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Sammendrag 
Denne oppgaven er en masteroppgave i norskdidaktikk hvor formålet er å undersøke hvilke 

erfaringer og utfordringer norsklærere har knyttet til bruken av modelltekst i 

skriveopplæringen. Oppgavens problemstilling er “Hvordan opplever lærere å bruke 

modelltekster i skriveopplæringen?”, og blir ytterligere belyst gjennom forskningsspørsmål 

knyttet til hvilke modelltekster som blir brukt i undervisningen og hvilke didaktiske valg 

lærerne gjør under planleggingen av undervisningsøkten. Hensikten er å bidra til forskning på 

undervisning om de ulike teksttypene fra et lærerorientert perspektiv for å se hvilke 

utfordringer og muligheter dette har for skriveopplæringen, især norskfaget på videregående 

skole.  

  Oppgaven forsøker med forankring i akademiske teorier om ulike aspekter ved skrive- 

og sjangeropplæring å kartlegge læreres forhold til og bruk av metodefrihet, og i lys av teori 

kartlegge likheter og forskjeller i informantenes tilnærming til modelltekstsamtalen og 

hvordan de selv oppfatter elevenes læringsutbytte i denne typen undervisning. 

  Datamaterialet er transkriberte semistrukturerte livsverdensintervjuer av lærere ved 

videregående skoler i Oslo og omegn gjennomført etter en økt basert på en 

undervisningsressurs fra Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. Analysen 

har en tematisk tilnærming til lærernes perspektiver av undervisningsformen og 

gjennomføringen av undervisningsøkten. 

  Oppgavens viktigste funn er at lærerne som deltok i studien stort sett var fornøyd med 

undervisningsformen, da lærerne oppgir at elevene får innsikt i hvordan tekster blir vurdert, 

hvilke tekstelementer og struktur en tekst bør bestå av, og at undervisningsformen kan ha en 

egenverdi av å repetere og vise relevansen av for eksempel litteraturhistorie. Et vesentlig 

poeng er at lærerne selv oppfattet at elevene satte pris på å se hvordan andre skriver tekster. 

Resultatene viser at lærerne benyttet seg av autentiske tekster de hadde funnet selv, og to 

lærere påpekte at modelltekstene på skrivesenteret er 4 år gamle. De mest forekommende 

utfordringene var knyttet til tidsbruk og nivåtilpasning, og samtlige lærere hadde 

retrospektive vurderinger om hvordan undervisningen kunne ha gitt bedre læringsutbytte i sin 

egen klasse. Lærere opplevde selv å ha stor didaktisk frihet, som de satte pris på. Alle kom 

likevel med kritiske innvendinger mot sin egen praksis. Flere lærere problematiserte det de 

oppfattet som elevenes interesse av å fokusere på hva som blir vektlagt ved avsluttende 

eksamen i norsk.  
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Forord 
For litt over et år siden holdt jeg en undervisningsøkt for en vg3-klasse som forberedelse til 

en siste fagdag i norsk. Modellering og modelltekst var to begrep jeg var godt kjent med etter 

fire år med forelesninger, seminarer og PPU. I tillegg hadde jeg et vagt minne fra mine egne 

erfaringer som elev. Jeg hadde hatt klassen i et halvt år, og følte at jeg kjente klassen nokså 

godt. Etter undervisningsøkten satt jeg likevel igjen med et spørsmål om hvor godt 

læringsutbytte elevene faktisk fikk av modelltekstsamtalen. 

  Arbeidet med denne oppgaven har vært en krevende og lærerik prosess, hvor jeg har 

lært mye nytt gjennom lesing, skriving så vel som samtaler med andre innen norsk som 

fagdisiplin – kunnskaper jeg anser for å være nyttige og relevante i veien fremover som 

norsklærer.  

  Norskfaget står i en særstilling til å utvikle våre dannelse og identitet, og utvikle oss 

som frittenkende individer i et stadig mer tekstnært samfunn. Denne dannelsen gir oss 

redskaper og tilgang til å kunne forstå, men også forholde oss med en kritisk distanse til 

dagens og fremtidens tekstpraksiser i samfunnet. Det å få muligheten til å inspirere elever til 

å finne mening og nye innsikter om både seg selv og sin omverden er muligens den største 

årsaken til at jeg ønsket å ta en faglig fordypning i nordisk som en del av lektorutdanningen. 

  Jeg ønsker å takke venner og familie for god støtte under arbeidet med 

masteroppgaven, med fine bidrag til korrekturlesning, pilotering av intervjuguide og 

motivasjon underveis, særlig i innspurten. Videre ønsker jeg å takke alle som hjalp meg med 

å komme i kontakt med mine informanter, og ikke minst studiens deltakere – uten deres 

villighet og engasjement hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet. Jeg 

ønsker også å takke Bjørn Sverre Gulheim fra Teaching Learning Video Lab ved Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning for lån av utstyr i forbindelse med datainnsamlingen og 

transkripsjon av intervjudata. 

  Ikke minst ønsker jeg å takke min veileder Vanja Røkkum Jahnsen for hennes 

tålmodighet, alle de gode bidragene av faglig innsikt, struktur, forslag til relevant teori og 

metode i tillegg til den trivelige og målrettede veiledningen underveis. 

 

Takk til Blindern Studenterhjem. 

Markus O. Onniselkä, 

Blindern, mai 2019 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og norskdidaktikkens relevans 
	Lesing og skriving er to parallelle prosesser i den enkeltes læringsløp. Jeg ønsker å 

undersøke hvordan lesing av modelltekster bidrar til å øke elevers ferdigheter innen skriving, 

kritiske tenkning og medborgerskap i vår tidsalder der vi er omgitt av tekster med ulike 

formål og hensikter. For å oppnå dette må jeg finne lærere som benytter modelltekster i 

skriveopplæringen for å lage et strategisk utvalg, og få et innblikk i deres ulike strategier og 

praksiser for å støtte elevenes utvikling. I læreplanen stilles det krav til å kunne bruke ulike 

medier, kilder og estetiske uttrykk i norskfaglige og tverrfaglige tekster.  

  Norskfaget er i ferd med å gjennomgå et hamskifte. Sjangerbegrepet har forsvunnet 

fra læreplanen, og det satses stadig mer på tverrfaglighet og dybdelæring. I den 

sammenhengen er denne studien også relevant for lærere på innen andre fagdisipliner, da 

lesing og skriving inngår som grunnleggende ferdigheter i samtlige fag. På hvilken måte kan 

dette fremme norskundervisningen? Modellering er i denne sammenheng et viktig redskap i 

skriveopplæringen. Formålet med studien er å undersøke læreres oppfatninger og refleksjoner 

om hvordan lesing av modelltekster påvirker skriveferdighetene i den videregående skole.	

Fra et norskdidaktisk perspektiv er bruken av modelltekster en velkjent 

undervisningsform i lese- og skriveopplæringen, og dermed er det en god grunn til å 

gjennomføre en studie som ser nærmere på hvordan lærere oppfatter å bruke dem i 

undervisningen. Modelltekstdidaktikken gjenoppsto i Australia på 1980-tallet (Hillocks, 

1986; Håland, 2013). Den eksisterende forskningen på temaet er tvetydig i 

overføringsverdien av å lese modelltekster (Charney og Carlson 1995; Stolarek, 1994). 

Modelltekstdidaktikken fikk en fornyet interesse her til lands da M87 satte sjangerbegrepet 

på dagsordenen (Roe, 2014). Til tross for dette, finnes det begrenset med forskning knyttet til 

hvordan det benyttes i skriveopplæringen, særlig på videregående skole. 

  Nyere nasjonal forskning har flere ganger påpekt hvordan norske elever har vansker 

med å skrive argumenterende tekster og manglende innsikt i krevende tema (Berge mfl, 

2005; Igland, 2017, s. 288). I en studie av prosessorient argumenterende skriving konkluderte 

Mari-Ann Igland (2007) at elevenes problemer med argumentasjon skyldtes blant annet en 

mangel på kunnskap og kritisk tenkning. Andre funn var knyttet til elevenes evne til å utvikle 

seg av lærerens tilbakemeldinger og veiledning om innhold, struktur og stil, men hadde 
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vanskeligheter med å innhente kunnskap om tema og selvstendighet gjennom refleksjon. 

Studien tok utgangspunkt i en prosessorient skriveøkt, der elevbesvarelsene ble drøftet både 

før og etter lærerens tilbakemeldinger. Hun knyttet funnene opp mot mangel om de retoriske 

virkemidlene. Anne Kristine Øgreid (2008) hadde tilsvarende funn om elevenes vansker med 

argumenterende skriving, og påpekte at elevene slet mest når de ble bedt om å skrive om 

personlige temaer med et saklig og distansert blikk (2008, s. 80). 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
I denne studien skal jeg undersøke hvordan modelltekster blir brukt i skriveopplæringen i 

norskfaget på videregående skole. Oppgavens problemstilling er som følger: 

  

”hvordan opplever lærere å bruke modelltekster i skriveopplæringen?”.  

 

Denne problemstillingen er imidlertid bred, og behøver en utdypning. For det første behøves 

det å avklare at problemstillingen forholder seg til lærernes eget perspektiv på anvendelsen av 

en undervisningsform. Et premiss for å kunne besvare dette blir å undersøke hvorvidt lærerne 

selv oppfatter at modelltekster blir anvendt i skrivepedagogikken, og kan anses for å være en 

utbredt undervisningsform blant norsklærere i videregående skole. Det andre 

problemstillingen må ta høyde for, er at lærerne gjennomfører et undervisningsopplegg som 

er relevant for å kunne belyse problemstillingen. Dette forutsetter at undervisningsopplegget 

forholder seg til noen rammer, så de ulike perspektivene kan sammenlignes. Med andre ord, 

så forutsetter problemstillingen en avgrensing av begrepet modelltekst. Derfor har jeg 

rekruttert studiens deltakere på premisset av at de går med på å delta i en intervensjonsstudie. 

Jeg vil likevel presisere at fenomenet er knyttet opp til lærerens perspektiv, og derfor har 

derfor valgt å gi deltakerne didaktisk frihet innenfor rammene til undersøkelsen. 

  Basert på premissene jeg nettopp la frem, kom jeg frem til at problemstillingen må bli 

støttet opp av fire forskningsspørsmål:  (1) ”i hvor stor grad tidligere eksamensbesvarelser 

som modelltekst”, (2) ”kan eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk være nyttige for å 

modellere skriving”, (3) hvilke utfordringer kan knyttes til bruken av modelltekst i 

skriveopplæringen” og (4) ”hvordan påvirker lærernes didaktiske frihet deres planlegging av 

undervisningen?”. 

  I lys av problemstillingen og forskningsspørsmålene skal jeg kartlegge hvilke 

muligheter og utfordringer norsklærere forbinder med skriveopplæring med bruk av 
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modelltekster; deres forhold til og erfaringer med metodefrihet i tilnærmingen til 

modelltekstsamtalen; og hvilken læringsutbytte de selv oppfatter at elevene får av denne 

typen undervisning – for å kunne sammenligne funnene opp mot eksisterende teorier og 

forskning knyttet til skriveopplæring og modelltekstsamtaler.  

 

1.3 Studiens avgrensninger 
I denne masteroppgaven undersøker jeg fem norsklæreres syn på bruken av modelltekster i 

skriveopplæringen, basert på intervjuer utført etter at deltakerne har gjennomført en 

intervenerende undervisningsøkt som er basert på undervisningsressursen 

”eksamensbesvarelser som modelltekst i opplæringa” (Skrivesenteret, 2018).  

  Datamaterialet er avgrenset til fem deltakere, noe som gjør at funnene ikke kan 

generaliseres. Problemstillingen og forskningsspørsmålene, i tillegg til valg av teoretisk 

perspektiv setter en rekke avgrensninger i henhold til studiens forskningsområde. Selv om 

undervisningsøkten står i fokus i intervjuet, har jeg verken observert undervisningen eller 

samlet inn noen alternative data som kan motstride lærerperspektivet. Jeg har heller ikke 

intervjuet noen andre enn norsklærerne. Studien har derfor ingen forutsetninger for å vurdere 

elevers læringsutbytte basert på noe utover lærerens refleksjoner, eller av elevers opplevelse 

av undervisningsøkten, basert på noe utover lærerens egne inntrykk. Dette valget henger 

sammen med at studien ønsker å kartlegge læreres erfaringer fra deres eget perspektiv.  

 Metodevalget vil bli drøftet i kapittel tre. Tidsrommet for datainnsamling var noe jeg 

tok hensyn til i planleggingen av masteroppgaven. På grunn av oppgavens omfang, har det 

også vært nødvendig å foreta en tematisk analyse av intervjuene, da datamaterialet utgjør en 

stor mengde tekst. Jeg har likevel valgt å inkludere noen interessante funn fra analysen, som 

ikke var planlagte spørsmål i intervjuene i tråd med intervjuguiden (se vedlegg 1).  

 

1.4 Oppgavens oppbygning 
Denne masteravhandlingen er inndelt i seks kapitler. Hittil har oppgaven redegjort bakgrunn, 

relevans, problemstilling og forskningsspørsmål, og oppgavens avgrensninger.  

  For å kontekstualisere hva og hvorfor modelltekster blir benyttet i skriveopplæringen, 

vil neste kapittel gjøre rede for teori og styringsdokumenter for studien. Her vil jeg gå 

nærmere inn på internasjonal forskning på modelltekster og modelltekstdidaktikk, redegjøre 

hvordan modelltekster blir fremstilt i læreplanen og i undervisningsressursene til 

Skrivesenteret (2017, 2018) som utgjør styringsdokumentene studiens deltakere fikk tilsendt.  
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  I kapittel tre vil jeg presentere forskningsdesignet, redegjøre for hvilke valg som ble 

gjort i forbindelse med innsamling og analyse av datamaterialet, og hvordan studiets utvalg 

ble valgt. På slutten av kapittelet vil det drøftes over studiens validitet og reliabilitet, samt 

etiske betraktninger det ble tatt hensyn til underveis i arbeidet. 

  I kapittel fire vil studiens deltakere bli presentert, med fiktive navn. Videre vil 

analysen presentere den empiriske konteksten, hvilke perspektiver deltakerne hadde til temaet 

og forskningsspørsmålene, og hvilke inntrykk de satt igjen med etter å ha gjennomført en 

undervisningsøkt basert på nettressursen til Skrivesenteret (2018). Avslutningsvis vil 

kapittelet presentere annen informasjon som kan være relevant for studiet. 

 I kapittel fem vil analysens funn bli diskutert, og sett i lys av relevant teori. Dette 

innebærer temaer som modelltekster fra andre fag, muligheter og utfordringer knyttet til 

bruken av modelltekster i skriveopplæringen, og kritiske innvendinger mot 

undervisningsressursen (Skrivesenteret, 2018). 

  I kapittel seks vil studiens hovedfunn bli kort oppsummert, resultatenes holdbarhet bli 

drøftet, studiens didaktiske implikasjoner og forslag til videre forskning. 

 

1.5 Tidligere forskning  
Denne oppgaven er inspirert og forankret i etablerte teorier innen skriveforskningsmiljøet. 

 Forskningen fremstår noe tvetydig i hvor utbredt praksisen er. Anne Håland (2018, s. 

2) skriver at systematisk bruk av modelltekst ikke er like utbredt i Norden som i Australia, og 

mesteparten av forskningen i Norden er oversatt til svensk fra engelsk. Marte Blikstad-Balas 

mfl. (2018) hevder at bruken av modelltekst er en vanlig undervisningspraksis i norsk 

sammenheng (Blikstad-Balas, Roe og Klette, 2018; Roe og Helstad, 2014, s. 171-193).  

  Modelltekstdidaktikken er forankret i den gjenoppståtte interessen for sjangerorientert 

undervisning på 1980-tallet. Jim Martin og Joan Rothery (1980, 1981) studerte 

skriveopplæringen i Australiaskolen, og argumenterte for å få en mer sjangerorientert 

skriveopplæring (1980, 1981; Håland, 2013). Målet med sjangerskolen er å utvikle elevenes 

skrivekompetanse gjennom tilgang til et stort utvalg tekster av ulike sjangre. Gjennom denne 

tilgangen skal elevene få tilgang til å delta i samfunnet. Dermed har denne retningen også en 

sterk politisk og sosial(økonomisk) hensikt. Cope og Kalantzis (1993) hevdet at gjennom 

kopiering og imitasjon av et vidt spekter av sjangre, ville elevene få tilgang til en større del 

av verden (1993; i Håland, 2013, s. 21). Dette kommer vi tilbake til i teorikapittelet. 
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I Norge har skriveforskningsmiljøet hatt to omfattende studier som omhandler 

skriveopplæringen i skolen, Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig, bedre kjent 

som KAL-prosjektet; og Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring 2006-2010, 

bedre kjent som SKRIV-prosjektet.  

  KAL-prosjektet undersøkte 3300 eksamenstekster fra 1998-2001 etter endt 

grunnskole, og viste blant annet at norske ungdommer i liten grad behersker resonnerende og 

argumenterende sjangre, men at de samme elevene viste svært gode ferdigheter innen 

skjønnlitterære sjangre (Berge og Hertzberg, 2005, s. 389). Etter KAL-prosjektet har det vært 

mye forskning rettet mot argumenterende skriving og undersøkelser av hvordan 

undervisningen praktiseres i norske skoler.  

  SKRIV-prosjektet var en fireårig undersøkelse som hadde som formål å bidra til 

utvikling av fagkompetanse og tekstkompetanse innen skriving i fag blant lærere innen flere 

fag (Smidt, 2010). Forskerne hadde et ønske om å kartlegge hva slags kunnskap om skriving 

lærere hadde for å kunne støtte elevenes utvikling av fagkompetanse og skriveferdigheter i 

ulike fag. Prosjektet undersøkte med andre ord hvordan skriving ble gjennomført i ulike fag 

på barne- og ungdomskolen (Smidt, 2010).  

