten at han responderer på 

mesteparten av tekstresponsen fra læreren og gjør endringer der han prøver å imøtekomme 

lærerens tekstrespons. Han har i likhet med Andrea både klart å overføre tekstresponsen til 

resten av teksten sin, og i tillegg gjort noen egeninitierte endringer. Dette kan tyde på at 

Magnus er litt mindre avhengig av lærerresponsen enn Mateusz, og at han har fått 

tekstrespons som han forstår og ikke minst anerkjenner. En viktig forutsetning for at elevene 

skal jobbe med tekstresponsen, er at de godtar og anerkjenner den (Kronholm-Cederberg, 

2009; Bueie, 2017). Samtidig ser vi også at han i motsetning til Andrea ikke har klare 

strategier han bruker i revideringsfasen. Analysene viser at han reviderer teksten sin på en litt 

tilfeldig måte. Istedenfor å ta selvstendige valg knyttet til tekstresponsen, slik Andrea gjør, 

følger han bare oppfordringen til læreren. I de tilfellene læreren gir ham flere strategier å 

spille på, viser det seg at han bare holder seg til den første strategien læreren peker på. Dette 

ser vi blant annet i eksemplet med tekstresponsen han fikk knyttet til bruken av pronomenet 

den. Istedenfor å variere språket, der han i noen tilfeller erstatter pronomenet med ordet det 

viser til, og i andre tilfeller skriver han eller ho, erstatter han i alle tilfeller pronomenet med 
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substantivet ordet viser til. Det er også den første strategien læreren lanserer i 

lydkommentaren.  

 

Andrea har på sin side forholdt seg annerledes til den digitale tekstresponsen enn både 

Mateusz og Magnus. Hun har gjort endringer knyttet til alt læreren har markert og 

kommentert. I tillegg til responsrelaterte endringer har hun også gjort en rekke egeninitierte 

endringer i teksten sin. De responsrelaterte endringene er knyttet til det lokale tekstnivået, 

fordi tekstresponsen handlet nettopp om forhold på disse nivåene (Hoel, 2000; Hillocks, 

1987), mens mesteparten av de egeninitierte endringene er gjort på det globale tekstnivået 

(Hoel, 2000; Hillocks, 1987). Der Mateusz og til dels Magnus la stor vekt på retting av sin 

egen tekst i revideringsfasen, er Andrea derimot opptatt av omskrivingsdelen (Dysthe, 1993). 

Det er klart at hun også fokuserer på retting, i og med at flesteparten av markeringene legger 

opp til det, men for Andrea sitt vedkommende har ikke dette bidratt til å ta bort 

oppmerksomheten fra de globale tekstnivåene, som i mange tilfeller kan sies å være viktigere 

i et skriveutviklingsperspektiv. Andrea er en sterk skriver, og dette kan være noe av 

forklaringen på at hun på eget initiativ gjorde endringer på det globale tekstnivået, som 

krever mer kognitiv kapasitet enn å jobbe med endringer på et lokalt nivå (Hoel, 2000). Som 

regel er det slik at de sterke skriverne stort sett behersker de lokale nivåene og dermed kan 

konsentrere seg om de globale tekstnivåene (Hoel, 2000). Men i dette tilfellet, når elevene 

skriver på nynorsk, er det slik at det er en del elementer ved det nynorske skriftspråket som 

Andrea heller ikke mestrer, men det å jobbe med disse elementene har altså ikke gått på 

bekostning av andre aspekter ved teksten.  

 

Det er tydelig at Andrea har utarbeidet seg noen klare strategier for hvordan hun jobber med 

de ulike formene for tekstrespons. Dette tyder på at tilbakemeldingspraksisen læreren 

benyttet seg av i denne studien, er en vanlig praksis hos læreren. Men verken Mateusz eller 

Magnus benytter seg av slike strategier. Det kan tenkes at de trenger hjelp av læreren til å 

finne fram til slike strategier. Får de slike strategier, vil dette føre til at det blir enklere for 

elevene å komme i gang og jobbe med revideringen av tekstene. De sterke skriverne har som 

regel utarbeidet strategier de benytter seg av når de arbeider med respons de har fått tekstene 

sine (Dysthe, 1993; Bueie, 2017). I tillegg til dette har Andrea i motsetning til Mateusz klart å 

overføre responsen til resten av teksten. Som det framkommer i analysen av den digitale 

tekstresponsen, var det ikke slik at læreren markerte eller kommenterte alle feil i 

elevtekstene. Det var heller ikke tilfellet at elevene fikk respons på hele teksten, men kun tre 
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av avsnittene. Sluttproduktet skulle ende opp med hele seks avsnitt. Andrea og til dels 

