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Sammendrag 
I denne studien undersøker jeg hvordan fire norsklærere underviser i førskrivingsfasen. 

Bakgrunnen for valg av tema er at lærere har oppgitt at de bruker førskrivingsfasen og at de 

synes den er viktig i skriveprosessen (Roe & Helstad, 2014). Det er imidlertid få studier som 

undersøker hvordan lærere underviser i førskrivingsfasen og hvilke metoder de bruker. 

Problemstillingen i denne studien er: Hvordan underviser fire norsklærere på ungdomstrinnet 

i førskrivingsfasen? For å svare på problemstillingen undersøker jeg hvilke førskrivings-

metoder lærerne bruker, hvordan de jobber innenfor metodene og om det er noen forskjeller i 

undervisningen mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Hensikten med studien er å tilføre ny 

kunnskap til forskningsfeltet om førskriving i norskfaget. Studiens teoretiske grunnlag er 

knyttet til skriving i norskfaget, den prosessorienterte skrivepedagogikken og 

førskrivingsfasen især. Min studie har et kvalitativt forskningsdesign og metoden jeg bruker 

er videoobservasjon. Studien tar utgangspunkt i videodata fra LISA-prosjektet (Linking 

Instruction and Student Achievement).  

 

Analysen av videomaterialet viser at elevene jobber prosessorientert med skriving. I 

oppgavens teorikapittel skisserer jeg fem førskrivingsmetoder, og analysen viser at lærerne 

vektlegger bruken av disse ulikt. Alle lærerne bruker minst tre av metodene og det er lærerne 

som underviser i sakprosa som benytter flest. Innenfor de ulike førskrivingsmetodene er det 

følgende aktiviteter som har størst forekomst i begge sjangre: idémyldring, rammer for 

skrivingen og samtaler om skrivesituasjonen. Underveis veileder lærerne elevene og de fleste 

lærerne modellerer skriveprosessen. Et funn fra analysen viser at det er hensiktsmessig å 

benytte metoden dialog om skriveoppgaven, fordi elevene virker bedre forberedt når de får 

muligheten til å både stille spørsmål om oppgaveteksten og dele sine tanker om innhold. Et 

annet viktig funn er at formålet med de ulike aktivitetene bør være tydelig for elevene, enten 

ved at læreren forteller det eksplisitt eller ved at elevene ser overføringsverdien mellom 

aktivitetene og skriveoppgaven. Funn fra analysen viser at kvalitet veier tyngre enn kvantitet, 

og at elevene ser ut til å være bedre forberedt til skriveoppgaven om de har forstått hvorfor de 

skal arbeide med ulike førskrivingsaktiviteter.  
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1 Innledning 
Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan fire lærere på åttende trinn 

underviser i førskriving. I prosessorientert skriving er det vanlig å dele skriveprosessen inn i 

ulike faser, for eksempel førskriving, skriving, respons, omarbeiding og sluttvurdering 

(Dysthe & Hertzberg, 2015). Førskrivingsfasen er den første skrivefasen i den 

prosessorienterte skrivepedagogikken, og tar for seg de ulike måtene læreren forbereder 

elevene på en skriveoppgave. Dysthe og Hertzberg (2015) hevder at lærere underviser 

prosessorientert i dag uten å nødvendigvis benytte alle fasene, og dette er inntrykket jeg også 

sitter igjen med etter flere år med vikarjobbing og undervisningspraksis. Jeg har erfart at å 

jobbe prosessorientert på mange måter kan hjelpe elevene gjennom skriveprosessen, og at en 

god førskrivingsfase langt på vei legger et godt grunnlag for skrivingen. Undersøkelser av 

prosessorientert skriving i skolen før og etter innføringen av L97, viser at lærere mener det er 

viktig med en idéfase i forkant av en skriveoppgave, og at bruken av fasen har hatt en jevn 

økning fra 1996 til 2013 (Roe, 2003; Roe & Helstad, 2014). På bakgrunn av dette mener jeg 

det er nyttig å se på hvordan noen norsklærere underviser i førskrivingsfasen, hvilke metoder 

som blir brukt og samtidig trekke frem det som ser ut til å fungere godt. Det overordna målet 

med denne studien er derfor å tilføre ny kunnskap til forskningsfeltet på førskriving i 

norskfaget. 

1.1 Bakgrunn og tema 
Det er flere gode grunner til at et fokus på undervisning i førskrivingsfasen har norskdidaktisk 

relevans. En bakgrunn for temavalg er fordi skriving er i alle fag som én av fem 

grunnleggende ferdigheter. Med dagens fornyelse av læreplanen blir de grunnleggende 

ferdighetene med videre, og det er norskfaget som kommer til å ha særlig ansvar for 

skriveopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2016). Dette gjør at det er særlig viktig å 

undersøke undervisningspraksisen til norsklærere ved ulike skoler. En annen bakgrunn for 

temavalg var at lærere har oppgitt at førskrivingsfasen er viktig for elevers skriving (Roe & 

Helstad, 2014). Det er derfor interessant å undersøke hvordan lærere underviser i fasen og om 

dette er i tråd med forskning om hva god skriveopplæring er.  
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Den prosessorienterte skrivepedagogikken ble introdusert for norske lærere på 1980-tallet 

(Roe, 2003). Undersøkelser fra 1996 og 2002 viser at bruken av fasen var omtrent den samme 

begge årene, der henholdsvis 23% i 1996 og 31% i 2002 oppga at de alltid benyttet denne 

fasen i skriving. Idéfasen, som i denne oppgaven vil bli omtalt som førskrivingsfasen, er den 

aktiviteten som scoret høyest i brukshyppighet både i 1996 og 2002 av fem oppgitte utsagn: 

idéfase, responsgrupper, lærerrespons, lærer skriver selv og tekstene publiseres. Det er 

idéfasen de fleste lærerne synes er viktigst av ulike utsagn i både 1996 og 2002 (s. 27). De 

oppgir også at de synes veiledning underveis er viktig, samt at elevene utvikler egen 

vurderingsevne gjennom å vurdere medelever. Roe og Helstad (2014, s. 178) gjennomførte en 

lignende undersøkelse i 2013, som viser at bruk av idéfasen i undervisningen økte fra 44% i 

1996 til 63% i 2013. Dette viser en jevn økning, noe som gjør at det er grunner til å tro at 

idéfasen er mye brukt også den dag i dag.  

I anledning fagfornyelsen har det blitt utarbeidet kjerneelementer i alle fag, som i 2018 ble 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Kjerneelementene reflekterer det viktigste i fagene, og 

legger føringer for utarbeiding av de nye læreplanene. I norskfaget innebærer dette blant annet 

en endring ved at faget i større grad skal eksperimentere, og at det i videregående skole skal 

fokuseres på akademisk skriving (Kunnskapsdepartementet, 2018a). De seks 

kjerneelementene i norskfaget er: 

1) Tekst i kontekst 2) Kritisk tilnærming til tekst 3) Muntlig kommunikasjon 4) Skriftlig 
tekstskaping 5) Språket som system og mulighet 6) Språklig mangfold. 
(Kunnskapsdepartementet, 2018b). 

 

Kjerneelementet «Skriftlig tekstskaping» innebærer blant annet at elever skal kunne skrive 

tekster i ulike sjangre og med ulike formål. Dette er relevant for førskrivingsfasen fordi 

forskning viser at formålet med skrivingen bør være eksplisitt (Smidt, 2011). «Språket som 

system og mulighet» handler blant annet om at elevene skal «beherske etablerte språk- og 

sjangernormer, men også kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative 

måter» (Kunnskapsdepartementet, 2018b). For å gjøre elevene i stand til å utforske språket, 

trenger de trening i å bli bedre skrivere som mestrer ulike sjangerkonvensjoner.   

Med dette i bakhodet, er det interessant å undersøke idéfasen i dagens ungdomsskole. Mitt 

hovedfokus er ikke knyttet til forekomsten av førskrivingsfasen, men derimot hvilke 
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førskrivingsmetoder som lærerne legger opp til, og hvordan de underviser i førskrivingsfasen. 

For å undersøke dette tar jeg utgangspunkt i videodata fra den store klasseromsstudien LISA 

(Linking Instruction & Student Achievement). Grunnen til at LISA-materialet med fordel kan 

brukes til å belyse dette, er at det omfatter 47 norskklasserom og 178 norsktimer der lærerne 

ikke har fått beskjed om å undervise i noe spesielt tema, men der skriveundervisning naturlig 

forekommer i flere av timene (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017). Blant disse er det noen av 

klasserommene som fokuserer på førskrivingsfasen. De fire lærerne jeg har valgt ut har med 

ulike metoder fra førskrivingsfasen.  

1.2 Problemstilling 
I denne studien skal jeg se på fire læreres undervisning i førskrivingsfasen.  

Problemstillingen min er:  

Hvordan underviser fire norsklærere på ungdomstrinnet i førskrivingsfasen? 

For å belyse den overordna problemstillingen er den delt inn i tre forskningsspørsmål: 

I. Hvilke skrivemetoder bruker lærerne i førskrivingsfasen? 

II. Hvordan jobber elevene med de ulike skrivemetodene? 

III. Kan det observeres forskjeller i førskrivingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur? 

 

Hensikten med masteroppgaven er altså å undersøke hvilke skrivemetoder lærerne bruker i 

førskrivingsfasen, hvordan det arbeides med de ulike metodene og om den sjangeren elevene 

skal skrive påvirker innholdet i førskrivingsfasen. Jeg ser på førskrivingsfasen i forkant av en 

lengre skriveoppgave, og med lengre skriveoppgave mener jeg en skriveoppgave som det skal 

jobbes med over flere skoletimer. For å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene 

benytter jeg videodata fra LISA-studien. Utvalget mitt er på undervisningstimer fra fire 

klasserom der førskriving er hovedaktiviteten. 
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1.3 Studiens avgrensninger 
Gjennom videodata observerer jeg hva lærerne i utvalget gjør og sier. At jeg benytter 

observasjonsdata gjør at jeg ikke kan si noe om lærerne bevisst underviser i ulike metoder for 

å fremme elevenes skrivekompetanse, eller hva slags kunnskap lærerne har om 

førskrivingsfasen. Hensikten med studien er derfor å si hva som skjer og ikke hvorfor det 

skjer. Jeg har ikke oversikt over hvilke klasser som eventuelt jobber prosessorientert med 

skriving uten å inkludere førskrivingsfasen, og kan derfor ikke si noe om dette er en tendens 

blant norsklærere. En annen viktig avgrensning handler om at jeg ikke studerer hvordan 

skriveprosessen i de andre fasene foregår, og derfor heller ikke kan si om førskrivingsfasen 

har hatt en positiv innvirkning på skriveprosessen og det endelige produktet. Det er heller 

ikke formålet med min studie, men derimot å se på hvordan førskrivingsfasen blir lagt til rette 

for noen norskklasser på ungdomstrinnet. I oppgavens diskusjonskapittel vil jeg likevel 

poengtere om undervisningen i førskrivingsfasen i de ulike klassene ser ut til å forberede 

elevene til skriveoppgaven.  

1.4 Kart over videre lesing 
Denne masteroppgaven er organisert i seks kapitler. I dette delkapittelet har jeg gjort rede for 

masteroppgavens norskdidaktiske relevans, bakgrunn for studien og problemstilling. I kapittel 

2 gjennomgås relevant litteratur knyttet til blant annet skriving i skolen og den 

prosessorienterte skrivepedagogikken med et særlig fokus på førskrivingsfasen. Jeg gjør også 

rede for tidligere forskning knyttet til norske elevers skriving og førskrivingsfase. I kapittel 3 

presenterer jeg det metodiske opplegget for oppgaven, med forskningsdesign, utvalg, 

videobservasjon og oppgavens validitet og relabilitet. Kapittel 4 gir en oversikt over funnene i 

videoanalysen. Disse er organisert etter skole, der jeg kontekstualiserer timene, før jeg gir et 

innblikk i hvilke førskrivingsmetoder som finner sted og hvordan de brukes. I kapittel 5 

diskuterer jeg mine observasjoner og funn i lys av teori og tidligere forskning. I kapittel 6 

oppsummerer jeg oppgavens hovedfunn og svarer på problemstillingen, samt kommer med 

didaktiske implikasjoner og forslag til videre forskning. 
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2 Teori og tidligere forskning 
Med utgangspunkt i teoretisk rammeverk vil jeg presentere teorier som er relevante for 

diskusjonskapittelet senere i oppgaven. Hensikten med teorikapittelet er å vise hva skriving i 

norskfaget i dag forstås som, hva skriving som grunnleggende ferdighet innebærer, og å sette 

førskrivingsfasen inn i den prosessorienterte skrivepedagogikken. Jeg søker å svare på 

problemstillingen Hvordan underviser fire norsklærere på ungdomstrinnet i 

førskrivingsfasen? Her avgrenser jeg oppgaven til å omhandle alt som skjer i skriveprosessen 

før elevene skal skrive en lengre tekst, for eksempel en fagartikkel eller en fortelling.  

I teorikapittelets første delkapittel 2.1 vil jeg presentere relevant teori om skriving i norskfaget 

for elever på ungdomstrinnet. Videre vil jeg gi en gjennomgang av prosessorientert skriving i 

delkapittel 2.2. Prosessorientert skrivepedagogikk dreier seg kort sagt om å gi elevene hjelp 

og støtte før, under og etter en skriveoppgave, og det er vanlig å dele denne skriveprosessen 

inn i faser. I ulike bøker og artikler er denne inndelingen i faser noe ulik, men prinsippet er 

det samme: elevene skal, gjennom samarbeid og veiledning fra medelever og lærer, jobbe seg 

gjennom skriveprosessen fra idé til ferdig produkt. Fasen jeg vil fokusere på kalles idéfasen, 

førskrivingsfasen eller komme-i gang-fasen og denne gjør jeg rede for i delkapittel 2.3. I 

delkapittel 2.4 presenterer jeg en gjennomgang av tidligere forskning om førskrivingsfasen og 

elevers skriving. I delkapittel 2.5 oppsummerer jeg kapittelet. I oppgavens diskusjonskapittel 

vil jeg knytte denne teorien og forskningen opp mot datamaterialet og egne funn.  

2.1 Skriving i norskfaget 

2.1.1 Skriving som grunnleggende ferdighet 

Med lærerplanen Kunnskapsløftet (K06) ble det innført grunnleggende ferdigheter i alle fag. 

Disse grunnleggende ferdighetene gjelder skriving, muntlighet, lesing, regning og digitale 

ferdigheter, og alle faglærere deler dette felles undervisningsansvaret (Dysthe & Hertzberg, 

2015, s. 31). Vedtaket om å satse på grunnleggende ferdigheter i norsk skole virket da som en 

gjennomgripende reform. Fokuset på å gjøre elevene i stand til å kunne snakke, skrive og lese 

relevant i de ulike fagene ble sett på som fagenes overordna mål. Dette gjelder både 

teoretiske- og praktiske fag, slik som for eksempel yrkesfag. Ferdighetene er også knyttet til 
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læring generelt, og ikke bare til å uttrykke seg fagrelevant (Berge, 2005). Dette underbygger 

professor i pedagogikk Olga Dysthe og professor i norskdidaktikk Frøydis Hertzberg (2015, s. 

31) der de skriver at ferdigheter i å lese og å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig anses 

som viktige, fordi dette er ferdigheter som trengs for å lære et fag og for å lykkes i 

jobbmarkedet. Professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge (2005) understreker at 

grunnleggende ferdigheter i alle fag ikke må reduseres til kun skriving, lesing og snakking, 

men at de gjelder læring både i- og på tvers av fag. Kunnskapsløftet blir ansett for å være en 

literacy-reform, der skriftkyndighet ses på som grunnlaget for all læring. Berge (2005, s. 4) 

hevder at Kunnskapsløftet som en literacy-reform er i tråd med internasjonal forskning knyttet 

til utdanning og læring, og at det derfor var riktig av Stortinget å i 2004 vedta innføringen av 

grunnleggende ferdigheter i alle fag:  

For en stor del er forutsetningen for skolen som institusjon at den oppvoksende slekt skal 

tilegne seg grunnleggende ferdigheter i avansert språklig aktivitet. På skolen lærer man seg å 

ta i bruk fagenes tekstnormer. Ved å tre inn i skolen blir man deltaker i en tekstkulturell 

dannelsesreise fra det hjemlige, naive og naturlige til det fremmede, komplekse og kulturelle. 

Skolen er fra begynnelsen av først og fremst et skriftkulturelt basert moderniseringsprosjekt. 

Når Stortinget fatter vedtak om grunnleggende ferdigheter, gjør stortingsrepresentantene ikke 

annet enn å ta denne tradisjonen på alvor, og forholder seg på en realistisk måte til at det 

moderne samfunnet i så å si alle sektorer forutsetter at alle medborgere tilegner seg avanserte 

og krevende lese-, skrive og muntligferdigheter. (Berge, 2009, s. 4).  

 

Læreplaner er statlig regulert, og forteller noe om hva elevene er forventet å kunne etter endt 

skolegang. De har også som hensikt å ivareta elevers rettigheter. Felles for alle læreplaner i 

K06 er at de oppgir formålet med faget, hovedområdene, grunnleggende ferdigheter, 

kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering (Utdanningsdirektoratet, 2016). Per i dag 

foregår det en fornyelse av den foreliggende læreplanen i norsk skole. På tross av dette 

arbeidet, vil de fem grunnleggende ferdighetene fortsette å være gjeldende i den kommende 

læreplanen og de skal innarbeides i læreplaner der det er relevant (Kunnskapsdepartementet, 

2016, s. 32). Masteroppgaven min tar utgangspunkt i den læreplanen som ligger til grunn i 

dag, K06, men kunnskapen om at denne snart endres er likevel viktig å ha i mente. 
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Når denne masteroppgaven undersøker undervisning i skriving i norskfaget på 8.trinn, er det 

relevant å gjøre rede for noen av kompetansemålene som er førende for norskundervisningen. 

Etter endt 10. klasse er elevene forventet å kunne:   

 

skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder 
 

planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i 
prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 
 

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

skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål 
med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium.  

(Utdanningsdirektoratet, 2013). 

 

Formålet med skriving som grunnleggende ferdighet i fagene er å fremme læring, ruste opp 

for deltakelse i arbeidslivet og demokratiet, og bidra til å utvikle egen identitet 

(Utdanningsdirektoratet, 2014a). Ifølge Berge, Gedde-Dahl og Øgreid (2009) finnes det fem 

forskjellige måter å skrive på i alle fag som gjør elevene i stand til å skrive alle typer tekster. 

Disse fem måtene er å skrive for å informere, beskrive, fortelle, argumentere og reflektere. Å 

ha kjennskap til disse fem skrivemåtene kan derfor regnes som grunnleggende for alle elever i 

norsk skole.  

2.1.2 Skriving i skjønnlitteratur og sakprosa  

Etter revisjonen av Kunnskapsløftet (K06) i 2013 endret tekstbegrepet seg fra å omtale ulike 

sjangre i læreplanen, til ulike typer tekster (Utdanningsdirektoratet, 2014b). Dette innebærer 

at læreplanen legger opp til at elevene selv kan velge hvilken sjanger de ønsker å bruke for å 

besvare oppgaver på for eksempel eksamen. Med dette vil det derfor være relevant å kort 

gjøre rede for noen sider ved skriving i sakprosa og skjønnlitteratur i norskfaget. Med 

utgangspunkt i dagens læreplan får elevene oppgaver i begge sjangre og eksamen åpner for å 

skrive i begge. Tidligere analyser av lærebøker konkluderer med at det i all hovedsak er lagt 

opp til tolkning i skjønnlitteratur og analyse i sakprosa (Bakken & Andersson-Bakken, 2016). 

Bakken og Andersson-Bakken (2016) hevder at det som regel er tre egenskaper som er 
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karakteristiske for skjønnlitteratur: den er fiktiv, den litterære verdien skiller den fra annen 

tekst og tolkbarhet. De hevder videre at sakprosa kan ses som en motsetning til 

skjønnlitteratur på de samme tre punktene. Johan Tønnesson (2012, sitert i Bakken & 

Andersson-Bakken, 2016) mener at «alle tekster og ytringer [er] tolkbare» (s. 19-22). 

Skjønnlitteraturen har tradisjonelt hadde en større plass i norskundervisningen enn sakprosa, 

men sakprosa ser ut til å ha fått et bedre fotfeste, kanskje spesielt etter at sjangrene i 

prinsippet ble likestilt i norsk skole.  

 

Med bakgrunn i LISA-studien har Magnusson, Roe og Blikstad-Balas (2018) undersøkt 

elevers lesing og leseforståelse. De fant at elevers leseaktiviteter ofte var knyttet til skriving, 

og at tekstene de leste var modeller. De skjønnlitterære sjangrene var sterkest representert, 

fordelt på noveller, fortellinger og eventyr (14), romanutdrag (2) og lyrikk (5). 

Sakprosatekstene omfattet argumenterende tekster i form av leserinnlegg (11), læreboktekster 

(4) og andre faktatekster (3) som læreren delte ut eller viste på prosjektor. Siden tekstene de 

leste ofte var modeller, kan man anta at fordelingen av sakprosa og skjønnlitteratur 

gjenspeiler sjangrene de skriver på 8. trinn.  

2.2 Prosessorientert skriving 
Den prosessorienterte skrivepedagogikken, heretter kalt POS, er i Norge inspirert av den 

amerikanske formen for prosessorientert skriving. Forskning om skriving som prosess fikk et 

oppsving på 70-tallet, og den utviklet seg fra å fokusere på den individuelle skriveren til å i 

tillegg se på forholdet mellom skriver og leser, og den sosiale konteksten rundt (Dysthe, 1999, 

s. 41). The «Bay Area Writing Project» var et prosjekt som ønsket å lære lærere å undervise i 

skriving basert på en forståelse om at de fleste lærere ikke er trent i å være skrivelærere, og 

derfor trenger veiledning basert på praksis og forskning (Gray & Myers, 1978). Dette 

prosjektet ble etter hvert utvidet til «National Writing Project», som var med på å forme den 

prosessorienterte skrivepedagogikken i amerikanske skoler (Hertzberg & Dysthe, 2012, Roe, 

2003; Roe & Helstad, 2014).  

 

En prosessorientert skrivepedagogikk har i stor grad vært gjeldende i norsk skriveopplæring 

de siste tretti årene, og den kan defineres slik:  
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Den går i korthet ut på at elevene samarbeider om ideer til innholdet i tekstene, og at de får råd 
og veiledning av både lærer og medelever underveis i skriveprosessen. Læreren gir ikke bare 
en vurdering av det endelige produktet, men har en sentral rolle gjennom hele skriveprosessen. 
Læringsprosessen blir altså vel så viktig som det endelige produktet. (Roe, 2003, s. 6). 

 

POS er basert på kognitiv og sosiokulturell teori kjent fra tanker fra forskere og psykologer 

som Jamet Emig og Lev Vygotsky. Læringspsykologen Janet Emig (1971) konkluderer med 

at «skriving ikke er noen lineær, men snarere kompleks prosess, der skriveren stadig foretar 

sprang frem og tilbake mellom ulike faser (ref. i Roe & Helstad, 2014, s. 172). På slutten av 

1980-tallet begynte forskere å fokusere på den sosiokulturelle læringsteorien og Vygotskys 

forståelse av tanke og språk:  

 

Tanken blir til gjennom språket, og det betyr m.a. at vi ofte berre har vage idear om kva vi vil 
seie før vi byrjar å snakke eller startar å skrive. Når skriving ikkje berre er ein 
kommunikasjonsprosess, men ein oppdagingsprosess, fører det til bruk av utforskande 
skriving og ei mindre rigid holdning enn tidlegare til at elevane alltid må lage disposisjon før 
dei byrjar å skrive ein tekst, sidan planar endrar seg etter kvart som teksten veks fram. (Dysthe 
& Hertzberg, 2015, s. 16).  

 

I Norge fungerer prosessorientert skriving som en «bottom up»-reform, noe som innebærer at 

det er lærernes engasjement som starta interessen rundt POS. POS ble presentert for norske 

lærere av den amerikanske skrivepedagogen Mary K. Healy på et kurs i 1985, en sentral 

person i utviklingen av The Bay Area Writing Project, og dette hadde stor innvirkning hos de 

norske lærerne (Roe & Helstad, 2014, s 173). Likevel var ikke førskrivingsfasen et nytt 

fenomen, noe undersøkelsen til Roe (2003) poengterer «Alle lærerne oppfattet nok ikke 

idéfasen som noe nytt som kom med prosesskrivingen, men på skrivekursene ble det 

presentert mange ulike måter å samle og dele ideer på, og lærerne opplevde nok mye av dette 

som både nytt og inspirerende» (s. 19).  