  Anne Håland (2013, 2018) skrev sin doktoravhandling (2013) om ”Bruk av 

modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet -  Ei undersøking av korleis modelltekstar 

set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar”, og 

skrev artikkelen ”Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster” (2018) der hun 

undersøker samtalemønstre i modelltekstsamtalen, fra sine funn i doktoravhandlingen. 

  Doktoravhandlingen (2013) var en kasusstudie som undersøkte fire ulike 

skrivesituasjoner som var knyttet til fagtekster, herunder; labrapport, fagtekst om et 

naturfaglig tema, biotopblogg og en fagtekst som et historisk tema. I alle skrivesituasjonene 

ble det brukt modelltekster. Avhandlingens funn var at modelltekstene satte ulike spor hos 

elevene i deres elevtekster. Disse sporene er koblet til faktorer som struktur, undervisningen 

og språklige trekk som setninger og fagbegreper.  Studiet ble utført på elever i 5. klasse på 

grunnskolen.  

  Målet med artikkelen (2018) var å identifisere hva som kjennetegner samtalemønstre 

og kvalitetstrekk i modelltekstsamtalen, det vil si samtalen mellom lærer og elev når en 

modelltekst blir dekonstruert. Artikkelen oppsummeres med at modelltekstsamtalen kan 

inndeles i tre kvalitetstrekk, oppdagende, utforskende og utfordrende. Sammenlignet med den 

strenge formen for modelltekstsamtalen man kjenner fra sjangerskolen i Australia, hadde 

samtaleseansene hun undersøkte et utfordrende preg. 
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2 Teoretisk rammeverk 
2.1 Hva er en modelltekst? 
Modelltekst og eksempeltekst blir brukt mye om hverandre i faglitteraturen. I dette kapittelet 

vil jeg bruke betegnelsen modelltekst, siden majoriteten av den nasjonale og internasjonale 

forskningen bruken denne betegnelsen. Davida Charney og Richard Carlson (1995) definerer 

en modelltekst som ”en tekst skrevet av en spesifikk forfatter i en spesifikk situasjon som kan 

gjenbrukes for å eksemplifisere og generalisere en sjanger” (Charney og Carlson, 1995, s. 

519). En modelltekst er med andre ord en hvilken som helst tekst, men den bør tydeliggjøre 

tekstnormene læreren ønsker å vise frem – enten det er en novelleanalyse i norsk, en 

drøftingsoppgave i historie eller en reaksjonsmekanisme i kjemi (Blikstad-Balas, 2016, s. 

106). Modelltekster kan også brukes til å modellere lesing og lesestrategier, men da må 

læreren også modellere leserollen ved å stoppe opp underveis, tenke høyt, kommentere 

teksten, stille spørsmål og på andre måter vise hvordan teksten kan leses på en god måte. En 

modelltekst kan i tillegg brukes til å modellere skriving og skrivestrategier, men da bør 

læreren på tilsvarende måte gjennomgå med fokus på skriving – hvilke virkemidler som er 

brukt, typiske sjangertrekk eller andre kjennetegn som er egnet for skrivesituasjonen læreren 

ønsker å vise frem (Blikstad-Balas, 2016, s. 106). Bruken av modelltekster i undervisningen 

har fått en sentral rolle i Kunnskapsløftet (LK06), især norskfaget, og det finnes gode grunner 

til å bruke modellteksten i lese- og skriveopplæringen. Studier viser at elever bruker et sett 

med språklige mønstre fra tekster de har lest (Håland, 2013; Lancia, 1997). Det bør presiseres 

at studier også har vist at modelltekster i seg selv ikke gir nok skrivestøtte (Hillocks, 1986), 

og at elevene trenger en annen form for støtte, for eksempel en lærers instruksjon, veiledning 

og forklaring (Stolarek, 1994). Bruken av modelltekst assosieres ofte med sjangerorientert 

skriveopplæring (se delkapittel 2.1.1), da tekstene gjenbrukes og eksemplifiserer en sjanger – 

og kan dermed betraktes som støttestrukturer, såkalte stillaser eller scaffolding på engelsk, i 

elevenes læringsprosesser. Modelltekstene visualiserer et ferdig produkt for elevene, som 

læreren kan kommentere og veilede (Kringstad og Lorentzen, 2014). En modelltekst kan 

være en tidligere elevbesvarelse, en tekst konstruert av læreren eller en autentisk tekst. 

Autentiske tekster er tekster skrevet i en ”ekte” skrivesituasjon, som oftest utenfor skolen 

som institusjon (Kringstad og Lorentzen, 2014, s. 7), som vi kommer tilbake til i delkapittel 

2.2 og 2.3.3. Torlaug Løkensgard Hoel (2000) poengterer at det er en forutsetning at eleven 

kan relatere seg til det som blir presentert for dem. Videre legger hun til at det ikke er 
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vilkårlig hva og hvem elevene imiterer i en skrivesituasjon (Hoel, 2000, s. 103). Det er med 

andre ord viktig at modellteksten har tydelige sjangertrekk, og er tilpasset elevenes nivå 

(Hertzberg, 2001; Kringstad og Lorentzen, 2014). Modelltekster skiller seg fra skriverammer 

og punktlister, ved at den pedagogiske verdien i modellteksten ligger i tekstens 

eksemplifisering fremfor regelens teoretisering (Aase, 2002, s. 55). I metastudien til George 

Hillocks (1986) var et av funnene at arbeid med modelltekster er en etablert 

klasseromspraksis som kombinerer lesing og skriving. Modelltekst blir definert som en tekst 

elevene kan imitere, samt bruke aktivt når de skal skrive egne tekster. Læreren presenterer 

modelltekstene når man underviser i form- og sjangerkunnskap (Hillocks, 1986). I nyere 

skriveforskning fremgår det at bruken av modelltekst er en vanlig undervisningspraksis i 

norsk sammenheng (Blikstad-Balas, Roe og Klette, 2018; Roe og Helstad, 2014, s. 171-193). 

I forskningen til Elizabeth Stolarek (1991) uttrykker språklærere at modelltekster er et 

effektivt verktøy for å støtte elevene i skrivearbeidet (Stolarek, 1991). Et annet funn fra 

Hillocks (1986) metastudie er at eldre elever er bedre enn yngre elever til å overføre 

språktrekk til sin egen skriving. Studien vektlegger særlig to tendenser; den ene er at elevene 

plukker teksten fra hverandre (dekonstruerer teksten, mer om dette i delkapittel 2.2.1) før de 

overfører språktrekkene og kunnskapen til sine egne tekster. Den andre tendensen er at 

elevene ofte bruker modellteksten som en rettesnor for tekstens form og innhold (Hillocks, 

1986, s. 153). I likhet med Håland (2013) ser han at elevenes kjennskap til gode tekster fører 

til bedre elevbesvarelser (Hillocks, 2986, s. 153). I modelltekstdidaktikken er det særlig 

tekstsamtaler og dekonstruksjon av modelltekster (ofte brukt om hverandre i forskningen) 

vektlagt som viktig støtte i skriveopplæringen (Callaghan og Rothery, 1988; Cope og 

Kalantzis, 1993; Rose og Martin, 2013). 

2.1.1 Modelltekst i australiaskolen 
Didaktikk betyr i sin grunnbetydning å vise vei. I overført betydning kan ”didaktikk oppfattes 

som (kunsten) å komme frem til noe som ikke var klart eller opp i dagen” (Fjeldstad i 

Mikkelsen og Fladmoe (red.), 2009, s. 101). Modelltekstdidaktikken har sitt opphav i 

antikken, men hadde en renessanse i Australia på 1980-tallet. Jim Martin og Joan Rothery 

studerte skriveopplæringen i skolen og argumenterte for å få en mer sjangerorientert 

skriveopplæring (1980, 1981; Håland, 2013). De mente fokuset på selve skriveprosessen ikke 

var tilstrekkelig, og ønsket å sette selve teksten i fokus. Det bør presiseres at 

skriveopplæringen, særlig på de lavere trinnene, fokuserte i stor grad på de narrative 

sjangrene. Det å skrive mer sakpreget ble ansett som for vanskelig, et syn som ble støttet av 
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Piagets utviklingsmodell. Elevene måtte være modne, ha nådd et visst utviklingsnivå, for å 

kunne skrive sakprosa, for eksempel fagbøker (Håland, 2013, s. 21). Forskningen til Martin 

og Rothery hadde lagt grunnsteinene for det som i senere tid blir omtalt som sjangerskolen i 

Australia. Utover 1980-tallet utviklet Michael Callaghan og Joan Rothery et 

planleggingsdokument omtalt som ”the curriculum circle” (1988, s. 39; Håland, 2013, s. 21). 

Den presenterte 3 trinn i skriveopplæringen, (1) modellering, (2) samskriving og (3) 

individuell skriving. I nyere tid har ofte (4) kilder blitt lagt til. Forkunnskaper blir regnet som 

en forutsetning for å kunne bruke denne modellen (Håland, 2013). Anne Håland (2018) 

mener at den systematiske bruken av modelltekster ikke er like utbredt i Norden som i 

Australia, og at det finnes lite forskning og didaktisk materiale som gir føringer for hvordan 

modelltekster kan brukes i klasserommet (2018, s. 2), med unntak av noen oversettelser fra 

engelsk til svensk (Hedboe og Polias, 2008; Rose og Martin, 2013, i Håland, 2018, s.2). 

Målet til sjangerskolen er å utvikle elevenes skrivekompetanse gjennom tilgang til et stort 

utvalg tekster av ulike sjangre. Gjennom denne tilgangen skulle elevene få tilgang til å delta i 

samfunnet. Dermed har denne retningen også en sterk politisk og sosial hensikt. 

Med dette utgangspunktet designet Bill Cope og Mary Kalantzis i 1993 ”Social Literacy 

Project”. De mente at mange elever kun hadde tilgang til en avgrenset del av verden, av 

sosiokulturelle årsaker. Målet med prosjektet var å gi alle elever tilgang til et større spekter 

av sjangre, som igjen skulle gi dem tilgang til en større del av verden. Denne tanken er 

inspirert av Basil Bernsteins distinksjon mellom snever kode (”restricted code”) og utvidet 

kode (”elaborated code”) (Håland, 2013, s. 21; Cope og Kalantzis, 1993, s. 66). Cope og 

Kalantzis hevdet at gjennom kopiering og imitasjon av et vidt spekter av sjangre, ville 

elevene få tilgang til en større del av verden (utvidet kode), og slik fikk skriveopplæringen 

også et sosialt formål (Håland, 2013, s. 21). 

Sjangerskolen i Australia har også blitt kritisert av flere. Mike Callaghan mfl. (1993; i 

Håland, 2013) kritiserte sjangerskolen for å være for konsentrert på produktet, og var for lite 

opptatt av skriveprosessen. Dette mente de ville føre til reproduksjonspedagogikk (Håland, 

2013; Callaghan, Knapp & Noble, 1993, s. 191). Gunther Kress (1993) kritiserte 

pedagogikken for å fremstå for autoritær og lærerstyrt. Han fryktet at fokuset var sentrert 

rundt læreren fremfor elevene (1993, s. 31; Håland, 2013). Også forskere innen kritisk 

literacy, eller critical literacy på engelsk, er skeptiske til sjangerskolen. De problematiserer 

forholdet mellom lesing, skriving og sosialt/politisk liv. Til forskjell fra sjangerskolen som 

setter sjangertrekk i fokus, er kritisk literacy opptatt av at de ulike sjangrene også er uttrykk 

for ideologier. Dette kommer vi tilbake til i delkapittel 2.3.2. Allen Luke (1994; i Håland, 
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2013) poengterer at kritisk literacy innebærer ikke bare en rudimentær kontroll av de 

språklige og semiotiske kodene for skriftlig tekst, men også forståelser av hvordan literacy 

har formet organisasjonene og verdiene i samfunnslivet og måten dagliglivet tekster påvirker 

ens egen identitet og autoritet. Literacy omhandler dermed like mye ideologier, identiteter og 

verdier som det handler om koder og ferdigheter (Luke, 1994, s. 9; i Håland, 2013, s. 22). 

 

2.1.2 Empirisk forskning om bruk av modelltekst som støtte i 

skriveopplæringen 
I tillegg til Hillocks metastudie (1986) og Stolareks (1991) syn på modelltekst som ble 

presentert i delkapittel 2.1, finnes det internasjonal forskning om bruken av modelltekst som 

støtte i skriveopplæringen. En intervensjonsstudie utført av Bereiter og Scardemalia (1984) 

testet ut effekten ulike modelltekster hadde i undervisningen blant elever i grunnskolen. 

Undersøkelsen fokuserte på tre sjangre; spenningsfortelling, anmeldelse (kalt 

restaurantomtale i studien) og en konstruert sjanger kalt ”concrete fiction” (Bereiter og 

Scardemalia, 1984; i Håland, 2013, s. 24). Studien konkluderte med at elevenes tilgang på 

modelltekster hadde liten effekt i å forbedre elevbesvarelsene, men at bruken av modelltekst 

har potensiale til å ha effekt, dersom språklige kjennetegn kommer godt frem i teksten. Anne 

Håland (2013) påpeker at intervensjonsstudien ble gjennomført over en svært kort 

tidsperiode, og at resultatene må ses i lys av dette (Håland, 2013, s. 25). 

 

Victoria Purcell-Gates mfl. (2007) gjennomførte en longitudinell studie om bruken av 

modelltekst i eksplisitt skriveopplæring, med fokus på rapportskriving (science informational 

text og science procedural text i studien). Undersøkelsen ble utført på 420 elever fordelt på 

16 klasser over to år (2. og 3. klasse), som fikk eksplisitt sjangeropplæring med bruk av 

autentiske lese- og skriveoppgaver. Dette kan også ses i lys av skolens literacy, som vi 

kommer tilbake til i delkapittel 2.3.3. Studien til Purcell-Gates mfl. (2007) viste liten grad av 

sammenheng mellom elevenes skriveutvikling og eksplisitt sjangeropplæring, men viste en 

klar sammenheng mellom elevenes skriveferdigheter og graden av autensitet. Dette var mest 

åpenbart i skrivingen av prosedyrerapporter (science procedural text): ”In this study, it was 

only within this genre where it seemed clear that both autenticity and explisicit teaching were 

better for growth” (Purcell-Gates, et al., 2007, s. 41). 
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Stolarek (1994) gjennomførte et studie på om modelltekster ga et godt læringsutbytte. I 

undersøkelsen fikk fem grupper ulike former for skrivestøtte. Noen fikk kun tilgang på 

modelltekst, uten noen annen form for støtte, mens andre fikk i tillegg veiledning og 

instruksjoner om sjangeren. Studiens funn var at modelltekster i seg selv ikke var støtte nok i 

skriveopplæringen (Stolarek, 1994; i Håland, 2013, s. 25-26). 

	

2.2 Læreplanen i norsk 
Frem til revisjonen av læreplanen (LK06) i 2013 skulle elevene skrive i forskjellige sjangre i 

norsk, derunder artikkel, diskusjonsinnlegg, novelle, fortelling og kåseri 

(Utdanningsdirektoratet, 2010). Etter revisjonen forsvant sjangerbegrepet, og ble byttet ut 

med begrepet teksttype, som betegnes som en mer overordnet kategori enn det sjangrene var 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Skriving som grunnleggende ferdighet i norsk gir ingen 

eksplisitt beskrivelse av hvilke sjangere elevene skal få skriveopplæring i. ”Å kunne skrive i 

norsk blir definert som å kunne uttrykke seg i norskfaglige sjangere”. (Skrivesenteret, 2013). 

Det betyr at det er lærere som må gå til kompetansemålene i faget for å se hvilke teksttyper 

og sjangrer dette er snakk om (Skrivesenteret, 2013). Elevene kan med andre ord ta i bruk 

ulike sjangre for å anvende en teksttype, og de samme sjangrene kan anvendes i flere 

teksttyper (Ledin, 2001; Breivega, 2003). Revisjonen kom som følge av at skriveopplæringen 

hadde blitt kritisert for å være formalistisk, og fokuserte for mye på kjennetegn og normer i 

de ulike sjangerne. Skriveopplæringen måtte være mer formålsrettet (LNU, 2015). Det 

fireårige SKRIV-prosjektet, ”Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring” (Smidt og 

Solheim, 2012), slo fast at gjennom formålsrettet skriving i faget ville elevene rette 

oppmerksomheten mot form og innhold. For å gjøre skrivingen mer formålsrettet ble 

sjangerbegrepet byttet ut med et teksttypebegrep (LNU, 2015). Læreplanen lister opp syv 

teksttyper elevene skal skrive i, derunder beskrivende, argumenterende, resonnerende, 

reflekterende, kreative, informative og fortellende tekster (Utdanningsdirektoratet, 2013). 

Under formålet med læreplanen i norsk understrekes dannelsesaspektet tydelig, og begrunnes 

med at norskfaget står sentralt i å utvikle dannelse og identitet. Elevene skal gjennom aktiv 

bruk av språket forberedes til å delta i ”kultur- og samfunnsliv, arbeidsliv og demokratiske 

prosesser” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 1). Med dette menes det at elevene skal 

utvikles til å bli demokratiske medborgere. Noe annet som står i fokus, er at elevene skal 

”utvikle evnen til å tenke kritisk og sette ord på egne meninger og vurderinger” 
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(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 1). At skolen, især norskfaget, skal gi elevene 

opplæringer som former demokratiske borgere, med ferdigheter innen kritisk tenkning, og 

ferdigheter til å skrive og lese kildekritisk, kan kobles til begrepene kritisk literacy og skolens 

literacy. Delkapittel 2.3.2 og 2.3.3 presenterer teori om disse begrepene. 

I forbindelse med evalueringen av Kunnskapsløftet, ble det publisert en rapport som 

understreker læreres metodefrihet. Møller, Ottesen og Hertzberg (2010) påpeker at de nye 

læreplanene gjør det nødvendig med en desentralisering som gir skolen, særlig skoleledere og 

lærere, et umiskjennelig ansvar for å ”konkretisere de nasjonale målene og iverksette tiltak” 

som fører til at de blir anvendt (2010, s. 5). Lærerplanen i norsk nevner mange generelle 

formuleringer og ferdighetsområder elevene skal mestre ved fullført utdanning. Dette har 

mange implikasjoner, da læreplaner i stor grad påvirker og gjenspeiler læreres 

undervisningspraksis (Roe, 2014, s. 16). Med andre ord vil stor metodefrihet i læreplanen gi 

læreren større didaktisk frihet i undervisningen, vurderingen av deres ferdigheter. Dette gjør 

læreren til den viktigste aktøren for å anvende målene i læreplanen (Sandberg og Aasen, 

2008). 