Magnus har altså lagt vekt på tilbakemeldingene også mens de har skrevet de nye 

tekstpartiene. Andrea har gjort dette mer gjennomført enn Magnus. Dette kan enten skyldes at 

hun er mer opptatt av den digitale tekstresponsen, eller så er det mulig at den responsen 

allerede rakk å bli internalisert hos henne, selv om internaliseringsprosessen pleier å ta lengre 

tid enn dette (Tharp & Gallimore, 1988). Det kan også tenkes at læreren klarte å gi 

tekstrespons rett over det faktiske utviklingsnivået til Andrea, slik at responsen ikke lå på et 

så vanskelig nivå at det krevde mye bearbeidelse fra hennes side. På grunn av dette kan 

internaliseringsprosessen ha gått raskere, og Andrea har dermed klart å hjelpe seg selv når 

hun har skrevet videre på teksten sin.  

 

Det er flere studier som skiller mellom hvordan gode skrivere og mindre gode skrivere tar tak 

i responsen fra læreren og reviderer tekstene sine (Sommers, 1980; Bridwell, 1980; Dysthe, 

1993, 2007; Igland, 2008; Bueie, 2017). Funnene i disse studiene samsvarer med funnene i 

denne studien. De mindre gode skriverne gjør stor sett endringer på det lokale tekstnivået, 

mens de sterke skriverne stort sett gjør endringer på det globale tekstnivået (Bridweel, 1980; 

Dysthe, 1993; Igland, 2017). Den overveiende oppmerksomheten på det lokale tekstnivået fra 

lærerens side må sees i sammenheng med det overordnede målet for skriveoppgaven: å 

reflektere over skjønnlitteraturens funksjon og formål, og å øve seg på å skrive tekster på 

sidemålet. Læreren har særlig lagt vekt på den siste delen av målet som dreier seg om å 

skrive tekster på sidemålet. Det kan være lurt å vektlegge delen som Dysthe (1993) kaller for 

rettinger, fordi dette åpner opp for at man kan jobbe med rettskriving og formaltrening mens 

elevene jobber med egne tekster. På den måten er det lettere for læreren å spisse hjelpen, 

samtidig som elevene vil se nytteverdien av å lære seg reglene som kreves for å rette opp sine 

egne feil (Flaten & Korsvold, 1989).  

 

Elevene brukte iPad og tilhørende applikasjoner også når de jobbet med revidering av 

tekstene sine. Læreren la opp skriveforløpet på en slik måte at elevene var nødt til å bruke 

applikasjonen Showbie underveis i skrivingen. Teknologitilgangen i klassen som elevene i 

denne studien tilhører, er stor, og læreren bruker de digitale verktøyene som en integrert del 

av den daglige undervisningen. Bruken av slike digitale verktøy eller «tools» påvirker 

skriveprosessen, de læringsaktivitetene læreren legger opp til, og måten man jobber med 

vurdering på (Lund et al., 2013). Dette ser vi også i denne studien. Måten læreren har lagt 

opp skriveprosessen på, blir i stor grad styrt av de mulighetene som ligger i det digitale 



 

 

  91 

verktøyet. Dette funnet samsvarer ikke med funnene i studien til Kongsgården og Krumsvik 

(2013). De konkluderte med at selv om teknologitilgangen til læreren og elevene i studien 

deres var stor, var det likevel slik at de digitale verktøyene ble brukt på en tilfeldig måte og 

var lite integrert i undervisningen. De fant også ut at elevene i liten grad ble involvert i 

vurderingsfellesskapet, og at læreren ikke så mulighetene som lå i teknologien for å få til 

dette. Det siste funnet samsvarer derimot med funnene i denne studien. Heller ikke i denne 

studien legger læreren opp til at elevene inkluderes i vurderingsfellesskapet, selv om 

teknologien som brukes, muliggjør nettopp dette. Dette tyder også på at bruk av teknologi 

ikke nødvendigvis bidrar til å endre lærerens praksis.  

 

6.3 Hvordan opplever elevene de ulike formene for 

digital tekstrespons?  