 

POS kom for alvor inn i skolen da den ble innlemmet i læreplanen L97, men undersøkelsen til 

Roe (2003) viser at innlemming av POS i læreplanen ikke var den viktigste grunnen til at 

lærere drev en prosessorientert skrivepedagogikk, men derimot lærerens egen praksis og 

inspirasjon fra kollegaer. Undersøkelsene viser også at bruken av prosessorientert 

skrivepedagogikk økte fra 1996 til 2006, samt at: «Gjennomføring av hele skriveprosessen, 

med idéfase og responsgrupper, foregår langt hyppigere i 2002» enn ti år tidligere (Roe, 2003, 
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s. 40). Dette tyder på at POS hadde en rask etablering i Norge, og en jevn økning over tid. 

Hertzberg og Dysthe (2012, s. 67) skriver at de går ut ifra at lærerutdanningen i dag er den 

viktigste kilden til kunnskap om POS, og selv om begrepet «prosessorientert 

skrivepedagogikk» ikke nødvendigvis brukes, så står fokuset på skriveprosessen og 

betydningen av respons og veiledning, såkalt formativ vurdering, fortsatt sterkt. Formativ 

vurdering er en vurderingsform for læring som innebærer at elevene får veiledning underveis i 

læringsprosessen (Brevik og Blikstad-Balas, 2014; Fjørtoft, 2014).  

 

Hertzberg og Dysthe (2012) trekker frem erfaringen fra National Writing Project i USA og 

Nadderudprosjektet i Norge (Flyum & Hertzberg, 2011) som viser at lærere underviser i 

skrivestrategier, førskrivingsteknikker og fokuserer på elevrespons, arbeidsmetoder som er 

særs vanlige innenfor den prosessorienterte skrivepedagogikken (s. 69). Skrivestrategier 

omtales gjerne som «prosedyrer og teknikker» (Skrivesenteret, 2013) som for eksempel bruk 

av modellering, eksempeltekster og rammer for skrivingen. Elevene må øve seg på å bruke 

ulike skrivestrategier og Skrivesenteret (2013) hevder at det er viktig å undervise eksplisitt i 

dette på skolen. Hertzberg og Dysthe (2012) konkluderer med at lærere underviser 

prosessorientert i dag, uten å nødvendigvis bruke termen eller alle fasene, og de foreslår at 

lærere på nytt burde få et innblikk i hva POS innebærer (s. 68).  

2.2.1 Skrivingens ulike faser 

Veiledning i forkant og underveis i skriveprosessen er essensielt i POS, og den 

skrivedidaktiske tilnærmingen tar utgangspunkt i et læringssyn der læreren tilrettelegger og 

veileder underveis og elevene fungerer som ressurspersoner for hverandre. Termen 

«prosessorientert» kan by på utfordringer, fordi mange lærere føler at de må gjennom hele 

prosessen hver gang de arbeider med en skriveoppgave, men dette er ikke tilfellet (Dysthe & 

Hertzberg, 2015). Å jobbe prosessorientert innebærer at læreren har fokus på veiledning og 

tilrettelegging for elevene gjennom hele prosessen, og om det er en mindre skriveoppgave kan 

det for eksempel være hensiktsmessig å droppe deler av prosessen. Fasene er veiledende, 

dynamiske og de overlapper: «Skriveprosessen, slik den virkelig foregår, er ingen sjutrinns- 

eller åttetrinns-rakett fram mot et mål. De ulike fasene gjentar seg til stadighet mens en 

skriver» (Flaten & Korsvold, 1989, s. 39-40).  
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De er ulike måter å dele inn skriveprosessen på. Dysthe og Hertzberg (2015) deler den inn i 

førskriving, skriving, respons, omarbeiding og sluttvurdering. Hoel (1992) deler 

prosessorientert skriving inn i idéfasen, idéutforming, respons, første omskriving, andreutkast, 

andre omskriving, språklig finpuss og innlevering/publisering. Skrivesenteret (2013) deler på 

sin side prosessorientert skriving inn i de fire fasene førskrivingsfasen, komme-i-gang-fasen, 

revisjonsfasen og sluttføringsfasen, en inndeling som ligner mye på Kvithyld, Kringstad og 

Melby (2014) sine fire faser: førskrivingsfasen, skrivefasen, revisjonsfasen og 

sluttføringsfasen. Her er ordlyden på den andre fasen ulik, men formålet er det samme: i 

komme-i-gang-fasen (jf. Skrivesenteret) og skrivefasen (jf. Kvithyld et al., 2014) skal elevene 

ta i bruk redskaper som hjelper dem i gang med den første skrivingen. Med utgangspunkt i de 

ulike inndelingene i fasene vil jeg hente ut viktige poenger og sammenfatte de ulike fasene. 

Jeg kommer i det følgende til å ta utgangspunkt i Dysthe og Hertzberg (2015) sin inndeling, 

fordi de anser førskriving som alle aktiviteter som skjer før selve skrivingen av et utkast og 

fordi deres inndeling er i tråd med måten jeg opplever at det arbeides med førskrivingsfasen 

på. Et viktig poeng er at det er glidende overganger mellom fasene og det er ikke alltid like 

tydelig hvor en fase slutter og en annen starter. Videre vil jeg kort beskrive de ulike fasene.  

Førskrivingsfasen er den fasen av skriveprosessen der elevene skal begynne å tenke over hva 

oppgavebestillingen er, og hvordan man kan gå frem for å komme i mål. Bevissthet rundt 

mottaker, form og formål er også viktig i denne fasen. Dysthe og Hertzberg (2015) skriver at 

denne fasen er viktig spesielt for de uerfarne skriverne. Lærerens rolle er å hjelpe elevene i 

gang med skrivingen, å gi dem såkalt emnehjelp, og videre hjelpe dem i gang med 

planlegging av teksten.  

Den neste fasen er skrivefasen, og i skrivefasen er fokuset på å skrive en sammensatt tekst 

eller et førsteutkast. I skrivefasen videreutvikles derfor tanker og ideer basert på arbeidet i 

førskrivingsfasen. Alle har hver sin skrivestil, og det vil variere om elevene er kaosskrivere 

eller planleggere i sin skriveprosess (Kvithyld et al., 2014).  

Når førsteutkastet er skrevet, venter responsfasen. I denne fasen får man en muntlig eller 

skriftlig tilbakemelding på førsteutkastet, og denne tilbakemeldingen kan komme både fra 

lærer og/eller medelever. Det er viktig å skille mellom tilbakemelding og veiledning i denne 

sammenhengen, da både lærer og elever kan gi tilbakemelding, mens læreren er ansvarlig for 

å veilede eleven ut ifra egen profesjonelle kompetanse (Dysthe & Hertzberg, 2015, s. 25). 
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Siden det å tre ut av sin egen tekst og lese den fra et mottakerperspektiv kan være særs 

vanskelig, vil det være nyttig å få en annen til å gi respons på hva som er godt i teksten, men 

også på hva som kan forbedres (Hoel, 1992, s. 73).  

 

Omarbeidingsfasen handler om å ta i bruk tilbakemeldingene en fikk på teksten. Dysthe og 

Hertzberg (2015) omtaler denne fasen som «nøkkelen til ein god tekst». Når man skal i gang 

med å revidere egen tekst, kan det være lurt å ta utgangspunkt i teksttrekanten. Denne 

fokuserer på det overordna først, som for eksempel skrivesituasjonen med formål og 

mottaker, og helt til slutt kommer rettskriving og annen formalia (Dysthe & Hertzberg, 2015, 

s. 31).  

 

Tilslutt i skriveprosessen finner man sluttføringsfasen. Her vil det være naturlig å gjøre en 

siste innsats hva gjelder rettskriving og annen formalia. Dysthe og Hertzberg (2015, s. 21) 

skriver også at en kan skrive en egenvurdering og at fasen også kan innebære å publisere det 

ferdigstilte produktet. I denne sammenhengen, det vil si elever på ungdomstrinnet, vil 

publisering av produktet innebære å sende det inn for endelig vurdering – enten det er med 

eller uten karakter.  

2.3 Førskrivingsfasen 
Grunnen til at jeg har valgt å fokusere på det som skjer i forkant av en skriveoppgave, er at 

jeg synes det er viktig med en bevissthet rundt hva lærerne gjør for å hjelpe elevene i gang 

med skrivingen og hvordan de forbereder elevene på en lengre skriveoppgave. Min 

oppfatning er at mange lærere jobber prosessorientert uten å være klar over det, og jeg ser på 

det å forberede elevene til en skriveoppgavene som essensielt for at alle elevene skal oppleve 

mestring. Det er derfor interessant å se på hva lærerne gjør, når de ikke er blitt instruert til å 

undervise i førskrivingsfasen. Med utgangspunkt i teori om hva førskrivingsfasen skal 

innebære, vil jeg undersøke om det lærerne gjør stemmer overens med hva forskning sier god 

skriveopplæring er.  

 

Førskrivingsfasen blir som nevnt beskrevet noe ulikt. Videre vil jeg derfor skissere ulike 

forståelser av førskrivingsfasen, se disse i lys av hverandre og trekke frem likheter og 

ulikheter. Jeg vil til slutt sammenfatte og presentere min forståelse av førskrivingsfasen, som 
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inneholder de forberedende metodene som elevene jobber med i forkant av skriveprosessen. 

Jeg har derfor en utvidet forståelse av førskrivingsfasen, der jeg både ser på tankearbeidet og 

planleggingen i forkant av skrivingen, samtidig som jeg inkluderer forberedende skriving som 

tenkeskriving, notater, forslag til disposisjon, planlegging av argumenterer og utfylling av 

skriveramme.  

2.3.1 Om førskrivingsfasen 

Førskrivingsfasen kalles også idéfasen av noen forskere. Etter å ha blitt kjent med litteraturen 

på dette feltet, har det blitt tydelig at det finnes ulike oppfatninger om hva denne fasen 

innebærer. Tar man utgangspunkt i for eksempel Skrivesenterets (2013) beskrivelser av fasen, 

ser man at fasen kun har aktiviteter som ikke innebærer skriving. Komme i gang-fasen, som 

Skrivesenteret (2013) kaller den neste fasen, er nemlig den fasen der elevene driver med 

utforskende skriving i form av tenkeskriving og bruk av skjema (Skrivesenteret, 2013). Hvis 

man tar utgangspunkt i deres beskrivelse av førskrivingsfasen: «Hva er hensiktsmessige 

strategier før skrivingen tar til» og komme i gang-fasen: «Hva er hensiktsmessige strategier 

for å komme i gang med skrivingen?» (Skrivesenteret, 2013, min kursivering) så kan disse to 

fasene sammen forstås som hva jeg legger i begrepet førskrivingsfasen. Dette synet på 

førskrivingsfasen finner vi også i den litteraturen som jeg viser til videre. I tillegg til 

Skrivesenterets hjemmesider, har jeg tatt utgangspunkt i bøker av Dysthe (1999), Dysthe og 

Hertzberg (2015), Flaten og Korsvold (1989), Hoel (1992) og Kvithyld et al. (2014). Samtlige 

anser førskrivingsfasen som alt av forarbeid i form av å analysere skrivesituasjonen, få 

emnehjelp og idémyldre, til generell planlegging av arbeidet i grove trekk. «Til idéfasen 

regner vi alle aktiviteter som kan stimulere og forberede elevene til å skrive. Dette er en 

avgjørende fase i skriveprosessen fordi den setter hele prosessen i gang», skriver Flaten og 

Korsvold (1989, s. 40). 

 

Førskrivingsfasen skal bidra til å hindre skrivesperre hos elevene, eventuelt å hjelpe elevene 

ut av skrivesperren. Torlaug Løkensgard Hoel, professor i skriving, pedagogikk og 

norskdidaktikk, (1992) understreker at å komme i gang med skrivingen er vanskelig for de 

aller fleste – til og med profesjonelle skrivere. De ulike aktivitetene i førskrivingsfasen skal 

dermed hjelpe elevene med å komme i gang og forberede dem på en skrivesituasjon. I tillegg 

til friskriving eller tenkeskriving, som handler om at en skal skrive ned alt en kommer på uten 
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å sensurere det først, blir også lærerens modellering trukket frem. Ved at læreren for eksempel 

skriver samskriver med elevene, kan læreren vise at et godt skriftlig produkt ofte er et resultat 

av mange omskrivinger.  

 

Har eleven allerede fått skrivesperre, trekker Hoel (1992) frem verdien av å la elevene snakke 

sammen om det de skal skrive: «Da blir ein nøydd til å formulere seg, og dermed kjem språk 

og tanke inn i det dynamiske vekselspelet som er så viktig for tankeutvikling» (s. 56). Hun 

trekker også frem tenkeskriving som et alternativ. Skrivesperre, eller skriveblokkering som 

Hoel (1992) kaller det, er en form for en skrivehemming, og det er vanlig å skille mellom 

skriveangst og skrivevegring. Skriveblokkering er gjerne midlertidig og kan gå fort over, 

mens skriveangst og skrivevegring stikker dypere, og innebærer en form for frykt for skriving 

og situasjoner der en kan møte på skriving (s. 59). Hoel (1992) foreslår videre ulike grunner 

som kan være roten til skrivehemmingen, blant annet at eleven har et kunnskapsproblem, 

enten at man har for mye kunnskap å sortere eller mangler relevant kunnskap, at eleven 

mangler skrivestrategier, at det stilles uklare krav til oppgaven eller at eleven føler på et 

prestasjonskrav og høye forventninger. Ved å vektlegge ulike metoder og aktiviteter i 

førskrivingsfasen, og ikke hoppe direkte til skrivefasen, kan læreren veilede elevene og 

forberede dem på skrivesituasjonen slik at skrivehemminger ikke blir en utfordring.  

2.3.2 Metoder og aktiviteter i førskrivingsfasen 

Når jeg presenterer ulike aktiviteter i førskrivingsfasen, tar jeg utgangspunkt i litteraturen 

ovenfor. Her er det Skrivesenteret som skiller seg ut, ettersom deres førskrivingsaktiviteter 

ikke eksplisitt innebærer skriving, mens det er elementer av skriving, lesing og diskusjon hos 

samtlige andre. Først skisserer jeg opp førskrivingsmetodene i kursiv, før jeg gjør rede for 

førskrivingsaktivitetene som er vanlige innenfor hver av metodene. Førskrivingsmetodene er 

organisert i ulike kategorier basert på min forståelse av førskrivingsfasen som blir fremstilt i 

litteraturen. Noen av førskrivingsaktivitetene kan plasseres innenfor flere kategorier. Et 

eksempel på dette er bruk av idémyldring, fordi idémyldring kan ses på som en aktivitet for å 

aktivere bakgrunnskunnskaper samtidig som idémyldring kan brukes i planleggingen av 

arbeidet – for eksempel ved å finne påstander til et leserinnlegg i forkant av skriveoppgaven. 

Innen de ulike metodene vil læreren ofte modellere aktivitetene, samt fungere som en veileder 

og stillas. Kvithyld et al. (2014) hevder at å bygge stillaser for å støtte elevenes skriving 
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innebærer «lærerens tilrettelegging av skriveoppgaven ved å bruke modelltekster, 

skriverammer og modellering av skriveoppgaven» (s. 13).  

 

Aktivering av bakgrunnskunnskap 

Å aktivere bakgrunnskunnskapen til eleven innebærer at man tar utgangspunkt i den 

kunnskapen som eleven allerede sitter inne med, og dette kan skje gjennom hele 

skriveprosessen. For å få tak i kunnskapen, erfaringene og opplevelsene elevene har i forkant 

av skrivesituasjonen er idémyldring en god aktivitet (Dysthe, 1999; Kvithyld et al., 2014). 

 

Å idémyldre er viktig for å sikre at elevene har noe å skrive om: «Det norske ordet for 

"brainstorming" dekkjer noko sentralt ved teknikken, nemleg at poenget er å få ideane til å 

myldre fram; flest mogleg assosiasjonar på kortast mogleg tid. Det skjer ved at elevane 

nemner alt dei kan kome på utan omsyn til rekkjefølgje» (Dysthe, 1999 s. 121). Poenget er at 

elevene skal skrive ned alt de kommer på, uten sensureringsmekanismer og uten å ta stilling 

til om det er relevant eller ikke (Hoel, 1992, s. 113). En form for idémyldring kan være at 

elevene skriver ned assosiasjoner til et tema i stikkordsform individuelt, og at man videre 

bruker disse stikkordene i dialog hvor man ordner dem i emner (Flaten & Korsvold, 1989, s. 

42). Resultatet vil da for eksempel bli et stort, felles tankekart på tavla som kan motivere 

skriveglede hos elevene i klassen.  

 

Det er vanlig å dele idémyldring inn i bruk av tankekart og tenkeskriving. Hoel (1992) 

beskriver tankekart slik: "Det er ein figur som synleggjer tankeutviklinga frå ein idé, eit 

stikkord eller ei formulering. Tankekartet kan brukast som eit hjelpemiddel både til å få fram 

idéar og til å strukturere dei" (s. 114). En løsere form for idémyldring kalles tenkeskriving. 

Tenkeskriving, også kalt friskriving og flytskriving, er en form for idémyldring som skal 

hjelpe elevene i gang med skrivingen. Hensikten er å utforske et emne gjennom å produsere 

sammenhengende tekst. Her er kvantiteten viktigere enn kvaliteten (Flaten & Korsvold, 1989, 

s. 25) og man gjør det for «å få idear og kome i gang med skriving utan å bli hemma av ytre 

krav» (Dysthe & Hertzberg, 2015, s. 22). Prosessen er viktigst, og språket er uformelt. 

Eksempler på sjangre er et notat eller en logg. I litteraturen skilles det mellom tenkeskriving 

og presentasjonsskriving. Presentasjonsskriving er skriving for en mottaker, der man viser hva 

man har lært og produktet er viktigst (Dysthe & Hertzberg, 2015, s. 22). Eksempler på sjangre 
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er rapport og artikkel. «Skiljet mellom desse to typane av skriving er ikkje absolutt; dei er 

ytterpunkt på ein skala, og det kan vere glidande overgangar. Dei har ulike formål og blir 

brukte i ulike fasar» (Dysthe & Hertzberg, 2015, s. 22).  

 

Analyse av skrivesituasjonen 

Å analysere skrivesituasjonen innebærer å undersøke hvilke rammer man må forholde seg til i 

skriveprosessen (Hoel, 1992, s. 111).  

 

Her kan det være relevant å stille seg spørsmål om hva som er formålet med teksten, hvem 

som skal lese den og hvilke mål og vurderingskriterier som er gjeldende hvis dette er oppgitt. 

Kort sagt må elevene trenes i å lese oppgavebestillingen (Hoel 1992; Kvithyld et al., 2014). 

At elevene vet formålet med teksten er særdeles viktig for å motivere de, men også for at 

skrivesituasjonen skal bli autentisk. Autentiske skrivesituasjoner handler i denne sammenheng 

om at skrivesituasjonen skal ha «mål og meining innenfor skolekonteksten» (Dysthe, 1999, s. 

116). Det er også viktig å være klar over formålet med teksten for å etablere en 

mottakerbevissthet. Dette innebærer at elevene må vite hvem som teksten skal rettes mot og 

hva teksten skal kommunisere (Flaten & Korsvold, 1989, s. 29). At formålet ved teksten må 

være uttrykt, er et av funnene i SKRIV-prosjektet. De fant ut at formålet med 

skriveoppgavene ofte er underkommuniserte og uklare, og i liten grad retta mot en mottaker 

(Lorentzen, 2008, s. 9; Smidt 2011). Dysthe (1999, s. 116) oppfordrer også til å lærere til å 

trene elevene i å skrive tekster for ulike mottakere for å skape en bevissthet rundt innhold og 

form i teksten. Dersom det stilles mål og vurderingskriterier til teksten skal disse fungere som 

retningslinjer for skriveren, og det er viktig å etablere en bevissthet rundt hva som er forventet 

av oppgaven (Kvithyld et al., 2014, s. 22).  

 

Dialog om skriveoppgaven 

«Når ein samtalar med andre, får ein nye idéar, både ved at ein sjølv brukar språket og ved at 

ein får tilbakemelding frå samtalepartneren» (Hoel, 1992, s. 116) og dette understreker 

viktigheten av å ha en dialog rundt skriveoppgaven.  

 

Ved å idémyldre i fellesskap vil elevene fungere som ressurser for hverandre, og de kan i 

kommende skriveoppgaver spille på innspill fra samtalen. Et eksempel er at elevene har en 
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dialog om mulige emner for en skriveoppgave. Kvithyld et al. (2014, s. 24) trekker også frem 

viktigheten av at læreren modellerer skriveprosessen for elevene og viser hvordan oppgaven 

kan løses. Dette kan skje gjennom en dialog der læreren og elevene samskriver deler av en 

oppgave, gjerne inspirert av elevinnspillene. På denne måten kan læreren vise at 

skriveprosessen ofte består av mange omskrivinger og at erfarne skrivere også bruker tid på å 

skrive en tekst.   

 

Å lese for å skrive  

Elevene må lese for å kunne skrive en god tekst, og dette innebærer blant annet at elevene må 

orientere seg i et tekstmangfold for å innhente mer kunnskap om et emne (Flaten & Korsvold, 

1989).  

 

Elevene kan for eksempel søke etter kunnskap i et bibliotek eller på nettet, og det er viktig at 

læreren gjør elevene klar over at det er helt vanlig og nødvendig å innhente informasjon fra 

ulike kilder i forkant av skriveprosessen (Flaten & Korsvold, 1989). I denne sammenheng 

trenger de gode lesestrategier slik at de klarer å navigere riktig og ta gode avgjørelser om 

hvilken informasjon som kan brukes og hvordan den skal brukes (Kvithyld et al., 2014, s. 23). 

Dysthe og Hertzberg (2015) understreker viktigheten av å lese for å skrive og opplæring i å 

bruke internett eller skriftlige kilder for å unngå «kritikklaus klipping og liming» (s. 23). De 

skiller også mellom å ta notat og å gjøre notat, der å ta notat innebærer å skrive direkte av 

teksten, mens å gjøre notat handler om å gjøre teksten til sin egen. For å vise elevene hvordan 

de hensiktsmessig kan bygge opp og utforme sin tekst, kan læreren presentere dem for 

tekstlige forbilder. Disse blir i litteraturen gjerne omtalt som modelltekster eller 

eksempeltekster. Hvis tekstene diskuteres i helklasse kan det trekkes paralleller til 

førskrivingsmetoden som handler om å ha en dialog om skriveoppgaven.  

 

Modelltekster kan være tekster som tar for seg det samme temaet som eleven skal skrive om 
eller tekster som er skrevet i samme sjanger (…) Ved å diskutere modelltekster utvikler 
elevene også et språk til å snakke om tekstene, det som vi ofte omtaler som metaspråk, og en 
bevissthet om tekst og skriving som er viktig når de skal revidere og ferdigstille egne tekster.  

(Kvithyld et al., 2014, s. 24) 
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Videre i studien vil jeg skille mellom undervisningstimene der de bruker eksempeltekster 

aktivt i undervisningen og der tekstlige forbilder forekommer fordi læreren ber elevene leser 

opp tekstene sine for å runde av en oppgave. Å bruke eksempelteksten aktivt, innebærer 

derfor å systematisk peke på tekstens styrker og svakheter eller ved å poengtere virkemidler, 

språk, sjangertrekk og lignende.  

 

Planlegge arbeidet 

"Å planlegge og få orden i stoffet er ein nødvendig del av førskrivingsfasen, men gjennom 

forskning veit vi at det er store forskjellar mellom skrivarar når det gjeld kor mykje arbeid dei 

legg ned i dette (Galbraith 2009 ref. i Dysthe & Hertzberg, 2015, s. 23). Med utgangspunkt i 

sitatet, er det naturlig å skissere ulike typer skrivere som læreren må forholde seg til: 

planleggere og kaosskrivere – to typer skrivere som illustrerer poenget med at ikke alle 

mestrer eller ser verdien av å skrive en disposisjon i forkant av skrivearbeidet.  

 

Det er verdt å nevne at behovet for å planlegge på papir eller i tankene avhenger av oppgavens 

omfang (Dysthe, 1999, s. 130). Ulike måter å planlegge arbeidet på kan være å lage et 

tankekart, skrive ned stikkord eller lage en disposisjon for oppgaven. Hoel (1992, s. 45) 

argumenterer for at det er hensiktsmessig med en foreløpig plan for skrivingen, men at denne 

ikke bør være så førende at den virker hemmende. For å lage en plan for skrivingen, er det 

nødvendig å ha kunnskap om hvordan ulike tekster vanligvis skrives og bygges opp, og denne 

kunnskapen kan elevene opparbeide seg gjennom å lese og se på strukturen i andre tekster 

(Dysthe, 1999, s. 132). Elevene kan også benytte skriverammer utarbeidet av læreren, da disse 

vil støtte elevene i skriveprosessen. For en fagartikkel kan for eksempel femavsnittsmodellen 

med et avsnitt innledning, tre avsnitt hoveddel og et avsnitt avslutning, være et godt 

utgangspunkt.  