Bruken av modelltekster i undervisningen er forankret i norskfagets kompetansemål. I 

revisjonen av læreplanen i 2013 ble det lagt til et nytt kompetansemål etter 10. trinn, hvor det 

står at ”elevene skal skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre 

kilder” (Utdanningsdirektoratet, 2013). Det må likevel presiseres at selv om begrepet 

modelltekst var nytt i revisjonen, så hevder Mette Haustreis (2013) at praksisen sannsynligvis 

ikke var noe nytt for norsklærere (2013, s. 38). Læreplanen (LK06) legger ingen føringer for 

modelltekstene, eller hvordan de skal brukes i undervisningen (Hertzberg og Roe, 2016, s. 

568). Tidligere forskning har vist at ungdomsskolelærere ofte bruker tidligere 

eksamensbesvarelser skrevet av elever fra tidligere årskull, anonymisert, som modelltekst 

(Hertzberg og Roe, 2016, s. 568). 

Det er verdt å legge til at Ludvigsenutvalget (NOU 2015, Fremtidens skole) legger frem 

anbefalinger til fremtidige krav til kompetanse og fagfornyelse i den nye læreplanen. De 

foreslår blant annet å bytte ut begrepet grunnleggende ferdigheter med fire 

kompetanseområdet for fremtiden skole, derunder fagspesifikk kompetanse; å kunne lære; å 

kunne kommunisere, samhandle og delta og å kunne utforske og skape 

(Kunnskapsdepartementet, 2015, s. 16). Fagspesifikk kompetanse, kan ses i lys av begrepet 

fagspesifikk literacy. Dette kommer vi tilbake til i delkapittel 2.3.1.  
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Videre legger de til at ”Fagovergripende kompetanser er relevante for mange ulike fag og 

kunnskapsområder. Fagspesifikke og fagovergripende kompetanser må integreres i fag og 

utgjør til sammen kompetansen i et skolefag” (2015, s. 14).  

2.2.1 Eksplisitt skriveopplæring 
Det overordna målet til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, bedre kjent 

som skrivesenteret, er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret 

skal ha en tverrfaglig karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike 

fag og på ulike opplæringsnivå (Skrivesenteret, 2017). 

 

Sirkelen for undervisning og læring 

Skrivesenteret mener at elevene må bli gitt eksplisitt skriveopplæring i den argumenterende 

skrivingen (Kringstad og Lorentzen, 2014). En eksplisitt skriveopplæring innebærer blant 

annet å gjøre elevene bevisst på tekstkultur og språkføring innen sjangeren. Elevene trenger å 

utvikle en forståelse for at de språklige valgene de tar bestemmes av formål og mottaker for 

teksten (Kringstad og Lorentzen, 2014, s. 3). I tillegg til dette trenger elevene tett oppfølging 

og veiledning underveis i skriveprosessene, som bidrar til å bygge stillaser (scaffolding) for 

elevenes skriving. Sirkelen for undervisning og læring kan være en støtte i dette arbeidet, og 

er en modell inspirert av David Rose og James Robert Martin (2012) som deler skriving inn  

fire arbeidsfaser en skriver kan støtte seg på i skriveprosessen: 

(1) bygge kunnskap, (2) modellering og dekonstruksjon, (3) felles konstruksjon og (4) 

selvstendig konstruksjon (Kringstad og Lorentzen, 2014; Kringstad, Kvithyld og Lorentzen, 

2018).  Denne masteroppgaven fokuserer på to faser av modellen, dekonstruksjon og felles 

konstruksjon. Forskning peker på at dekonstruksjon av modelltekster ofte blir gjennomført 

gjennom samtaler, eller det man kaller modelltekstsamtaler (Håland, 2018). Slik som sirkelen 

for undervisning og læring foreslår, så tar disse modelltekstsamtalene ofte form som 

helklassesamtaler. Forskningen knyttet til muntlighet og helklassesamtaler viser at denne 

typen klasseromsdialog ofte bærer preg av å være lærerstyrte, og at elevenes innspill ofte er 

korte (Klette, 2013). 

I følge Andrews (1995), men også Freedman og Pringle (1998) er modelltekstarbeid i en 

særstilling for god skriveopplæring, da modelltekster kan fungere som visuelle forbilder for 

akseptable tekster. Modelltekstene kan være svært nyttige i å visualisere hvordan 

argumenterende oppgaver kan struktureres (Kringstad og Lorentzen, 2014). Gjennom 

lærerens presentasjon av hvordan en modelltekst plukkes fra hverandre, og gjennom 
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diskusjon om de språklige valgene i fellesskap, kan bruken av modelltekster bidra til å øke 

elevenes metaspråk og metabevissthet (Kringstad og Lorentzen, 2014). 

I den første fasen av sirkelen for undervisning og læring, førskrivingsfasen, utforsker lærer og 

elever skrivesituasjonen og skaffer seg informasjon og kunnskap om temaet de skal skrive 

om, for å bygge seg en begrepsbank som er relevant og formålstjenlig for den aktuelle 

oppgaven. Dette kan gjennomføres i fellesskap, der læreren skriver sammen med elevene, 

gjerne på tavlen eller ved bruk av projektor. Læreren inviterer elevene til å komme med 

innspill og vurderinger underveis i prosessen. Når læreren stiller spørsmål om språklige valg, 

får elevene reflektert over hvilke valg som er hensiktsmessige for å løse oppgaven 

(Skrivesenteret, 2017). 

I den andre fasen, dekonstruksjon av modelltekst, presenteres elevene for en modelltekst. 

Teksten bør være et godt eksempel på teksten elevene skal skrive. Skriveopplæringen i alle 

fag innebærer at elevene blir kjent med fagområdets ulike særegenheter. Rose og Martin 

(2012) understreker viktigheten av å bryte teksten ned til mer håndterbare biter. Det kan 

derfor være en fordel å vise eksempler på og ha en samtale om typiske kjennetegn, som 

tekststruktur, tekstbinding, stilnivå og bruk av fagbegrep. Dekonstruksjon betyr å plukke 

teksten fra hverandre i mindre deler for å se nærmere på hvilke språklige valg som har blitt 

tatt. Formålet er å utvikle elevenes metaspråk. Det er viktig at klasseromsdialogen åpner opp 

og rommer individuelle tilpasninger og elevenes egen kreativitet. Gode besvarelser er ofte en 

fordel, men en tekst konstruert av læreren, tilpasset nivået til elevene, kan også egne seg 

(Skrivesenteret, 2017). Modelltekstsamtalen kan ofte deles inn i tre deler, (1) undersøke 

teksten for å identifisere tekststruktur og språklige kjennetegn, (2) diskutere formål og 

mottaker sett opp mot konteksten teksten inngår i, og (3) plukke teksten fra hverandre til 

mindre deler for å åpne opp for diskusjon. Elevene tar gradvis mer kontroll over nye 

tekstelementer og mønstre fra modellteksten, for å bruke dem i sin egen skriving. Eva 

Maagerø (2015) understreker at elevene trenger eksplisitt undervisning for å tilegne seg 

redskapene som trengs for å forstå tekstene bedre (Maagerø, 2015, s. 44). 

I den tredje fasen, felles konstruksjon, skriver lærer og elever hele eller deler av en tekst i 

fellesskap. Lærerens kunnskap om den aktuelle tekstens struktur og språklige trekk gjøres 

synlige ved at læreren aktivt støtter seg i teksten og diskuterer teksten med elevene. Ved bruk 

av projektor inviterer læreren elevene til å komme med innspill underveis. Disse kan 

diskuteres, så elevene får reflektert over hvorvidt forslagene er hensiktsmessige for å oppfylle 
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tekstens formål og besvare oppgaven. Å konstruere tekster i fellesskap handler om å 

synliggjøre prosessen, gjerne visuelt, som ligger til grunn for den ferdige teksten. Dette bidrar 

også til elevene får en forståelse over skriveprosessen, som er en krevende arbeidsprosess 

som krever utholdenhet (Skrivesenteret, 2017). Her kan man også trekke inn Gordon og 

Pearsons (1983) forskning til sammenligning. De fant ut av at undervisningen fungerer best 

når læreren modellerer så autentisk som mulig – ved å ”tenke høyt”. Da vil elevene forstå 

prosessen som en strategi som kan brukes fleksibelt, og kan tilpasses ulike situasjoner, etter 

hva teksten krever (1983; i Roe, 2014, s. 103). 

I den siste fasen, selvstendig konstruksjon, skriver elevene på egen hånd, enten individuelt 

eller i par. Det er viktig å følge opp elevene underveis, da elever vil ha ulikt behov for støtte. 

Det kan være nyttig å gi elevene en skriveramme, eller en samtale med medelev eller lærer, 

for å hjelpe elevene med å avkode skriveoppgaven og avklare formålet for skrivingen. På 

denne måten utvikler elevene seg et metaspråk for skrivingen, i tillegg til kunnskap og 

erfaring om hvordan tekster blir til. Skrivesenteret (2017) poengterer at det å utvikle 

skrivekompetanse handler om å gjøre skrivehåndverket tydelig og tilgjengelig for elevene. 

Denne måten å undervise på har flere likhets trekk med McLauglin og Allens (2002, i Roe, 

2014) tretrinnsmodell. Modellen er delt inn i tre trinn, (1) denne delen av undervisningen er 

lærerstyrt, og læreren modellerer lesestrategier samtidig som elevene får instrukser om 

hvordan de skal brukes. Det er meningen at eleven skal gradvis praktisere strategiene sine på 

egenhånd, men under lærerens kontroll og veiledning. Dette trinnet er det mest omfattende, 

og dermed også det viktigste. (2) Denne delen av undervisningen er delvis elevstyrt, da 

elevene får praktisert det de har lært, i ulike sammenhenger. I siste (3) fase, tar læreren 

kontroll igjen, men både læreren og elevene deltar i oppsummeringen og vurderingen av det 

som har blitt gjennomgått. Her er det viktig at læreren ikke bare ”går gjennom”, men 

modellerer hva elevene skal gjøre, gjennom å utøve de ulike strategier ved ”å tenke høyt” 

(Roe, 2014, s. 119). 
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Figur 1: Sirkelen for undervisning og læring (Skrivesenteret, 2017) 
 
Undervisningsressursen lærere støttet seg på i denne studien 

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning har laget en ressurs rettet til 

norsklærere som forbereder elevene til en avsluttende skriftlig eksamen. Den første og 

viktigste forutsetningen for at elevene lykkes til eksamen i norsk skriftlig er at de er klar over 

hva som forventes av en eksamensbesvarelse (Skrivesenteret, 2018).  

For å oppnå dette må elevene bli kjent med hvilke teksttyper som de kan bli bedt om å skrive 

til eksamen, herunder (1) informative, argumentative og resonnerende saktekster, (2) 

tolkninger og analyser, og (3) kreative tekster. Som tekstvedlegg kan lærere velge å gi ut 
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vurderingskriterier, eksamensveiledning og med hvilke skrivekonvensjoner som gjelder. 

Formålet er at elevene skal bli kjent med hvordan en eksamensbesvarelse som har fått en 

god/svært god karakter, ser ut, og lære seg å kjenne igjen delkompetanser i 

eksamensbesvarelsene for å bli mer bevisst over sin egen skriveprosess. Læreren kan velge 

mellom eksamensbesvarelser med eller uten kommentarer fra sensor. Kommentarene har ikke 

som formål å vise hvorfor besvarelsen har fått en bestemt karakter (Skrivesenteret, 2018). 

Tanken med denne undervisningsressursen er at elevene skal (1) få en ren modelltekst og 

arbeide med oppgavene, (2) bli presentert for den kommenterte teksten og 

vurderingsmatrisen. Skrivesenteret presiserer at elevene må også bli kjent med hva 

eksamensveiledningen sier om de enkelte teksttypene som er aktuelle til eksamen. Læreren 

står selvsagt fritt til å velge ulike deler av opplegget som man finner relevant, for eksempel 

ved å bare arbeide med kortsvar, med struktur, eller revisjonsfasen knyttet til 

skriveopplæringen; som å gå gjennom tegnsettingen i oppgaven og presisere uklare 

formuleringer. (3) Lærerveiledningen og modelltekstsamtalen er en forutsetning for å 

gjennomføre undervisningen på en hensiktsmessig måte (Skrivesenteret, 2018). 

Til hver modelltekst kan læreren finne: 

(1) En kort beskrivelse av hvilken delkompetanse det passer å arbeide med i de forskjellige 

modelltekstene, (2) en ren tekst med relevante oppgaver. Til dels er både kort- og langsvar 

med, men andre eksempler viser bare langsvaret, (3) en kommentert utgave av modellteksten. 

Kommentarene er stort sett knyttet til de delkompetansene som beskrives i rammeteksten. 

Her finnes det også noen konkrete oppgaver som viser hvordan en kan jobbe videre med noen 

av delkompetansene, (4) utfylt vurderingsskjema, og (5) en oversikt over hva 

eksamensveiledninga sier om den enkelte teksttypen og et utdrag av matrisen med kjennetegn 

på måloppnåelse. Eksamensbesvarelsene er hentet fra eksamen i norsk hovedmål våren 2015 

(Skrivesenteret, 2018). 

2.3 Literacy 
Begrepet literacy er begrep flere har forsøkt å oversette til norsk. Skjelbred og Veum (2013) 

foreslår oversettelser som ”skriftspråklig kompetanse”, ”skriftkyndighet” og ”litterasitet”, 

uten å lykkes i å dekke hele innholdet av det begrepet innebærer. Videre anser 

Kunnskapsløftet grunnleggende ferdighet som et forsøk på å oversette begrepet, men et 

ferdighetsbegrep dekker heller ikke hele begrepet (2013, s. 13). Direkte oversatt fra engelsk 
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betyr literacy evnen til å lese og skrive, som igjen har sitt opphav i det latinske begrepet 

littera, som gjenspeiles i ord som brev (letter) og bokstav (letter) på engelsk. Kress (2012) 

viser til at begrepet i sin opprinnelige form henviste til bokstaver, og hva en kan gjøre med 

bokstaver (2012, s. 4-15). Skjelbred og Veum (2013) viser til at det ”å ha literacy” handler 

om å mestre alfabetet og det å kunne skape mening med verbalspråk. Som en motpol til dette, 

betyr illeracy (analfabetisme) det å ikke ha denne tilgangen til bokstaver og dermed mangle 

evnen til å skape mening (2013, s. 12). Videre definerer de literacy som et omfattende begrep 

som innebærer å ha en bred kompetanse der ”den kyndige kan tolke, forstå, vurdere og 

nyttiggjøre seg et stort register av betydningsbærende, eller […] semiotiske, ressurser i en 

sosial og kulturell kontekst” (2013, s. 13). Det finnes også flere forsøk på forklaringer av 

begrepet som det fremtrer i politiske styringsdokumenter. FNs organisasjon for utdanning, 

kultur og vitenskap, Unesco, definerer begrepet literacy som ”evnen til å identifisere, forstå, 

tolke, skape, kommunisere og beregne, ved bruk av trykte og skriftlig materiale assosiert av 

varierende kontekster. Literacy involverer et kontinuum av læring slik at enkeltindivider kan 

nå sine mål, utvikle sin kunnskap og potensiale, og for å delta fullstendig i sitt (lokal)samfunn 

og det bredere samfunnet (Unesco, 2004, s. 13). Denne definisjonen beskriver med andre ord 

både noe vi gjør, og noe vi kan tilegne oss – som skal forstås i sammenheng med både 

samfunn, kultur og egen kompetanse. 

 

Gee (2003) påpeker at læring trenger litt avstand til vår hverdagsverden – det han kaller en 

viss grad av meta-lingvistisk bevissthet eller literacy. Å beherske norskfaget er å utvikle en 

evne til å tolke og forstå ulike tekster i forskjellige sammenhenger. Olson (1994) poengterer 

at for å være litterat holder det ikke å kjenne ordene, man må også lære seg å delta i diskursen 

i noen tekstsamfunn. Dette innebærer å ha kjennskap til hvilke tekster som er viktige, 

hvordan de skal leses og tolkes, og hvordan de kan bli brukt i samtaler og handlinger (1994, 

s. 273; i Penne og Skarstein, 2015). Elever begynner på skolen med ulike forkunnskaper. 

Disse forkunnskapene, som innebærer erfaringer, vaner, følelser, affiniteter og språk utgjør til 

sammen det Gee (2003) kaller ”primær Diskursen”. Gee (2003) bruker denne distinksjonen 

mellom ”diskurs” og ”Diskurs”: 

 “I use the term “Discourse” with a capital “D,” for ways of combining and integrating 
language, actions, interactions, ways of thinking, believing, valuing, and using various 
symbols, tools, and objects to enact a particular sort of socially recognized identity”(s. 
21). 

Han legger til at Primær Diskursen utgjør vår første sosiale identitet, og noe av basen hvor vi 

tilegner eller motstår senere Diskurser. De former våre første ta-for-gitt forståelser av hvem 
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vi er og hvilke mennesker ”som oss” er, i tillegg til hva slags ting vi (”folk som oss”) gjør, 

verdsetter og tror når vi ikke er i offentligheten (2003, s. 165). Møtet mellom den ”kjente” og 

”annerledes” formen for tenkning og tekster er det Gee (2003) kaller ”sekundær Diskursen”. 