Når det gjelder tekstrespons som ble gitt til elevene gjennom digitalt blekk, opplevde elevene 

det som svært tidkrevende å finne ut av hvorfor læreren hadde markert de ulike ordene og 

frasene i tekstene deres. Særlig Mateusz ytret seg kritisk til den måten å gi tekstrespons på, 

og savnet små kommentarer der læreren kom med hint om hvorfor hun hadde markert de 

ulike ordene eller frasene, og ikke minst informasjon om hvordan han skulle jobbe med disse 

markeringene. Dette tyder på, som jeg var inne på i forrige delkapittel, at Mateusz mangler 

strategier for hvordan han skal gå i gang med revideringen av tekstrespons gitt gjennom 

digitalt blekk. Dette indikerer også at en elev som befinner seg på lavt eller nedre sjikt av 

middels måloppnåelse, muligens trenger mer informasjon enn den som blir gitt gjennom 

markeringer og små kommentarer i teksten. Selv om mange av markeringene og 

kommentarene ble kommentert i lydkommentarene, er det ikke sikkert at Mateusz klarte å se 

at tekstresponsen inngikk i et samspill. Dette kan være noe av årsaken til at han ikke tok tak i 

og jobbet med all tekstresponsen han hadde fått på førsteutkastet sitt.  

 

Både Andrea og Magnus trakk fram tidsaspektet, og de kommenterte at det tok mye tid å 

jobbe med markeringene i tekstene. Andrea var betydelig mer positiv til denne formen for 

tekstrespons, og følte at hun lærte mer når hun måtte gjøre mer av jobben selv. Selv om 

Andrea også trekker fram tidsbruken, er det likevel ikke sikkert at hun brukte like lang tid 

som de andre elevene. I tillegg klarte hun å ha et læringsperspektiv på det, og hun sa selv at 

hun så nytteverdien i å finne ut av feilen selv. Dermed er det nærliggende å tro at hun i større 

grad klarte å motivere seg selv til å gjøre jobben, nettopp fordi hun så hvilken læringseffekt 
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det har på henne. I sin studie kom Kronholm-Cederberg (2009) fram til at flere av elevene 

ikke forsto lærerkommentarene, nettopp fordi de ikke forsto intensjonen bak dem. Dette er 

interessant i forhold til det Mateusz trekker fram. Han klarer heller ikke å se intensjonen eller 

formålet bak tekstresponsen, og da er det ikke lett å forholde seg til den. Han trenger på 

mange måter en klarere instruks i hvordan han skal forholde seg til markeringene i teksten. 

Det er viktig å understreke at Kronholm-Cederberg (2009) studerer respons elevene fikk på et 

ferdig produkt, men det er fortsatt interessant å se funnet opp mot det Mateusz ytrer i min 

studie. Kronholm-Cederberg (2009) hevder også at elevene imøtegår kommentarene enten 

med aksept/forståelse, ambivalens/ikke forståelse eller protest/forståelse. Tar man 

utgangspunkt i disse kategoriene, beveger Mateusz seg stort sett mellom aksept/forståelse og 

ambivalens/ikke forståelse knyttet til markeringene, mens Andrea og Magnus stort sett 

aksepterer/forstår tekstresponsen som ble gitt gjennom digitalt blekk.  

 

Alle tre elevene var derimot svært positive til tekstresponsen de fikk gjennom 

lydkommentarene. Noe av grunnen til dette var, som de pekte på i intervjuene, at de opplevde 

at de fikk utfyllende informasjon om hva de hadde fått til, og hva de måtte jobbe videre med. 

Med andre ord stemmer oppfatningene elevene har om hva som er god tekstrespons, med det 

som forskningen har kommet fram til (Broadfoot et al., 2002; Hattie & Timperley, 2007). I 

tillegg trakk de fram det mellommenneskelige aspektet ved kommentarene, og alle tre 

elevene hevdet at det hadde en positiv effekt på måten de jobbet med tekstresponsen på i 

revideringsfasen. Måten læreren snakket til elevene på gjennom lydkommentarene, hadde 

altså en positiv effekt på elevene. De pekte også på at de opplevde tekstresponsen som 

direkte og nær. Dette funnet samsvarer med funn Gamlem (2015) gjorde i sin studie. Elevene 

i hennes studie pekte også på at det hadde positivt effekt på dem når de opplevde at 

informasjonen de fikk gjennom tilbakemeldingene, var individuell rettet. Gamlem og Smith 