2.4 Tidligere forskning på skriving 

Med Kunnskapsløftet (K06) ble det utarbeidet grunnleggende ferdigheter i alle fag. Samme 

høst ble forskningsprosjektet SKRIV, "Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring», 

satt i gang. Målet for prosjektet var å utvikle tekst- og fagdidaktisk kompetanse hos lærere, 

samt å gi dem noe de kunne anvende i egen undervisning, og hovedspørsmålet var: «Hva 
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slags kunnskap om tekst og skriving trenger lærere og førskolelærere for å kunne støtte barn 

og unges utvikling av skrivekompetanse og faglig kompetanse i ulike fag på ulike trinn?» 

(Smidt, 2011, s. 12). Studien undersøkte skriveaktiviteter i norsk, samfunnsfag, KRLE, 

naturfag og matematikk på ulike trinn og ulike skoler i Midt-Norge i perioden 2006-2008. De 

hevder at skrivehjulet og skrivetrekanten er gode modeller om skriving, og har utarbeidet ti 

teser om hva de mener god skriveopplæring er basert på erfaringene fra SKRIV-prosjektet. 

Smidt (2011) understreker at SKRIV-prosjektet har en økologisk tilnærming til skriving, noe 

som innebærer at skrivingen er kontekstbasert og at enkeltpersoner har en innvirkning på en 

helhet. Tesene har mye til felles med den prosessorienterte skriveoedagogikken, noe jeg vil 

diskutere nærmere i studiens sjette kapittel. De ti tesene er som følger:  

1) Diskuter formålet med skrivearbeidet, 2) Bygg språklige «fagrom», 3) Diskuter 
vurderingskriterier for både innhold, form og bruk ut fra formålet med skrivingen, 4) Ta opp møtet 
mellom andres tekst og egen tekst, 5) Arbeid med sjanger i alle fag, 6) Gi konkret hjelp og støtte 
under planlegging og underveis i skriveprosessen, 7) Gi presis og konkret respons/vurdering 
underveis og etter fullført arbeid, 8) Fullfør skrivearbeidene, 9) Snakk om og med tekstene, 10) 
Sett tekster i bevegelse (Smidt, 2011, s. 13).  

 

Forskningsresultatene til SKRIV-gruppa viste at det blir brukt lite argumenterende og 

reflekterende skriving (Smidt, 2011, s. 17). Deres konklusjon er at elevene må vite både 

hvorfor de skal skrive, hvem som er mottaker av teksten de skriver, og hva teksten skal brukes 

til. Formålet med skrivingen bør altså være eksplisitt (Smidt, 2011) og dette er det 

hensiktsmessig å presisere tidlig i en skriveaktivitet. Smidt (2011) understreker at det ikke 

nødvendigvis blir mer motiverende å skrive når man vet formål og mottaker, men han legger 

til at «det er sjelden noen ulempe for skrivelyst og framdrift å ha en noenlunde klar 

oppfatning om hva som er meningen med det en gjør» (s. 18). I mange tilfeller vil dette 

innebære at formålet med skrivingen med fordel kan presiseres i førskrivingsfasen.  

"Evidence-Based Practice and Writing Instruction" (Graham, Harris & Chambers, 2016) er en 

metastudie basert på kvalitative og kvantitative studier. I artikkelen har forskerne analysert 

studiene for å finne ut hva slags skriveopplæring som fører til en ønsket effekt, og dette 

handler om hvorvidt elevene blir bedre skrivere enn de ville blitt uten den type opplæring. 

Graham, Harris og Chambers konkluderer med at det er ulike former for evidensbasert 

skriveopplæring som kan hjelpe elevene til å bli bedre skrivere, både i form av verktøy og 

veiledning. De understreker at bruk av evidensbaserte verktøy i skriveundervisningen er 
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kontekstbasert, og avhenger av at læreren må ta valg knyttet til hva som er hensiktsmessig for 

sin klasse (s. 224). Videre hevder de at lærerne skal ta utgangspunkt i det de selv mener er 

effektivt og se dette i lys av forskning for å sikre god skriveundervisning. Basert på forskning 

trekker forfatterne av studien frem følgende som særlig vellykket i tre eller flere studier: støtte 

underveis i skrivingen, å gi instruksjoner for å forbedre skrivingen, bruk av strategier, et fokus 

på kunnskap og motivasjon, samt viktigheten av å gi elevene tilbakemelding. I «støtte 

underveis i skriving» blir viktigheten av å jobbe prosessorientert med skrivingen trukket frem, 

og de nevner førskrivingsaktiviteter som å samle inn informasjon, organisere og analysere 

innholdet som skal brukes i skrivingen (s. 219). De anbefaler seks prinsipper som burde 

brukes i skriveundervisningen:  

1) Skriv, 2) Støttende miljø, 3) Ha fokus på skriveferdigheter, strategier, kunnskap og 

motivasjon, 4) Gi tilbakemeldinger, 5) Bruk moderne skriveverktøy, 6) Bruk skriving som et 

verktøy for å støtte elevenes læring. (Graham, Harris & Chambers, 2016, s. 220-222). 

 

Med utgangspunkt i problemstillingen i denne studien, er det de tre første prinsippene som er 

viktigst. Det første prinsippet innebærer en oppfordring til lærerne om å gi elevene 

muligheten til å arbeide med skriveprosessen, og de understreker at god tid til å skrive ofte gir 

bedre tekster. Prinsipp nummer to, om et støttende miljø, handler om å gi elevene spesifikke 

mål og gi dem muligheten til å arbeide med å innhente informasjon og planlegge og 

organisere skrivingen i førskrivingsfasen. De oppfordrer også til å ha høye, men oppnåelige, 

forventninger til elevene og fungere som et stillas for elevene. Det tredje prinsippet dreier seg 

om å involvere elevene i den prosessorienterte skriveprosessen, og viktigheten av å modellere 

og veilede elevene underveis. Fokuset i denne studien er imidlertid ikke å se på hele 

prosessen, men å undersøke prinsippene opp mot førskrivingsfasen. 

Rapporten "Writing Next" (2007) gjennomført av de amerikanske skriveforskerne Graham og 

Perin, presenterer effektive strategier for å forbedre skrivingen til elever fra fjerde til tolvte 

klasse. "Writing Next" er en metastudie som basert på storskala statistiske undersøkelser som 

trekker frem teknikker som fungerer i undervisning. De presenterer 11 læringsfremmende 

elementer de mener er effektive i skriveopplæring, blant annet at elevene burde ha en 

prosessorientert tilnærming til skriving, at det er viktig med fokus på førskrivingsfasen, 

samtale om struktureringen av en tekst, formål med teksten, bruk av modelltekster og bruk av 
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skrivestrategier. De læringsfremmende elementene som ga størst læringseffekt var bruk av 

skrivestrategier og å oppsummere tekst. Bruk av skrivestrategier kan være planlegging og 

revidering av egne tekster, og instruksjoner i hvordan elevene kan bruke skrivestrategier 

innebærer idémyldring, samt eksplisitt undervisning i skrivestrategier knyttet til sjanger. 

Graham & Perin (2007) hevder at bruk av skrivestrategier er læringsfremmende for alle 

elever, men mest av alt elever som presterer lavere enn forventet. Samskriving er det 

læringsfremmende elementet som kom på tredje plass. Dette handler om å la samarbeide om 

et eller flere aspekter ved skrivearbeidet. Det fjerde elementet som hadde god 

læringsfremmende effekt var å gi elevene mål og kriterier for teksten, samt avklare formålet 

med teksten. I førskrivingsfasen innebærer dette for eksempel å gi elevene 

vurderingskriteriene for teksten.  

 

Studien poengterer at førskriving viser en svakt positiv til moderat læringsfremmende effekt 

på elevenes skriving når det er fokus på aktiviteter som idémyldring og forberedelser i forkant 

av et førsteutkast, som for eksempel planlegging av skrivingen. Graham og Perin (2007) viser 

en oversikt over studier som blant annet undersøkte effekten av førskriving, og studien med 

best effekt viser at «Students read information on topic and were prompted to plan versus 

listening to information on topic» (s. 53-54). Dette innebærer at det er hensiktsmessig for 

elevene at de setter seg inn i emnet i forkant av å planlegge oppgave, i stedet for å kun lytte til 

informasjon om emnet. Studiene viser at eksplisitt undervisning var en suksessfaktor i 

prosessorientert skriving (s. 20). Bruk av modelltekster viste også en positiv, men liten effekt, 

for elevenes skrivekompetanse.  

 

Kringstad og Kvithyld (2013, s. 71-78) presenterer i sin artikkel "Fem prinsipper på god 

skriveopplæring" ulike prinsipper for god skriveopplæring på ungdomstrinnet. Med 

utgangspunkt i problemstillingen min, som undersøker lærerpraksis i førskriving, vil det være 

relevant å se nærmere på prinsipp tre og fire. 

1. Skrive mye i alle fag og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen 
2. Bruke Vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling 
3. Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver 
4. Å gi rammer som støtte for elevenes skriving 
5. Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving 

(Kringstad & Kvithyld, 2013) 
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Prinsipp tre handler om skrivestrategier og om å gjøre elevene til strategiske skrivere, og her 

viser Kringstad & Kvithyld (2013, s. 76) til "Writing Next" (Graham & Perin, 2007) som sier 

at undervisning i skrivestrategier har den største effekten for elevers skriveopplæring. Å 

undervise i skrivestrategier innebærer å gi elever verktøy for å utføre en skriveoppgave, og 

disse skrivestrategiene kan brukes bevisst og ubevisst av kompetente skrivere. Mindre erfarne 

skrivere må ofte trenes i bruk av skrivestrategier.  

Prinsipp fire innebærer bruk av rammer som støtte for elevers skriving. Dette er verktøy der 

læreren, gjennom å dele opp skrivingen til elevene i mindre deler, kan sørge for at elevene 

opplever mestring underveis i skrivingen. Eksempler på dette kan være bruk av 

støttestrukturer eller å lese eksempeltekster. Hensikten er å gi elevene stillaser som hjelper 

dem med å mestre det de kanskje ikke ville mestret på egenhånd, og Kringstad og Kvithyld 

(2013, s. 78) understreker viktigheten av å ikke redusere støttestrukturene til skjematiske 

utfyllingsoppgaver. Dette er i tråd med funn presentert i "Writing Next" (Graham & Perin, 

2007).  

Artikkelen "Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts 

Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms" (Blikstad-Balas, Roe & Klette, 2018) 

tar utgangspunkt i LISA-dataens 178 norsktimer og undersøker hvor ofte og i hvilke 

situasjoner elever får muligheten til å skrive. Deres analyse viser at norsklærere prioriterer 

skriving, at elever får muligheten til å skrive sammenhengene i over 7 minutter og at 

sjangerbaserte kriterier ofte benyttes. Når elevene skrev sammenhengene i mer enn 7 minutter 

var skrivingen ofte knyttet til en spesifikk sjanger, skrivemåte eller teknikk. De to 

hovedtypene av korte skrivesekvenser var når elevene skrev for å kommunisere sin kunnskap 

og førskrivingsaktiviteter. Et viktig funn er knyttet til at majoriteten av norsklærerne som ga 

elevene instruksjoner for skrivingen, underviste med fokus på prosess og sjanger (s. 134). Da 

støttet lærerne opp om elevenes skriving ved å gi elevene skriverammer, og ved å la elevene 

ha en dialog om skriveoppgaven seg imellom eller i plenum: «We are positively surprised by 

the amount of scaffolding and the emphasis on purpose in many of the sustained writing 

activites» (s. 146). Dette synet er gjennomgående i den tidligere forskningen jeg presenterer, 

der de poengterer viktigheten av at formålet med oppgaven understrekes. Blikstad-Balas et al. 

(2018) konkluderer med at lærere som lar elevene skrive, gir skriveinstruksjoner av høy 

kvalitet, noe som er i tråd med forskning.  
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2.5 Sammendrag av teorikapittelet  
I studiens teorikapittel har jeg presentert relevant teori og tidligere forskning knyttet til 

skriving i norskfaget i delkapittel 2.1, prosessorientert skriving i delkapittel 2.2, og særlig 

førskrivingsfasen i delkapittel 2.3. Teorien jeg forholder meg til er skrevet av blant annet Olga 

Dysthe, Frøydis Hertzberg, Astrid Roe og Torlaug Løkensgard Hoel, som alle er sentrale 

norske skriveforskere. I delkapittel 2.4 refererer jeg til nasjonal og internasjonal forskning på 

skriving. Denne forskningen viser blant annet at det er viktig med fokus på form og formål i 

skriveopplæringen, og at formålet bør være eksplisitt. Den viser også at det å jobbe 

prosessorientert i førskrivingsfasen gir positive gevinster, samt at førskrivingsaktiviteter som 

bruk av skrivestrategier, samskriving, idémyldring og bruk av modelltekster har en positiv 

innvirkning på elevers skriving. Viktigheten av å veilede, samt å bygge et stillas rundt elevene 

med høye, men oppnåelige, mål understrekes også.  
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3 Metode 
Formålet med denne studien er å undersøke og sammenligne skriveundervisningen til fire 

norsklærere ved fire ulike skoler i Norge. Fokusområdet til studien er undervisningen til 

lærerne i førskrivingsfasen, og denne fasen innebærer alt som foregår av forberedelse og 

planlegging før skriving av et utkast. Det empiriske materialet som studien bygger på er 

videodata fra fire klasserom og det er derfor en kvalitativ observasjonsstudie. Datamaterialet 

som denne studien bygger på er en del av LISA-prosjektet (Linking Instruction and Student 

Achievement), som har som ambisjon å se sammenhengen mellom det som skjer i 

klasserommet og elevers faglige prestasjoner (Blikstad-Balas, Klette & Roe, 2015). Det finnes 

få studier i Norge som undersøker hvordan lærere underviser i førskrivingsfasen på 

ungdomstrinnet, og det er derfor interessant å bruke LISA-materialet for å belyse dette. Måten 

LISA-materialet er samlet inn på gjør at jeg kan studere klassenes arbeid med 

førskrivingsfasen i en naturlig kontekst, i og med at lærerne ikke hadde fått en beskjed om 

hvordan de skulle undervise og hva de skulle undervise i. Formålet med metodekapittelet er å 

gjøre rede for observasjon som metode og utvalget i studien. Min rolle som forsker har i 

denne studien dreiet seg om å håndtere datamaterialet på en forskningsetisk måte, noe som 

innebærer at jeg har satt meg inn i- og jobbet etter retningslinjer som sikrer og bevarer 

anonymiteten og integriteten til studiens deltakere. Dette vil jeg komme nærmere inn på i 

delkapittel 3.2.2 der jeg gjøre rede for egen forskerrolle. I dette kapittelet vil jeg først 

presentere mitt forskningsdesign 3.1. Videre vil jeg gjøre rede for metoden som er brukt i 

delkapittel 3.2 og gi en oversikt over datamaterialet som er grunnlaget for studien i delkapittel 

3.3. I delkapittel 3.4 analyserer jeg studiens datamateriale. Til slutt drøfter jeg studiens 

validitet og relabilitet i delkapittel 3.5.  

3.1 Forskningsdesign 
Som nevnt innledningsvis i kapittelet er denne studien en kvalitativ observasjonsstudie. 

Ettersom jeg ser på hendelser og prosesser knyttet til fire læreres skriveundervisning, kalles 

studien også for en kaususstudie. En kasusstudie er en empirisk undersøkelse som studerer 

utvalgte fenomener i nåtiden innenfor systemer, forløp og personer, og det er forskeren som 

avgrenser omfanget av studien (Ramian, 2012, s. 17). Det empiriske materialet som ligger til 

grunn for denne studien er videodata fra fire klasserom, og jeg vil undersøke hva de 
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forskjellige lærerne gjør for å forberede elevene på en lengre skriveoppgave. En lengre 

skriveoppgave forstås i denne sammenheng som en skriveoppgave som elevene må jobbe med 

over flere skoletimer, eller som elevene jobber med både i timen og i lekse.  

Studien min er en kvalitativ studie, der forskerens rolle er svært viktig i både innsamlingen og 

analysen av data (Vedeler, 2000, s. 37). I mitt tilfelle har ikke jeg vært en del av 

innsamlingen, noe jeg vil kommentere og problematisere senere i kapittelet. Jeg har likevel 

tatt en aktiv rolle i å velge ut hvilke informanter og videodata som kan gi meg informasjon 

som svarer på problemstillingen min.  

 

Tabell 1: Forskningsdesign 

 

Jeg har valgt å se på fire norskklasserom, der to av klasserommene jobber med skjønnlitterær 

skriving, mens de to andre jobber med skriving av sakprosa. Siden min undersøkelse bare 

omfatter fire klasserom, vil den ikke kunne generaliseres – men kunne si noe mer spesifikt om 

akkurat disse tilfellene. Dette kan forstås som det Ramian (2012) kaller for teoretisk 

generalisering, at å undersøke flere klasserom kan styrke eller svekke en teori, men derimot 

ikke si noe om resten av verden. Dette understreker Vedeler (2000), som skriver om 

kasusstudier i kvalitativ forskning, da hun skriver at «kasus velges ut fordi de er av spesiell 

interesse for studiet og kan gi oss viktig informasjon, ikke i og for seg fordi de er 

representative for en viss populasjon» (s. 35). Jeg ser derfor mine funn i sammenheng 

eksisterende teori og forskning på skriving og førskrivingsfasen. Ramian (2012, s. 22) legger 

vekt på at det er viktig at forskningsspørsmålene blir besvart i den avsluttende undersøkelsen 

av hver case, i denne studien er hver enkelt lærer, slik at man kan se på forskjeller og likheter 

mellom forklaringene.  

Forskningsdesign:  
Fokus Læreres undervisning i førskrivingsfasen 
Type studie Kvalitativ kasusstudie 
Metode Videoobservasjon 
Datamateriale Videodata fra fire ungdomsskoleklasserom med 

skriveundervisning i norskfaget.  
Utvalg Fire norsklærere ved fire ulike skoler i Norge 
Analysetype Kvalitativ analyse av observasjonsdata og 

transkripsjon 
Analysebegreper POS, førskrivingsfasen, strategier og 

arbeidsmetoder 
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3.2 Observasjon som forskningsmetode 
Observasjon som forskningsmetode blir av Vedeler (2002) beskrevet som en «systematisk 

innsamling av informasjon om den fysiske og sosiale verden slik den viser seg for oss direkte 

via våre sanser, i stedet for indirekte gjennom beretninger fra andre» (s. 9). For å hente 

mening ut av observasjonene våre, må vi analysere og tolke observasjonene, og da er det 

viktig å se observasjonene i lys av konteksten den er en del av. Dette vil jeg diskutere i 

studiens analysekapittel. Studien min fokuserer på hva lærere gjør i skriveundervisning. Det 

er ifølge Rautaskoski (2012) vanlig å bruke observasjon for å følge menneskers interaksjon 

med andre. I denne studien er jeg opptatt av å observere, se og høre, hva lærerne gjør, noe 

som gjør observasjon til en velegnet metode som kan svare på min problemstilling: Hvordan 

underviser fire norsklærere på ungdomstrinnet i førskrivingsfasen? Dette finner jeg støtte i 

hos Vedeler (2000, s. 12), som skriver at det er vanlig å bruke observasjon for å blant annet 

evaluere og vurdere lærerpraksis. Det finnes ulike typer observasjon, og Grønmo (2014) 

skiller mellom deltagende observasjon og strukturert observasjon. Kleven (2014) skiller på sin 

side mellom strukturert og ustrukturert observasjon, der deltagende observasjon er en 

underkategori av ustrukturert observasjon.  

Ifølge Vedeler (2000) er observasjon en hensiktsmessig metode i klasseromsforskning 

ettersom den vil kunne gi mye informasjon om hva som foregår i skolen, nettopp fordi den 

kan gi «riktige og detaljerte registreringer av dialoger og henvendelser til og fra lærer» (s. 13). 

Videre hevder Vedeler at observasjonsstudier er velegnet for å få kunnskap om undervisning, 

og gjennom å være en direkte observasjonsmetode kan man få informasjon om 

undervisningen som kanskje ikke har fått så stort fokus før. Selv om fordelene er mange ved 

observasjon, er det noen begrensninger som må tas i betraktning. En begrensning dreier seg 

om at observasjon kun gir ett bilde av virkeligheten, og at det derfor er viktig å se på 

konteksten rundt. Derfor kan det være en fordel å bruke andre datakilder, noe som gjerne 

kalles for triangulering. En annen, og ifølge Vedeler, den viktigste, begrensningen knyttet til 

bruk av observasjon som metode er observatøren. Observatøreffekten er knyttet til 

observatørens tilstedeværelse og påvirkning av situasjonen, og denne effekten kan gjøre at 

situasjonen fremstår annerledes enn den ville gjort om observatøren ikke var tilstede. At 

observasjon er tidkrevende arbeid er også en begrensende faktor, og materialet som blir 

samlet inn er ofte stort og krevende å arbeide med (Vedeler, 2000).  
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3.2.1 Videoobservasjon 

Innenfor kvalitativ forskning er videoobservasjon og bruk av feltnotater blant de mest brukte 

observasjonsmetodene (Rautaskoski, 2012, s. 81). Videoobservasjon innebærer at man ved 

hjelp av et eller flere videokameraer fanger opp sosial interaksjon, og Tjora (2017) skriver at 

videoobservasjon gir en unik mulighet til å undersøke detaljene i sosial interaksjon. Gode 

videostudier kan også gi muligheten til å studere sosial praksis i en naturlig setting (Blikstad-

Balas, 2017, s. 511). Jewitt (2012) hevder at et viktig poeng med videoobservasjon er å se 

dataene i lys av konteksten.  

Det er mange fordeler ved å bruke videoobservasjon. Det er vanskelig for en observatør å til 

enhver tid få med seg alt som skjer i klasserommet, og bruk av videokamera som et 

hjelpemiddel gir muligheter til å lagre nøyaktige observasjoner. Dette gir en anledning til å se 

opptaket flere ganger, men også å la andre se opptaket og dermed få en diskusjon rundt det 

man kan observere (Vedeler, 2000, s. 20). Blikstad-Balas og Sørvik (2014, s. 141) skiller 

mellom bruk av håndholdt og oppsatt kamera. LISA-prosjektet benytter to oppsatte kameraer, 

der det ene kameraet til enhver tid fokuserer på læreren og det andre fokuserer på klassen. 

Blikstad-Balas og Sørvik (2014) hevder at oppsatte kameraer krever mindre av forskeren enn 

et håndholdt kamera der man til enhver tid må følge situasjonene, og at dette derfor er en 

hensiktsmessig måte å få et godt overblikk i klasserommet. De legger til at en derimot ikke 

kan se hva de ulike elevene gjør, men når jeg fokuserer på læreren i min masteroppgave så vil 

ikke dette være en ulempe for meg.  

 

Ettersom jeg har tilgang til allerede innsamlet data gjennom LISA-prosjektet, gjør dette at jeg 

kan ta del i andre forskeres arbeid og også få muligheten til å bruke andres materiale til å 

besvare mine forskningsspørsmål. Gjennom å se opptakene gjentatte ganger kan forskeren 

kontrollere egne inntrykk, samt samarbeide med andre om for eksempel analysen, noe som 

igjen vil styrke validiteten til studien (Blikstad-Balas & Sørvik, 2014; Jewitt, 2012; Tjora, 

2017). Dette er knyttet til begrepet peer debriefing som handler om å diskutere tankene sine 

med andre fagpersoner og forskere, og dette vil jeg komme tilbake til i delkapittelet om 

validitet og relabilitet. Videodata er visuelle data, noe som er viktig i studier der man 

fokuserer på sosial adferd og konteksten rundt. Dette dreier seg blant annet om dialoger, 

språklig samspill og hvem som henvender seg til hvem (Vedeler, 2000). For min del dreier 

det seg om en kombinasjon av sosial adferd hos læreren, hvordan forholdene ligger til rette 
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for læring i klasserommene og hvordan læreren henvender seg til elevene i førskrivingsfasen. 

Vedeler hevder også at videopptak gir «svært detaljerte og korrekte registreringer» (s. 20). 

Dette innebærer at jeg kan pause opptakene og studere hva læreren gjør for å forberede 

elevene til en skriveoppgave. I følge Jewitt (2012) åpner videodata for muligheten til å bruke 

materialet «not as past but formely present» (s. 8) og at videodata derfor gir forskeren og 

studiens deltakere muligheten til å se på materialet. Dette kan kobles til validitetsaspektet 

member checking som innebærer at perspektivet endrer fra forsker til deltaker, slik at 

deltakerne kan se om forskeren har forstått dem riktig (Creswell & Miller, 2000). 