Formålet med å gå på skolen er å oppfordre til åpenhet for det ukjente og nye diskurser 

(Ziehe, 2007; i Penne og Skarstein, 2015). Videre understreker Gee (2003) forskjellen 

mellom læring og tilegnelse. Forskjellen omhandler spørsmålet om forkunnskaper, 

bevisstheten om de sekundære ”Diskursene”. Undervisning som baserer seg på antatt 

tilegnelse, heller enn metalingvistisk bevissthet, kan forsterke forskjellene som allerede 

eksisterer. Avslutningsvis legger han til at undervisning som fører til læring, bruker 

forklaring og analyser som bryter ned materiale til sine analytiske biter og sammenfaller ulike 

Diskurser og deres praksis til hverandre. Slik undervisning utvikler metakunnskap. Mens 

mange ”liberale” tilnærminger til utdanning ser ned på denne typen undervisning, gjør ikke 

Gee (2003) det, han har allerede sagt at han tror at metakunnskap kan være en form for makt 

og frigjøring (Gee, 2003, s. 145). 

 

2.3.1 Fagspesifikk literacy 
Fagspesifikk literacy, eller disciplinary literacy på engelsk, kan med andre ord defineres som 

kunnskapen og ferdighetene en må inneha for å mestre tekster innen en gitt fagdisiplin. 

De amerikanske forskerne Cynthia og Timothy Shanahan (2014) gjennomførte en studie der 

de identifiserte hva slags lesemåter som er sentrale innenfor tre ulike fagdisipliner. Dette ble 

gjennomført ved å sammenligne hvordan en matematiker, en historiker og en kjemiker, 

”eksperter” innenfor hvert av sine fagfelt, leser sine tekster i sine fag (Shanahan og 

Shanahan, 2008, s. 40-59). Funnene var oppsiktsvekkende. ”Ekspertene” hadde nytte av helt 

andre lesemåter under lesingen av fagtekstene i sine respektive fag. For matematikeren var 

det helt avgjørende å lese teksten svært nøye, opp til flere ganger i noen tilfeller, for å 

kontinuerlig sjekke om de ulike matematiske bevisene var utført på korrekt måte – og dermed 

sanne. Til sammenligning var historikeren fokusert på kildekritikk, en kontinuerlig vurdering 

av hvorvidt teksten som kilde var troverdig. Historikerens formål med lesingen var å 

identifisere om forfatteren hadde tydelige bias som kunne påvirke fremstillingen, og var 

avvisende til ideen om en sannhet i teksten. I historiefaget er man konsekvent 

oppmerksomme på at man i skriftlige tekster forholder seg til én forfatters tolkning av en 

historisk hendelse. Til sammenligning omtales ikke kjemikerne som ukritiske lesere, men de 

stolte mer på teksten, og var fokusert på å få en reell forståelse av innholdet og 
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fremgangsmåtene i forsøkene de leste om (Shanahan og Shanahan, 2008). Som nevnt 

tidligere, er et av norskfagets formål å gi elevene redskaper til å mestre literacy. Det må 

likevel presiseres at disse redskapene varierer fra fagdisiplin til fagdisiplin.  

Cynthia og Timothy Shanahan (2014) er sentrale forskere innen fagspesifikk literacy. 

Argumentet deres er at fokuset i lærerens arbeid med literacy må utvikle seg utover 

skoleløpet, fra generelle til mer spesialiserte måter å jobbe med tekster på innenfor de ulike 

fagdisiplinene (2014, s. 636-639). Innen utdanningssystemet er kunnskap organisert i ulike 

fag. Innenfor de ulike fagfeltene, og deres respektive vitenskapsdisipliner er det mange ulike, 

særegne måter å forholde seg til språk på, og bruke språket på. De har med andre ord egne 

tekstpraksiser. Dette gjelder like mye skolefag som naturfag på ungdomskolen som 

materialer, energi og nanoteknologi på masternivå – og det handler i stor grad om å bli kjent 

med en bestemt type tekster som er sentrale innenfor et gitt fagområde, og om å koble de 

tekstene til en større sammenheng av tekster (Lundqvist et al., 2013, s. 9-18). Som vist i 

eksempelet ovenfor, forholder ulike disipliner seg til tekster på særegne måter. Marte 

Blikstad-Balas (2014) presiserer at det omhandler ikke bare det faglige innholdet innenfor de 

ulike disiplinene som er forskjellig, men også om at det medierende språket og de 

grunnleggende perspektivene innenfor ulike disipliner er forskjellige (Blikstad-Balas, 2014, 

s. 26). 

Shanahan og Shanahan (2008) oppsummerer selv hvordan denne forskningen overbeviste 

dem om behovet for å utkrystallisere og formidle hva slags type literacy som utgjør et gitt fag 

(2008, s. 51). Som et sammendrag av studien, viste det seg at de disiplinære ekspertene de 

studerte, tilnærmet seg lesing på svært forskjellige måter, i samsvar med normer og 

forventninger til deres spesifikke fagområder. De forlot denne fasen av studien overbevist om 

at innholdet i disiplinen er noe som må kommuniseres til ungdommen, sammen med måtene 

ekspertene tilnærmer seg lesing av tekster. Studenters tekstforståelse, tror de, gir fordeler når 

elevene lærer seg å nærme seg forskjellige tekster med forskjellige linser (2008, s. 51; 

Blikstad-Balas, 2014, s. 26). 

 

Et annet aspekt elevene må mestre innen sitt fag, er begrepsforståelse. Læreren kan legge 

undervisningen opp til å variere mellom for eksempel naturfaglige observasjoner og forsøk, 

der de knytter det de ser og gjør til de faglige begrepene som blir brukt i tekstene de leser. 

Lærerens rolle er å modellere eller demonstrere for elevene hvordan dette kan gjøres, for å så 

veilede og støtte dem underveis gjennom prosessen. I tillegg til å observere elevene, legger 
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læreren opp til at elevene kan dokumentere læringen, for eksempel med mapper. Rune 

Andreassen (2007) kaller denne arbeidsmåten begrepsorientert leseundervisning (”BLU”) 

(Roe, 2014, s. 107).  

 

2.3.2 Kritisk literacy 
Kritisk literacy, eller critical literacy på engelsk, handler i korte trekk om å forholde seg 

kritisk til premissene, for eksempel sannhet, i ulike tekster. Sannhet kan knyttes til flere 

klassiske problemstillinger innenfor et kritisk literacy-perspektiv. Hva er sannhet? Hvordan 

blir sannheter presentert og representert? Hvem gagnes i ulike fremstillinger av virkeligheten? 

Hvem bør ha tilgang på ulike tekster – og med hvilke formål? (Luke, 2000; Skovholt og 

Veum, 2014). Kritisk literacy omhandler med andre ord språk, tekster og diskursive 

strukturer, som blir betraktet som de bærende elementene i å konstruere og opprettholde ulike 

virkelighetsbilder (Blikstad-Balas, 2014, s. 29-30). For å presisere, så er et av hovedpoengene 

innen kritisk literacy i likhet med historikeren i Shanahan og Shanahans (2008) undersøkelse 

– å møte teksten med motstand og et kritisk blikk, og forståelse om at ingen tekster er helt 

objektive eller nøytrale – og at ingen forsøker å være nettopp det. Dermed er det essensielt å 

gå lenger enn spørsmål som omhandler hvorvidt alle opplysningene i teksten er ”sanne”, og 

være på utkikk etter hvilke perspektiver som fremmes og hvilke som utelates. Leseren bør 

forsøke å identifisere tydelige bias i teksten, og vise forståelse for at teksten forholder seg til 

en forfatters oppfattelse og tolkning av en sak. Dette kan være historiske hendelser, 

samtidforhold eller kulturelle forhold – som blir fremstilt som offisielle sannheter. Kritisk 

literacy innebærer å kunne gjenkjenne underliggende holdninger, ideologier og motiver. 

Videre poengterer Blikstad-Balas (2016) at det er en nær sammenheng mellom kritisk 

literacy og literacy ved å forstå hvem som har tilgang på teksten. Innen kritisk literacy er det i 

tillegg et poeng å vurdere ”er det viktige tekster jeg ikke har tilgang på?”. Det finnes en rekke 

aktuelle eksempler som problematiserer manglende eller begrenset tilgang på tekster 

(Blikstad-Balas, 2016, s. 29-30). 

 

Fra et skoleperspektiv blir kritisk literacy ofte sett i lys av Paulo Freires arbeid (Freire, 1989; 

Freire og Macedo, 1987; i Blikstad-Balas, 2016, s. 30-31). Freires pedagogikk omhandlet 

ideen om at skolen bør utvikle elevenes kritiske bevissthet. Freire kritiserte den tradisjonelle 

skolen for å fremme gjengivelse av informasjon fremfor å trene elevenes evne til kritisk 

tenkning. Han er trolig mest kjent for metaforen ”banking model of education”, som 
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fremstiller elevene som beholdere lærerne fyller med kunnskap. Denne formen for 

undervisning legger opp til minimalt av kritisk tankegang, da undervisningen i stor grad 

legger opp til at elevene kun mottar informasjon, uten å behøve å diskutere informasjonen. 

Selv om dagens læreplan legger opp til at elevene skal kunne vurdere tekster kritisk, tyder 

flere studier på at dette ikke er noe norske elever behersker godt eller er opptatte av 

(Blikstad-Balas, 2015; Frønes og Narvhus, 2012; Frønes, Narvhus og Aasebø, 2013; i 

Blikstad-Balas, 2016, s. 31). 

 

Blikstad-Balas presiserer et viktig didaktisk poeng om at skolen har en dobbel rolle innenfor 

kritisk literacy. På den ene siden er arbeid med kildekritiske oppgaver avgjørende for å 

utvikle elevenes kritiske tankemåte, for eksempel ved å modellere hvordan elever kan lete 

etter bias i forfatterens fremstilling av en historisk hendelse. På den andre siden er ikke 

skolens tekster noe unntak for hva elevene bør kunne være kritiske til. Flere fag, for eksempel 

KRLE og samfunnsfag krever kritisk lesning, da det er i fagets egenart at elevene blir 

presentert for motstridende verdensbilder. Winje (2014) legger til at fremfor å skåne elevene 

for tekster av slik natur, bør de heller gjøres oppmerksomme på at tekstens formål og hensikt 

er å påvirke leseren (Winje, 2014; i Blikstad-Balas, 2014). Store deler av disse fagområdene 

er omgitt av faglige uenigheter og konflikter, som igjen fører til at de kan ”betraktes som 

opphopning av forskjellige meninger og historiske kontekster” (Overrein og Madsen, 2014, s. 

151; i Blikstad-Balas, 2016, s. 31). Dette gjelder også skjønnlitteratur, da leseren blir 

eksponert for andre menneskers livsverden (Fjørtoft, 2014; Skaftun, 2009; i Blikstad-Balas, 

2016, s. 31). Blikstad-Balas oppsummerer poenget med at kritisk literacy bør utøves og 

videreutvikles innen alle fag, da fagformidling ikke kan utføres fullstendig objektivt og 

nøytralt. Dette bør elevene bli oppmerksomme på (Blikstad-Balas, 2016, s. 31). 

 
En måte å trene elevene til å vurdere tekster kritisk er å bruke metoden ”å skrive for å 

overbevise” (etter McLaughlin og Allen, 2002). Denne metoden er tilpasset tekster som 

uttrykker ulike perspektiver eller presenterer ulik type informasjon om det samme temaet. 

Elevene skal ta parti, og skrive en overbevisende tekst om synspunktet de har valgt. Her 

anbefaler Astrid Roe (2014) sterkt at læreren modellerer for elevene i forkant av øvelsen, slik 

at de ikke unngår å kun trekke frem de mest generelle synspunktene, men blir oppfordret til å 

begrunne påstandene sine med eksempler og fakta. Her egner det seg å bruke historiske 

tekster, eller dagsaktuelle tekster hentet fra aviser. Det er også mulig å bruke skjønnlitterære 
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tekster, der elevene må ta parti eller kritisere en person eller handlinger som blir beskrevet i 

teksten (Roe, 2014, s. 113). 

Brevik (2014) presenterer en tilsvarende arbeidsmåte kalt ”Fra Nike til Sherlock Holmes”, 

der elevene plasseres på to ytterkanter. Den ene ytterkanten ”leser bare” i tråd med Nikes 

slagord ”just do it”, mens den andre ytterkanten får en dypere forståelse av teksten. Elever 

som har utviklet ulike strategier for å vurdere troverdighet, underliggende motiver og 

egnethet i teksten, kan anvende kritisk tankegang i sin dybdelesing. Kritisk literacy som 

ferdighet må modelleres og utvikles gjennom systematisk arbeid med kildevurdering og 

oppgaver som eksplisitt ber om kritiske vurderinger (Blikstad-Balas, 2016, s. 109). 

 

2.3.3 Skolens literacy 
Dagens tekstbaserte samfunn stiller høye krav til tekstpraksiser. Skolen spiller en stor rolle i å 

utforme elevenes kompetanse til å mestre både dagens og morgendagens tekstpraksiser. 

Skolens literacy rommer mange ulike former for lese- og skriveferdigheter. I dette 

delkapittelet skal vi se på hvordan skolen som institusjon påvirker elevenes utvikling knyttet 

til tekstkompetanse. Lærerne har en stor metodefrihet når det kommer til undervisning av 

literacy. Marte Blikstad-Balas (2016) poengterer at det er viktig å ikke generalisere eller 

redusere skolens literacy til én type tekstpraksis som skjer på én bestemt måte (2016, s. 69). 

Videre legger hun til at både fagene, lærerne, elevene, tekstene og skolekulturen er med på å 

gjøre skolens totale omfang av tekstpraksiser til en mangefasettert fenomen. Skolen rommer 

mange nyanser knyttet til ulike tekstkulturer i ulike fagområder. Det er likevel viktig å 

påpeke at til tross for skolenes forskjeller, er det samtidig tendenser på at det er noen 

fellestrekk på tvers av lokal skolekultur, geografiske grenser og ulike pedagogiske 

plattformer knyttet til måten tekster blir brukt innenfor skolen som en institusjon (2016, s. 

69). En vanlig kritikk mot skolens literacy er knyttet til hvordan tekstpraksiser i skolen er lite 

autentiske, ”ekte” tekstpraksiser, siden det dreier seg om ”skolske” måter å lese og skrive 

tekster på. Blikstad-Balas (2016) er uenig i denne tilnærmingen, da skolen er en del av 

virkeligheten. ”Skolen er jo autentisk nok, som skole” (2016, s. 69). Sylvi Penne retter heller 

spørsmålet til hvorvidt skolen klarer å tilpasse elevenes erfaringer til å være beredt til å ”delta 

aktivt i en verden av språk og tegn” (Penne, 2012, s. 290). 

 

På en annen side har flere forskere understreket viktigheten av at modelltekster bør være 

”ekte”. Autentiske tekster kan i større grad bli oppfattet som relevante for elevenes hverdag 
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(Purcell-Gates, 2007; Rose og Martin, 2012). Dette tekstsynet kan knyttes opp mot at 

samfunnet i stadig større grad er tekstdrevet og tekstbasert (Blikstad-Balas, 2016). Elevene 

trenger med andre ord kjennskap til tekster som stammer fra utsiden av skolen som 

institusjon. Eksempler på autentiske tekster læreren kan bruke er fagtekster. Astrid Roe 

påpeker at fagtekster gir like god trening som skjønnlitteratur, og kan i tillegg få elevene til å 

tilegne ny kunnskap og forståelse for et fag eller et emne. Det er dessuten en fordel å ha et 

variert utvalg med fagtekster utover de som står i lærebøkene. Dette kan være fra bøker og 

blader elever eller læreren tar med hjemmefra eller kan finne på et bibliotek i nærheten. 

Aviser står i en særstilling blant fagtekstene. De er dagsaktuelle i høyeste grad, tar opp 

temaer som står på dagsordenen i den offentlige debatten og finnes til enhver smak og nivå, 

som kan øke elevenes leseglede (Roe, 2014, s. 141-142). 

 

Et annet aspekt som spiller en sentral rolle i skolens literacy er å gjengi faglig innhold med 

egne ord. Kunnskap som er etablert skal videreformidles. Blikstad-Balas trekker opp ”the 

transmission model” (Wade og Moje, 2000; i Blikstad-Balas, 2016, s. 70), hvordan elever 

skal kunne vise til at de har tilegnet seg faglig innhold ved å klare å gjengi stoffet, og vise 

forståelse ved å bruke sine egne ord. Lærerens og tekstenes rolle blir i denne modellen å 

”overføre” mest mulig av sine kunnskaper og ferdigheter til elevene. Forskning har ved flere 

anledninger vist til at det å huske og gjengi innhold fra tekster er et av grunnsteinene i 

skolens literacy og tekstpraksiser tilknyttet skolen (Säljö, 2010; i Blikstad-Balas, 2016, s. 70). 