(2013) undersøkte også hvilken tilbakemeldingspraksis elevene synes var nyttige for deres 

læring. Det de fant, var at elevene foretrakk tilbakemeldinger av type D som ble gitt gjennom 

dialog, og som fortalte elevene hva de skulle gjøre for å komme seg videre i læringen, og 

hvordan (Gamlem & Smith, 2013). Selv om tekstresponsen som ble gitt gjennom 

lydkommentarene i min studie, ikke ble gitt gjennom dialog, har denne tekstresponsen 

fortsatt det muntlige preget som skriftlig tekstrespons ikke har. Dette funnet sett i 

sammenheng med det Gamlem og Smith (2013) fant, kan tyde på at elevene muligens forstår 

og ikke minst er mer mottakelige for tekstrespons når den blir gitt muntlig. Likevel kan man 
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ikke slå fast dette bare fordi to studier peker i den retningen, men dette er noe som man kan 

undersøke i videre forskning.  

 

Elevene i studien synes også at det var mer motiverende å få tekstrespons gjennom 

lydkommentarene. Slik vi så i analysekapitlet, la læreren betydelig vekt på å virke støttende 

og oppmuntrende gjennom lydkommentarene. Dette kan være en mulig årsak til at elevene 

opplevde den typen tekstrespons som mer motiverende enn de andre formene. Det er gjort lite 

forskning på bruk av digital teknologi og motivasjon, men noe forskning viser at bruk av 

teknologi i noen tilfeller kan fremme motivasjon (Stubdal, 2013). Engh (2012) hevder også at 

man gjennom interaksjon kan styrke relasjonene til elevene, noe som igjen gjør det lettere å 

skape motivasjon hos dem. Selv om læreren og elevene ikke hadde interaksjon med 

hverandre gjennom lydkommentarene, var det slik at flere av elevene oppfattet denne 

enveiskommunikasjonen som en samtale der læreren snakket direkte til dem.  

 

I den teoretiske gjennomgangen så vi at Engh (2012) peker på to utfordringer ved muntlig 

respons. I denne studien ser vi at læreren ved å benytte seg av teknologien som er 

tilgjengelig, løser disse utfordringene. Den ene utfordringen var at muntlig respons gjennom 

dialog fort blir glemt av eleven (Engh, 2012). Ved å spille inn lydkommentarer i Showbie 

unngår man denne utfordringen. De lydkommentarene som spilles inn i Showbie, og som blir 

plassert i elevtekstene, vil alltid ligge der, og elevene kan når som helt gå inn i tekstene sine 

og høre på disse kommentarene. I tillegg peker Engh (2012) på at det er stor fare for at den 

muntlige responsen blir så ordrik at det forvirrer eleven, og gjør det vanskelig for ham eller 

henne å vite hva som er veien videre. Dette kaller han for killer feedback (Engh, 2012, s. 

109). Dette unngår læreren også ved å konsentrere seg om en tilbakemelding av gangen, og 

ved å plassere tekstresponsen så nær det tekstelementet som det gis tilbakemelding på, som 

mulig. I tillegg er det ikke slik at det finnes noen begrensninger i antall ganger en elev kan 

høre på en lydkommentar. På den måten kan eleven høre på lydkommentaren igjen om det er 

noe som virker uklart, eller hvis det er elementer ved tekstresponsen elevene ikke får med seg 

ved første gjennomgang. Det sistnevnte er ikke mulig hvis den muntlige responsen ikke tas 

opp på noe vis.  

 

Det var delte meninger om tekstresponsen elevene fikk gjennom chattefunksjonen. Andrea og 

Magnus var positiv til denne måten å få respons på, mens Mateusz forsto ikke poenget med å 

gi felles tekstrespons gjennom felleschatten. Andrea trakk også fram at denne formen for 
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tekstrespons virket motiverende, fordi hun da så at andre også måtte jobbe med det samme 

som hun måtte ta tak i. En overvekt av den tekstresponsen som ble gitt gjennom felleschatten, 

tok for seg tekstelementer som kan knyttes til de globale tekstnivåene. En studie gjennomført 

av Bueie (2016) viser at elevene foretrekker kommentarer på nettopp dette nivået. Elevene i 

denne studien synes denne typen tekstrespons gitt gjennom felleschatt ble for generell. De 

trekker også fram usikkerhetsmomentet knyttet til tekstresponsen, og både Magnus og 

Mateusz sier at det var vanskelig å vite om tekstresponsen angikk tekstene deres eller ikke. 