 

Selv om fordelene ved bruk av videodata er mange, er det også utfordringer som det er viktig 

å være bevisst. En essensiell begrensning er at videodata gir én representasjon av situasjonen 

slik den utspiller seg i klasserommet, og at hva man fanger opp av konteksten avhenger av 

kameravinkel og kvalitet på bilde og lyd (Tjora, 2017; Jewitt, 2012). Dette innebærer at jeg 

som forsker må være klar over at en annen kameravinkel kunne gi meg annen informasjon. 

Videodataen som blir samlet inn er derfor begrenset, og bærer preg av valgene forskeren har 

tatt i forkant av innsamlingen. For å hindre et for stort materiale, må forskeren være selektiv i 

sitt fokus, noe som innebærer at videodataene fremstår som en del av en større helhet (Jewitt, 

2012, s. 8). LISA-materialet er som nevnt samlet inn ved bruk av et to-kamera-system, noe 

som innebærer at både læreren og klassen til enhver tid er filmet. Dette gir meg muligheten til 

å se hvordan elevene reagerer på det læreren har sagt, men også et helhetlig klasserom og 

blant annet lærerens kroppsspråk og tavlebruk. Likevel er det viktig å påpeke at videoopptak 

ikke gir et fullstendig bilde av adferd og detaljene i interaksjonen (Vedeler, 2000, s. 22). Det 

er også viktig å påpeke at kameraeffekten kan virke inn på deltakerne. Kameraeffekten 

handler om at de observerte, i denne sammenhengen lærere og elever, blir påvirket av å ha et 

kamera som filmer dem. Det er en unaturlig undervisningssetting, og de som blir filmet kan 

for eksempel endre oppførsel, noe som kalles for forskningseffekt eller observatøreffekt 

(Kleven, 2014, s. 42; Tjora, 2017, s. 103). 

 

Videoanalyse kan by på tekniske utfordringer. Det praktiske rundt selve bruken av 

videokamera er relativt enkelt, men det er utfordringer knyttet til kameraeffekt, samtykke og 

uforutsette tekniske problemer som oppstår (Vedeler, 2000). De uforutsette tekniske 

problemene som kan oppstå dreier seg blant annet om at verdifull informasjon kan gå tapt om 
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det skjer noe med utstyret, og at kamera og mikrofoner er satt opp i forkant slik at man ikke 

får vite noe om hva som skjer utenfor bildet eller den sosiale konteksten rundt (Vedeler, 2000, 

s. 22). En annen utfordring handler om den store mengden innsamlet data som videoopptak 

kan gi. Vedeler (2000) skriver at mengden data kan bli «umulig å transkribere eller umulig å 

analysere innenfor den tid man har tid rådighet» (s. 21). I mitt tilfelle, der jeg har tilgang til 

innsamlet materiale og kodekategorier som er laget av andre, kan jeg få kunnskap om aktuelle 

skoler der skriving forekommer. Dette minsker datamaterialets omfang for min del, men jeg 

må likevel bruke tid på å finne timer der det forekommer førskrivingsaktiviteter. En annen 

utfordring ved å benytte seg av et stort datamateriale, knytter Jewitt (2012) til at det kan være 

vanskelig å trekke ut en meningsfull sammenheng i analysen. Dette understreker viktigheten 

av å foreta et utvalg som bidrar til å svare på problemstillingen, og dermed sikre studiens 

validitet. Dette kommer jeg nærmere inn på i delkapittel 3.6. 

3.2.2 Etiske betraktninger ved bruk av video 

Befring (2016) hevder at det er fire forskningsetiske normer forskeren må følge, som 

omhandler informert samtykke, konfidensiell og anonym deltakelse, særlig hensyn til barn og 

utsatte grupper og aktsomhet for deltakerrisiko. Everett og Furseth (2012) underbygger dette, 

da de mener at de to viktigste hensynene i etisk forskning er informert samtykke og at 

deltakere ikke blir skadelidende. Informert samtykke innebærer at deltakerne i studien gir 

samtykke på et «fritt, informert og forstått» grunnlag (Befring, 2016, s. 31). Det er også viktig 

at deltakerne forstår hva de samtykker til. I og med at LISA-studien undersøker klasserom på 

ungdomstrinnet er det viktig å ta hensyn til at mange av studiens deltakere er barn, og Befring 

(2016) understreker viktigheten av å huske at barn er sårbare, og at de ikke nødvendigvis vet 

hva det innebærer å være en del av et forskningsprosjekt. I tillegg til foreldrenes samtykke, 

må barn under 15 år gi et uttrykk for informert samtykke. Dette er tatt hensyn til, og 

datamaterialet er meldt inn til NSD, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, som har 

godkjent prosjektet. Ettersom jeg bruker videodata fra LISA-materialet, så forholder jeg meg 

til strenge retningslinjer hva gjelder anonymisering av deltakere og behandling av 

informasjon. For å få tilgang til materialet, har jeg derfor signert en erklæring om bruk av 

videodataen. Min etiske rolle blir videre å sørge for å ivareta deltakernes personvern og 

integritet. Alle skoler, elever og lærere blir i denne studien anonymisert.  
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3.2.3 Min forskerrolle 

Ettersom jeg bruker et allerede innsamlet materiale fra LISA-prosjektet, er min rolle som 

forsker en ren observatørrolle. Jeg har tilgang til et råmateriale og jeg ser dette med nye øyne. 

Jeg har tilgang til noen transkripsjoner gjort av andre som har forsket på LISA-prosjektet, 

men for å selv få en god oversikt over hva som skjer i timene og hva lærerne sier når de 

snakker om førskrivingsmetodene, har jeg valgt å transkribere materialet selv. Jeg har gjort 

dette parallelt med å se på videodataene fokusert mot lærere. Fordi kameraet er satt opp bak i 

klasserommet, vil jeg også få et overblikk over elevene. Å inneha en observatørrolle 

innebærer at jeg fungerer som en slags «flue på veggen» (Vedeler, 2000, s. 18), i og med at 

jeg ikke har vært en del av innsamlingen av datamaterialet. Vedeler (2000) legger til at det i 

praksis er vanskelig å innta en flue på veggen-rolle. Ved at forskningsassistenter er til stede i 

klasserommet, kan dette påvirke situasjonene som utspiller seg i klassen. Dette kalles som 

nevnt for observatøreffekten. Min forskerrolle innebærer også at jeg ser datamaterialet i lys av 

tidligere forskning og teori når jeg analyserer og diskuterer funn. Jeg vil også gjøre rede for 

studiens validitet, troverdighet, og relabilitet, pålitelighet. Et viktig aspekt ved forskerrollen, 

er å være åpen om validitetstrusselen knyttet til forskerens bias. Dette er om forskeren ønsker 

å finne noe, og om dataene og funnene som er valgt ut er basert på dette ønsket (Johnson, 

2013). Dette kommer jeg nærmere inn på i delkapittel 3.5 om validitet og relabilitet. Min 

forskerrolle dreier seg derfor om å ivareta personvernet til deltakerne, observere 

undervisningen i fire klasserom og fortolke og analysere materialet i lys av litteraturen jeg har 

presentert i studiens andre kapittel.  

3.2.4 Gjenbruk av datamateriale 

I denne studien benytter jeg meg av allerede innsamlet materiale gjennom LISA-prosjektet, 

og i det følgende vil jeg derfor gjøre rede for mulighetene og utfordringene ved gjenbruk av 

data i kvalitative studier. I sin artikkel Utfordringer ved gjenbruk av andre kvalitative data 

gjør Dalland (2011) rede for utfordringene knyttet til utfordringene med å stille nye 

forskningsspørsmål til allerede innsamlet materiale, noe som er særlig relevant for denne 

masteroppgaven. Hun argumenterer for at videodata med fordel kan gjenbrukes og re-

analyseres. Hun hevder kvalitative data er kontekstualiserte data, og at en utfordring med 

gjenbruk av data gjør at man som forsker ikke får en «personlig relasjon til informantene, 

førstehåndskjennskap til konteksten eller en autentisk fornemmelse av atmosfæren» (s. 6). 
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Hun hevder videre at når materialet inneholder subjektive tolkninger, så kan det være en 

utfordring å re-analysere for eksempel observasjonsnotater. Dette gjelder også bruk av 

videofiler, ettersom man ikke nødvendigvis har tilgang til all relevant informasjon, noe som er 

mitt tilfelle - selv om noen timer i LISA-materialet også gir tilgang til blant annet 

PowerPointer, ukebrev og lignende. Ved bruk av videofiler hevder Dalland (2011) at det vil 

være hensiktsmessig for forskeren å selv transkribere råmaterialet for å få et nytt blikk på 

situasjonene som utspiller seg på film. En annen utfordring ved gjenbruk av videodata handler 

om at det som er filmet er et utsnitt av virkeligheten, og at dette må være forskeren bevisst i 

analyse av materialet. En viktig fordel ved gjenbruk av datamateriale er knyttet til muligheten 

til å være del av et større forskningsprosjekt som har samlet inn store mengder data som det 

ikke ville vært mulighet for å samle inn selv.  

Å ivareta informantenes anonymitet og integritet er et viktig etisk aspekt ved all forskning. 

For å benytte materialet i LISA-prosjektet har jeg signert en avtale der jeg må følge 

retningslinjene for prosjektet. Prosjektet har samlet inn samtykke fra både lærere og elever om 

at materialet kan gjenbrukes av andre, noe som igjen har åpnet opp denne muligheten for 

meg. Når man ikke har vært en del av datainnsamlingen, vil det ifølge Andersson og Sørvik 

(2013) oppstå en utfordring, ettersom datamaterialet samlet inn ikke nødvendigvis er 

tilstrekkelig for å svare på ulike problemstillinger. LISA-materiale er som nevnt tidligere et 

svært omfattende materiale, og selv om jeg ikke har vært med på å utforme 

forskningsdesignet eller vært en del av innsamlingen så er det likevel relevant data som kan 

brukes i min studie, knyttet til skriveundervisningen på ungdomstrinnet.  

3.3 Datamaterialet 
Som nevnt tidligere, er datamaterialet mitt basert på LISA-studiens videodata. I 2014-2015 

samlet forskere og assistenter fra LISA-prosjektet inn videodata fra 45 skoler og 47 

norskklasserom. På samtlige skoler ble det samlet inn videodata fra både norsk- og 

matematikkundervisning. Timeantallet per klasse varierer noe, men i de aller fleste klassene 

ble det filmet fire timer. Når jeg tar utgangspunkt i LISA-prosjektet, innebærer dette at jeg 

ikke har vært en del av innsamlingen, ei heller har en involvering i prosjektet utover å skrive 

denne masteroppgaven. Everett og Furseth (2012) skriver at størrelsen på utvalget til en 

masteroppgave avhenger av type forskning. De skriver også at det ikke er nødvendig å ha med 
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alt som er relevant for problemstillingen, så lenge dette er redegjort for, og dette er ofte et 

resultat av begrensningene som følger en masteroppgave med tanke på tid og antall sider. Av 

de 47 norskklasserommene som har blitt filmet, har jeg derfor valgt meg ut fire der det 

foregikk førskrivingsaktiviteter. 

3.3.1 Utvalget og utvalgskriterier 

Utvalgsprosedyren i denne studien er knyttet til den allerede eksisterende kategoriseringen i 

LISA-prosjektet. I følge Everett og Furseth (2012, s. 133) kan man som masterstudent foreta 

et utvalg fra materialet som er relevant for problemstillingen, så lenge dette begrunnes. 

Vedeler (2000, s. 23) underbygger dette, der hun skriver at det er vanlig at det er et utvalg av 

dataene i materialet som analyseres nærmere. For å finne videodata som svarer på mine 

forskningsspørsmål foretok jeg et utvalg som passet for min masteroppgaves omfang og kom 

frem til at det ville være hensiktsmessig å gå i dybden i hver klasse, slik at jeg kunne fokusere 

på hendelser på et mer detaljorientert nivå. LISA-prosjektet har en oversikt over hvilke 

undervisningshendelser som finner sted i hvilke timer, noe som gjorde det mulig for meg å 

finne relevante timer med skriveundervisning.  

 

Min problemstilling Hvordan underviser fire norsklærere på ungdomstrinnet i 

førskrivingsfasen? har som hensikt å se på hvordan norsklærere legger til rette for en 

skriveprosess et med utgangspunkt i førskrivingsfasen. Det aller første jeg gjorde var å få 

kunnskap om i hvilke timer det foregikk skriving. Ved å støtte meg til eksisterende 

informasjon om skrivetimene i artikkelen "Opportunities to Write" (Blikstad-Balas, Roe & 

Klette, 2018) fikk jeg kunnskap om i hvilke timer elevene fikk mulighetene til å skrive i 

norskundervisningen. Det foregikk egenproduksjon av tekst i 33 timer fordelt på 25 skoler, 

men det er ingen kategorisering av hvilke timer som inneholder førskrivingsaktiviteter. Ut ifra 

informasjonen oppgitt i artikkelen, er det noen få timer der det foregår planlegging av en 

lengre skriveoppgave. Ut ifra disse har jeg valgt ut to klasser der det forekommer 

undervisning førskrivings i skjønnlitteratur og to timer med sakprosa. På grunn av studiens 

omfang og tidsbegrensninger, har ikke jeg hatt muligheten til å undersøke hvilke klasser det 

kan ha forekommet innslag av førskrivingsaktiviteter. Jeg mener likevel at utvalget jeg har 

gjort er representativt for å besvare problemstillingen min, samt de tilhørende 

forskningsspørsmålene. Utvalgskriteriene mine handler derfor om å studere 
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undervisningstimer der det 1) foregår skriving, 2) foregår førskrivingsaktiviteter og 3) er 

planlagt en lengre skriveoppgave. 

De fire skolene i studien er plassert på forskjellige steder i Norge, og har ingen tilknytning til 

hverandre. For å sikre anonymitet og integritet hos deltakerne, vil jeg bruke aliaser for både 

skoler og lærere. For skoler bruker jeg det nummeret som skolen er gitt i LISA-prosjektet, slik 

de fleste forskere som bruker materialet gjør. Jeg oppgir varigheten på timene jeg har tatt 

utgangspunkt i, men det betyr ikke at det foregikk førskrivingsaktiviteter hele tiden. Dette vil 

jeg spesifisere nærmere i studiens analysekapittel. Utvalget består av en mannlig lærer og tre 

kvinnelige.  

Skole og lærer År som lærer Skolens plassering Timenes varighet 
Skole 13, Anja 5 Østlandet 123 minutter 

Skole 33, Bendik 9 Vestlandet 44 minutter 

Skole 36, Cathrine 20 Midt-Norge 85 minutter 

Skole 38, Dina 30 Midt-Norge 178 minutter 

Tabell 2: Informasjon om skolene 

3.4 Analyse av data 

3.4.1 Transkripsjon 

For å sikre oppgavens validitet, er det viktig å ta utgangspunkt i faktiske utsagn og sitater fra 

datamaterialet. For meg innebærer dette å transkribere utvalgte sekvenser av datamaterialet 

der læreren sier noe som jeg mener er viktig, eller som kan problematiseres videre. Det er 

derfor relevant å kort gjøre rede for fordeler og ulemper knyttet til transkripsjon av 

datamaterialet. En fordel med å transkipere datamaterialet er at forskeren må lytte nøye, og 

derfor får bedre innsikt gjennom å bli kjent med dataen. Når man transkriberer materialet vil 

man også se hva som er relevant for sin studie, slik at man kan kutte ned mengden og lette 

analysen. Det finnes datasystemer som effektiviserer transkriberingen. Ved å kategorisere 

ulike deler av materialet vil man kunne bevege seg frem og tilbake i materialet på en 

hensiktsmessig måte. Som skrevet er det viktig å underbygge påstander underveis for å sikre 

studiens validitet, og for å gjøre dette kan man med fordel bruke sitater hentet ut fra 

transkripsjoner (Vedeler, 2000). Ulemper knyttet til transkripsjon handler om at transkripsjon 
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er en tidkrevende prosess og at forskeren må foreta en seleksjon som innebærer at viktig data 

kan gå tapt. Tjora (2017, s. 103) peker på at videodata er «komplekse å håndtere» og at «både 

transkribering og analyse er vanskeligere med video enn for eksempel med bare lydopptak». I 

dette ligger det blant annet at videodata gir forskeren tilgang til mye mer informasjon knyttet 

til kroppsspråk og lignende. I studiens analysekapittel vil transkripsjonene og observasjoner i 

datamaterialet danne grunnlaget. I sitatene som forekommer i teksten har jeg kuttet ut fyllord 

og stamming i transkripsjonen fordi jeg er interessert i innholdet. Hvis det skjer bevegelser 

eller andre hendelser i klasserommet som er relevante, gir jeg den informasjonen i [klammer]. 

I noen lengre sitater har jeg utelatt det som er mindre relevant av tale og hendelser, og markert 

dette ved å skrive (…).  

3.4.2 Analyse av datamaterialet 

I analysen av datamaterialet har jeg en deskriptiv og databasert tilnærming. Hensikten med 

analysen er å gi videre innsikt i hva som kjennetegner noen norsklæreres skriveundervisning, 

der fokuset ligger på førskrivingsfasen. Det teoretiske bakteppet er den prosessorienterte 

skrivepedagogikken. Veiledning av lærer og respons av både lærer og medelever er viktige 

aspekter ved POS. For å systematisere datamaterialet tar jeg i analysekapittelet utgangspunkt i 

førskrivingskategoriene fra teorikapittelet, og på denne måten vil jeg derfor i all hovedsak ha 

en deduktiv tilnærming til datamaterialet. Larsen (2017) hevder at forskeren i praksis vil 

veksle mellom induktiv og deduktiv metode gjennom studien. Induktiv analyse innebærer at 

«mønstre, temaer og analysekategorier kommer fra data. De framtrer av data heller enn at de 

pålegges data forut for datainnsamlingen og dataanalysen» (Vedeler, 2000, s. 86), mens 

deduktiv analyse tar utgangspunkt i «begreper og teorier fra tidligere forskning» (Grønmo, 

2014, s. 267). Min problemstilling er inndelt i tre forskningsspørsmål.  

 

I. Hvilke skrivemetoder bruker lærerne i førskrivingsfasen? 

II. Hvordan jobber elevene med de ulike skrivemetodene? 

III. Kan det observeres forskjeller i førskrivingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur? 

 

Det første forskningsspørsmålet handler om hvilke metoder som brukes, og min innfallsvinkel 

til forskningsspørsmålet er deduktivt og teoribasert. For å kategorisere førskrivingsmetodene 
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tar jeg utgangspunkt i eksisterende teori om førskrivingsfasen (jf. kapittel 2). Disse kan 

organiseres i ulike kategorier, som er en «samling eller klasse av fenomener med bestemte 

felles egenskaper» (Grønmo, 2014, s. 268). Forskningsspørsmål to tar for seg hvordan det 

jobbes med metodene, og her har jeg en induktiv tilnærming fordi jeg ser hva jeg finner i 

datamaterialet. Forskningsspørsmål 3 etterspør om det er en forskjell i hvordan førskrivingen 

foregår i undervisningen av sakprosa og skjønnlitteratur og har også en induktiv tilnærming.  

Det er i all hovedsak forskningsspørsmål 1 og 2 som svarer på problemstillingen til studien: 

Hvordan underviser fire norsklærere på ungdomstrinnet i førskrivingsfasen? 

Forskningsspørsmål 3 etterspør om det er forskjeller i undervisningen av sakprosa og 

skjønnlitteratur. Dette er det også interessant å undersøke, fordi dette kan by på nyttig og 

lærerik innsikt i om det ser ut til å være sjangervariasjoner knyttet til hvilke 

førskrivingsmetoder som brukes. Videre vil jeg også se om mine funn fra analysen samsvarer 

med tidligere forskning på feltet. Jeg har kategorisert førskriving og bruker metodene som 

overordnet kategorisering for analysen.  

Analysekategori Innhold 

Aktivering av 

bakgrunnskunnskap 

Idémyldring, stikkord om tema, tankekart, tenkeskriving, 

presentasjonsskriving 

Analyse av 

skrivesituasjonen 

Rammer for skriveprosessen, oppgavebestilling, autentiske 

skriveoppgaver, formål, mottaker, kriterier, mål 

Dialog om 

skriveoppgaven 

Samtale i gruppe/plenum, idémyldre i fellesskap, lærer modellerer 

skriveprosessen, samskriving 

Å lese for å skrive Orientere seg i tekstmangfold, innhente kunnskap, lesestrategier, 

eksempeltekster 

Planlegge arbeidet Planleggere/kaosskrivere, lage disposisjon, skriveramme fra lærer 

Tabell 3: Analysekategorier 

 

I kapittel 4, «Resultater fra analysen», er presentasjonene av funn inndelt etter skoler. Aller 

først gjør jeg rede for konteksten til timene som brukes fra de ulike skolene, før jeg svarer på 

første og andre forskningsspørsmål i hvert sitt underkapittel. Til slutt i kapittelet sammenfatter 

jeg funnene ved samtlige skoler. Analysen er kvalitativ ettersom jeg ser på få kasus og går i 

dybden på disse. Grønmo (2014) hevder at kvalitativ analyse av materiale er velegnet til å 

utvikle hypoteser og teorier, men at disse ikke nødvendigvis er «holdbare i mer omfattende 
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sammenhenger» (s. 356). Hensikten med denne studien er ikke å kunne generalisere mine 

funn til å gjelde alle norskklasserom i Norge, men derimot til å si noe interessant om hvordan 

skriveundervisning i førskrivingsfasen foregår i noen uavhengige klasserom. Mitt 

datamateriale er basert på videoobservasjoner og transkripsjoner, noe Vedeler (2000) hevder 

at kan være viktig for koding og fortolkning. Jeg bruker bare én metode i min studie, noe 

Silverman (2011) hevder er en styrke, i og med at det kan være vanskelig å avgrense studien 

med for mange metoder. Han foreslår derfor at man bruker metoden som gjør det enklest å 

samle inn og analysere materialet. For å underbygge mine påstander om funn henviser jeg til 

sitater fra transkripsjonsnotatene mine. Fremgangsmetoden min i analysekapittelet er derfor å 

gi et kort innblikk i hvilke metoder som brukes i de ulike klassene, før jeg gir en nøyere 

gjennomgang av hendelsene som forekom i timene.  

3.5 Validitet og relabilitet i kvalitativ 
observasjonsforskning 

3.5.1 Validitet 

Validitet i forskning er knyttet til hvorvidt dataene brukt i en studie bidrar til å svare på 

studiens forskningsspørsmål. Everett og Furseth (2012) mener at forskeren bør stille seg 

spørsmålet: «Er data relevante for det du ønsker å undersøke?» (s. 135). Som jeg har vært 

inne på i delkapittelet om videoobservasjon, så er dette en velegnet metode til å undersøke 

hvordan disse lærere bruker førskrivingsfasen til å forberede elevene på en skriveoppgave. 

Selv om det ikke er uttrykt eksplisitt til lærerne, så kan jeg se hvordan de vektlegger ulike 

metoder. For at oppgaven skal være så autentisk som mulig, var det en fordel at lærerne 

underviste uten spesielle ønsker fra min side. At de har fått beskjed om å undervise slik de 

vanligvis gjør, underbygger påstanden min om at det jeg observerer er praksis hos lærerne. 

Jeg vil understreke at jeg er klar over kameraeffekten som kan påvirke undervisningspraksis, 

men jeg mener likevel at videoobservasjon er en god metode for å besvare mitt 

forskningsspørsmål. Som nevnt tidligere (jf. delkapittel 3.2) passer observasjon godt til å 

undersøke menneskelig interaksjon (Rautaskoski, 2012) og lærerpraksis (Vedeler, 2000). 

Validitet i kvalitativ forskning dreier seg også om å ha forskning som er «plausible, credible, 

trustworthy, and therefore defensible» (Johnson, 2013, s. 299). Dette innebærer at studien 
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undersøker det den sier den skal undersøke, og om man kan stole på studiens funn. Johnson 

(2013, s. 279) hevder også at validitet i forskning handler om hvorvidt funnene i studien er 

basert på informasjon som gjør dem korrekte og troverdige. Det er vanlig å skille mellom 

indre og ytre validitet. Indre validitet er knyttet til tolkningen av dataens rimelighet og 

gyldighet og ytre validitet handler om generaliserbarheten til funnene (Johnson, 2013).  

Det er viktig å være bevisst validitetstruslene til masteroppgaven. Maxwell (2013) trekker 

frem forskerens bias og forskerens påvirkning på studiens deltakere som viktige 

validitetstrusler som burde bli adressert i en god masteroppgave. For å oppdage oppgavens 

validitetstrusler og teste de, er det naturlig å ta utgangspunkt i ulike faktorer som gir validitet. 