 

Astrid Roe (2014) trekker frem en gruppe lærere som til stadighet er en gjenstand for 

forskning i engelske og amerikanske studier, som er spesielt dyktige lærere. Med dette menes 

for eksempel lærere som har elever som presterer bedre i forhold til sin sosiale bakgrunn, 

eller som presterer mye bedre enn gjennomsnittet. Undersøkelser hele veien fra barneskole til 

videregående skole tyder på at det er et merkverdig kjennetegn på slike lærere, og det er at de 

til stadighet planlegger undervisningen rundt samtaler om temaet de leser om, og på denne 

måten modellerer måten å snakke om tekster på. Flere studier viser til at samtaler åpner opp 

for både refleksjon, læring og motivasjon hos elevene (Roe, 2014, s. 83; Allington og 

Johnston, 2002; Applebee mfl, 2003; Dysthe, 1995). Læringsaktivitetene bør vektlegge 

sammenhengen mellom lesing, skriving, lytting og samtale. Lesing, skriving og samtale er 

språklige funksjoner som utfyller og forsterker hverandre gjensidig i læringsprosessen (Roe, 

2014, s. 83). 
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2.3.4 Alternativ støtte i skriveopplæringen 
En skriveramme er mønstre som foreslår hensiktsmessige måter å skrive på, gjennom å vise 

til en overordnet tekststruktur og å presentere konkrete måter å starte setninger på. Mønstrene 

kan i tillegg brukes som tekstbindere eller overganger til neste avsnitt (Øgreid, 2016). Det 

finnes flere studier som støtter synet om at elever kan ha nytte av konkrete rammer når de 

skal produsere egen tekst i ulike fag (Helstad og Hertzberg, 2013; Håland, 2013; Riley og 

Reedy, 2005; Øgreid, 2016). Det fireårige SKRIV-prosjektet hadde som delmål å ”bidra til 

utvikling av skrivekompetanse”, og kom frem til ti teser for god skriveopplæring som 

oppfordrer lærere til å gi konkret støtte og hjelp til elevene i planleggingen og 

gjennomføringen av skriveprosessen (Smidt, 2011). Figur 8 (på neste side) viser en 

skriveramme for en drøftende tekst, som er en sjanger mange elever trenger støtte i. Den er 

ment for elever på ungdomskolen, men kan enkelt tilpasses ulike fag og nivåer. Det er svært 

viktig at læreren modellerer for elevene, slik at elevene ikke oppfatter den som en 

utfyllingsoppgave. Skriverammer blir ofte kritisert for å redusere elevenes skriveglede og 

kreativitet. Derfor understrekes det at elevene bør bli tilbudt dette som støtte ved behov, og 

bør aldri bli tvunget inn i en skriveramme. Helstad og Hertzberg (2013) studerte lærere som 

brukte skriverammer i flere fag, og lærerne ga uttrykk for at de opplevde det som 

uproblematisk å tilby elevene ”en oppskrift”. Tvert imot karakteriserte flere lærere 

skriverammen som nyttig i arbeid med fagskriving.  Det er også mulig å utfordre elever til å 

lage sine egne skriverammer innen sjangre de allerede behersker, da dette krever stor 

diskursiv metabevissthet (Blikstad-Balas, 2016, s. 106-107). 
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Innledning 
TIPS: Forklar hva du skal drøfte og hvorfor dette er et 
viktig tema 

Det er stor uenig når det kommer til… 
Problemstillingen i denne drøftingsartikkelen er… 
Denne teksten tar for seg… 
Dette er en viktig debatt fordi… 

Hoveddel med argumenter 

TIPS: 
Presenter de ulike standpunktene i saken. Du kan 
enten sette ulike meninger opp mot hverandre 
fortløpende (for eksempel kan hvert avsnitt ta for seg 
ulike ting det er uenighet om) eller du kan presentere 
alt som hører til det ene standpunktet først, så alt som 
hører til det andre standpunktet. 
Ta med eksempler underveis. 
husk å referere til kildene du bruker. 

Et standpunkt i denne saken er… 
Noen (si gjerne hvem) mener at… 
På den ene siden… 
På den andre siden… 
Et annet standpunkt er… 
Stikk i strid med dette mener… 
…mener imidlertid… 
Et godt eksempel på dette er… 
Et annet eksempel er… 

Avslutning 

TIPS 
Lag en konklusjon som oppsummerer hva du har 
kommet frem til. Du skal ikke komme med helt nye 
poeng her, bare oppsummere det aller viktigste. 
Hvis du har en personlig mening om saken, kan du 
eventuelt ta med denne i avslutningen – den bør i så 
fall henge sammen med argumenter du allerede har 
presenter 

Som jeg nå har vist… 
Avslutningsvis… 
For å oppsummere denne debatten… 
Min personlige mening… 
Min konklusjon er… 

Figur 8 Skriveramme for drøftende tekst, hentet fra Apropos Skriving 8-10 (Blikstad-Balas, Beyer-Olsen og 
Ellingsen, 2015) (Blikstad-Balas, 2016, s. 108) 

2.4 Didaktisk fantasi 
Som tidligere nevnt, gir læreplanen stor metodefrihet knyttet til didaktiske valg i 

undervisningen. Lærere må alltid være på beredskap for det uforutsigbare og det uventede i 

undervisningssituasjoner. Dag Fjeldstad (2009) gjør en rekke forsøk på å definere didaktisk 

fantasi. Didaktisk fantasi er det å finne gode eksempler og adekvate konkretiseringer som 

belyser faglige poeng. Med fantasi menes det ikke antagelser eller fiksjon, men heller 

særegenheter og en opplevelsesmodalitet. Som en komponent i lærerens 

undervisningsinnholdsfortegnelse kan den identifiseres på flere måter. Her er noen 

støttepunkter: didaktisk fantasi er å ta sjansen på å frasi pedagogikkens og 

undervisningsmodellens algoritmer, og finne sin egen rytme. Det er den lønnsomme bruk av 

elevenes innspill og spørsmål, og en ømfintlighet som tillater læreren å se faglig relevante 

inntrykk ved samspillet i klasserommet, opprettholde slike situasjoner og gå inn i dialog med 

elevene. Didaktisk fantasi er å plukke ut gode tekster som utvikler forståelse og som kan 

fungere som ramme for tanken og modeller for teksten. Didaktisk fantasi er å beherske sitt 

fag til den grad at man kan løsrive seg fra den akademiske tilnærmingen for å stå på sine egne 

ben, men å kunne gjøre noe flertydig og fremstille i en lettfattelig form uten å banalisere. Det 
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er å vise hvordan ulike forståelsesformer kan avsløre og utdype det umiddelbart abstraherte 

ved hvilket som helst kunnskapsfelt. Didaktisk fantasi er å stole på sin intuisjon, som alltid er 

forankret i erfaring, og som ikke er løsrevet fra teorier om sosial interaksjon i klasserommet. 

Didaktisk fantasi er å være musikalsk uten å være musiker; det å være dadaist uten dilettant 

(Fjeldstad, 2006). Fantasi er forankret til intuisjon. Samtidig er ikke intuisjon det samme som 

rene tilfeldigheter, noe som man enten har eller ikke har. Intuisjon, refleksjon, erfaring og 

resonnement henger sammen. Intuisjon betyr å se inn i, skue eller betrakte, å få en 

umiddelbar forståelse, innsikt eller fornemmelse av en sak eller situasjon, uten hjelp av 

refleksjon, erfaring eller resonnement – og for å kunne forkynne seg med fantasi, må man 

kunne reflektere over sine omgivelser og ha en selvinnsikt med en viss oppmerksomhet og 

ømfintlighet slik som læreren bør kunne i sin interaksjon med elevene. I denne 

erfaringsforankrede intuisjonen ligger mye av det artistiske aspektet ved undervisning, og den 

forsterkes ”først og fremst gjennom praktisk arbeid i trekanten mellom lærer, lærestoff og 

elever” (Fjeldstad; i Mikkelsen og Fladmoe, 2009, s. 99-100). 

 Videre skriver Fjelstad (2009) at det har i de senere år vært stor interesse rundt temaet 

veiledning. Veiledning kan defineres som en utviklingsorientert meningsutveksling (dialog, 

samtale) der hensikten er å medvirke til refleksjon og overveielse og bistå i gjøre kvalifiserte 

valg som vil kunne bidra til revisjon (endring) og forbedring. Kjennetegn på 

meningsutvekslingen er at den utføres i et miljø med ”gjensidig tillit, og er preget av støtte og 

utfordring”. Veiledningsformen står fritt etter metoder og strategier læreren velger å anvende 

(Mathiesen og Høigaard, 2004; Fjeldstad, 2009; i Mikkelsen og Fladmoe, 2009, s. 101). 

Denne formen for læring krever ”evne og tålmodighet”. Utviklingsorienterte samtaler utføres 

på ”elevenes premisser og forutsetninger”. Definisjonen stiller krav til at læreren må ”opptre 

med tillit og støtte ovenfor eleven”. Læreren må tre ut av sin performative rolle og gå inn i 

rollen som samtalepartner (etter Fjeldstad, 2009; i Mikkelsen og Fladmoe, 2009, s. 101). 

”Veiledningsdefinisjonen legger videre vekt på at samtalen skal hjelpe eleven på veien 
mot refleksjon, endring og forbedring (altså læring). Samtidig understreker definisjonen at 
veiledning innebærer metodiske valg. En slik oppfatning av veiledning ligner på flere 
måter oppfatningen av læring […]: Refleksjon og ettertanke i veiledningsdefinisjonen 
synes å tilsvare reflective activity  i læringsdefinisjonen; å gjøre kvalifiserte valg ligger 
nær formuleringen draw upon previous experience; endring og forbedring tilsvarer new 
understanding and shape future actions. Samtidig er valget av metoder og strategier helt 
vesentlig i all formell undervisning. Undervisning og veiledning kan derfor oppfattes som 
to sider av samme sak, i den forstand at begge har samme mål: endring og forbedring av 
elevenes kunnskaper og ferdigheter. De to virksomhetene møtes i fenomenet didaktikk, 
forstått nettopp i lys av ordets grunnbetydning: å vise vei.” (Fjeldstad, 2009; i Mikkelsen 
og Fladmoe, 2009, s.101) 
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3 Metode 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hvilken metodisk framgangsmåte som er benyttet for å 

belyse oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Kapittelet har som formål å 

begrunne den metodiske tilnærmingen og diskutere hvorfor disse ble valgt fremfor andre 

alternativer. I tillegg skal kapittelet gi leseren innblikk i hvordan jeg har gått frem for å 

gjennomføre datainnsamling, hvilken type utvalg studien har samt hvordan deltakerne ble 

rekruttert. Videre vil det bli drøftet hvordan dataene ble analysert, og hvordan metoden 

påvirker studiens validitet og reliabilitet. Til slutt vil de etiske utfordringene bli diskutert. 

 

3.1 Valg av metode 
Metode betyr opprinnelig veien til målet (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 199).  

Dette delkapittelet har som formål å gjøre rede for hvilken metodisk tilnærming 

forskningsprosjektet har. Først vil jeg forklare hvorfor jeg syntes det var hensiktsmessig å 

velge en kvalitativ tilnærming til problemstillingen hvordan lærere opplever å bruke 

modelltekst i skriveopplæringen. Deretter vil jeg gjøre rede for hvorfor jeg valgte å bruke 

intervju, nærmere bestemt semistrukturell livsverdensintervju, for å kunne belyse 

problemstillingen, samt hvilke valg jeg gjorde for å gjennomføre dette på en hensiktsmessig 

måte. Det er problemstillingen som styrer metoden, ikke omvendt (Maxwell, 2013).  

I denne studien har problemstillingen blitt undersøkt ved å intervjue fem forskjellige 

norsklærere som underviser på ulike videregående skoler i Oslo og omegn, som har 

gjennomført én økt (90 minutter) med skriveopplæring med bruk av modelltekst og 

modelltekstsamtaler. Jeg vil først gjøre rede for hvorfor jeg har vurdert kvalitativ metode som 

hensiktsmessig. 

Målet er å få innblikk i lærerens perspektiv. 

3.1.1 En kvalitativ tilnærming 
Kvalitativ forskning har som et mål å beskrive fenomener i kontekst, tolke prosesser og 

meninger, og søker etter forståelse av ulike fenomener (Thagaard, 2009; Silverman, 2014). 

Dette kan oppnås gjennom deltakelse i hverdagen til deltakerne som opplever fenomenet som 

undersøkes (Creswell, 2014). Kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitativ forskning ved at 

det tolker prosesser eller meninger i lys av konteksten de inngår i, fremfor å bruke statistiske 
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beregninger og forhåndsdefinerte skalaer. Formålet er å søke forståelse, ikke forklaringer 

eller korrelasjoner (Thagaard, 2009; Silverman, 2014). Dette er en begrensning ved kvalitativ 

forskning, og gjør at den kan være lite generaliserbar (Jacobsen, 2005). Til gjengjeld, og til 

forskjell fra kvantitativ forskning kan forskeren med empiri og teoretisk baserte konsepter 

trekke frem prosesser eller meninger som ikke kan måles i kvantitet eller frekvens 

(Silverman, 2014; Denzin & Lincoln 2005 i Thagaard, 2009). 

 

Tabell 1: hovedforskjellene på kvantitativ og kvalitativ forskning 

Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning 

Genererer data som tillater å utføre 

numeriske analyser  

Beskriver fenomener i kontekst 

Bruker statistiske beregninger Tolker prosesser eller meninger 

Bruker statistisk programvare og 

forhåndsdefinerte skalaer 

Bruker teoretisk baserte konsepter 

Søker forklaringer og korrelasjoner Søker ‘forståelse’ 

Kilde: tilpasset etter Justesen og Mik-Meyer (2012: 15-17) i Silverman (2014, s. 5, egen 

oversettelse) 

 

 Kvalitative metoder tillater forskeren å gå i dybden av fenomenet, det Tove Thagaard kaller 

rike beskrivelser, som er nødvendige for å kunne forstå deltakernes perspektiv (2013, s. 11-

12). Jeg er interessert i å finne ut av lærernes syn på bruk av modelltekster i 

skriveundervisning. Et annet poeng for å velge en kvalitativ forskningsdesign er at det finnes 

lite tidligere forskning på temaet modelltekster i skriveundervisning på videregående skole1, 

især innen norskfaget. Videre vektlegger Thagaard (2009) at det er mer hensiktsmessig å 

velge kvalitativ metode når man undersøker et fenomen eller et tema som er lite forsket på fra 

før. Som et annet alternativ for å få tilgang på lærernes rike beskrivelser, og for å øke 

validiteten, kunne jeg ha valgt å kombinere kvalitative og kvantitative metoder. På grunn av 

oppgavens begrensede tidsperiode til rådighet, samt faren for å oversvømme prosjektet med 

overveldende mengde datamateriale2 ble en mixed methods tilnærming valgt bort til fordel for 

intervju som metode. 

 

																																																								
1	Med dette mener jeg at systematisk bruk av modelltekst ikke er like utbredt i Norden som i 
2 Dette kaller Marte Blikstad-Balas ”death by data” (2016, s. 516) 
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3.1.2 Hvorfor intervju? 
David Silverman stiller et spørsmål til hvorfor man bør bruke intervju som forskningsdesign. 

Majoriteten av publiserte kvalitative forskningsartikler bruker intervju som metode (2005, s. 

238-9). Sammenlignet med andre metoder, er intervju relativt økonomisk med hensyn til tid 

og ressurser. Det må likevel vektlegges at styrken til kvalitativ forskning er muligheten til å 

få tilgang til hva som direkte skjer i verden, det å heller undersøke hva mennesker faktisk 

gjør i virkeligheten enn å be dem om å kommentere det. Gitt at vi har tilgang på naturlig 

oppstående data, hvorfor bør vi vurdere å bruke innretninger som intervju og fokusgrupper? 

Silverman tilbyr to enkle svar til dette spørsmålet: 

• Alt avhenger av temaet du forsker på. Metoder i seg selv har ingen egenverdi.  

• Vi bør være skeptiske til en oversimplifisert distinksjon mellom metoder som er 

innrettet og de som er ’naturlige’ (Se Atkinson og Coffey, 2002; Speer, 2002, 

Silverman, 2013aChapter 2). Verden snakker aldri direkte til oss men er alltid kodet 

gjennom opptaksinstrumenter som feltnotater eller transkripsjoner. Selv om vi bruker 

lyd- eller bildeopptak, kan vi kun se og høre det som tar sted der vi har plassert 

utstyret (Silverman, 2014, s. 169, egen oversettelse). 

 

Det må likevel legges til at intervjuer ikke ser ut til å gi oss direkte tilgang på ’fakta’ eller 

begivenheter. Intervjuer forteller oss ikke direkte om personers ’erfaringer’ men tilbyr heller 

en indirekte ’representasjon’ av de erfaringene. Som Bridget Byrne selv påpeker i sin bok 

Qualitative Interviewing, vil få forskere ha forventninger til at de i løpet av et intervju er i 

stand til å ”komme på innsiden av noens hode”. Det intervjuet produserer er en bestemt 

’representasjon’ eller ’et svar på’ hva som er et individs syn eller meninger (Rapley og 

Weatherburn et al., 2004: 182 i Silverman, 2014, s. 172, egen oversettelse). 

 

Silverman (2014) foreslår noen retningslinjer for å forbedre intervjuforskning 

 

Minimalisme: hvordan forbedre intervjuforskning 

• Ikke fjern intervjuerens tale. Et minstekrav bør inkludere de relevante spørsmålene, 

samtaleemnet som førte til svaret samt oppfølgingsspørsmål eller ’føringer’. Om man 

kun skriver ned svarene, vil talen gjengis som en abstrakt påstand heller enn et 

spesifikt svar til et spesifikt spørsmål stilt av en spesifikk intervjuer. 
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• Unngå transkripsjon som er ”ryddet opp”, som gir et rekonstruert, forenklet og en 

forvrengt versjon av intervjuet. Inkluder trekk som pauser, reparasjoner og 

overlappende tale. 

• Beskriv oppsettet til intervjuet. For det første, hvilke kriterier har informantene blitt 

rekruttert under? Tar de del i forskningen basert på yrke eller alder, eller noe mindre 

eksplisitt? Intervjuforskning rekrutterer oftest deltakere basert på tilsvarende kriterier. 

Tross alt, dette er egenskaper av riktig oppmerksomhet til prøvetaking. Hvordan blir 

disse kriteriene konstruert i ulike deler av rekrutteringen (inkludert introduksjonen til 

studiet, etiske prosedyrer, administrative ordninger, og så videre). For det andre, hva 

er oppgaveforståelsen som tilbys til deltakerne? Dette involverer spørsmål som: hva 

blir de fortalt at intervjuet skal handle om, hva skal det brukes til og hva er rollen til 

deltakeren? 

Kilde: tilpasset etter Potter og Hepburn (2005: 291-301) i Silverman (2014, s. 199, egen 

oversettelse) 

 

3.2 Intervju 
Samtalen er et godt utgangspunkt for å forsøke å forstå hvordan enkeltindivider opplever og 
reflekterer over sin verden (Thagaard, 2013). Siden det er lærernes perspektiv på 
skriveopplæringen dette studiet fokuserer på, sto valget mellom noen ulike intervjuformer. I 
neste delkapittel skal jeg begrunne hvorfor jeg fant dette hensiktsmessig. 