Begge hevdet også at de hadde jobbet annerledes med tekstresponsen om den hadde blitt gitt 

direkte i tekstene deres. Også Andrea sier at hvis den samme tekstresponsen var personlig 

utformet med utgangspunkt i teksten hennes, hadde det vært enklere å forholde seg til den. 

Dette tyder på at det er viktig for elevene i denne studien at tekstresponsen er direkte knyttet 

til tekstene de har skrevet. Dette var noe av det de trakk fram som de synes var positivt med 

lydkommentarene.  
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7 Avsluttende kapittel 
 

7.1 Hovedfunn og konklusjon  

I denne studien har hovedmålet vært å få økt innsikt i bruk av digital tekstrespons på 

elevtekster i norskfaget. Jeg har undersøkt problemstillingen min fra tre ulike innfallsvinkler. 

Gjennom de tre forskningsspørsmålene har jeg forsøkt å få innblikk i hva som kjennetegner 

lærerens digitale tekstrespons, hvordan elevene nyttiggjør seg den, og hvordan de opplever de 

ulike formene for digital tekstrespons. Hvert av disse tre forskningsspørsmålene har munnet 

ut i hovedfunn som kan knyttes til problemstillingen. Jeg kan på bakgrunn av funnene ikke 

trekke en generaliserbar konklusjon, noe som heller ikke har vært målet med studien. Det 

denne studien derimot bidrar med, er økt kunnskap om hvordan digital tekstrespons kan se ut, 

og innsikt i hvordan tre ungdomsskoleelever på tiende trinn forholder seg til og ikke minst 

opplever den typen respons på sine skriftlige arbeider.  

 

Innføringen av digital teknologi og digitale verktøy i skolen er ikke synonymt med at det 

skjer endringer (Gilje, 2017). Dette har også denne studien vist. Ved å ta i bruk den digitale 

læringsapplikasjonen Showbie åpner læreren riktignok opp for at man kan løse noen av de 

tidligere oppgavene på en ny måte, men samtidig ser vi at mye av tilbakemeldingspraksisen 

til læreren ikke har endret seg, selv om den skjer i en ny form. Den digitale tekstresponsen 

som ble gitt gjennom digitalt blekk i form av markeringer og korte kommentarer direkte i 

elevtekstene, og tekstresponsen som ble gitt gjennom chattefunksjonen, ligner i stor grad på 

den praksisen vi har sett i tidligere studier. Det har nemlig vært mulig å kommentere på disse 

måtene lenge før Showbie sin eksistens, da de i stor grad ligner på «analog» tekstrespons, det 

vil si den tradisjonelle «rødpennen» i elevenes utskrevne tekster. Tekstresponsen som ble gitt 

gjennom chattefunksjonen, fungerer dessuten på mange måter som den typiske 

sluttkommentaren som har vært vanlig å gi til elevens tekst.  

 

Likevel har studien vist at Showbie også har funksjoner som kan bidra til å løse noen 

utfordringer vi har i dag, og i enkelte tilfeller bidra til å forbedre lærerens 

tilbakemeldingspraksis. Det denne studien særlig har fått fram, er hvordan de digitale 

lydkommentarene blir liggende i elevtekstene, slik at man unngår at muntlige kommentarer er 

«flyktige» på samme måte som en samtale er. I tillegg pekte elevene på at de digitale 
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lydkommentarene hadde en motiverende effekt på dem. Bruk av applikasjonen Showbie 

gjorde noe med motivasjonen deres, og dette bidro ifølge elevene selv til å gjøre det lettere 

for dem å sette i gang med å revidere tekstene sine.  

 

Selv om bruk av digitale verktøy gir muligheter vi ikke hadde tidligere, har læreren fortsatt 

en viktig rolle når det kommer til det å gi elevene tekstrespons. Selv om måten læreren gir 

denne på, endres når man tar i bruk digitale verktøy, viser likevel denne studien at lærerens 

tilbakemeldingspraksis spiller en langt viktigere rolle for hvordan elevene reviderer tekstene 

sine. I mange tilfeller er elevene mer opptatt av måten tekstresponsen er utformet på, og ikke 

av hvordan den blir formidlet, Samtidig ser man i denne studien at det ikke er negativt at 

læreren tar i bruk nye måter å gi tekstrespons på, særlig hvis man tar i betraktning hva 

elevene tenker om de digitale lydkommentarene.  