Maxwell (2013) understreker at dette ikke sikrer oppgavens validitet, men de gir likevel en 

pekepinn på hvor troverdige funnene er. I min studie vil validitetstruslene i all hovedsak dreie 

seg om forskerens bias. Forskerens bias er handler om hva forskeren ønsker å finne, og om 

hvordan forskeren selektivt velger ut data som gir et ønsket eller tenkt utfall. Det dreier seg 

også om forskerens tolkning av data, og hvorvidt personlige perspektiver farger av på disse 

(Johnson, 2013). Johnson (2013) hevder at det er viktig med selv-refleksivitet rundt 

forskerens bias. I mitt tilfelle så hadde jeg en tanke om at det til en viss grad foregikk noe 

prosessorientert skriving i klasserommene, men hvordan det ble jobbet med skriveprosessen 

og særlig hvordan førskrivingsfasen skjedde hadde jeg ingen formening om. Dette innebar at 

jeg gikk undersøkende inn i litteraturen knyttet til førskrivingsfasen, og med et så åpent sinn 

som mulig undersøkte hvilke førskrivingsmetoder jeg kunne observere av videodataene. For å 

på best mulig måte gjengi datamaterialets innhold har jeg tatt utgangspunkt i både videodata 

og transkripsjoner, ettersom transkripsjoner alene innebærer seleksjon, og derfor også tap av 

informasjon som kunne vært relevant (Vedeler, 2000; Maxwell, 2013, s. 126). Dette gir meg 

muligheten til å gi tykke beskrivelser ved siden av sitater fra transkripsjonene. Med 

utgangspunkt i det overnevnte, vil jeg derfor hevde at oppgavens validitet er relativt høy.  

3.5.2 Relabilitet 

Relabilitet handler om studiens pålitelighet og etterprøvbarhet (Everett & Furseth, 2012; 

Grønmo, 2014). Everett og Furseth (2012) understreker viktigheten av de grunnleggende 

prinsippene om relabilitet i all forskning: «Dersom data ikke er pålitelige, vil de ikke være 

egnet til å kaste lys over problemstillingene dine. Målet er derfor at data er så pålitelige som 
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mulige» (s. 135). De knytter også studiens relabilitet til påliteligheten til de primære og 

sekundære kildene som brukes, samt at uavhengige observasjoner av et fenomen vil vise det 

samme som studien gjør. I mitt tilfelle er de primære dataene det allerede innsamlede LISA-

materialet, mens sekundærkildene i all hovedsak er litteraturen som brukes samt den tidligere 

forskningen jeg refererer til. Dette er materiale og litteratur som langt på vei bidrar til å belyse 

problemstillingen min. I forskningslitteraturen jeg henviser til får vi en redegjørelse for 

skriving på ungdomstrinnet, samt hvilke metoder som ser ut til å ha læringsfremmede effekt. 

Vedeler (2000) hevder at der det er mulig, så er bruk av video velegnet og viktig for å sikre 

«reliable registreringer» og «koding av observasjonene» (s. 21). Med dette mener jeg derfor at 

mitt forskningsdesign har reliable data, som er pålitelige og som kan etterprøves. Igjen vil jeg 

understreke at denne oppgaven ikke kan generaliseres, men at den sier noe interessant om 

undervisningspraksisen til fire norsklærere på ungdomstrinnet. 
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4 Resultater av analysen 
I denne studien er hensikten å svare på problemstillingen: 

Hvordan underviser fire norsklærere på ungdomstrinnet i førskrivingsfasen? 

For å svare på problemstillingen har jeg formulert tre forskningsspørsmål: 

I. Hvilke skrivemetoder bruker lærerne i førskrivingsfasen? 

II. Hvordan jobber elevene med de ulike skrivemetodene? 

III. Kan det observeres forskjeller i førskrivingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur? 

 

I dette kapittelet vil jeg svare på forskningsspørsmålene, før jeg i neste kapittel vil diskutere 

mine funn opp mot teori og tidligere forskning. Hensikten med denne inndelingen, er at jeg i 

dette kapittelet vil beskrive hva som skjer i timene med utgangspunkt i forskningsspørsmål 1 

og 2. Selv om det er forskningsspørsmål 1 og 2 som i all hovedsak svarer på 

problemstillingen, vil det også være interessant å påpeke forskjeller i undervisningen av 

førskriving mellom sakprosa og skjønnlitterær skriving. Dette vil jeg gjøre rede for i 

delkapittel 4.6.  

I det følgende tar jeg for meg hver av klassene i egne delkapitler der svarer på de to første 

forskningsspørsmålene. For hver skole presenterer jeg kort konteksten og skisserer 

hovedinnholdet i de aktuelle timene. Deretter svarer jeg på forskningsspørsmål 1 ved å ta 

utgangspunkt i førskrivingsmetodene i teorikapittelet og se disse i lys av det jeg kan observere 

i timene. Så gir jeg eksempler på aktiviteter som benyttes innenfor disse kategoriene. Videre 

svarer jeg på forskningsspørsmål 2, der jeg først oppsummerer hvilke metoder som brukes 

med korte eksempler på hva de inneholder, før jeg går dypere inn i selve arbeidet med hver av 

førskrivingsmetodene med utgangspunkt i transkripsjonsnotater og observasjoner fra 

videomaterialet. Jeg har valgt å strukturere analysen slik at jeg viser det kronologiske 

hendelsesforløpet i hver undervisningstime og påpeker førskrivingsmetodene etter som de 

forekommer, da jeg mener dette gir et bedre overblikk av funn enn å strukturere kapitlet etter 

førskrivingsmetodene (jf. tabell 3: analysekategorier). Videre vil jeg oppsummere funn 
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knyttet til forskningsspørsmål 1 og 2 i delkapittel 4.5 og forskningsspørsmål 3 i delkapittel 

4.6. Tilslutt oppsummerer jeg funn fra analysen i delkapittel 4.7.  

4.1 Skole 13 

4.1.1 Kontekst og kort oversikt over innholdet i timene 

Skole 13 er en storbyskole på Østlandet. Klassen har en kvinnelig norsklærer, som i denne 

studien vil bli omtalt som Anja. Det er filmet to dobbelttimer i norsk, og samtlige timer er 

med i analysen, fordi det forekommer førskrivingsaktiviteter i begge dobbelttimer. I den 

første dobbelttimen innleder Anja med å småprate med elevene og presentere timenes mål, 

som er at de skal bli flinkere til å skildre og til å variere språket sitt. Hun forteller videre hva 

de skal gjøre: de skal gruppevis finne ulike ord som beskriver forskjellige følelser. Dette skal 

de dele i plenum, og så skal de få en individuell skriveoppgave, før Anja til slutt skal 

oppsummere timen. Ut ifra det lærer sier innledningsvis får man vite at elevene har jobbet 

med fortelling og eget språk, i tidligere timer. I den andre dobbelttimen bruker Anja tid på å 

gjennomgå oppgaveformuleringen og da kommer både hun og elevene med forslag til hva de 

kan skrive om på de ulike oppgavene. Til slutt gjennomgår hun egenvurderingsskjemaet. 

Underveis stiller elevene spørsmål som Anja besvarer. Før de begynner med skriveoppgaven, 

må hver elev individuelt fylle ut den såkalte innholdsstjerna som er et hjelpemiddel i 

planlegging av handlingen i teksten. Når Anja har godkjent den kan elevene begynne å skrive. 

Elevene får tre dager til å jobbe med oppgaven på skolen, der man kan anta at en av dagene er 

den andre dobbelttimen jeg har observert, samt at elevene kan jobbe med den hjemme.  

4.1.2 Hvilke førskrivingsmetoder benyttes i timene? 

I klassen til Anja, kan man observere flere førskrivingsmetoder. De førskrivingsmetodene 

som er mest fremtredende i den første dobbelttimen er aktivering av bakgrunnskunnskap og 

dialog om skriveoppgaven, med aktivitetene idémyldring og samskriving. Underveis 

modellerer hun aktivitetene for elevene, noe som innebærer at hun visualiserer 

arbeidsmetoden for elevene for å hjelpe dem i gang. I den første dobbelttimen blir elevene 

delt inn i grupper der de skal skrive ned ulike ord som beskriver de fire følelsene hun har 

skrevet opp på en PowerPoint: redd, glad, sint og trist. I forkant av oppgaven modellerer Anja 
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oppgaven ved å be elevene komme med forslag som hun kommenterer, men også ved å 

komme med egne forslag. I gruppeoppgaven skal elevene dele tanker og idéer med hverandre, 

noe som regnes som idémyldring og som er en metode for å aktivere bakgrunnskunnskaper. 

Videre brukes elevenes bidrag til å lage et felles produkt, et Word-dokument, som alle 

elevene får tilgang til. Dette fungerer som en form for samskriving, der elevene og læreren 

sammen produserer et dokument med en ordbank, som elevene skal ta utgangspunkt i videre. 

Deretter følger en individuell oppgave, der elevene skal skrive et avsnitt hvor en av de fire 

følelsene kommer til uttrykk ved å utvide øyeblikket. Disse tekstene deler så elevene med 

hverandre i læringspar, før noen elever leser teksten sin høyt. Avslutningsvis oppsummerer 

Anja timen og spør om elevene føler de har nådd dagens mål.  

I den andre dobbelttimen fremstår dialog om skriveoppgaven, analyse av skriveoppgaven og 

planlegging av arbeidet som særlig fremtredende førskrivingsmetoder. I denne dobbelttimen 

presenterer Anja målet for timen, som er at de skal finne ut hva de vil skrive om og starte med 

innledningen. Hun informerer elevene om gangen i dobbelttimen: at elevene skal få innsikt i 

oppgavebestillingen, som er at de skal tenke på hva de vil skrive om og fylle ut 

innholdsstjerna. Når klassen snakker om oppgavens ordlyd og om hva som kan være 

innholdet i fortellingen forekommer det en dialog om skriveoppgaven. Underveis modellerer 

Anja skriveprosessen for elevene, og kommenterer utsagnene deres for å lede dem på riktig 

vei. Den siste førskrivingsmetoden som forekommer er planlegging av arbeidet. Da fyller 

elevene ut innholdsstjerna og den må godkjennes av Anja før de begynner med fortellingens 

innledning.  

4.1.3 Selve arbeidet med førskrivingen 

Etter at Anja har fortalt elevene hva som skal skje i den første dobbelttimen, blir elevene delt 

inn i grupper på fire eller fem. Før gruppearbeidet starter, finner Anja frem en PowerPoint 

med en slide kalt «Beskrive følelser» på SmartBoard-en og gir elevene en kort innføring i 

plenum. På PowerPoint-en står de fire følelsene elevene skal beskrive, som er 

redsel/frykt/redd, glad/lykkelig, sint/rasende og trist/ulykkelig/skuffet. Anja spør elevene om 

de kan komme med noen stikkord som beskriver følelsen redd. I starten får hun ikke respons, 

så hun utdyper spørsmålet og knytter det til elevenes egne erfaringer:  
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Anja: Er det noe som kan komme på noen stikkord som beskriver det å være redd? 
Hvis vi tar kjapt noen ord. Hvis dere skulle skrevet om noen som var redde, hvordan 
føles det? Alle har sikkert vært redde en gang, hva skjer med kroppene deres da? 
Elev1: Hjertet dunker fortere.  

Anja: Hjertet dunker fortere. Det er kjempefint. Ja? 
Elev2: Man må løpe unna liksom.  

Anja: Ja, man kan løpe unna. Fjerne seg fra den vanskelige situasjonen.  
Elev3: Man skvetter fort.  
Anja: Ja. Hva mer skjer da? Pulsen banker, hjertet banker, man begynner å svette, blir 
klam i henda, ikke sant? Tankene bare raser rundt i hodet, adrenalinet i kroppen bare 
pumper. Man kan kanskje få kjempekrefter og nesten bli som Hulken? Ikkesant? Alt 
det kan skje når man er redd. Mhm. Skal jeg fortelle dere? 

 

Anja forteller om faren til en venninne som fikk voldsomme krefter da kona satt fast i bilen 

etter en bilulykke, nettopp fordi han var redd og full av adrenalin. Her kan man se at Anja 

modellerer for elevene, fordi hun forteller elevene hvordan man kan gå frem for å tenke når 

man skal løse oppgaven. Denne typen oppgave er også en form for aktivering av 

bakgrunnskunnskap ved hjelp av idémyldring, ettersom Anja vil at elevene skal komme med 

ord for ulike følelser i plenum. Disse ordene får elevene beskjed om at skal skrives inn i et 

felles Word-dokument, som alle elevene skal få tilgang til. Dette er en form for samskriving 

der læreren tar i bruk elevenes bidrag i dokument på egen datamaskin. Formålet med 

oppgaven aktiviteten hun slik:  

Anja: Det vi skal gjøre nå, er at vi skal ha en felles gjennomgang sånn at kanskje noen 
grupper har noe skikkelig smart noe som ikke noen andre har. Da kan vi få en felles 
ordbank over hva som beskriver de forskjellige følelsene. 

 

På denne måten fungerer også oppgaven som en forberedelse til skriveoppgaven, selv om de 

enda ikke har fått informasjon om den - det får de i neste dobbelttime. Etter at klassen har 

laget en ordsky i plenum skal de bruke denne til å skrive et avsnitt om en av følelsene. Dette 

er en form for «show don´t tell», som innebærer at elevene må bruke språklige bilder for å 

vise følelsene. Anja oppgir at de får 13-14 minutter til å gjennomføre oppgaven. Hun går 

rundt og veileder elevene, og man kan observere av videodataen at det er god arbeidsro og at 

elevene har noe å skrive om. Elevene leser så oppgaven for læringspartner, før noen elever 

leser sin i plenum. Anja kommenterer innspillene. Dette gir elevene et innblikk i hvordan man 
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kan skildre, og hva som kjennetegner gode skildringer. Denne aktiviteten er ikke direkte 

overførbar til fortellingen de skal skrive senere, men likevel er det en oppgave som forbereder 

elevene til skriveoppgaven. I oppsummeringen av timen bekrefter også elevene at de har nådd 

timens mål, som var å bli bedre til å skildre.  

I den andre dobbelttimen er målet at elevene skal finne ut hvilken oppgave de vil velge, hva 

de skal skrive om og at de skal begynne å skrive innledningen. Den første 

førskrivingsmetoden som er fremtredende er analyse av skrivesituasjonen. Anja gir elevene et 

innblikk i de ulike oppgavene, elevene får muligheten til å stille spørsmål til ordlyden og hun 

svarer oppklarende. Hun ber også elevene komme med forslag til hva man kan velge å skrive 

om, kommenterer disse og kommer med egne forslag.   

Anja: Oppgaven er ganske åpen, men her må det være noe bra som har skjedd. Det 
kan ikke være at "Jeg gikk på butikken og fikk to sjokolader for én", ikkesant? Det er 
ikke noe stort. Vi må ha en litt sånn kul greie, ja. Hva er kjempegode ting som kan 
skje med dere da? 
Elev1: Man kan få tre sjokolader 

Anja: [Ler] Nei, ikke det.  
Elev2: At jeg får dra til Kina.  

Anja: Dra til Kina? Dét er en kjempekul ting som kan skje.  
Elev3: Vinne i lotto.  

Anja: Ja! 
 
På denne måten modellerer læreren skrivesituasjonen for elevene, ved at de får et innblikk i 

hvordan oppgaven best kan løses og hva de kan skrive om. Læreren går videre til 

egenvurderingsskjemaet, som også fungerer som vurderingskriterier i denne sammenhengen. 

Anja forklarer nøye hva som menes med de ulike punktene i egenvurderingsskjemaet, og 

oppklarer eventuelle spørsmål knyttet til ordlyd og bestilling:  

 

Anja: Her er det meningen at dere skal bli litt bevisste i forhold til egen tekst. Det dere 
skal gjøre, er at dere skal sette kryss i de ulike boksene. Også står det her, «Sett kryss i 
boksene under eller kommenter. Dere må ikke ha med alle boksene». For eksempel 
tittel: «Den skal vekke leselyst» - når vi ser den skal vi få lyst til å lese historiene deres 
og den skal passe til innholdet. Hvis dere synes det, at den er veldig bra, så setter dere 
kryss her, for «Det får jeg til». Hvis du er sånn semi-fornøyd, så er det kanskje her 
[peker på boksen i midten der det står «Øve mer»]. Også står det litt om innledning ... 

Elev1: Hva betyr «Har med»? Er det det dårligste? 
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Anja: Ja. Det burde kanskje stått noe litt annet. [Elever mumler]. «Helt ok», for 
eksempel?  

 
Her kan man observere at Anja modellerer krav og vilkår for oppgaven. Elevene får 

oppklaring på graderingen i egenvurderingsskjemaet, ved at elevene stiller spørsmål om hva 

«Ok», «Greit og «Bra» innebærer. De blir enige om å la det stå. Dette viser likevel at Anja tar 

til seg elevenes tilbakemeldinger, og at hun er opptatt av at elevene skal forstå bestillingen. 

Det blir ikke poengtert hvem som er mottakeren av fortellingen, men en kan anta at det er 

Anja ettersom det er hun som skal vurdere tekstene. Videre får elevene beskjed om at de skal 

fylle ut innholdsstjerna, noe hun sier de har jobbet med tidligere, og hun henter den opp på en 

slide på PowerPointen. Innholdsstjerna er et verktøy som skal hjelpe elevene med å planlegge 

fortellingens innhold. Denne modellerer Anja derimot ikke, men dette kan handle om at 

elevene er godt kjent med fremgangsmåten. Dette bekrefter Anja ved å si at ettersom de har 

kjennskap til den, så kan de bare begynne.  

4.2 Skole 33 

4.2.1 Kontekst og kort oversikt over innholdet i timene 

Skole 33 er en skole i et lite, tettbygd strøk på Vestlandet. Klassen har en mannlig norsklærer, 

som i denne studien vil bli omtalt som Bendik. Det er filmet en dobbelttime og to enkelttimer 

i klassen. Jeg har analysert den siste enkelttimen fordi det er her det forekommer 

førskrivingsaktiviteter. I den tredje timen som er filmet, oppsummerte de perioden. I 

begynnelsen av timen jeg har observert forteller Bendik hva elevene har gjort i den siste 

perioden med folkediktning. Tidligere har de oppsummert perioden og både lest og fortalt 

eventyr, så Bendik sier at de forhåpentligvis nå har en god idé om hva et eventyr er og hva 

som kreves. Målet for timen er at elevene skal komme i gang med produksjonen av et eventyr. 

Timen skal derfor brukes på å fylle ut en skriveramme individuelt. Lærer bruker noe tid på å 

gjennomgå denne, før elevene blir overlatt til selvstendig arbeid. Bendik forteller dem at de 

skal jobbe med å skrive eventyret i flere timer den neste uka, noe som betyr at 

skriveprosessen går over flere dager.  
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4.2.2 Hvilke førskrivingsmetoder benyttes i timene? 

I klassen til Bendik, på skole 33, har jeg som nevnt observert én norsktime fordi det er kun 

her det forekommer førskrivingsaktiviteter direkte knyttet til egenproduksjon av eventyr. I 

timen før var det fokus på å systematisere kunnskap om folkediktning som periode. I timen 

jeg observerer er det førskrivingsmetoden å planlegge arbeidet og analyse av 

skrivesituasjonen som er mest fremtredende, ved at elevene fyller ut en skriveramme og får 

informasjon om skriveoppgaven og vurderingskriteriene. Underveis stiller elevene spørsmål, 

og Bendik oppklarer. Timen starter med at Bendik oppsummerer perioden med folkediktning, 

før han sier målet for timen og timene fremover, samt presenterer skriveramma for elevene. 

Bruk av skriveramme er den førskrivingsaktiviteten som forekommer i store deler av timen. 

Lærer forteller kort hvordan elevene skal jobbe med den og viser dem vurderingskriteriene for 

eventyret, før han forteller om skriveprosessen fremover. Han får en del spørsmål av elevene 

mens de arbeider individuelt, og noen av disse tar han i plenum.  

4.2.3 Selve arbeidet med førskrivingen 

Etter at Bendik har oppsummert perioden med folkediktning, forteller han hva som skal skje i 

timen. Han forklarer at målet for timene fremover er at elevene skal «reprodusere et eventyr». 

Han forklarer også hva skriveoppgaven går ut på. Elevene får to tosidige ark med 

vurderingskriteriene og en skriveramme der de skal planlegge de ulike delene av eventyret.   

Bendik: Med denne skriveramma her så har jeg noen stikkord til dere. Dere kommer 
til å bli guida ganske langt på vei på hvordan dette eventyret skal bli, hvem som skal 
være med, hvilke roller og sånn. Så jeg kommer nok til å få mange eventyr som går i 
den samma gata, men dere får også bruke deres fantasi. Og så husker jeg tilbake til da 
jeg skrev eventyr på skolen. Jeg synes alltid det var litt kjekt, for du har på en måte en 
stram ramme som du må forholde deg til, men innenfor den så er det mye fantasi og 
moro som du kan finne på. Så jeg håper dere skal få til det, at dere synes 
skriveprosessen vi skal starte på nå er morsom og at dere synes at det faktisk kan være 
litt okey.  

 
Her sier Bendik eksplisitt at skriveramma er stram, men at elevene også får muligheten til å 

bruke fantasien sin underveis. Videre gjennomgår han de tosidige arkene med 

vurderingskriterier og skriveramme, og kommer med noen forslag til hva elevene burde ha 

med i eventyret sitt. Han opplyser blant annet at det står forslag til ord som kan brukes i et 

eventyr nederst på arket, og han ramser opp noen av dem: «Monster, drage, for lenge siden 
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(…)». Han refererer også til eventyret om "Askeladden som kappåt med trollet" og 

"Prinsessen som ingen kunne målbinde". Videre forteller han at de skal beskrive reisen til 

helten eller heltinnen og oppdraget, samt at de må ha en spenningstopp som skal ende i en stor 

avslutning. Mens Bendik bruker noen minutter på å fortelle om skriveramma, sitter elevene 

og hører på. Han legger ikke opp til samarbeid eller en dialog i plenum, og innføringen i 

skriveramma og oppgaven kan derfor fremstå som litt oppramsende. Elevene får muligheten 

til å stille spørsmål i plenum, som Bendik svarer på. Dette fører likevel ikke til en dialog. 

Bendik: Så dere ser at dere er innenfor en ramme her, dere er på en måte tatt med inn 
med i gata, men når den gata skal brolegges nå, eller males, eller hva som helst, så er 
det du som skal gjøre det. Så jeg håper jeg kommer til å lese mange i den samme gata, 
men hvordan de gatene kommer til å se ut - da håper jeg på femogtjue ulike måter å 
løse dette på. Så legg hodet litt i bløt. Jobb deg gjennom denne disposisjonen. Når du 
har en klar idé så begynner du som smått å begynne å forfatte på eventyret ditt.  

 

Etter dette ber Bendik elevene om å jobbe individuelt med skriveramma. Bendik går rundt i 

klasserommet og veileder elevene, og da kommer det tidlig spørsmål om hva de skal gjøre i 

timen og hva de kan skrive om.  

Bendik: Folkens. Jeg synes det er så bra når jeg får gode spørsmål. Noen spør meg her 
om en prins kan være en helt. Selvfølgelig kan en prins være en helt! Men så sier jeg 
til han også: «Det høres jo veldig, veldig klassisk ut da». For nå har vi ikke definert en 
helt. En helt kan være noe helt vanlig, ikke nødvendigvis en prins, men det kan være 
en, Gud forby, det kan være en lærer. Det kan være... Så slå dere litt løs på akkurat det.  

 

Bendik kommer med forslag i plenum og modellerer derfor til en viss grad tankeprosessen til 

elevene. Dette innebærer at han gir elevene noen forslag til hva innholdet i eventyret deres 

kan være, men han lar elevene komme frem til svaret på egenhånd. Det kommer også et 

spørsmål fra en elev som uttrykker at skriveramma er veldig rigid: 

Elev1: Det står at vi ikke får lov til å bestemme noen ting, for alt står jo her.  
Bendik: Ja, det står mye.. Men innenfor her får du lov til å bestemme, så nå  
har du lov til å bestemme: hvem skal heltinna eller helten din være? Skal det være en 
prins eller prinsesse? Det er jo sånn klassisk, sant? Eller tenker du litt annerledes? Skal 
han være en fotballspiller, en [Bendik mumler] eller noe sånt? Skjønner du? Så bare 
prøv å tenk litt på det.  
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I denne spørsmålsutvekslingen med eleven, ser man at lærer til en viss grad modellerer 

skriveramma ved at han foreslår hvem som kan være helten eller heltinna i eventyret, for 

eksempel en fotballspiller. Det kommer også andre eksempler underveis på at læreren 

modellerer oppgaven til elevene når han veileder dem, og noen ganger gjør han det i plenum: 

Bendik: Hør, jeg enser litt frustrasjon nå, for dere står nå og skal hoste opp et helt 
eventyr litt på sparket. Det slår meg litt når vi har hatt tentamener og sånn og dere har 
fått helt klare oppgaver, da begynner dere å skrive med en gang. Men når jeg ber dere 
nå om å jobbe godt med en disposisjon, en plan, så er det litt vanskelig (…) Kanskje 
dere kan hente inspirasjon fra virkeligheten, og så gjør dere det om til et eventyr (…) 
Og så er det sånn at når du først har knekt det og nå har kommet opp med et eventyr, 
så gjenstår jo buffeten, da er det bare å sette seg ned og kose seg og begynne å skrive. 
Så det harde arbeidet nå, det er dét dere er midt inni.  