Tabell 2: Forskjeller på de ulike intervjutypene 
Intervjutype Nødvendige ferdigheter 
Strukturert intervju Nøytralitet; ingen føringer; ingen 

improvisasjon; trening for å forsikre 
konsistens 

Semistrukturert intervju Noen føringer; rapport med intervjuobjekt; 
forståelse for målene med prosjektet 

Åpent intervju Fleksibilitet; rapport med intervjuobjekt; 
aktiv lytting 

Fokusgruppe Ferdigheter til å tilrettelegge; fleksibilitet; 
mulighet til å stå tilbake i diskusjonen så 
gruppedynamikk kan dukke opp 

Kilde: tilpasset etter Noaks og Wincup (2004: 80) I Silverman (2014, s. 116, egen 
oversettelse) 
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3.2.1 Det semistrukturerte livsverdenintervjuet  
Intervjutypen jeg har valgt å bruke er det semistrukturerte livsverdenintervjuet. Denne 

intervjuformen egner seg godt for å studere erfaringer, meninger og holdninger knyttet til et 

fenomen (Tjora, 2012), da man setter informantenes opplevde verden i fokus – deres 

livsverden (Kvale og Brinkmann, 2010; Tjora, 2012). Samtidig er det semistrukturerte 

intervjuet bundet fast til det overordnede formålet med studien (Thagaard, 2009). Gjennom 

denne tilnærmingen er formålet å få et godt innblikk i hvilke didaktiske avgjørelser 

informanten har tatt i forkant av undervisningen, underveis i økten og hvilke inntrykk og 

refleksjoner informanten sitter igjen med etter å ha gjennomført undervisningen. Dette 

oppnås gjennom å benytte en intervjuguide (se vedlegg 1) som berører sentrale temaer som er 

forhåndsbestemt, men åpne nok til at informantenes individuelle forskjeller kommer frem i 

datamaterialet. Denne åpenheten er i tillegg fleksibel nok til at man har muligheten til å stille 

interessante oppfølgingsspørsmål som dukker opp underveis, eller å la informanten komme 

med egne innspill (Tjora, 2012). Et eksempel på dette forekommer i datamaterialet: 

 
Intervjuer: Ja, sånn avslutningsvis, er det noe du ønsker å legge til, er det noe 
du føler jeg ikke har spurt om? 
 
”Anne”: Hmm, jeg tenkte på alderen, på modelltekster, den synts jeg er en 
utfordring. Fordi at skrivesenteret sine modelltekster de er snart, 4, 5 år gamle 
 
Intervjuer: Mhm 
 
”Anne”: Og, nå husker jeg ikke, nå har jeg ikke fullstendig oversikt, så jeg 
husker ikke om det er modelltekster på den, men den kortsvaroppgave-typen om, 
skriv en argumenterende tekst, den om å overbevise, den kom liksom, bare, 
bardus på oss alle, egentlig, da den kom første gangen 
 
Intervjuer: Mhm 
 
”Anne”: Og da, altså det må være forutsigbart hva slags type tekster som 
kommer, og hvis det kommer nye, altså ny teksttype med nye bestillingsverb, 
som det ikke finnes modelltekster på, så blir det vanskelig å undervise på den 
biten der, da. Og ikke minst, at den, altså, hvis modelltekstene, hvis de kan på en 
måte oppdatere den tanken, altså, ikke ta vekk det som er der, for det er jo bra, 
men, liksom, legge til, noen nye sett, så kan man aktualisere det i litt større grad, 
da. 

 

Her har informanten med et aspekt jeg ikke hadde tenkt på, da jeg laget intervjuguiden – 

alderen på modelltekstene og hvordan læreren oppfatter å møte på eksamensoppgaver som er 
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helt nye. Dersom jeg hadde valgt en annen intervjuform er det lite som tilsier at temaet hadde 

dukket opp, 

For å berøre de sentrale temaene i forskningsprosjektet, ble intervjuguiden laget med et 

formål om å 1) kartlegge kvalifikasjoner, 2) ha en samtale om informantens syn på tema, 3) 

spesifikke spørsmål knyttet til fenomenet jeg undersøkte og 4) om det var noe informanten 

selv følte at ikke hadde blitt tatt opp. Dette vil bli grundigere gjennomgått i de neste 

delkapitlene.  

 

3.2.2 Pilotering 
Ved å pilotere intervjuguiden og lærerintervjuene på forhånd, ønsket jeg å kvalitetssikre 

arbeidet jeg hadde utarbeidet hittil, og så etter svar som kunne bidra til å belyse 

forskningsspørsmålene mine. I tillegg fikk jeg trening i å ha rollen som intervjuer og få 

tilbakemeldinger på hvordan spørsmålene mine ble oppfattet av pilotinformanten.  

I forkant av pilotintervjuet ba jeg om tilbakemelding på intervjuguiden fra veileder. Der ble 

det klart at noen spørsmål var uklare i formulering, og trengte å bli presisert. Jeg ble i tillegg 

mer oppmerksom på oppfølgingsspørsmål, noe som gjorde intervjuet mer sammenhengende. 

Spørsmålene endret seg fra å være typen ”hvordan oppfattet du at undervisningsøkten gikk?” 

til ”hvordan benyttet du deg av modellteksten i økten?” (se vedlegg 1). 

Pilotintervjuet ble utført på en medstudent fra lektorprogrammet, med en annen 

fagkombinasjon enn meg. I løpet av piloteringen begynte jeg å føle meg mer komfortabel i 

rollen som intervjuer. Etter noen siste justeringer på formuleringene ble intervjuguiden 

ferdigstilt (se vedlegg 1). 

 

3.2.3 Lydopptak 
Jeg valgte å bruke lydopptaker i innsamlingen av datamaterialet, da det tilbød noen klare 

fordeler. For det første så kan lydopptak spilles av flere ganger, og transkripsjonene kan 

utbedres og forbedres. Med lydopptak er det lettere å forsikre at mest mulig av informasjonen 

som blir utvekslet ikke går tapt, eksempelvis overlappende tale og detaljer som ellers kan bli 

oversett dersom man kun tar notater. For det andre så bevarer lydopptak sekvenser av 

samtale, som gir deg muligheten til å fokusere på ’faktiske detaljer’ underveis i intervjuet, da 

du slipper å fokusere på notattaking (Silverman, 2014, s. 330). Det er likevel noen 

utfordringer med lydopptak. For det første så er ethvert lydopptak med personer regnet som 
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personopplysninger siden de er potensielt personidentifiserende. For det andre kan det oppstå 

interferens fra flater i lokalet, som gjør lydkvaliteten dårlig, og det kan være støynivå som 

forverrer opptakene. Lydopptak vil heller aldri kunne gjenskape intervjusituasjonen, da 

lydopptak ikke fanger opp faktorer som øyekontakt og kroppsspråk (Kruuse, 2003, s. 155-

156). Et alternativ til lydopptak er videoopptak. Til tross for videoopptakets mange 

metodiske fordeler, finnes det noen kritiske innvendinger, deriblant det Marte Blikstad-Balas 

kaller ”kameraeffekten” (Blikstad-Balas, 2016a). Selv om en båndopptaker kan utgjøre 

samme trussel, er den betraktelig mye lettere å overse i praksis. Bildeopptak ville i tillegg ha 

utgjort en større etisk utfordring med tanke på konfidensialitet og personvern. I tråd med 

datahåndtering for studentprosjekter ved UV-fakultet måtte lydopptakene oppbevares trygt på 

en kryptert, passordbeskyttet minnepenn utlånt av instituttet.   

Under intervjuene benyttet jeg meg av en Zoom h1n lydopptaker, utlånt av Teaching 

Learning Video Lab ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Den har en 900 XY 

stereo condenser mikrofon, og høy opptakskvalitet. Som en back-up ble det i tillegg benyttet 

UiOs App for direkte kryptert lydopptak til nettskjema via mobiltelefon. Opptakene ble ikke 

lagret på telefonen, i tråd med datahåndteringsskrivet til fakultetet. For å oppnå best mulig 

lydkvalitet ble begge lydopptakerne plassert med en 600 posisjon mot informanten, for å 

unngå gjenklang og lignende. 

Datamaterialet ble i ettertid skrevet over til et skriftlig format. Dette kalles transkribering 

(Johannesen, Christoffersen og Tufte, 2010, s. 33). Slik Silverman påpekte i sitt krav til 

minimalisme, var det viktig at jeg ikke ”ryddet” bort mine egne spørsmål, overlappende tale 

eller reparasjoner. Dette kommer vi tilbake til under underkapittelet ”Transkribering av 

datamaterialet”. 

3.2.4 Gjennomføring av intervjuene 
Etter å ha fullført intervjuguide (se vedlegg 1) og skrevet et informasjonsskriv (se vedlegg 2), 

samt meldt inn og fått godkjennelse for prosjektet til Norsk senter for forskningsdata (NSD), 

begynte arbeidet med å rekruttere informanter. Da jeg kom i kontakt med lærere som var 

villige til å delta i prosjektet, ble det avtalt tid og sted for gjennomføring av intervjuene. I 

samråd med veileder planla jeg å gjennomføre fire intervjuer med norsklærere på ulike skoler 

i Oslo og omegn. I rekrutteringsfasen fikk deltakerne informasjon om at jeg hadde som 

formål å innsamle og kartlegge informasjonsdata om læreres erfaringer med bruk av 

modelltekst i skriverundervisningen. Jeg presenterte prosjektet som intervenerende 
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skoleforskning, begrenset til en undervisningsøkt (90 minutter). For å gjøre deltakelse i 

undersøkelsen mer attraktiv for informantene, ble det valgt et undervisningsopplegg 

(Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa, Skrivesenteret, 2018) som var godt 

egnet som forberedelse til en kortsvars- eller langsvarsoppgave på en fagdag i norsk på 

videregående skole. Videre informerte jeg om at jeg var interessert i deres didaktiske valg i 

forhold til et undervisningsopplegg laget av skrivesenteret som de gjennomførte etter mitt 

ønske. De fikk friheten til å velge andre tekstvedlegg dersom de ønsket det. Da noen 

deltakere måtte trekke seg av ulike grunner underveis, ble jeg nødt til å rekruttere flere 

deltakere fortløpende i datainnsamlingsperioden. Som en følge av dette endte jeg opp med å 

intervju fem lærere. 

Lærerintervjuet skal gi tilgang til lærerens refleksjoner om undervisningsøkten, deres 

erfaringer og holdninger, slik at de kunne bidra til å svare på mine forskningsspørsmål. 

Deltakerne ble opplyst om at de kunne trekke seg når som helst, og at de kunne kontakte meg 

per e-post, sms eller telefon dersom de hadde noen spørsmål i forkant av intervjuet. Før 

intervjuene tok sted ble deltakerne informert om formålet med undersøkelsen, hvilke 

rettigheter de hadde, og hvordan intervjuet ville foregå. Med det semistrukturerte 

livsverdenintervjuet ble deltakerne oppfordret til å legge til noe dersom det var noe de følte at 

de ikke hadde blitt spurt om i løpet av intervjuet. Intervjuetsituasjonen fant i stor del sted i en 

hektisk skolehverdag, gjerne på slutten av en arbeidsdag. Det var to intervjuer som fant sted i 

løpet av de følgende dagene etter at de hadde gjennomført undervisningsøkten, av rent 

praktiske årsaker. Kvale og Brinkmann (2005) minner om at intervjusituasjonen påvirkes av 

konteksten den tar del i, derunder faktorer som interaksjon mellom intervjueren og 

intervjuobjektet, asymmetrisk maktforhold i tillegg til ikke-kroppslige elementer som 

lokasjon og lydopptaker. Dette er faktorer som det er viktig at forskeren er klar over. For å 

motvirke asymmetrien i maktforholdet bør forskeren ta noen bevisste grep. Intervjuene ble i 

all hovedsak gjennomført på grupperom for det anså jeg som et nøytralt rom, i tillegg til at 

det minimerte sannsynligheten for avbrudd i intervjuet av utenforstående elementer som 

kollegaer eller elever. Et grupperom gjorde det også enkelt å sette opp lydopptakerutstyret 

slik at jeg kunne sitte overfor informanten ansikt til ansikt. Jeg satte også av litt tid i forkant 

av intervjuet til å fortelle litt mer om meg selv, min bakgrunn for prosjektet og hvordan 

intervjuet var inndelt. Intervjuene varte i mellom 20 til 50 minutter. Lærerne opplyste i 

ettertid at de syntes det var en fin opplevelse å bli intervjuet, og reflektere over sin egen 

praksis. 
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3.2.5 Transkribering av datamaterialet 
Ved transkripsjon omformes intervjudataene fra muntlig til skriftlig format, et arbeid som 

bidrar til å få bedre oversikt over datamaterialet i sin helhet (Kvale og Brinkmann, 2015). Det 

er ikke alltid like hensiktsmessig å transkribere alle intervjuene så raskt som mulig, og 

mengden og formen på det som transkriberes avhenger av studiens formål. Ved store 

forskningsprosjekter overlates ofte transkriberingen til noen andre enn forskeren selv (Kvale 

og Brinkmann, 2015). I denne studien er det jeg som har transkribert materialet selv. Dette 

har noen klare fordeler, ettersom jeg var selv til stede under intervjuene, og kan til en viss 

grad reflektere over emosjonelle og sosiale aspekter ved intervjusituasjonen. Dette arbeidet 

var også god forberedelse til analysen, da jeg fikk bedre oversikt over helheten av 

datamaterialet (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Det er flere valg som må tas stilling til når man skal transkribere forskningsintervju. For å få 

med mest mulig av konteksten er det en fordel å ikke fjerne forskerens egne spørsmål, da 

dette må tas stilling til i konteksten som undersøkes. Silverman (2014) oppfordrer også å få 

med alle lyder, pauser, overlappende tale og reparasjoner i transkripsjonen, for å representere 

intervjuet i størst mulig grad. Intervjudataene inneholder mange lyder som ”mhm” , ”heh” og 

”eh”, samt gjentakelser og reparasjoner. Av hensyn til personvern har jeg valgt å sensurere 

universiteter informantene har studert på, eventuelle stedsnavn de har oppgitt underveis i 

intervjuet, samt gitt dem fiktive navn. Til slutt ønsker jeg å legge til at jeg har valgt å  

”oversette” all teksten til østlandsdialekt for å gjøre det vanskeligere å identifisere 

informantene. 

3.3 Utvalg 
Innen kvalitativ forskning finnes det ingen regler for utvalgsstørrelse dersom utvalget ikke 

skal representere en større populasjon (Cohen, Manion og Morrison, 2011). Utvalget bør 

være stort nok til å gjøre ”tykke beskrivelser”, som kan gi rik data på bakgrunn av de 

innsamlede dataene. Et rikt datamateriale sikrer den indre validiteten til materialet (Maxwell, 

2005). I samråd med veileder ble vi enige om å komme i kontakt med seks kandidater og 

utføre fire lærerintervjuer, med formålet om å kunne samle inn ”tykke beskrivelser”. Det å 

rekruttere informanter kan være en vanskelig og tidkrevende prosess. På bakgrunn av at 

forskningsdesignet ikke har som formål å søke etter forklaringer eller korrelasjoner, ble det 

valgt å bruke et ikke-sannsynlighetsutvalg for å spare tid og ressurser. Med andre ord vil ikke 

resultatene være generaliserbare. 
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3.3.1 Utvalgskriterier 
I skisseringen av prosjektdesignet bestemte jeg meg tidlig for å undersøke lærernes 

perspektiv på bruk av modelltekst i norskundervisningen. På bakgrunn av mine egne 

erfaringer ble det mest naturlig å velge norsklærere på videregående skole, nærmere bestemt 

studiespesialiserende utdanningsprogram. Informantene ble rekruttert basert på kriterier 

knyttet av strategisk utvalg og tilgjengelighet. Et strategisk utvalg tilsier at informantene 

rekrutteres siden de er kvalifiserte og egnet til å belyse studiens problemstilling, i dette 

tilfellet utdannede norsklærere (Maxwell, 2013). Lærerne var tilgjengelige for å bli rekruttert 

gjennom at jeg som forsker tok kontakt med ulike skoler. Tilgjengelighetsutvalg tilsier at 

tilgjengeligheten informantene har for forskeren bestemmer utvalget (Thagaard, 2013). 

Hovedkriteriet for rekruttering ble dermed at deltakerne skulle være kvalifiserte norsklærere 

på videregående skole nivå, for at de skulle kunne bidra til å belyse forskningsspørsmålene. 

Det andre hovedkriteriet var at de skulle melde seg frivillig til å delta. Det er ikke til å 

utelukke at datamaterialet kunne ha vært annerledes dersom andre informanter fikk delta. Det 

tredje kriteriet var at det var ønskelig at deltakerne i utvalget hadde variasjon i fartstid i 

skolevesenet og arbeidet på ulike skoler. Det er viktig for å sikre en viss heterogenitet i 

utvalget (Maxwell, 2013). På den måten kan man oppnå ulike perspektiver og innfallsvinkler 

på det som undersøkes (Jacobsen, 2005). Variabler for å oppnå variasjon er ulik fartstid i 

skolevesenet, erfaring med ulik type elever – eksempelvis dramaelever. Et fjerde kriterium 

var geografisk beliggenhet. Det var en fordel om det ikke var for lang reisevei til skolen, og 

at skolen lå i området Oslo og omegn. Jacobsen advarer at man ikke kan være sikker på at 

informantene innfrir betingelsen om å belyse mine forskningsspørsmål før i etterkant av 

innsamlingen av datamaterialet (Jacobsen, 2005). Siden utvalgsstørrelsen er så lite, og ikke 

har stor spredning knyttet til hvor skolene er geografisk plassert, kan ikke utvalget betraktes 

som representativt (Jacobsen, 2005).  