 

7.2 Didaktiske implikasjoner  

Denne studien har avdekket hvordan én norsklærer på tiende trinn praktiserer digital 

tekstrespons. Funnene i studien er relevante for fagdidaktikken. Først og fremst bekreftes 

viktigheten av at elevene får både skriftlig og muntlig respons underveis i skriveforløpet. 

Denne underveis-responsen opplever elevene som både motiverende og ikke minst nyttig, 

fordi de kan ta den i bruk for å forbedre det produktet de jobber med der og da. Ved å ta i 

bruk digitale verktøy kan man også plassere tekstresponsen på en strategisk måte. I studien så 

vi dessuten at plasseringen av lydkommentarene ikke var tilfeldig, men knyttet direkte til de 

stedene i teksten som lydkommentarene dreide seg om. Plasseringen gjorde det etter alt å 

dømme også lettere for elevene å ta utgangspunkt i tekstresponsen i revideringsfasen.  

 

De ulike funksjonene som ble benyttet til å gi elevene digital tekstrespons, fungerte i et 

samspill med hverandre. Dette var likevel ikke klart for alle elevene i denne studien, noe som 

etter alt å dømme bidro til litt frustrasjon blant dem. Uklarheten var særlig knyttet til 

markeringene i teksten som noen av elevene ikke helt forsto. Dette viser hvor viktig det er å 

ha med seg elevene inn i den digitale virkeligheten, blant annet ved å gjøre dem bevisst på 

hvordan man som lærer gir tekstrespons ved hjelp av digitale verktøy. Ikke minst er det viktig 

å fortelle elevene hvordan de skal forholde seg til de ulike formene for tekstrespons. Man kan 

altså ikke ta for gitt at elevene selv finner ut av det. Det er mulig noen elever klarer det, men 
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det vil alltid være elever som trenger konkrete råd og strategier for hvordan de skal forholde 

seg til for eksempel ulike former for digital tekstrespons. 

 

Vi har også sett at selve skriveprosessen kan legges opp på en effektiv måte ved å ta i bruk 

digitale verktøy. Læreren har på den måten bedre oversikt over skriveforløpet elevene er i, og 

kan når som helst gå inn i elevtekstene og gi tekstrespons og veiledning underveis. Det er 

også viktig at læreren hele tiden klargjør målet med skrivingen eller vurderingen overfor 

elevene. På den måten gjør en det lettere for elevene å beholde konsentrasjonen om oppgaven 

gjennom hele skriveforløpet.  

 

7.3 Videre studier  

Digital tekstrespons på elevtekster i norskfaget er et kunnskapsfelt det er forsket lite på. Dette 

temaet kan en derfor utforske fra flere ulike innfallsvinkler for å opparbeide seg mer 

kunnskap. I denne studien har jeg undersøkt den digitale tekstresponsen fra et elev- og 

«verktøyperspektiv» gjennom at jeg har eksplorert hva som er mulig med Showbie. Det 

hadde vært interessant å undersøke hva lærere tenker om en slik praksis, og ikke minst 

hvordan bruken av digital tekstrespons påvirker vurderingspraksisen deres. Selv om det første 

forskningsspørsmålet mitt nettopp tar for seg lærerens praksis, hadde det vært interessant å 

gjennomføre en studie med et enda tydeligere lærerperspektiv. Et annet naturlig neste steg vil 

være å gjennomføre en tilsvarende studie i en større skala. Gjerne på videregående-nivå, 

særlig med bakgrunn i at digitale én til én-løsninger har vært tilgjengelige på dette nivået i 

flere år enn på ungdomstrinnet, der jeg har gjennomført min studie.  

 

Applikasjonen Showbie, som er undersøkt i denne studien, åpner blant annet opp for at 

elevene kan ha dialog med læreren gjennom lydkommentarer og chat. I denne studien var det 

kun læreren som benyttet seg av slike kommentarer, og som kommuniserte ut til elevene 

gjennom chatten. Med bakgrunn i dette hadde det vært interessant å undersøke hva som skjer 

når man åpner opp for at elevene kan respondere på tekstresponsen gjennom lydkommentarer 

og/eller gjennom chatten. Ettersom digitale verktøy også muliggjør at medelevene i større 

grad kan involvere seg i hverandres arbeid, hadde det vært spennende å se nærmere på 

nettopp hvordan man kan involvere medelevene i et vurderingsfellesskap ved å bruke digitale 

verktøy.  
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Vedlegg B: Godkjenning NSD 
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Vedlegg C: Intervjuguide  
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Vedlegg C: Observasjonsskjema  
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