  

I sitatet over modellerer Bendik tankeprosessen, ved å si at elevene kan hente inspirasjon fra 

virkeligheten. Underveis i elevenes selvstendige arbeid med skriveramma, kommer Bendik 

med eksempler til den enkelte elev og modellerer tankeprosessen deres. En halvtimes tid inn i 

timen, stopper han arbeidet med skriveramma fordi han opplever at noen «står i stampe», 

mens andre er ferdig med skriveramma. Han sier derfor at han vil at elevene skal dele tankene 

sine med hverandre for å gi hverandre inspirasjon. Han plukker ut tilfeldige elever som blir 

bedt om å svare. Noen sier at de ikke har noe, mens andre deler sine idéer i plenum og da 

kommenterer Bendik forslagene og stiller oppfølgingsspørsmål. Ved at Bendik ber elevene 

dele sine tanker for å inspirere de andre i klassen, så modellerer han skriveprosessen for 

elevene. Førskrivingsmetoden knyttet til å planlegge arbeidet blir tatt mer i bruk her. Når det 

er fem minutter igjen av timen, forklarer også Bendik formålet med skriveramma til elevene.  

Bendik: Når vi jobber nå, med å planlegge og lage skisser over eventyret så er det litt 
hardt arbeid (…) Hvis dere legger litt energi og tanker inn i det, og prøver å knekke 
det nå så vil det bli bli mye, mye lettere for dere når dere begynner å skrive.  

 

Etter dette gir han elevene de siste fem minuttene av timen til å jobbe videre med 

skriveramma si. Bendik går rundt til elevene som trenger hjelp, leser skriveramma deres og 

stiller oppfølgingsspørsmål.  
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4.3 Skole 36 

4.3.1 Kontekst og kort oversikt over innholdet i timene 

Skole 36 er en skole i et lite tettsted på landet i Midt-Norge. Klassen har en kvinnelig 

norsklærer, som i denne studien vil bli omtalt som Cathrine. Det er filmet tre norsktimer i 

klassen, en dobbelttime og en enkelttime, og jeg skal se på dobbelttimen fordi det er her 

elevene arbeider med førskriving. I dobbelttimen jobber elevene med å skrive en bokomtale, 

og temaet for timen er å skrive et sammendrag. Cathrine innleder timen med å snakke om 

timeplanen for kommende uke, hun informerer om LISA-prosjektets tilstedeværelse og at 

elevene skal lære seg å skrive et godt sammendrag. Elevene har fått en innholdsliste for hva 

som må med i en bokomtale, og å skrive et sammendrag er punkt seks på lista. For å øve seg 

på å skrive et godt sammendrag, jobber klassen sammen med å snakke om- og å skrive et 

sammendrag av en sangtekst. Underveis veileder Cathrine elevene individuelt. I timene 

tidligere har de jobbet med å skrive et forfatterportrett, og noen av elevene har prøvd å 

komme i kontakt med forfatteren av sin bok.  

4.3.2 Hvilke førskrivingsmetoder benyttes i timene? 

I klassen til Cathrine har jeg observert to av tre timer fordi det er disse timene som er 

relevante for førskrivingen av et sammendrag til en bokomtale. Ut ifra det jeg kan observere, 

ser det ut til at klassen jobber prosessorientert med bokomtalen fordi de i uka før jobbet med 

forfatterportrett, og i den uka LISA-prosjektet filmer i klassen jobber de med å skrive et 

sammendrag av boka. De førskrivingsmetodene som blir mest fremtredende her er aktivering 

av bakgrunnskunnskaper, planlegging av arbeidet og å lese for å skrive, ettersom det er bruk 

av aktiviteter som nedskriving av stikkord, modellering av skriveramme og bruk av 

eksempeltekst. Elevene har fått en innholdsliste med punkter som forteller hva bokomtalen 

skal inneholde. Bruk av innholdslista fungerer i denne sammenhengen som en måte å 

planlegge arbeidet på, ved at den langt på vei veileder og støtter elevene når de skal skrive et 

sammendrag. I timen jobber klassen med å øveskrive, som Cathrine kaller det, et sammendrag 

av Alf Prøysens «Du ska få en dag i mårå». Denne sangen synger de felles først. Cathrine 

bruker på denne måten sangen som en eksempeltekst, en tekst som de jobber med sammen i 

forkant av at elevene individuelt skal skrive et sammendrag av egen bok. De samtaler om 
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teksten og Cathrine modellerer hvordan de skal finne trekk som sjanger, tittel, hovedperson, 

problem, løsning og høydepunkt. Dette forklarer hun for elevene, i tillegg til at de har et ark 

med samme informasjon. Dette arket har ikke jeg tilgang til, men ut ifra det lærer sier og jeg 

kan observere, kan jeg likevel få et godt inntrykk av hva elevene jobber med. Etter at elevene 

har skrevet stikkord, skal de bruke disse til å skrive et sammendrag. Ved å idémyldre i forkant 

av skriveoppgaven aktiverer hun elevenes bakgrunnskunnskaper. Denne aktiviteten fungerer 

også som en måte å planlegge arbeidet på fordi elevene får et innblikk i hva det innebærer å 

skrive et sammendrag, og hvilke elementer som må med.  

4.3.3 Selve arbeidet med førskrivingen 

Etter å ha snakket om det de gjorde i forrige time, kobler Cathrine raskt elevene på dagens 

tema som er å skrive et godt sammendrag. Hun forklarer dem formålet med timens tema slik:  

Cathrine: Det jeg har tenkt at jeg skal lære dere nå, det er å så skrive et godt 
sammendrag. Altså punkt seks. (…) Grunnen til at jeg skal lære dere litt om å skrive et 
godt sammendrag, det er at noen skriver det helt supert i utgangspunktet, og noen 
skriver nesten boka på nytt igjen. (…) Det er litt viktig å lære seg å skrive gode 
sammendrag. Det dere gjør når dere blar opp er, hvis dere ser på innholdslista, sant? 
Da holder vi på med punkt seks. Okei. Og det er viktig at et sammendrag har med seg 
gode ting. Verken for lite, eller for mye ... 

 

Hun skriver innholdslista på tavla, den samme innholdslista som elevene har tilgang til, og 

forteller dem at det er en god oppskriftsliste som kan brukes når man skriver et sammendrag. 

Her fungerer den som en skriveramme, som veileder elevenes skriving og som gir dem 

elementer de må forholde seg til.  

Cathrine: Det der er en fin oppskriftsliste når man skal skrive et sammendrag. Det er 
ganske lett når du ser den der lista foran deg, men etterhvert så må du begynne å huske 
den inni hodet av deg selv.  
 

Videre har de en samtale i plenum der de sjangerplasserer elevenes bøker. Dette er en øvelse 

som er relevant for sammendraget elevene skal skrive av egen bok senere, men også for 

skrivingen av sammendraget til sangen de skal arbeide med i timen. På denne måten gjør hun 

arbeidet sangteksten relevant for elevenes skriveprosess. Etter dette innleder Cathrine en ny 

del av timen, der de tar i bruk en sangtekst som en eksempeltekst. Først skal elevene, i 

læringspar, finne ut hvilken sjanger teksten er, før de synger sangen i fellesskap. Deretter skal 
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elevene alene eller med læringspartner, avhengig av hvordan de sitter, finne stikkord til ulike 

elementer ved sangteksten, blant annet tittel og sjanger. Cathrine viser her til oppskriften, som 

elevene skal bruke aktivt. Lærer går rundt, og etter noen minutter gjennomgås arbeidet i 

plenum.  

 

Cathrine: Okei, få høre, hvilken sjanger er det? Er vi enige om det? 
Elev1: Sangtekst 
Cathrine: Sangtekst. Jeg vil ha synspunkter på hva slags tid vi er i her? Hva slags 
tidsperspektiv foregår denne sangteksten på? 
Elev2: Fra gutten er liten, til han er gift.  
Cathrine: Ja, får vi vite hvor lang tid det er? 
Elev1: Nei. 
Cathrine: Nei. Fordi vi vet jo ikke hvor gammel han er når han gifter seg. Hvordan 
ser dere at teksten starter når han er liten? Fordi at første verset er han på.. 
Elev2: Skolen 

 

Videre får elevene beskjed om å øveskrive et sammendrag ut ifra stikkordene de har skrevet 

underveis. Dette er en individuell oppgave. Cathrine bruker begrepet øveskrive som å øve på 

å skrive en del av oppgaven eller skrive på en spesifikk måte, noe som kan minne om 

presentasjonsskriving (jf. teorikapittelet) der man skriver for å kommunisere et budskap og 

vise hva man har lært. På den andre siden så er det ikke produktet som er viktigst her, noe 

som kjennetegner presentasjonsskrivingen, men prosessen med å lære seg å skrive et godt 

sammendrag. At Cathrine omtaler dette som å øveskrive fremstår derfor som et godt begrep 

på øvelsen. Mens elevene øveskriver et sammendrag, så går Cathrine rundt og veileder. Hun 

passer på at alle kommer i gang, og gir de som har kommet et stykke på vei en ekstra 

bestilling – de skal skrive hva de liker eller ikke liker med sangen, og begrunne svaret sitt. 

Etter hvert stopper Cathrine arbeidet, og hun forteller elevene at det er viktig å øve for å bli 

god:  

 

Cathrine: Okei, nå setter dere en stopp der dere er. Jeg tror det her er litt viktig å trene 
på.  
Cathrine: Tina, kan jeg stille deg et spørsmål? 

Tina: Mhm 
Cathrine: Synes du det er lett eller vanskelig å skrive et sammendrag? 

Tina: Vanskelig 
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Cathrine: Ja. Og dere vet alle sammen nå at Tina er god på å skrive, sant? Ja, og så, 
blir dere overraska når hun synes at det er vanskelig å skrive et sammendrag? 

Elever: Ja 
Cathrine: Ja…  

Tina: Ja, for da vet jeg ikke jeg hva jeg skal synes.  
Cathrine: Nei, men nå må dere ta med dere litt ting her. Det er ikke sånn at man er 
god på alt bestandig. Det hender at noen er gode på å skrive langt, og noen er gode på 
å skrive kort, sant?  
 

Videre ber Cathrine elevene lese opp sammendragene sine, og understreker at de leser for å 

trene seg, noe som kanskje er grunnen til at hun også kaller det for øveskriving. De siste 30-

40 minuttene av timen henter elevene PC og setter i gang med å skrive et sammendrag av 

boka si. Cathrine understreker viktigheten av å notere seg stikkord, slik som de har trent på i 

norsktimen. På denne måten modellerer og forklarer hun den videre skriveprosessen for 

elevene, ved å fortelle elevene hvordan de kan gå frem for å starte med sammendraget.  

4.4 Skole 38 

4.4.1 Kontekst og kort oversikt over innholdet i timene 

Skole 38 er en drabantbyskole i Midt-Norge. Klassen har en kvinnelig norsklærer, som i 

denne oppgaven blir omtalt som Dina. Det er filmet to dobbelttimer i klassen, og det 

forekommer førskrivingsaktiviteter i begge dobbeltimene. I den første dobbelttimen oppgir 

Dina at målet for timen er at elevene skal vite forskjellen på et leserinnlegg og et 

debattinnlegg, samt ha kjennskap til nettvett. Tema for dobbelttimen er arbeid med 

leserinnlegg, og Dina viser elevene tre eksempeltekster. I timen snakker de mye om 

argumenter i tekstene og om hvilke typer argumenter man har. Elevene sitter organisert i 

grupper, og det er mye gruppearbeid og samtaler i plenum. Dina kommenterer elevenes 

innspill og veileder underveis. Elevene skal velge et tema og en påstand til neste norsktime, 

for da skal de skrive et leserinnlegg. I den andre dobbelttimen så oppfrisker Dina elevenes 

kunnskaper om hva et leserinnlegg er, og hvordan det er oppbygd. Hun gir også elevene et 

innblikk i formalia og vurderingskriteriene knyttet til leserinnlegget de skal skrive. Store deler 

av timen går med til selvstendig arbeid. Elevene får to uker på å levere leserinnlegget.  
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4.4.2 Hvilke førskrivingsmetoder benyttes i timene? 

I klassen til Dina kan man observere ulike førskrivingsmetoder. I den første dobbelttimen 

jobber de i all hovedsak innenfor førskrivingsmetodene lese for å skrive, dialog om 

skriveoppgaven og planlegging av skriveoppgaven fordi de diskuterer en modelltekst i 

plenum og finner tema. Dina innleder timen med å snakke om målene for timen, før hun 

presenterer en modelltekst for elevene som heter «Jeg lever et liv på besøk». Dina setter i 

gang en dialog i klasserommet om de ulike delene av teksten, både innledningen, hoveddelen 

og avslutningen, og dette er et eksempel på hvordan hun bruker modellteksten til å gi elevene 

tekstlige forbilder. Videre er det fokus på å argumentere, og elevene blir presentert for teksten 

«Dustegatelys». De samtaler om teksten, og elevene poengterer at forfatteren av teksten 

mangler gode argumenter. Dette er inngangsporten til arbeidet med argumenter, der Dina 

viser til et leserinnlegg om nynorsk som de har lest i tidligere norsktimer. Med utgangspunkt i 

denne teksten finner klassen sammen de ulike typene argumentene som finnes i teksten. 

Deretter skal elevene være imot nynorsk, og finne to ulike typer argumenter som senere deles 

i plenum. Tilslutt blir elevene bedt om å gruppevis komme med ulike temaer og påstander 

som de selv kan skrive et leserinnlegg om. Lærer veileder underveis. 

Førskrivingsmetodene som forekommer i de første 20 minuttene av den andre dobbelttimen er 

analyse av skrivesituasjonen og aktivering av bakgrunnskunnskaper ettersom de gjennomgår 

vurderingskriteriene og elevene planlegger hvilket tema de skal skrive om. Resten av timen 

går til selvstendig arbeid. Disse 20 minuttene brukes til å gjennomgå og oppfriske hvordan 

man skal bygge opp et leserinnlegg, der læreren og elevene har en dialog om dette. Helt til 

slutt får elevene vurderingskriteriene og disse blir gjennomgått. Dette er en 

førskrivingsaktivitet som handler om å analysere skrivesituasjonen, der man ser på hva som 

forventes av oppgaven. De førskrivingsaktivitetene som blir mest fremtredende i klassen til 

Dina er bruk av modelltekster og idémyldring i grupper og plenum der elevene diskuterer 

aktuelle temaer som de kan skrive om. I klassen til Dina jobbes det derfor med alle de fem 

førskrivingsmetodene som jeg henviser til (jf. kapittel 2). 

4.4.3 Selve arbeidet med førskrivingen 

Den første dobbelttimen innledes med at Dina forklarer elevene forskjellene mellom et 

debattinnlegg og et leserinnlegg, som også er et av målene for timen. Dina bruker en 
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modelltekst av et leserinnlegg, «Jeg lever et liv på besøk» og samtaler med elevene om 

handlingen i- og formålet til leserinnlegget. Hun forteller at et leserinnlegg er et skriftlig 

innlegg i avisa, og kobler på forskjellen mellom et leserinnlegg og et debattinnlegg. Videre 

snakker hun om hvordan man bygger opp et leserinnlegg. Hun modellerer så skriveprosessen 

ved å vise elevene hvordan man kan gå frem for å skrive et godt leserinnlegg med en 

innledning, hoveddel med argumenter og avslutning. Underveis kobler Dina på elevenes 

bakgrunnskunnskaper:  

Dina: Jo bedre du er til å komme med gode begrunnelser, jo bedre vil argumentene 
dine være, sant? Og vi har lært at et argument består av? 

 
Videre er det vanskelig å høre hva elevene svarer, men man hører at Dina spiller videre på det 

elevene sier. Sammen kommer de frem til at et argument består av en påstand og en 

begrunnelse. De snakker kort om avslutningen, før fokuset rettes mot Vær varsom-plakaten 

og at man må sjekke opp det man skriver og bruke pålitelige kilder. Deretter er det bruk av 

argumenter som står sentralt i undervisningen, og Dina leser opp et leserinnlegg som kalles 

«Dustegatelys». I samtalen som følger, blir det tydelig at både elevene og Dina mener at 

leserinnleggets tittel er lite saklig og at det mangler argumenter. Å vise til tekster som har 

forbedringspotensial, er også en måte å bruke en modelltekst på. I dette tilfellet bruker Dina 

det at teksten mangler argumenter, som en innfallsport til å jobbe videre med det. I arbeidet 

med å finne ulike argumentstyper refererer Dina til en tekst de har jobbet med tidligere, der en 

elev skriver et leserinnlegg hvor hun er positiv til nynorsk. Dette er en førskrivingsmetode der 

Anja aktiverer elevenes bakgrunnskunnskaper, og hun bruker denne teksten til å gi en kort 

innføring i de ulike argumentstypene, blant annet et omtankeargument, ekspertargument og 

flertallsargument. Deretter får elevene i oppgave å være imot nynorsk, og bruke to ulike 

argumentstyper. Dina veileder elevene i prosessen. Etter at elevene har jobbet i overkant av ti 

minutter, tar Dina en plenumsgjennomgang der hun ber elevene komme med argumentene de 

skrev ned. Disse kommenterer hun: 

 

Elev1: Hvis vi har nynorsk som hovedspråk, kommer vi til å trenge flere 
nynorsktimer, og da får vi mindre mattetimer så snittet kan bli lavere.  
Dina: Okey, sånn at det vil gå utover matematikken hvis at vi skal ha mer nynorsk i 
skolen? Okey, ja, det er forsåvidt et fornuftig argument.  
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Elev2: Vi trenger bare et hovedspråk, det blir så rart med to. Og alle de andre landene 
har nesten bare et, så da kan jo Norge ha det óg. Det er fornuftig med bare et 
hovedspråk.  
Dina: Ja, det var både et parallellargument og fornuftsargument det.  

 
Etter at denne aktiviteten avsluttes, presenterer Dina enda en modelltekst, «Er jeg en byrde for 

alle», som handler om en ensom gutt på 15 år. Hun spør elevene om hva meningen med 

leserinnlegget er, og det oppstår en dialog om teksten. På denne måten jobber klassen med tre 

eksempeltekster i denne dobbelttimen. Sammen har de en dialog om hva som er bra og 

mindre bra ved de ulike tekstene, og dette fremstår som en måte å forberede elevene på 

skriveoppgaven som de får den neste dobbeltimen. Å bruke tekstlige forbilder i 

undervisningen gjør at elevene kan hente inspirasjon med bakgrunn i det som fungerer godt, 

for å senere bruke dette i egen skriving. Samtidig får elevene et innblikk i hvor stort 

tekstmangfoldet er.  

 

Elevene får beskjed om at de skal skrive et leserinnlegg neste dag, og at det er viktig at de 

skriver om noe de engasjerer seg i. Elevene jobber gruppevis med å finne ulike temaer som de 

er opptatte av, og som de kunne tenke seg å skrive om, og dette deles videre i plenum. På 

denne måten jobber gruppene med å idémyldre til den kommende skriveoppgaven, noe som 

aktiverer bakgrunnskunnskapene deres. Dina skriver forslagene opp på tavla. Videre får 

elevene fem minutter til å velge seg et tema og en påstand som de skal bruke i eget 

leserinnlegg. Dette er en individuell idémyldring hvor elevene selv skriver ned aktuelle 

temaer som de kan tenke seg å skrive om. I samtalen som følger kommer de aller fleste 

elevene med et tema og/eller en påstand, mens noen sier at de ikke har bestemt seg. Å finne 

tema og påstand fungerer som en måte å planlegge arbeidet på. Timen rundes av ved at Dina 

gir elevene litt informasjon om oppgaven de skal skrive neste dag, blant annet at de får en uke 

på å skrive oppgaven og at den blir vurdert med karakter. I denne timen blir ikke formålet 

med førskrivingsaktivitetene uttrykt eksplisitt, selv om Dina retter fokuset mot 

skriveoppgaven i slutten av timen. Når elevene bestemmer seg for tema, er det derimot gitt at 

formålet med førskrivingsaktiviteten er å forberede elevene til morgendagens skriveoppgave. 

 

I den andre dobbelttimen har jeg analysert de tjue første minuttene. Resten av timen går til 

selvstendig arbeid med skriveoppgaven. I denne timen er det førskrivingsmetoden dialog om 

skriveoppgaven som blir mest brukt. Timen starter med en gjennomgang av hvordan elevene 



55 

 

skal bygge opp et leserinnlegg. Dina stiller elevene spørsmål om hvordan et leserinnlegg er 

bygd opp, og hun spiller videre på elevenes innspill. Oppbygningen av leserinnlegget som 

elevene skal skrive gjennomgås systematisk, med fokus på både innledning, hoveddel og 

avslutning, samt på tittel, at elevene må et problem i innledningen og så videre. Dina bruker 

innledningen fra leserinnlegget «Jeg lever et liv på besøk» som et eksempel, før klassen har 

en dialog om hva som kan være en god innledning. Dina trekker også frem temaet til en elev, 

og leserinnlegget om den ensomme gutten, «Er jeg en byrde for alle?». Videre bruker Dina 

eksempelet til en elev, om elbiler, i samtalen om hoveddelen til leserinnlegget.  

 

Dina: Først så må du bestemme deg for hva slags holdning du skal ha til det her: er det 
det at du synes det er flott at de som har elbil har mange fordeler, eller synes du de 
som har elbiler har for mange fordeler? 

Elev1: Jeg synes det flott at dem har fordeler.  
Dina: Ja, «Elbileiere bør ha mange fordeler!». Det er påstanden din, sant? Og så skal 
du komme med argumenter for det. Kan du gi meg argument her og nå? Hvorfor bør 
de ha fordeler? Og hva slags fordeler? 
Elev1: De bør ha fordeler fordi når du har en elbil så sparer du miljøet. 
Dina: Ja, der har du et argument. Og hvis at du skal prøve å underbygge argumentet 
ditt, så snakka vi i går om at vi kunne bruke mange forskjellige typer argument. Tror 
du at du kan finne en ekspertuttalelse som støtter det du sa nå nettopp? 
Elev1: Ja, det tror jeg 
Dina: Det tror jeg også. Og det er det lurt at du prøver å gjøre, sant? Og, det er det 
dere må prøve å tenke på, at dere skal ha påstand og argument og så prøver dere å 
bruke de ulike argumentene som vi jobba med i går: flertallsargument, 
ekspertargument og så videre. Og så lager dere en sånn ryddighet i det her med et 
avsnitt per tema. Et avsnitt per argument. Og så, tilslutt, så skal det da komme en ...  
Elev2: Avslutning 

 
Her skisserer Dina gangen i hoveddelen for elevene og hun modellerer skriveprosessen 

gjennom en klasseromsdialog med elevene. Hun gir samtidig elevene et innblikk i rammene 

for leserinnlegget ved å fortelle dem at de skal ha en innledning, et avsnitt per argument og en 

avslutning. På denne måten fokuserer hun på førskrivingsmetoden analyse av 

skrivesituasjonen. Før elevene setter i gang med individuelt arbeid, er det en klasseromsdialog 

om hva en god avslutning inneholder, og hvordan de kan lage en fengende tittel som trekker 

til seg leseren. Tilslutt gjennomgår Dina raskt vurderingskriteriene, som elevene har tilgang til 
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på læringsplattformen. Hun setter elevene i gang med det selvstendige arbeidet ved å si «klar, 

ferdig, gå». Da er elevene raskt i gang med arbeid på pc-ene.  

4.5 Funn knyttet til forskningsspørsmål 1 og 2 
I det følgende gir jeg en kort oversikt over funn som svarer på forskningsspørsmål 1 og 2. Jeg 

presenterer førskrivingsmetoden først, før jeg sier noe kort om hvilke førskrivingsaktiviteter 

som forekommer i de ulike klassene. I diskusjonskapittelet vil jeg utdype funnene og drøfte 

disse i lys av tidligere forskning og teori.  

Aktivering av bakgrunnskunnskaper som metode anvendes på både skole 13, 36 og 38. 

Aktivering av bakgrunnskunnskaper er en metode som favner bredt og innebærer at elevene 

skal bruke den kunnskapen de allerede har. På skole 13 og 38 jobbes det med 

stikkordskriving, mens det på alle tre skolene benyttes idémyldring. På skole 33 minner 

Bendik elevene på at de allerede vet en del om eventyrsjangeren, og utenom dette aktiverer 

han i liten grad elevenes bakgrunnskunnskaper.  