På bakgrunn av disse avgjørelsene knyttet til hvilke kriterier jeg stilte ovenfor de jeg 

rekruttert, basert på deltakernes egenskaper og kvalifikasjoner, vil jeg betegne utvalget mitt 

som strategisk (Thagaard, 2009). 
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3.3.2 Studiets utvalg 

Informant Utdanning Erfaring som 
norsklærer i 
skolen 

Hvor lenge 
læreren har 
hatt elevene 

Underviser 
læreren de 
samme elevene i 
andre fag 

Type klasse 

Maja Lektor 6 år 2 år Ja Vg3, musikk, 
dans og 
drama 

Sara Adjunkt med 
tilleggsutdanning 

1 år 1 år Nei Vg2, STS 

Sofie Lektor 3 år 3 år Ja Vg3, studie- 
forberedende 

Kari Adjunkt i gang 
med 
tilleggsutdanning 

13 år 1 år Ja Vg1, studie- 
forberedende 

Anne Lektor 8 år 1 år Nei Vg2, musikk, 
dans og 
drama 

 

3.4 Analyse av datamaterialet 
Hensikten med å utføre livsverdensintervjuene i dette forskningsprosjektet var å kartlegge og 

samle inn erfaringer fra læreres perspektiv. Hensikten med analysen blir å forsøke å trekke 

mening ut fra materialet (Creswell, 2014).  

Ved transkripsjonsarbeidet av datamaterialet fikk jeg en oversikt over helheten, og valgte å 

analysere datamaterialet tematisk (Thagaard, 2009). Tematisk analyse går ut på å 

sammenligne informasjon fra alle informantene om ulike tema, for å identifisere relevante 

elementer for studiens problemstilling og forskningsspørsmål (Braun og Clarke, 2012). 

Fordelen med tematisk analyse er at det kan gi en dyptgående forståelse for hvert enkelt tema 

i analysen (Thagaard, 2009). Kodene tar utgangspunkt i de overordnede teamene i 

intervjuguiden., herunder 1) Empirisk kontekst (utdanning, fartstid i skolen, hvor lenge de har 
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hatt elevene, andre undervisningsfag, hva de synes er mest interessant med å undervise i 

norskfaget), 2) Lærerens syn på ulike aspekter ved bruk av modelltekst (hovedinntrykk, i 

hvor stor grad tidligere eksamensbesvarelser benyttes og om eksamensbesvarelser fra andre 

fag enn norsk kan være nyttige), 3) Støtte i skriveopplæringen (andre metoder som støtte til 

modellteksten, forventninger og forutsetninger til elevene i undervisningsøkten), 4) Didaktisk 

frihet (refleksjoner om egen praksis, bruk av vurderingsmatriser og refleksjoner knyttet til 

valg av modelltekst) og 5) Andre funn (blant annet kritikk av undervisningsressursen til 

Skrivesenteret). Under hvert tema er det valgt ut relevante koder for problemstillingen, 

forskningsspørsmålene og datamaterialet i transkripsjonen. Selv om alle intervjuene er 

transkribert, vil jeg kun benytte meg av utdrag av informantenes sitater i oppgaven. Dette 

kalles datareduksjon, og begrunnes med to forskningsmessige grunner: for det første er det 

innsamlede datamaterialet for stort til å presenteres i sin helhet. Den andre grunnen er at 

kvalitative intervjuer ofte bringer med seg store mengder data som er irrelevant for 

oppgavens tema, problemstilling og forskningsspørsmål (Gentikow, 2005, s. 119). 

Når sitater fra informantene løsrives fra konteksten de ble ytret i, kan det føre til en abstrakt 

og fremmedgjort fremstilling av informanten, ved at deres opprinnelige ytring ikke 

fremkommer i sin helhet i analysen (Thagaard, 2009). Min rolle som forsker er å forsøke å 

overføre konteksten for å fremstille sitatet på en mindre abstrakt måte. På en annen side er det 

viktig å poengtere at det ble lagt vekt på, ovenfor informantene, at denne studien ikke har 

som hensikt å kartlegge ”gode” eller ”dårlige” svar, men få innblikk i erfaringer fra en lærers 

perspektiv, for å oppnå ”forståelse” (Creswell, 2014; Silverman, 2014). 

 
 
 
 
 
 
Tabell 4: Eksempel på tematisk analyse av intervjuene 
Informant Tidligere 

erfaring med 
bruk av 
modelltekst 

Delingskultur 
på skolen 

Bruker sine egne 
elevers 
besvarelser som 
modelltekst 

Bruker 
vurderingsmatrise 
aktivt i 
undervisningsøkten 

Maja ”I hvert fall 4 
år” 

”Ja, på skolen 
våres så syntes 
jeg, altså, det er 
en ganske god 
delingskultur i 
det store og det 
hele” 

”Så de 
modelltekstene jeg 
bruker i dag, er 
stort sett 
modelltekster 
skrevet av elever 
jeg har hatt” 

”Antageligvis, så, 
bruker jeg kanskje 
for lite, men 
samtidig, så syntes 
jo elevene at det er 
dritkjedelig” 
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Sara ”Ja, da har jeg 
brukt korte 
tekster som jeg 
har skrevet, 
sånn, ja, 
hmmm, eller 
bare 
modellavsnitt” 

”Altså, det er en 
kjempebra skole, 
det er utrolig 
flinke folk som 
jobber her, men, 
den 
delingskulten er 
veldig sånn, her 
er et opplegg, ta 
det” 

”Jeg vet ikke om 
det er noen skoler 
hvor det skjer 
engang, jeg. Det 
skjer ikke her, 
sånn som det er 
beskrevet i 
pensumlitteraturen, 
hvis du skjønner” 

”Nei jeg syntes den 
er altfor avansert. 
Det blir bare… da 
bruker vi hele timen 
på det” 

Sofie ”Det har vi 
egentlig gjort 
helt fra starten 
av, her. Og det 
er mye fordi 
elevene liker å 
få en mal, eller 
en modell, på 
hvordan en 
tekst skal se ut” 

”Og det er 
oppfordret til det, 
veldig” 

”Veldig mye, vi 
sender mail, vi 
spør om noen har 
modelltekster, spør 
elevene om å få 
bruke tekstene 
deres om igjen i 
senere år” 

”Ja, jeg pleier å 
gjøre det i plenum, 
for, jeg føler det, at, 
man får med alle, 
pluss at det er 
tidsbesparende” 

Kari ”Jeg bruker en 
del 
modelltekster 
fra forskjellige 
steder” 

”De som har 
jobba her en 
stund, deler mest 
med oss som er 
nye her” 

”Ikke 
modelltekster som 
elevene har 
skrevet. Det har 
jeg ikke gjort” 

”Jeg har noen sånna 
vurderingskriterier 
som går på, som er 
plassert innen lavt, 
middels og høy 
måloppnåelse som 
går på alt fra 
struktur til innhold, 
og språk” 

Anne ”Ja, i ganske 
mange 
sammenhenger. 
Jeg tror ikke 
jeg begynte 
med det før, 
mitt tredje år, 
så er det liksom 
det andre året 
jeg jobba her, 
var det første 
gang jeg ble 
sånn 
oppmerksom 
på det” 

”Pluss at jeg av 
og til bruker 
modelltekster 
fra, som er 
skrevet av elever 
her på skolen, 
men som jeg 
ikke vet hvem er, 
som jeg har fått i 
forbindelse med 
fellessensurering, 
på høsten, men 
da har det vært 
elever som har 
gått ut av skolen” 

”Jeg har noen få 
som jeg har liksom 
bedt tillatelse på 
tidligere elever om 
å få bruke, ehm, 
jeg pleier av og til 
å bruke 
modelltekster fra 
en elev i klassen” 

”Nei, jeg gjorde det 
ikke fordi vi ikke 
hadde nok tid” 

 

3.5 Validitet og reliabilitet 
I denne delen av metodekapittelet vil jeg ta for meg studiens validitet og reliabilitet. Validitet 

omhandler troverdighet, hvorvidt metoden som er brukt undersøker det den har til hensikt å 
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undersøke, om funnene gjenspeiler studiens formål og om funnene representerer den 

virkeligheten som blir forsket på (Johannessen et al., 2010, s. 230). Reliabilitet omhandler 

hvorvidt forskningen er gjennomført på en pålitelig og troverdig måte (Thagaard, 2013, s. 

201). Metodekapittelet har forsøkt å gjengi hvilke data som er brukt, til hvilken hensikt de er 

samlet inn og hvordan de er samlet inn (Johannesen, et al., 2010, s. 201). 

 

3.5.1 Validitet 
En gjennomsiktig fremstilling av prosjektet kan styrke forskningens validitet. En av 

innvendingene mot kvalitativ metode er at det er mye mindre grad etterprøvbart, om i det 

heletatt. Formålet med kvalitativ metode er forsøke å produsere gyldige kunnskaper som 

viser til ”sannheter”, ikke ”sannheten”(Gentikow, 2005, s. 59). Validiteten er med andre ord 

knyttet opp mot hvorvidt oppgaven besvarer de aktuelle forskningsspørsmålene som ligger til 

grunn (Gentikow, 2005). Intervjuobjektene har også fått beskrive sine opplevelser av 

fenomenet med egne ord, noe som styrker validiteten (Gentikow, 2005, s. 37). 

Det er en rekke faktorer jeg som forsker må være bevisst på. Ved at jeg selv har erfaring som 

lærer, er dette både en fordel og en ulempe, siden jeg kan ha tatt med meg 

forhåndsoppfatninger om hva jeg forventet å møte, og dermed kan jeg ha oversett fenomener 

som fant sted. Det kan være utfordrende som forsker å observere sin egen kultur, da man har 

et formål å oppnå et perspektiv som kan stå i strid med min egen oppfatning (Thagaard, 2013, 

s. 86). Det er både en styrke og en svakhet i at jeg ikke kjente informantene fra før av. Jeg 

oppfattet selv informantene som ydmyke ovenfor sin egen praksis, som viste stor åpenhet og 

gjennomsiktighet ovenfor sine egne styrker og svakheter i undervisningen. Grønmo (2004) 

kaller dette kompetansevaliditet, som viser til forskerens kompetanse til datainnsamling i det 

aktuelle forskningsfeltet (2014, s. 234-237). 

3.5.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet omhandler hvorvidt funnene kan overføres til noe annet enn det som har 

blitt undersøkt (Kvale og Brinkmann, 2009). Respondentene utgjør ikke et stort nok utvalg i 

populasjonen til å kunne gjenspeile en større populasjon (Jacobsen, 2005). Dette er ifølge 

Kvale og Brinkmann (2009) en vanlig innvendig mot intervjuforskning. Det må likevel 

nevnes at studien omhandler noe det ikke finnes så mye forskning om, og kan ha en viss 

overførbarhet for andre studenter og/eller lærere, dersom de gjenkjenner seg i det som 

kommer frem i forskningen. Dette kaller Kvale og Brinkmann en analytisk tilnærming, der 
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funnene kan brukes som et kompass i tilsvarende situasjoner (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Funnene kan brukes som grunnlag for videre forskning. 

3.5.3 Reliabilitet 
I motsetning til kvantitative, statistiske undersøkelser er kvalitative undersøkelser vanskelige 

å etterprøve. Denne studien, i likhet med andre kvalitative studier omhandler hermeneutiske 

fortolkninger av andres erfaringer, noe som ikke egner seg til å måles. Dermed er det viktig at 

metodekapittelet beskriver konteksten undersøkelsene er utført i, og at analyseresultatene 

gjenspeiler pålitelighet og troverdighet gjennom konsistens i analysen og holdbare 

konklusjoner (Gentikow, 2005, s. 57).  

Med andre ord er det verdt å stille spørsmålet om andre ville ha gjort de samme tolkningene 

som jeg har gjort (Kleven, 2011). Jeg som forsker har hatt en aktiv rolle og påvirkning på 

resultatene som baseres på mine egne fortolkninger og antagelser. For å motvirke dette ble 

intervjuguiden laget med en struktur og oppbygning som åpnet opp for at informantene kunne 

svare fritt med sine egne erfaringer og holdninger knyttet til temaet, og hadde satt av rom til 

at informantene skulle kunne komme med sine egne innspill, som danner grunnlaget til 

fortolkningen. 

3.6 Etiske betraktninger 
I forkant av undersøkelsene ble studien meldt inn og godkjent av Norsk senter for 

forskningsdata, og blitt designet i tråd med retningslinjene til både Universitetet og NSD. I 

tillegg har alle de frivillige informantene fått et informasjonsskriv om studiens hensikt, 

formål og et skjema om informert samtykke og informasjon for hvordan de kan trekke seg til 

enhver tid uten at de får noen konsekvenser av det. Videre har informantene blitt informert 

om hvordan lydopptakene blir behandlet og oppbevart, og hva som vil skje med de 

innsamlede dataene etter at prosjektet blir avsluttet. Dette fikk informantene lese, i tillegg til 

å få en muntlig gjennomgang før de underskrev samtykkeerklæringen. Med et så lite utvalg 

følger det strenge krav til konfidensialitet. Dette innebærer å anonymisere transkripsjonene 

for personopplysninger for å beskytte identiteten til informantene (Jacobsen, 2005). 

Lydopptak ble lagret på en kryptert, passordbeskyttet minnepenn utlånt av fakultetet. 

Transkripsjonene og notater har blitt lagret med fiktive navn på en passordbeskyttet 

datamaskin, slik at de ikke kan spores tilbake til verken informanten eller arbeidsplassen 

deres.  
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Som forsker må man gjøre en vurdering på muligheten for at forskningen kan skade 

informanten. Som et forskningsetisk prinsipp skal ikke informantene utsettes for risiko for 

deltakelse (Thagaard, 2009). Ettersom prosjektet omhandler læreres perspektiver og 

refleksjoner rundt skriveundervisning, anser jeg dette som lite problematisk. Det er ikke 

uvanlig at lærere rundt om i landet skriver tilsvarende innlegg i aviser og tidsskrifter med 

fullt navn. Datamaterialet inneholder ingen sensitiv informasjon om verken informantene 

eller arbeidsplassen som skal kunne påføre dem noen skade i fremtiden (Kvale og 

Brinkmann, 2015). 
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4 Analyse og resultater 
4.1 Introduksjon 
I dette kapittelet vil jeg presentere funnene som kom frem i analysen av studiens 

datamateriale. Som beskrevet i metodekapittelet er studiens empiri innhentet gjennom 

livsverdensintervju. Hensikten med analysen er å vise frem studiens funn, som vil diskuteres i 

neste kapittel. 

  Studien forsøker å svare på følgende problemstilling: hvordan opplever lærere å 

bruke modelltekster i skriveopplæringen. For å besvare denne problemstillingen tar analysen 

utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål:  

- I hvor stor grad brukes tidligere eksamensbesvarelser som modelltekst? 

- Kan eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk være nyttige for å modellere skriving? 

- Hvilke utfordringer kan knyttes til bruken av modelltekst i skriveopplæringen? 

- Hvordan påvirker lærernes didaktiske frihet deres planlegging av undervisningen? 

  Analysen er som tidligere presentert under delkapittel 3.4 strukturert etter de 

overordnede temaene i intervjuguiden, siden dette vil gi en dyptgående forståelse for hvert 

enkelt tema i analysen. Det er viktig å presisere at temaene i analysen er basert på 

spørsmålene fra intervjuguiden (se vedlegg 1). 

  I delkapittel 4.2 ”Empirisk kontekst”, vil det bli gitt en kort presentasjon av 

informantene som ble intervjuet, og komme med opplysninger som kan være relevante med 

hensyn til informantenes erfaringsgrunnlag. Formålet er å gi en deskriptiv framstilling av 

deltakernes erfaringsbakgrunn. Her vil leseren bli presentert for informantens  (1) 

utdanningsbakgrunn, (2) fagkombinasjon, (3) hvor lang erfaring informanten har som lærer, 

(4) hvor lenge de har hatt norskklassen de underviser i nå – og eventuelt om de har samme 

klassen i andre fag, og (5) gi en kort sammenfatning av hva lærerne selv syntes er det mest 

interessante med å undervise i norskfaget. 

  I delkapittel 4.3 ”Lærernes syn på ulike aspekter ved bruk av modelltekst” presenteres 

funn i datamaterialet knyttet til (1) lærernes hovedinntrykk av å bruke modelltekster i 

skriveopplæringen, og hvilke tidligere erfaringer de har med bruk av modelltekst, (2) i hvor 

stor grad lærerne bruker tidligere eksamensoppgaver som modelltekst, (3) om 

eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk kan være nyttige for å modellere skriving og (4) 

hvilke utfordringer lærerne knytter til bruken av modelltekster i skriveopplæringen. 
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  I delkapittel 4.4 ”Støtte i skriveopplæringen” presenteres informantenes synpunkter 

knyttet til (1) metodefrihet, hvilke metoder læreren kan bruke som støtte i modelltekst-

undervisningen og (2) forventninger til sin egen undervisning, i tillegg til lærerens 

forutsetninger og forventninger til elevene, og hvordan de oppfatter elevenes holdninger til 

bruk av modelltekst i skriveopplæringen. 

  I delkapittel 4.5 ”Didaktisk frihet” presenteres lærernes ytringer som er knyttet til (1) 

refleksjoner over egen praksis, (2) hvorvidt lærerne valgte å inkludere vurderingsmatrisen fra 

undervisningsressursen, som viser hvilke mål eleven i eksamensbesvarelsen har oppnådd, 

samt kommentarer knyttet til vurderingen og (3) refleksjoner knyttet til valg av modelltekst 

  I delkapittel 4.6 presenteres andre funn som ble funnet underveis i analysen. 

Datamaterialet i sin helhet består av 3 timer og 8 minutter med intervju på lydopptak, og 

utgjør til sammen 127 sider, med 26158 ord – og derfor kan ikke alt inkluderes. Derfor har 

jeg plukket ut synspunkter jeg anser som relevante for å besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. 

 

4.2 Empirisk kontekst 
Norsklærerne i denne studien har fått fiktive navn.  

  ”Maja” har en mastergrad i nordisk, med en norskdidaktisk masteroppgave som 

omhandler litteratur. Hun studerte lektorprogrammet i nordisk og religionsvitenskap. Dermed 

underviser hun i religion og etikk ved siden av norsk. Hun jobber på sitt 6. år på videregående 

skole, og har to religionsklasser i tillegg til to klasser i norsk, en i vg2 og en i vg3. Hun sier at 

hun overtok klassene i høst, da ”alle klassene hennes gikk ut av videregående skole sist høst”. 