I analyse av skrivesituasjonen jobber klassene noe ulikt. På skole 13 gjennomgår Anja 

oppgavebestillingen og egenvurderingsskjemaet. Dette viser seg å være hensiktsmessig, 

ettersom hun får spørsmål av elevene om ordlyden i oppgavebestillingen. På skole 33 

gjennomgår Bendik oppgavebestillingen og vurderingskriteriene og på skole 36 tar Cathrine 

utgangspunkt i en innholdsliste som elevene har. Hun skriver den også opp på tavla. På skole 

38 snakker Dina med elevene om sjangeren leserinnlegg og vurderingskriteriene. Bruk av 

vurderingskriterier og gjennomgang av oppgavebestillingen ser ut til å være de aktivitetene 

som forekommer mest i mitt utvalg.  

Innenfor førskrivingsmetoden dialog om skriveoppgaven har skole 13 en dialog om 

skriveoppgaven der de diskuterer hvordan elevene kan løse de ulike oppgavene som de kan 

velge mellom. På skole 33 gjennomgår Bendik skriveoppgaven innledningsvis, og når det 

kommer spørsmål fra elevene underveis i timen tar han disse opp i plenum. Det oppstår 

likevel ikke en dialog, ettersom læreren kun svarer på spørsmål. På skole 36 har klassen en 

dialog om sangteksten, der de samtaler om ulike elementer ved teksten. Disse bruker elevene 

senere til å skrive et sammendrag. På skole 38 foregår det en dialog om hva et leserinnlegg er, 

hvordan elevene kan bruke argumenter i teksten sin og hvordan de skal bygge opp teksten sin.  
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I kategorien Lese for å skrive er det kun klassene med undervisning i sakprosa som jobber 

systematisk med en eksempeltekst. I klassen til Cathrine på skole 36 skriver de et 

sammendrag av en sangtekst. I forkant av dette har de snakket om ulike aspekter ved teksten, 

blant annet hvilken sjanger den er, hva som er tittelen, hvem som er hovedperson og så 

videre. Denne arbeidsmetoden bruker de videre når de skal skrive et sammendrag av selvvalgt 

bok til bokanmeldelsen, og den har derfor en tydelig overføringsverdi. I klassen til Dina på 

skole 38 får elevene presentert ulike leserinnlegg med både styrker og svakheter. Disse blir 

påpekt, og på denne måten får elevene kunnskap om hva som kjennetegner et godt 

leserinnlegg. Selv om noen elever i klassen til Anja leser opp sin kort-tekst, så jobber ikke 

klassen systematisk med tekstene. Formålet med å lese opp tekstene synes ikke å være at 

elevene skal arbeide videre med dem som eksempeltekster, men heller at de skal vise klassen 

hvordan noen elever har løst skriveoppgaven. Det forekommer ikke videre arbeid med 

tekstene.  

I kategorien Planlegge arbeidet benytter klassen til Anja seg av innholdsstjerna som 

skriveramme. Elevene i klassen til Bendik bruker en skriveramme over to dobbeltsidige ark. 

En elev uttrykker at skriveramma er rigid, noe som er i tråd med hvordan Bendik forklarer 

skriveramma for elevene (jf. sitat om at de må «forholde seg til en stram ramme» i delkapittel 

4.2.3). Han sier at det likevel er rom for fantasi i eventyrene. I klassen til Cathrine jobber de 

etter en innholdsliste med punkter. I klassen til Dina har de fokus på hvordan de kan bruke 

argumenter i teksten sin. I planleggingen av arbeidet får elevene tid til å finne et tema og en 

påstand som de skal bruke i sin tekst. Dette er en form for idémyldring, ettersom elevene 

jobber gruppevis og deler tanker i plenum.  

 

 

 

 

 



58 

 

4.6 Forskjeller og likheter i undervisning i sakprosa og 
skjønnlitteratur 
Forskningsspørsmål 3 søker å svare på om det er noen nevneverdige forskjeller mellom 

førskrivingsmetoder i sakprosa og skjønnlitterær skriving. I det følgende vil jeg, med 

utgangspunkt i analysen av datamaterialet, peke på noen forskjeller som er gjeldende for mitt 

utvalg.  

En viktig forskjell er at det kun jobbes systematisk med eksempeltekster i klassene som 

underviser i sakprosa, noe som kan være et resultat av at det ofte er fokus på innhold i 

skjønnlitteratur og form i sakprosa. I klassen til Cathrine på skole 36 skal klassen skrive et 

sammendrag av en sangtekst. Formålet med dette virker å være at elevene skal øve seg på å 

skrive et sammendrag før de skal skrive et sammendrag til bokanmeldelsen sin. I timen jobber 

klassen med å plukke fra hverandre sangteksten for å trekke ut viktige elementer som må 

være med i et sammendrag. For å systematisk finne informasjon om elementene som må med 

i sammendraget tar elevene utgangspunkt i innholdslista for å finne informasjon om tittel, 

hovedperson og så videre. Dette måten å arbeide med eksempelteksten på har 

overføringsverdi for elevenes skriveprosess. På skole 38, i klassen til Dina, jobber de med tre 

eksempeltekster. I arbeidet med tekstene har de en dialog om hva som fungerer i tekstene, og 

hvordan de kan bruke leserinnleggene som tekstlige forbilder for egen skriving. Formålet 

virker å være at Dina vil forberede elevene på å skrive leserinnlegg, og at å ha en dialog om 

eksempeltekstene er en måte å gi elevene kunnskap på. Hun refererer også til en tekst om 

nynorsk som de har jobbet med tidligere. Denne husker elevene, og selv om de ikke tar opp 

igjen teksten, så har klassen en dialog om teksten og hvordan det brukes argumenter. Dette 

kan tyde på at valg av eksempeltekst var godt, fordi elevene husker innholdet og kan spille 

videre på lærdommene de kan trekke ut fra teksten. Elevene får også oppgave i å skrive et 

svar til leserinnlegget, der de er negative til nynorsk.  

En annen forskjell som gjør seg gjeldende, er at det forekommer flere førskrivingsaktiviteter i 

klasserommene der de arbeider med sakprosa. Med utgangspunkt i tabell 4 nedenfor er det 

illustrert hvordan det arbeides med førskrivingsmetoder- og aktiviteter i de ulike klassene. 

Når klassene med sakprosaundervisning har en større forekomst av førskrivingsaktiviteter, 

handler det blant annet om at det arbeides systematisk med eksempeltekster i 

sakprosaundervisningen, mens dette ikke forekommer i skjønnlitteraturundervisningen.  
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Førskrivings-
metoder 

Skole 13 

Skjønnlitteratur 

Skole 33 

Skjønnlitteratur 

Skole 36 

Sakprosa 

Skole 38 

Sakprosa 

Aktivering av 
bakgrunns-
kunnskaper 

Idémyldring, 
elevene skriver ned 
ord som beskriver 
ulike følelser.  

Minner elevene om 
to eventyr de 
kjenner til. Ingen 
aktivitet knyttet til 
metoden i klassen. 

Idémyldring, 
elevene skriver 
ned stikkord 
for å skrive et 
sammendrag.  

Idémyldring om 
tema for 
oppgaven 

Analyse av 
skrivesituasjon 

Gjennomgår 
oppgave-bestillingen 
og egenvurderings-
skjemaet.  

Gjennomgår 
oppgavebestillingen 
og 
vurderingskriteriene. 

Tar 
utgangspunkt i 
innholdslista.  

Snakker om 
sjangeren 
leserinnlegg, 
innblikk i 
vurderings-
kriterier 

Dialog om 
skriveoppgaven 

Lærer modellerer 
skriveprosessen, og 
det er en dialog om 
skriveoppgaven der 
de diskuterer 
hvordan elevene kan 
løse oppgavene.  

Innføring i 
skriveoppgaven 
innledningsvis.  

Tar opp spørsmål i 
plenum.  

Dialog om 
sangen, om hva 
som er tittel og 
sjanger. 
Samtaler om 
hvordan 
elevene finner 
hovedperson, 
problem og så 
videre.  

Dialog om 
hvordan elevene 
kan skrive et 
leserinnlegg og 
bruk av 
argumenter 

Lese for å skrive Elevenes korttekster 
blir brukt som 
tekstlige forbilder. 
Jobber ikke 
systematisk med 
eksempeltekster. 

Referanse til eventyr 
elevene kjenner til, 
men ikke 
eksempeltekst i 
undervisningen. 

En 
eksempeltekst. 
Synger og 
arbeider med 
sangteksten.  

Tre 
eksempeltekster. 
Lærer leser 
utdrag av tekst 
høyt for elevene.  

Planlegge 
arbeidet 

Innholdsstjerna som 
skriveramme. Må 
godkjennes av lærer. 
Elevene har 
kjennskap til den fra 
før av, modelleres 
ikke.  

Bruk av 
skriveramme. Kort 
innføring. Lærer 
veileder 
skriveramma til 
elever som ber om 
hjelp. 

Innholdsliste 
med punkter.  

Finner 
tema/påstand i 
forkant ved å 
idémyldre.  

Tabell 4: Arbeid med førskrivingsmetoder 
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4.7 Sammendrag av kapittelet 
I dette kapittelet har jeg presentert analysens funn, særlig knyttet til forskningsspørsmål 1 og 

2. Dette betyr at jeg har undersøkt hvilke førskrivingsmetoder og førskrivingsaktiviteter som 

brukes i de ulike klassene. I det følgende vil jeg presentere mine hovedfunn fra analysen. Av 

førskrivingsmetodene som jeg har kategorisert (jf. kapittel 2) benytter samtlige klasser seg av 

disse to metodene: analyse av skrivesituasjonen og planlegging av arbeidet. Dialog om 

skrivemetoden og aktivering av bakgrunnskunnskap benyttes i tre av klassene, mens det kun 

er to av klassene som benytter og å lese for å skrive. Innenfor de ulike førskrivingsmetodene 

jobber klassene ulikt og førskrivingsaktiviteter som idémyldring, bruk av skriveramme og 

innblikk i vurderingskriterier forekommer hyppigst. Funnene knyttet til forskningsspørsmål 3 

viser at det er to viktige forskjeller mellom undervisningen i førskrivingsfasen mellom 

sakprosa og skjønnlitteratur. Den ene forskjellen er at det ser ut til å være et større fokus på 

førskriving i sakprosaundervisningen, og den andre forskjellen er at det kun arbeides 

systematisk med eksempeltekst klasserommene som underviser i sakprosa.    
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5 Oppsummering og drøfting 
Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan fire norsklærere på 

ungdomstrinnet underviser i førskrivingsfasen. I analysekapittelet har jeg først presentert 

skolene, konteksten og besvart forskningsspørsmålene 1 og 2, knyttet til hvilke 

førskrivingsmetoder som ble brukt og hvordan de ble brukt. Til slutt svarer jeg på 

forskningsspørsmål 3 om det er en forskjell i undervisning mellom sakprosa og 

skjønnlitteratur. Et hovedfunn knyttet til forskningsspørsmål 1 og 2 er at de fleste 

førskrivingsmetodene ble brukt i hver klasse, og at det ble brukt ulike førskrivingsaktiviteter 

innenfor hver metode. Et hovedfunn knyttet til forskningsspørsmål 3 viser at lærerne som 

underviser i sakprosa bruker flere førskrivingsmetoder, og at det er i sakprosaundervisningen 

det jobbes systematisk med eksempeltekster.  

I det følgende vil jeg drøfte funnene fra de fire skolene i lys av tidligere forskning og den 

teorien jeg har presentert i oppgavens andre kapittel. Jeg vil også belyse andre interessante 

sider ved undervisningen til de fire lærerne. I tillegg til å drøfte funnene mine opp mot 

førskrivingsfasen vil jeg se funnene i lys av den prosessorienterte skrivepedagogikken som 

helhet. I delkapittel 5.1 ser jeg førskrivingsmetodene i lys av teori og tidligere forskning. I 

delkapittel 5.2 forteller jeg hvilke arbeidsmetoder som brukes i fasen, før jeg i delkapittel 5.3 

gjør rede for om arbeidet med førskrivingsfasen ser ut til å forberede elevene på en 

skriveoppgave. I delkapittel 5.4 oppsummerer jeg kapittelet.  

5.1 Førskrivingsmetodene i lys av teori og tidligere 
forskning 
Aktivering av bakgrunnskunnskap innebærer at elevene henter opp den kunnskapen de 

allerede sitter med, for eksempel gjennom idémyldring eller ved å skrive ned assosiasjoner til 

et tema (Flaten & Korsvold, 1989). Denne førskrivingsmetoden forekommer på både skole 

13, 36 og 38, noe som innebærer at metoden brukes i undervisningen i både sakprosa og 

skjønnlitteratur. Undervisningen i metoden er forskjellig i de ulike klassene. I klassen til Anja 

skal de lage en felles ordbank med ulike ord for de fire følelsene redd, glad, sint og trist. I 

forkant idémyldrer elevene, og på denne måten aktiveres den kunnskapen de allerede innehar. 

Underveis modellerer Anja tankeprosessen, ved å fortelle dem hvordan de skal gå frem når de 
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tenker på en person som er redd. Videre skal de bruke ordbanken når de skal skrive en kort 

tekst der de utvider øyeblikket. Elevene arbeider selvstendig når de skriver teksten, og til slutt 

leser noen av elevene sin tekst høyt. Det ser ut til at elevene i Anjas klasse har et godt utbytte 

av aktiviteten, ettersom de er raskt i gang med skriveoppgaven. I tillegg veileder Anja dem 

underveis, noe som også bidrar til at elevene ser ut til å mestre aktiviteten. I klassen til 

Cathrine forekommer det både idémyldring og stikkordskriving i forkant av at de øver seg på 

å skrive et sammendrag. I klassen til Dina idémyldrer elevene gruppevis for å finne temaer 

som er aktuelle å skrive et leserinnlegg om. Når elevene i slutten av den første dobbelttimen 

blir bedt om å dele hvilket tema de har valgt, har de fleste bestemt seg. Dette viser at det er 

viktig å aktivere elevenes bakgrunnskunnskaper slik at de har kjennskap til hva de kan skrive 

om og at idémyldring er en hensiktsmessig metode å bruke. Ved å forberede elevene godt på 

skriveoppgaven kan man anta at elevenes skriftlige produkt blir bedre. Når lærerne i klassene 

på skole 13, 36 og 38 bruker idémyldring som en førskrivingsaktivitet, er dette i tråd med hva 

tidligere forskning mener øker kvaliteten på elevenes skriftlige produkt (Graham & Perin, 

2007).  

Klassen til Bendik på skole 33 idémyldrer ikke i forkant, og det ser ut til at det er flere elever 

som har vanskeligheter med å fylle ut skriveramma på egenhånd. Bendik kommer med forslag 

i plenum når elevene stiller spørsmål, men han setter ikke av tid i undervisningen til 

idémyldring i forkant av skriveoppgaven. Innledningsvis så sier Bendik at elevene har god 

kjennskap til sjangeren og han minner dem om to eventyr som de både har lest og fortalt 

videre. Noen av elevene ser ut til å komme godt i gang med skriveramma, og dette kan handle 

om at de innehar den kunnskapen Bendik refererer til. Når han får spørsmål knyttet til den 

praktiske gjennomføringen av skriveramma, tyder derimot dette på at flere av elevene kunne 

hatt utbytte av å idémyldre i forkant av arbeidet med skriveramma, kanskje spesielt de 

svakere skriverne. Graham & Perin (2007) hevder at førskrivingsaktiviteter som idémyldring 

har en svak positiv til moderat læringsfremmende effekt på elevenes skriving. De skriver også 

at elevene har større utbytte av å planlegge arbeidet sitt i forkant av en skriveoppgave, i 

motsetning til å kun lytte til informasjon (s. 53). Forskning viser også at det er viktig med et 

fokus på kunnskap og motivasjon i skriveundervisningen (Graham et al., 2016). Det kan virke 

som om elevene kunne vært mer motivert for arbeidet med skriveramma, og mine antagelser 

er at det derfor ville vært hensiktsmessig å bruke tid på å hente frem elevenes eksisterende 

kunnskap. Bendik sier at elevene har kjennskap til eventyr, og at de burde ha en idé om hva 
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som kreves av sjangeren, men observasjonene jeg har gjort viser at flere elever står «i 

stampe» (jf. sitat i 4.2.3).  

Førskrivingsmetoden analyse av skrivesituasjonen handler om viktigheten av at elevene får et 

innblikk i hvilke rammer de må holde seg innenfor, samt hva som forventes av teksten de skal 

skrive (Graham & Perin, 2007). Dette innebærer at elevene må få kunnskap om både formålet 

med teksten og hvem som er mottakeren. Forskning viser at formålet med skrivingen ofte er 

underkommunisert (Smidt, 2011). Dette gjør seg også gjeldende i mitt utvalg. I timene jeg har 

observert, blir ikke formålet med skriveoppgaven eksplisitt uttrykt av lærerne. Det er også 

varierende om lærerne uttrykker formålet med å gjennomføre de ulike 

førskrivingsaktivitetene, noe jeg vil kommentere nærmere i delkapittel 5.3.  

Førskrivingsaktiviteten innebærer også at elevene får innsikt i kriteriene for skriveoppgaven. 

Smidt (2011) understreker at det er viktig å tenke gjennom hva elevene skal lære i faget og 

hvordan de skal uttrykke denne kunnskapen. SKRIV-prosjektet fant ut at lærere ofte hadde en 

idé om hva som kjennetegner kvalitet i elevers skriving, men at de sjeldent gjorde elevene 

bevisst på det (Smidt, 2011, s. 22). I samtlige klasser diskuteres forventningene til det ferdige 

produktet ved å bruke vurderingskriterier, egenvurderingsskjema eller innholdsliste, noe som 

har en høy læringsfremmende effekt (Graham & Perin, 2007). Dette innebærer at lærerne i 

mitt utvalg eksplisitt gir elevene innblikk i hva de kommer til å bli vurdert på. Hvordan disse 

kriteriene er uttalt på papiret har ikke jeg innsikt i, men jeg kan observere at flere av lærerne 

kort gjennomgår deler av vurderingskriteriene med elevene.   

Førskrivingsmetoden om å planlegge arbeidet innebærer å gi elevene rammer for 

skriveoppgaven. Lærerne i mitt utvalg gir elevene støtte i skrivingen. Tidligere forskning 

understreker viktigheten av at elevene får støttestrukturer som kan hjelpe dem videre i 

skriveprosessen (Kringstad & Kvithyld, 2013). Kringstad og Kvithyld (2013) hevder at bruk 

av støttestrukturer fungerer som stillaser for elevene. Bruk av skriveramme er et verktøy som 

er ment å tjene dette formålet. På skole 13 skal elevene ta utgangspunkt i en innholdsstjerne 

når de planlegger innholdet i fortellingen sin. Lærer modellerer ikke innholdsstjerna, men 

dette kan antas å være fordi elevene allerede har kjennskap til den. Likevel kan man spørre 

seg om det ikke kunne vært hensiktsmessig for elevene at Anja brukte noe tid på å si noe om 

forventningene knyttet til verktøyet. På skole 33 får elevene utdelt en skriveramme som skal 

hjelpe dem med planleggingen av eventyret. Bendik gjennomgår skriveramma for elevene, og 
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når elevene er i gang med skriveramma veileder han dem. Underveis stiller noen av elevene 

Bendik spørsmål om hva de skal gjøre og hvem som kan ha rollen som en helt eller heltinne. 

Når disse spørsmålene oppstår mens elevene planlegger, tyder dette på at elevene ikke får 

utbytte av skriveramma som planleggingsverktøy. Som nevnt tidligere kunne det derfor vært 

hensiktsmessig for elevene med idémyldring i forkant. På skole 36 får elevene en 

innholdsliste med punkter som de skal ta utgangspunkt i når de skriver sammendrag, og i 

forkant av individuelt arbeid har de en dialog om hva som må med i sammendraget. På skole 

38 får elevene innblikk i rammene for skrivingen når Dina i plenum forteller hvordan de skal 

gå frem for å løse oppgaven og hvordan de skal bygge den opp med innledning, et avsnitt per 

argument og en avslutning. Ettersom elevene har idémyldret i forkant, så har elevene allerede 

planlagt hvilket tema de skal skrive om når de starter med skriveoppgaven. Forskjellen på 

planlegging av arbeidet hos de ulike skolene, er at det kun er skole 38 som ikke får en liste, 

skriveramme eller disposisjon som de skal fylle ut. Det ser ut til at bruk av støtte i 

undervisningen er viktig for de fleste elevene i mitt utvalg. Ved å gi elevene rammer for 

skrivingen deler lærerne skriveprosessen inn i mer håndterlige deler for elevene. Dette er i 

tråd med hva forskning hevder er god skriveundervisning (Kringstad & Kvithyld, 2003; 

Graham & Perin, 2007).  

 

At skriveramma ser ut til å fungere som planleggingsverktøy for noen elever og virker 

hemmende for andre, betyr at elevene har ulik tilnærming til skriving. Dysthe og Hertzberg 

(2015) skiller som nevnt (jf. kapittel 2.3.2) mellom planleggere og kaosskrivere. Dette 

innebærer at det ikke er alle elever som forstår og har et utbytte av å benytte skriverammer for 

å planlegge teksten sin. Hoel (1992) understreker at hensikten med skriveramma er å hjelpe 

elevene i gang med skrivingen, samt at den ikke må virke hemmende på elevene. Når eleven 

til Bendik utrykker at skriveramma er rigid, kan det hende at eleven opplever at bruk av 

verktøyet hemmer hans kreative prosess, og da blir ikke skriverammas potensiale utnyttet. 

Her har læreren en viktig jobb med å veilede elevene i hvordan de skal bruke den, noe Smidt 

(2011) understreker ved å skrive: «Men det er viktig å huske at de er nettopp hjelpemidler – 

stillaser, ikke selve byggverket – og at mange elever trenger hjelp for å kunne gjøre dem til 

noe mer enn formøvelser» (s. 30).  
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Et interessant funn i analysen er hvor viktig det ser ut til å ha en dialog om skriveoppgaven og 

skrivebestillingen som gis elevene. Forskning viser at det er viktig å skape et klasserom der 

man diskuterer skriving (Kringstad & Kvithyld, 2013) og har en dialog om skriveoppgaven 

(Graham & Perin, 2007). På skole 13, 36 og 38 er førskrivingsmetoden mye brukt, spesielt 

knyttet til skriveprosessen. Å samtale rundt emner og idémyldre i plenum er eksempler på 

måter flere av klassene i mitt utvalg arbeidet med metoden. Det ser ut til at elevene lettere 

forstår oppgaven og kommer raskere i gang med selvstendig arbeid når de har snakket om den 

først. På denne måten kan læreren oppklare misforståelser rundt skriveprosessen og krav til 

oppgaven, modellere hvordan hun tenker om de ulike oppgavene og om hva det er 

hensiktsmessig å skrive om. På skole 33 forekommer det derimot ikke en dialog om 

skriveoppgaven. Bendik gjennomgår skriveramma, men legger ikke opp til en dialog med 

elevene der han diskuterer ulike aspekter ved oppgaven. Når elevene i slutten av timen 

forteller at de ikke har kommet i gang med skriveramma, tyder dette på at en dialog om 

skriveoppgaven kunne vært hensiktsmessig for å gi elevene innhold til eventyret sitt.  

Førskrivingsmetoden å lese for å skrive innebærer at elevene blir presentert for tekstlige 

forbilder eller at de selv må innhente kunnskap om et tema gjennom å orientere seg i et 

tekstmangfold. Bruk av eksempeltekster viser, ifølge Graham og Perin (2007), en svak positiv 

effekt på elevenes skrivekompetanse. SKRIV-gruppa understreker viktigheten av å bruke 

tekster i undervisningen «Den praktiske parolen for skriving i alle fag blir derfor: Arbeid i 

tekster, med tekster, ut fra tekster!» (Smidt, 2011, s. 33). Som nevnt i analysekapittelet er det 

kun i klassene med sakprosaundervisning det jobbes systematisk med eksempeltekster. En 

grunn til dette kan være at elevene har vært vant til å skrive fortellinger fra barneskolen, mens 

leserinnlegg er en relativt ny sjanger. Selv om det ikke arbeides systematisk med 

eksempeltekster på skolene som jobber med skjønnlitteratur, så presenteres ulike tekstlige 

forbilder. Når noen av elevene i klassen til Anja på skole 13 leser opp korttekstene sine, 

fungerer disse som tekstlige forbilder som de andre elevene kan bli inspirert av. På skole 33 

refererer Bendik til to eventyr som kan fungere som tekstlige forbilder, men dette blir ikke 

videre diskutert i timen.  

Det forekommer ikke innhenting av kunnskap om et emne i førskrivingstimene i mitt utvalg. I 

klassen til Dina kan elevene bruke internett til å finne ulike argumenter, men denne 

aktiviteten forekommer først i skrivefasen. Ved å modellere søkeprosessen og veilede elevene 
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i forkant av skriveprosessen kunne læreren hjulpet elevene med å finne relevant stoff, noe 

som igjen kunne gjort at de kom raskere i gang med oppgaven. Smidt (2011) understreker 

viktigheten av å ta utgangspunkt i skrivetrekanten som rettesnor når man skal samle inn 

informasjon og vurdere kilder, slik at man samler inn informasjon som er relevant for 

oppgaven. Med denne informasjonen i bakhånd, kunne det vært hensiktsmessig å la elevene 

arbeide med innhenting av informasjon i forkant av skriveoppgaven dersom læreren veiledet 

dem underveis i prosessen.  

5.2 Arbeidsmetodene 
Arbeidsmetodene i de ulike førskrivingsaktivitetene varierer fra helklassesamtale til 

individuelt arbeid. Det forekommer en god del gruppearbeid og oppsummering i plenum. 

Samskriving av hele eller deler av oppgaven er aktivitet som har høy læringseffekt (Graham 

og Perin, 2007), men dette forekommer i liten grad i de timene jeg har observert. I tråd med 

tidligere forskning på hva god skriveopplæring er, fungerer lærerne i mitt utvalg i stor grad 

som et stillas i elevenes skriveopplæring (Graham et al., 2016; Smidt, 2011). 

Klassene i mitt utvalg arbeider prosessorientert med skriving, noe som er i tråd med tidligere 

forskning på skriveundervisningen i Norge (Blikstad-Balas et al., 2018). Graham et al. (2016) 

hevder også at å la elevene arbeide prosessorientert har en positiv effekt på deres skriving. I 

den prosessorienterte skrivepedagogikken står veiledning av elevene i forkant, underveis og 

etter skrivingen sentralt. Graham et al., (2016) understreker viktigheten av å modellere og 

veilede elevene underveis i skriveprosessen. Lærerne i mitt utvalg bruker mye tid på å veilede 

elevene underveis, og lærerne modellerer i all hovedsak de ulike førskrivingsaktivitetene for 

elevene. Et godt eksempel på dette er når Anja modellerer tankeprosessen for elevene når de 

skal lage ordbanken. Hun har bedt elevene om å tenke på ord som beskriver følelsen redd, og 

videre modellerer hun hvordan elevene kan gå frem for å fremkalle de følelsene. Da sier hun 

at de kan tenke på hva som skjer med kroppen: «Hvis dere skulle skrevet om noen som var 

redde, hvordan føles det? Alle har sikkert vært redde en gang, hva skjer med kroppene deres 

da?» (jf. sitat i 4.1.3) 

I førskrivingstimene jeg har observert, underviser lærerne i skriving rettet mot en bestemt 

sjanger. Dette er en tendens som er gjeldene for de lærerne i LISA-materialet som ga elevene 

instrukser for skrivingen (Blikstad-Balas et al., 2018). I klassen til Dina fokuseres det på 
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sjangeren leserinnlegg. Hun presenterer eksempeltekster for elevene og de diskuterer 

tekstenes styrker og svakheter. Når elevene får beskjed om å skrive en innledning med et 

problem, et avsnitt per argument i hoveddelen og en avslutning, er dette eksempler på 

hvordan hun underviser eksplisitt i sjanger. SKRIV-gruppa oppfordrer lærere til å undervise i 

sjangre i alle fag, men at det er viktig å huske på hva formålet med teksten er (Smidt, 2011). 

Ved at Dina benytter eksempeltekster på leserinnlegg i sin undervisning, gjør hun elevene 

bevisst på sjangertrekk og hun gir elevene tekstlige forbilder de kan bruke som inspirasjon i 

egen skriving. Dette oppfordrer forskning til, men at man samtidig bør unngå 

sjangerformalisme (Smidt, 2011). Dette innebærer at sjangrene ikke må bli så låste at de ikke 

åpner for variasjonene innenfor de ulike sjangrene. "Writing Next" (Graham & Perin, 2007) 

hevder at undervisning i skrivestrategier, blant annet knyttet til sjanger, er den aktiviteten som 

er mest læringsfremmende for elever, særlig for de svake skriverne. Dette tyder på at det er 

hensiktsmessig for elevenes skriving at det undervises eksplisitt i sjanger, men at 

undervisningen ikke kun må ha et fokus på form, men også innhold og formålet med 

skrivingen (jf. Skrivetrekanten i Smidt, 2011).  

5.3 Ser arbeid med førskrivingsmetoder ut til å forberede 
elevene til skrivingen? 
I tillegg til å diskutere funn knyttet til forskningsspørsmålene, er det interessant å drøfte 

hvorvidt den førskrivingen jeg har observert ser ut til å forberede elevene til en 

skriveoppgave. Dette gjør jeg implisitt i diskusjonskapittelet når jeg trekker frem metoder 

som ser ut til å fungere godt i klassene i mitt utvalg. Jeg vil videre understreke viktigheten 

førskrivingsfasen ser ut til å ha for elevenes selvstendige skriving av oppgaven. Det varierer 

hvor godt forberedt elevene virker før de begynner med skriveoppgaven. Derfor vil jeg trekke 

frem elementer i undervisningen som ser ut til å være viktige forutsetninger for å forberede 

elevene til selvstendig arbeid med skriving. I og med at jeg ikke har undersøkt hvordan 

elevene jobber i skrivefasen eller de andre fasene (respons, omarbeiding og sluttføring), vil 

mine antagelser basere seg på det jeg observerer i førskrivingsfasen. 

 

Når elevene vet formålet med førskrivingsaktivitetene de skal gjøre, ser det ut til å ha en 

positiv innvirkning på elevenes skriving. SKRIV-prosjektet (Smidt, 2011) fant at formålet 

med skrivingen ofte var underkommunisert. Dette kan med fordel gjøres i førskrivingsfasen. 
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Analysen av datamaterialet i denne studien viser at det ser ut til å være hensiktsmessig å 

presisere formålet ved de ulike aktivitetene. Erfaringene fra SKRIV-prosjektet (Smidt, 2011) 

kan derfor være overførbare til å gjelde ikke bare for skrivingen, men også for aktivitetene 

som er tilknyttet skriveoppgaven. Videre vil jeg skissere hvordan de ulike lærerne uttrykker 

formålet med aktivitetene til elevene.   

 

Anja presiserer formålet med aktiviteten knyttet til ordbanken slik: «Det vi skal gjøre nå, er at 

vi skal ha en felles gjennomgang sånn at kanskje noen grupper har noe skikkelig smart noe 

som ikke noen andre har» (jf. sitat i 4.1.3). Her kunne hun med fordel nevnt at elevene får 

bruk for ordbanken når de senere skal skrive en individuell fortelling. Om elevene hadde visst 

at aktiviteten hadde en overføringsverdi til skriveoppgaven, så kunne dette gjort aktiviteten 

mer meningsfull for elevene. Det kan se ut til at Anja har et større fokus på skriveoppgavens 

innhold, ettersom hun trener elevene i å skildre og ber elevene fylle ut innholdsstjerna. Bendik 

presiserer formålet med skriveramma når det er fem minutter igjen av undervisningen: «Når 

vi jobber nå, med å planlegge og lage skisser over eventyret så er det litt hardt arbeid (…) 

Hvis dere legger litt energi og tanker inn i det, og prøver å knekke det nå så vil det bli mye, 

mye lettere for dere når dere begynner å skrive». Dette kunne han presisert i begynnelsen av 

timen, ettersom noen av elevene ville hatt fordel av å få forklart hvorfor de måtte fylle ut 

skriveramma. Når elevene får 20 minutter til å fylle ut skriveramma, og noen ikke har 

kommet i gang, kan dette tyde på at formålet kunne vært presisert tidligere. Cecilie 

presenterer formålet med aktiviteten der elevene øveskriver et sammendrag ved å si: 

«Grunnen til at jeg skal lære dere litt om å skrive et godt sammendrag, det er at noen skriver 

det helt supert i utgangspunktet, og noen skriver nesten boka på nytt igjen. (…) Det er litt 

viktig å lære seg å skrive gode sammendrag» (jf. sitat i 4.4.3). Hun forteller riktignok ikke 

hvorfor det er viktig å lære seg å skrive gode sammendrag, men hun forteller elevene hvorfor 

hun setter i gang en oppgave. At aktiviteten har overføringsverdi blir likevel tydelig, i og med 

at det blir presisert at elevene skal skrive et sammendrag av sangteksten for å trene seg på å 

skrive sammendrag til bokomtalen. Dina uttrykker ikke formålet med skriveoppgaven 

eksplisitt, men elevene ser likevel ut til å forstå overføringsverdien som aktivitetene har. De er 

raskt i gang med de ulike oppgavene, og når de skal begynne med innledningen til 

leserinnlegget sitt virker det som om elevene vet hva de skal skrive om. Dette kan handle om 

at elevene er godt forberedt gjennom førskrivingsaktivitetene.  
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Det ser ut til at lærerne som bruker mye tid på førskrivingsaktiviteter i undervisningen gir 

elevene et bedre grunnlag for å skrive selvstendig. Forskning viser at fokus på skrivestrategier 

er læringsfremmende (Graham & Perin, 2007; Kringstad & Kvithyld, 2013), og dette fremstår 

som et tydelig fokus hos utvalgets lærere. Når bruk av skrivestrategier diskuteres i 

klasserommet ser elevene ut til å forstå aktiviteten de skal gjennomføre. Det er særlig 

undervisningen til Anja og Dina som ser ut til å forberede elevene, mye fordi de har dialoger i 

klasserommene sine, der de modellerer førskrivingsaktivitetene og bruker tid på å gjennomgå 

hvordan elevene skal tenke når de skal løse oppgavene. Mangel på en dialog om 

skriveoppgaven og idémyldring virker å spille inn på elevene i klassen til Bendik, og mine 

antagelser er at de hadde vært bedre forberedt til skriveoppgaven om disse 

førskrivingsaktivitetene hadde blitt lagt mer vekt på. Det ser også ut til at 

førskrivingsaktivitetene i klassen til Cathrine forbereder elevene til skriveoppgaven, ettersom 

hun legger opp undervisningen til å forberede tankeprosessen til elevene - når de begynner 

med å skrive et sammendrag av boka, så vet de hvordan de skal gå frem. Dette er i tråd med 

forskning, som viser at strukturering av en tekst, formål med teksten, bruk av modelltekster 

og bruk av skrivestrategier har en læringsfremmende effekt (Graham & Perin, 2007). 

5.4 Sammendrag av kapittelet 
Det er ingen fasit med ett svar på god skriveundervisning som fungerer like godt i forskjellige 

klasserom. Likevel kan min masteroppgave si noe interessant om undervisningen i 

førskrivingsfasen basert på analyse av datamaterialet og diskusjon av funn i lys av teori og 

tidligere forskning. Jeg finner at det forekommer ulike førskrivingsaktiviteter i alle 

klasserommene og at bruk av aktiviteter er ulik. Førskrivingsmetodene fremstår som mindre 

brukt i skjønnlitterær undervisning. Det er kun i sakprosatimene at klassene jobber 

systematisk med eksempeltekster, og dette kan handle om at det ofte er fokus på innhold i 

skjønnlitteratur og på form i sakprosa. Det kan også ha en sammenheng med at sakprosa er en 

relativt ny sjanger for mange av elevene, ettersom det i all hovedsak er skjønnlitteratur de er 

vant med å skrive fra barnetrinnet. Et hovedfunn er at det er viktig at elevene er forberedt til 

skriveoppgaven. De bør også forstå hvorfor de skal gjøre en førskrivingsaktivitet. Ved å 

presisere formålet til de ulike aktivitetene og hvorfor de er viktige, kan dette gjøre aktiviteten 
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mer meningsfull for elevene. Et annet funn er at det kan se ut til at elevene er mer forberedt, 

og kommer raskere i gang med individuelt arbeid i klasserommene der lærerne modellerer 

underveis. Dette er i tråd med forskning, som vektlegger viktigheten av at lærere støtter og 

veileder elevene underveis i skriveprosessen (Graham & Perin, 2007; Graham et al., 2016; 

Kringstad & Kvithyld, 2013; Smidt, 2011). 
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6 Avslutning  
Denne masteroppgaven har søkt å svare på problemstillingen: Hvordan underviser fire 

norsklærere på ungdomstrinnet i førskrivingsfasen? Denne har jeg svart på gjennom tre 

forskningsspørsmål.  

1. Hvilke skrivemetoder bruker lærerne i førskrivingsfasen? 

2. Hvordan jobber elevene med de ulike skrivemetodene? 

3. Kan det observeres forskjeller i førskrivingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur? 

 

Innledningsvis starta jeg oppgaven med å uttrykke et ønske om å belyse hva som foregår i 

førskrivingsfasen i noen norske klasserom. Her viste jeg blant annet til en undersøkelse der et 

stort utvalg norsklærere oppga førskrivingsfasen som viktig for elevers skriving (Roe, 2003; 

Roe & Helstad, 2014). Det omfattende LISA-prosjektet åpnet for muligheten til å undersøke 

hvordan dagens lærere arbeider med førskriving, og se dette i lys av eksisterende teori om 

forskning på elevers skriving og førskrivingsfasen. Datamaterialet mitt er basert på videodata 

hentet fra LISA-prosjektet, som har filmet ca. fire norsktimer i 47 klasserom på ulike skoler i 

store deler av landet. Med et så omfattende materiale hadde jeg gode muligheter til å finne 

frem til klasser som jobbet med førskrivingsfasen. På denne måten kunne jeg velge fire 

klasser som på ulike måter bidrar til å gi bedre innsikt i hva som skjer i førskrivingsfasen, 

hvilke metoder som benyttes og hvordan det arbeides innenfor disse. Resultatene av studien 

kan derfor ikke generaliseres, men si noe interessant om hva som skjer i disse fire 

klasserommene. Videre vil jeg presentere oppgavens fem hovedfunn og konkludere med 

utgangspunkt i problemstillingen. 

6.2 Hovedfunn og avsluttende oppsummering 
Et funn viser at det forekommer ulike førskrivingsmetoder i de fire klassene jeg har observert 

og at alle klassene underviser i tre eller flere av de fem førskrivingsmetodene jeg har definert 

(jf. kapittel 2.3.2). Innenfor de ulike førskrivingsmetodene benyttes følgende 

førskrivingsaktiviteter i stor grad: idémyldring, gjennomgang av oppgavebestilling og/eller 



72 

 

skriveramme og samtaler i plenum. Lærerne modellerer i stor grad aktivitetene underveis, og 

veileder elevene når de jobber med de ulike førskrivingsaktivitetene.    

Det andre funnet jeg vil påpeke, er knyttet til forskningsspørsmål 3 om hvorvidt det er 

forskjeller i undervisningen av metoder mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Mitt 

datamateriale viser at det forekommer flere førskrivingsaktiviteter i klasserommene der det 

undervises i sakprosa, og at det arbeides systematisk med eksempeltekster i 

sakprosaundervisningen. I klassene er det en dialog om tekstene, og tekstene gir elevene 

trening i å skrive den aktuelle sjangeren. I klassen til Cathrine jobber de med en sangtekst 

som de skriver et sammendrag av. Senere skal elevene skrive et sammendrag av egen bok. I 

klassen til Dina presenteres det flere eksempeltekster, og klassen snakker blant annet om hva 

som er en god innledning og hvordan argumentene er bygd opp. 

Et tredje funn dreier seg om at undervisningen må legges opp slik at elevene har nok å skrive 

om og føler seg forberedt. På skole 13, 36 og 38 ser det ut til at elevene er godt forberedt. 

Dette ser ut til å ha en sammenheng med at lærerne lar elevene samarbeide og planlegge 

oppgaven i forkant, for eksempel ved å idémyldre. På skole 33 virker det som om elevene 

ikke er forberedt til å fylle ut skriveramma, fordi de ikke vet hva de kan skrive om. Bendik 

minner elevene om at de kjenner til noen eventyr, men han kunne med fordel latt elevene 

idémyldre alene og i grupper før de hadde en dialog om det i plenum. Slik kunne elevene delt 

tankene sine med hverandre og på denne måten inspirert hverandre. Når elevene spør Bendik 

om hvem som kan være helten eller heltinna i eventyret, indikerer dette at elevene ikke har 

den kunnskapen som er nødvendig for å skrive et eventyr.  

Det fjerde funnet jeg vil fremheve er viktigheten av at elevene forstår hvorfor de skal gjøre en 

førskrivingsaktivitet. Hvis de ser overføringsverdien aktivitetene har for skriveoppgaven, kan 

førskrivingsaktivitetene fremstå som mer meningsfulle for elevene. En måte å legge til rette 

for dette er å fortelle elevene hva formålet med aktiviteten er. Dette gjør lærerne i mitt utvalg i 

noe grad, både før, underveis og etter at de har jobbet med aktiviteten. I klassen til Cathrine 

blir formålet til oppgaven uttalt før de begynner, i og med at hun forteller elevene at de skal 

skrive et sammendrag av boka si. I klassen til Bendik blir formålet påpekt mens elevene 

jobber med skriveramma, som et resultat av at noen av elevene ikke er kommet i gang med 

oppgaven. For å motivere elevene forteller han dem viktigheten av å fylle ut skriveramma, 

slik at det kan bli lettere å skrive eventyret. Funn fra analysen viser at det er hensiktsmessig å 
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presisere formålet med aktiviteten tidlig. Hadde Bendik gjort det, så kan det tenkes at flere av 

elevene hadde blitt motivert til å fylle ut skriveramma og at de derfor hadde kommet i gang 

med planleggingen av oppgaven tidligere.  

Det er også viktig at læreren modellerer skriveoppgaven for elevene ved å gi dem idéer til 

innhold. Ved å ha en dialog om skriveoppgaven med elevene, ser det ut til at elevene blir 

lettere koblet på aktiviteten og at de forstår hva de skal gjøre – og om formålet blir tydelig 

forstår de også hvorfor. En fordel med å ha en dialog om skriveoppgaven, er at læreren får 

delt sine tanker om og forventninger til oppgaven. Lærerne i mitt utvalg modellerer i stor grad 

førskrivingsaktivitetene for elevene. Når elevene jobber selvstendig med en aktivitet, veileder 

læreren i stor grad elevene ved å oppklare formuleringer, stille oppfølgingsspørsmål og 

lignende.  

Samlet sett kan man se at lærerne underviser ulikt i førskrivingsfasen og at det er en 

kombinasjon av faktorer som ser ut til å virke inn på utbyttet elevene får av førskrivingsfasen. 

Funnene mine viser at lærerne jobber prosessorientert med skrivingen og at de bruker 

førskrivingsfasen til å forberede elevene på skriveoppgaven som kommer. At lærerne 

vektlegger metodene og aktivitetene ulikt kan henge sammen med konteksten. Tidligere 

forskning understreker at læreren må ta hensyn til egen klasse og undervise slik han eller hun 

mener er hensiktsmessig for egne elever, og dette kan man anta er gjeldende for lærerne i min 

studie òg. Kort sagt så viser funn fra analysen at elevene må vite hva de kan skrive om, lærer 

må modellere de ulike aktivitetene og det er nødvendig å la elevene samarbeide om ulike 

deler av planleggingsprosessen. Førskrivingsaktivitetene som skjer i undervisningen må virke 

meningsfulle for elevene, og derfor kan det være hensiktsmessig å presisere formålet.  

6.3 Didaktiske implikasjoner 
Det er ingen av lærerne i mitt utvalg som sier til elevene «Her er en oppgave, sett i gang», 

uten å forberede dem gjennom idémyldring individuelt og felles, bruk av eksempeltekster 

eller ved å la dem fylle ut en skriveramme. Undervisningen i førskrivingsfasen er ulik fra 

skole til skole, og hvilke aktiviteter lærerne vektlegger ser ut til å være kontekstbasert. I 

delkapittel 6.1 har jeg skrevet mine hovedfunn basert på analyse av videomateriale fra LISA-

prosjektet og tidligere teori og forskning. Flere av mine funn kan ha overføringsverdi for både 
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lærere og lærerstudenter, og jeg vil avslutningsvis peke på noen didaktiske implikasjoner ved 

min studie. 

 

Min analyse viser at elever ser ut til å ha mye igjen av førskrivingsfasen, noe som tyder på at 

ulike førskrivingsmetoder bør prioriteres før en skriveoppgave. Både skole 13, 36 og 38 

bruker mange førskrivingsmetoder, og det ser ut til at elevene forstår hva som forventes av 

dem og skriveoppgaven, og at de aller fleste kommer godt i gang når førskrivingsaktivitetene 

er gjennomført. Dette understreker viktigheten av at læreren tar i bruk førskrivingsmetodene 

aktivering av bakgrunnskunnskaper og dialog om skriveoppgaven i forkant av en 

skriveoppgave. Selvfølgelig vil det være kontekstbasert hvilke førskrivingsmetoder som 

fungerer godt i de ulike klassene og i ulike sammenhenger, slik som tidligere forskning 

understreker (Graham & Perin, 2007; Graham et al., 2016), men likevel kan man anta at det er 

en fordel å gi elevene tid til å tenke alene og sammen før de blir bedt om å planlegge 

skrivingen. 

 

En annen didaktisk implikasjon er at lærere må klargjøre formålet med førskrivings-

aktivitetene og hvordan de skal gjennomføres (Blikstad-Balas et al., 2018; Graham & Perin, 

2007; Smidt, 2011). I klassene der formålet med førskrivingsaktivitetene ikke uttrykkes til 

elevene, ser det ut til at aktiviteten mister noe av sitt potensiale. Dette kan handle om at 

elevene ikke forstår hvorfor de skal utføre aktiviteten eller at den har overføringsverdi til 

skriveoppgaven. Å bruke mange førskrivingsaktiviteter i egen klasse er ikke nødvendigvis et 

kvalitetstegn. Dette avhenger av hvorvidt førskrivingsaktivitetene hjelper elevene videre i 

skrivinga. Modellering av aktivitetene, at lærer kommer med konkrete forslag til innhold og 

igangsetter idémyldring i læringspar eller grupper ser ut til å være viktige forutsetninger for at 

elevene skal komme raskt i gang med oppgaven. Anja på skole 13 presiserer hva formålet 

med ordbanken er når hun sier «Det vi skal gjøre nå, er at vi skal en felles gjennomgang sånn 

at kanskje noen grupper har noe smart som andre ikke har» (jf. delkapittel 4.2.3). Denne 

måten å uttrykke formålet på til elevene, viser seg å være fordelaktig. 

 

 



75 

 

6.4 Forslag til videre forskning 
Arbeidet med denne oppgaven har gjort meg nysgjerrig på flere aspekter ved 

førskrivingsfasen enn dem jeg fikk anledning til å studere i denne oppgaven. For det første 

kunne det vært interessant å undersøke hvilken effekt førskrivingsfasen har i norske 

klasserom. Basert på "Writing Next" (Graham & Perin, 2007) har vi kunnskap om at 

prosessorientert skriving og førskrivingsfasen gir en svakt positiv effekt. I undersøkelser 

oppgir lærerne at de synes førskrivingsfasen er viktig (Roe, 2003; Roe & Helstad, 2014). 

For det andre kunne det vært interessant å intervjue et utvalg lærere om hva de gjør i 

førskrivingsfasen og hvorfor de mener det er viktig. Her kunne det vært gunstig å observere 

lærerens praksis, for eksempel gjennom videoobservasjon, for så å intervjue læreren om det 

man har observert. Man kunne for eksempel bedt lærerne om å innlede en skriveoppgave som 

er utforma av forskeren. Da kunne det vært interessant å spørre lærerne hvordan de forbereder 

elevene på en skriveoppgave, hva de mener er hensiktsmessig og hvilke erfaringer de har med 

arbeid i førskrivingsfasen.  

For det tredje kunne det vært spennende å få både lærerens og elevenes perspektiv på 

førskrivingen. I min studie har jeg kun observert de fire lærerne, og jeg har derfor tenkt på 

hvilke interessante funn intervju av lærer og/eller elever kunne gitt meg, for eksempel ved å 

utforme et forskningsdesign basert på observasjon av undervisning (sekundærdata) og intervju 

med lærere og elever (primærdata).  

For å videreføre min problemstilling ville det derfor vært interessant å se observasjon av 

lærerpraksis opp mot lærer- og elevutsagn, undersøke hvilken effekt førskrivingsfasen har på 

elevenes skriving i norsk skole (jf. Graham & Perin, 2007) og undersøke forekomsten av og 

holdninger til førskrivingsfasen i dagens skole (jf. Roe, 2003; Roe & Helstad, 2014).  
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