”Maja” uttrykker at hun syntes det er spennende å følge utviklingen elevene har i løpet av de 

tre årene de går på videregående skole. En norsklærer får et innblikk i hvordan elever utvikler 

seg som mennesker, skrivere og tenkere. Hun begynte selv å studere nordisk siden hun er 

glad i litteratur, og syntes det er spennende å forsøke å skape den interessen for litteratur i 

andre. 
  ”Sara” har en bachelorgrad i litteraturvitenskap på nordisk, og ble i løpet av 

studietiden interessert i å jobbe i skolen, etter å ha vært vikar. Da hun begynte på PPU 

(praktisk pedagogisk utdannelse) ble hun involvert i en masteroppgave som omhandlet lese- 

og skrivedidaktikk, noe som gjorde at hun fikk en interesse for spesialpedagogikk om lese- 

og skrivevansker – om dysleksi og når det går feil i den tidlige leseerfaringen. ”Sara” har ikke 

så lang erfaring som norsklærer. Hun oppgir å ha begynt i jobben hun har nå sist høst, og 
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sammenlagt med noen lengre vikariater har hun undervist i norsk i halvannet år til sammen. 

Før dette jobbet hun noen år som byråkrat. Hun har undervisningskompetanse i norsk på 

videregående nivå, og har ikke elevene i noen andre fag. ”Sara” uttrykker at hun syntes det er 

veldig interessant med lesing og skriving, da det kan ses på som porten til medborgerskap, 

deltakelse og forståelse. Hun vektlegger at hun syntes den delen av faget der elevene 

plasserer seg selv i samfunnet er veldig morsomt. Så legger hun til: ”Det er ikke alltid det er 

sånn faget er, eller blir for elevene, men ideelt sett”. 

  ”Sofie” har en integrert lektorutdanning med master i nordisk. Hennes andre fag er 

religion og etikk. I tillegg til dette er hun i gang med tilleggsutdanning innen historie. Hun 

jobber på sitt 3. undervisningsår, og har hatt elevene like lenge. Hun har de samme elevene i 

faget religion og etikk. ”Sofie” begynner intervjuet med å gi uttrykk for at hun på ingen måte 

syntes det er spennende å undervise om grammatikk og regler, og legger til at hennes 

masteroppgave omhandlet litteratur.  Hun konkluderer med at hun syntes det mest spennende 

er å snakke om litteratur med elevene, og hvordan det fører til andre spennende samtaler. Det 

kan være alt fra det å snakke om hva følelser er, hva det vil si å være ensom til ” hvis man 

leser en tekst, ja, at man kan snakke litt om livet, tror jeg”. 

  ”Kari” er en utdannet faglærer i norsk, engelsk, fransk og historie, og er i gang med 

en master i norskdidaktikk. Som tidligere erfaring har hun jobbet som norsklærer i 

ungdomskolen i 13 år, og begynte som norsklærer på videregående i høst. Hun underviser en 

vg1 klasse i norsk som hun har hatt siden august, og underviser i tillegg to klasser engelsk, 

der hun har den ene klassen i begge fag. Hun har noen elever i klassen som har norsk som 

andrespråk. ”Kari” gir uttrykk for å være mest glad i å snakke om multimodale tekster med 

elevene i undervisningen. Videre legger hun til at hun syntes dette er lettest å oppnå ved å 

velge leserinnlegg fra aviser som er skrevet av unge mennesker, da dette er noe elevene 

hennes ofte kjenner seg igjen i, og begrunner dette med at ”jeg studerte leseopplæring for en 

del år siden, i forbindelse med kompetanse for kvalitet i videreutdannelsen for lærere, og da, 

sto det, og det var forsket på det å bruke aviser i undervisningen det var veldig positivt, for at 

det, det er mer ekte, ikke sant, det er ikke en lærebok som er lagd for at noen elever skal 

bruke den.” 

  ”Anne” er utdannet lektor i religion og etikk, og nordisk, med en religionsdidaktisk 

master. Hun begynte å jobbe på videregående skole i 2011, og studerte historie på deltid de 

første to årene hun var i jobb. Nå har hun 8 års erfaring som lektor, og overtok norskklassen 

intervjuet omhandler i slutten av februar 2018. Hun har ikke de samme elevene i andre fag. 

”Anne” syntes det er veldig vanskelig å plukke ut en ting som ”mest interessant” med 
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norskundervisningen, men oppgir at hun liker å få frem de estetiske opplevelsene, men er i 

tillegg vel så opptatt av alt fagdisiplinen holder på med innen skjønnlitteratur og sakprosa og 

retorikk. Hun liker likevel veldig godt dannelsesaspektet av faget, og ønsker å forberede 

elevene sine til å være kildekritiske i denne tidsalderen med ”fake news” og etter hvert ”fake 

videos”. 

 

4.3 Lærerens syn på ulike aspekter ved bruk av 

modelltekst 
I dette delkapittelet skal jeg presentere (1) lærernes hovedinntrykk av å bruke modelltekster i 

skriveopplæringen, og hvilke tidligere erfaringer de har med bruk av modelltekst, (2) i hvor 

stor grad lærerne bruker tidligere eksamensoppgaver som modelltekst, (3) om 

eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk kan være nyttige for å modellere skriving og (4) 

hvilke utfordringer lærerne knytter til bruken av modelltekster i skriveopplæringen. 

 

4.3.1 Lærerens hovedsyn på bruk av modelltekst i skriveopplæringen 
Alle informantene i studien uttrykte til ulik grad at de var fornøyd med undervisningsformen, 

og ga uttrykk for at de var kjent med undervisningsformen. Lærerne fikk didaktisk frihet til å 

velge modelltekster selv, og hvordan de skulle jobbe med dem – men ble tilsendt 

undervisningsressursen til Skrivesenteret (2018) som en basis for undervisningsøkten. En 

semistrukturell livsverdensintervju la til rette for at informantene kunne redegjøre for de 

didaktiske valgene de hadde tatt. Deltakerne ga i tillegg uttrykk for en rekke utfordringer de 

møtte på underveis, som de forbinder med bruk av modelltekster i skriveopplæringen. Disse 

utfordringene kan ses i sammenheng med andre faktorer, som vi kommer nærmere inn på i 

delkapittel 4.3.4. ”Maja” var rimelig fornøyd med undervisningsformen. 

”Maja”: Eh, den gikk, eh, greit, greit. Jeg syntes jo egentlig at opplegget i seg selv er 
bra, og har brukt det i andre klasser tidligere.  

”Maja” har brukt modelltekster i skriveopplæringen i minst fire av sine seks år som 

norsklærer, og har i løpet av denne perioden fått god erfaring med hva som fungerer godt og 

hva som ikke fungerer så godt. Tidligere i intervjuet la hun frem at dette er noe hun kan spore 

tilbake til studietiden. 

”Maja”: Altså, vi, når jeg tenker meg om, så, det var jo mye snakk, for så vidt, nei, 
mye, nå må jeg jo, jeg at vi jobba med modelltekster også i norskdidaktikken (…) på 
lektorprogrammet 
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Det bør presiseres at ”Maja” valgte å bruke sine egne elevers tidligere besvarelser. Dette vil 

hun redegjøre for senere i analysen. ”Sara” valgte å bruke en kortsvarsbesvarelse fra 

ressursen jeg delte med henne (Skrivesenteret, 2018), og vurderte sin undervisningsøkt i 

likhet med ”Maja” som en ”grei økt” , men legger til at hun syntes det var en egenverdi i at 

elevene fikk repetert noe litteraturhistorie. 

”Sara”: Hmm, jeg tror, jeg tror det var en grei økt. Det var grei... det var grei læring. 
Og, jeg tror det var litt sånn verdi i at vi fikk repetert litt det om norrønt, og, at vi kom 
litt sånn på vei mot å si sånn, nå gjør vi det samme på Ludvig Holberg som vi skal gjøre 
på norrønt, liksom, det er samme vi gjør hele tida, at det var en sånn, gryende forståelse 
der. 

Dette er den første gangen ”Sara” bruker en kortsvarsbesvarelse som modelltekst i 

undervisningen, men har ved flere anledninger konstruert egne modelltekster, eller kortere 

tekster, som hun selv kaller modellavsnitt. 

”Sara”: Ja, da har jeg brukt korte tekster som jeg har skrevet, sånn, ja, hmmm, eller 
bare modellavsnitt 

Så dette kan ikke betraktes som en helt ny undervisningsform for elevene, selv om 

tekstmengden kan anses som mye større enn det elevene hennes var vant til. ”Sofie”, som i 

likhet med ”Maja” har flere års erfaring med bruk av modelltekster i skriveopplæringen, og 

legger til at ”det er aldri dårlig stemning, hvis man skal ha modelltekst” i sin klasse. Hun 

opplever at elevene liker det veldig godt. I likhet med ”Maja” har hun valgt å bruke andre 

tekster enn de fra ressursen, som hun redegjør i underkapittel 4.5.3. 

 ”Sofie”: Jeg syntes at det gikk veldig bra, jeg (…) Den, ja, det er veldig nyttig å jobbe 
med modelltekst 

Hun begrunner elevenes entusiasme med at elevene ”liker å få en mal, eller modell, på 

hvordan tekster skal se ut”. 

”Sofie”: Da bruker vi masse, da, det har vi egentlig gjort helt fra starten av, her. Og det 
er mye fordi elevene liker å få en mal, eller en modell, på hvordan en tekst skal se ut 
(…)Jeg tror særlig i norskfaget, da er det på en måte, da er det ikke alltid en fasit 
(…)Men at vi da kan gi dem et godt eksempel på hva, hvordan en 6er ser ut, eller en 
5er, en 4er (…)Sant, så jeg opplever at elevene liker det veldig godt 

”Kari” kommer med en lignende påstand, da hun opplever at elevene har mange spørsmål 

knyttet til hvordan tekstene blir vurdert. 

”Kari”: Jeg syntes den gikk bra, for de er opptatt av å lete etter disse tingene som de 
vet at jeg ser på når jeg vurderer tekster, da. 

Hun presiserer at hun ikke benyttet seg av tekstvedleggene fra undervisningsressursen 

(Skrivesenteret, 2018), men har erfaring med modelltekstene derfra. Hun valgte heller å 

bruke aviser – det forskningen kaller autentiske tekster. ”Anne” syntes elevene stort sett 

jobbet bra, og legger til at hun har noen utfordringer knyttet til noen enkeltelever. ”Anne” 

vurderer sin egen økt som ”noen lunde greit”. Hun innrømmer å ha undervurdert lengden på 
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den ene modellteksten, noe som forskjøv tidsbruken i forhold til hennes opprinnelige tidsplan 

for timen. Som en konsekvens av dette ble diskusjonen mot slutten av timen noe kort, og hun 

legger til at hun planlegger å fortsette diskusjonen i neste norsktime. Hun syntes videre at 

modelltekstsamtaler gir større læringsutbytte enn å jobbe i par. Dette vil bli gått nærmere inn 

på i underkapittel 4.3.4. ”Anne” legger til at helklassesamtalen fremstår som en bedre metode 

for å oppnå økt læringsutbytte, enn for eksempel arbeidsformer der elevene samarbeider to og 

to. 

”Anne”: At det på en måte gir mer, et større utbytte da, tror jeg, enn å, bare, lære å se 
på sidemann. Også, de to tekstene jeg valgte nå, de valgte jeg fordi de første var en, eh, 
plassere litteraturhistorisk, og da har vi jobba med middelalderen tidligere i høst, og da 
jobba vi med både barokken og opplysningstida, også skal de ha romantikken og 
nasjonalromantikken, og det er sånn, relevant å minne dem på at sånne ting finnes, da, 
også var det den retoriske analysen fordi de nettopp har skrevet om retorisk analyse, og 
fordi de får muligheten til å velge å levere den på nytt, nå på fredag, hvis de vil, da 

Det fremgår av undersøkelsen at er konsensus blant deltakerne at modelltekster oppleves som 

grei støtte i skriveopplæringen, og som en metode som benyttes ofte for å oppnå 

dybdelæring. Deltakerne opplever at undervisningsformen kan tjene flere formål, da den 

tilbyr elevene en mal elevene kan følge i skriveprosessen, samtidig som lærerne får repetert 

og vist relevansen til andre aspekter av faget – som litteraturhistorie eller sjangertrekk innen 

mer spesifikke teksttyper. Alle deltakerne kjente til Skrivesenteret, og oppga å ha brukt 

opplegg derfra tidligere. Tre av fem informanter valgte å benytte seg av modelltekstene fra 

undervisningsopplegget fra Skrivesenteret (Skrivesenteret, 2018). Begrunnelsene vil bli tatt 

opp i underkapittel 4.5.3. 

 

4.3.2 I hvor stor grad brukes tidligere eksamensbesvarelser som 

modelltekst? 
Undervisningsressursen denne studien i stor grad har hentet sin inspirasjon fra, har valgt å 

bruke tidligere eksamensbesvarelser som modelltekster. Det ble likevel satt av didaktisk 

frihet til deltakerne i denne studien å kunne velge sine egne tekster. ”Maja” har valgt å bruke 

sine egne tidligere elevers eksamensbesvarelser, og begrunner dette med at det er en helt 

vanlig praksis på skolen hun jobber på. 

”Maja”: Eller, noen år har de også sendt meg eksamensbesvarelsene sine når de har 
levert, til våren, også har jeg spurt dem om jeg kan bruke det som modelltekster, og de 
fleste synes det er helt uproblematisk og, og greit 

Hun legger til at elevene på vg3 er svært fokuserte på eksamen, og hun syntes det er lettere å 

besvare spørsmål når hun kjenner konteksten tekstene ble skrevet i, og eleven bak 

besvarelsen. Besvarelsene er naturligvis anonymiserte.  
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Som det ble nevnt i forrige underkapittel, var dette første gangen elevene til ”Sara” fikk 

tidligere eksamensbesvarelser som modelltekst. Hun begrunner dette med at hun foretrekker 

å tilpasse nivået på tekstene til et nivå hun er trygg på at elevene kan oppnå forståelse på. 

Intervjuer: Nei, eller noen tidligere eksamensbesvarelser eller? 
 
”Sara”: Nei, jeg har vurdert at det blir for avansert for dem. 

Elevene til ”Sara” går i en vg2 klasse på STS, for elever med autisme. Elevene skal ha 

karakter i norsk som alle andre på studiespesialiserende, og følger ordinær undervisning i 

andre fag, deriblant kjemi og IT. ”Sara” har en oppfatning om at fag som norsk, som krever 

fortolkning er vanskeligere for disse elevene enn fag som matematikk og kjemi. Det bør 

legges til at siden dette er det første skoleåret ”Sara” jobber på denne skolen, så har hun 

heller ikke tilgang på noen tidligere eksamensoppgaver. Senere i intervjuet diskuterte vi 

delingskultur på skolen, og hun ga uttrykk for at hun aldri hadde hørt om noen skoler der 

deling av sine egne elevers tidligere eksamensbesvarelser var vanlig praksis. Det fremsto som 

at lærerkollegiet i stor grad kun delte nettlenker til ulike nettressurser. 

  ”Sofie” har tilsvarende erfaring med å bruke sine egne elevers tidligere 

eksamensbesvarelser, i likhet med ”Maja”. Dette forekommer som en vanlig praksis på 

skolen hun jobber på. ”Kari”, som underviser på videregående skole-nivå for første gang, i 

likhet med ”Sara”, har heller ingen tidligere elever hun kunne ha brukt eksamensbesvarelsene 

til. Man jobber ikke like målrettet mot eksamen på vg1, slik man gjør på vg3. Hun har likevel 

benyttet seg av tidligere eksamensoppgaver. 

”Kari”: Ikke oppgaver, ikke innlevering, ikke besvarelser, men oppgaver, ja. 
Hun er likevel godt kjent med modelltekstene som ligger på Skrivesenteret. 

”Anne”, som i tillegg underviser i norsk for en vg3 klasse, kommer med en tilsvarende ytring 

om at det er en vanlig praksis å bruke egne elevers tidligere eksamensbesvarelser. Hun legger 

til at tidligere eksamensbesvarelser blir brukt som modelltekst i økende grad utover 

skoleløpet, særlig i forkant av avsluttende eksamen. 

”Anne”: Mhm, spesielt før heldagsprøver og eksamen i vg3, så forsøker vi å ha en 
sånn bredere innfallsvinkel for hva slags tekst, altså, hva slags type bestillingsverb 
som ligger i ulike oppgaveteksten, altså, informere, argumentere, resonner, skriv 
kreativt, liksom, og vis eksempler på hvordan det kan gjøres. Spesielt i forkant av 
heldagsprøveperioder, og litt sånn, men det er ofte vanskelig, for det er begrenset 
antall modelltekster jeg har tilgang på, så, man må liksom velge litt med omhu, og når 
tid man skal ha, benytte seg av det, jeg har også skrevet noen eksempler selv, men det 
er jeg også litt skeptisk til, for jeg skal ikke skrive for godt, og jeg skal ikke, ja, de er 
vanskelige, da, å skrive, elev etterlignende modelltekster, da 

Det fremgår av undersøkelsen at det å bruke tidligere eksamensbesvarelser er en nokså 

utbredt praksis blant norsklærere på vg3. Lærere som benytter seg av dette begrunner det med 
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at elevene selv har mange spørsmål knyttet til vurdering, og har et ønske om å se hvordan 

andre elever har skrevet på avsluttende eksamen. Tre av fem informanter hadde tidligere 

erfaring med å bruke tidligere eksamensbesvarelser som modelltekst.  

 

4.3.3 Kan eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk være nyttige for å 

modellere skriving? 
Informantene i studien var positive til bruken av eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk 

for å modellere skriving. Påstanden ble begrunnet med at norskfaget står i en særstilling i 

skriveopplæringen, og at til tross for ulike tekstkulturer innen ulike fagdisipliner, måtte 

elevene mestre ferdigheter knyttet til lesing og skriving i alle fag. To av lærerne svarte i 

henhold til det andre undervisningsfaget sitt. Tre foreslo fagdisipliner de ikke selv underviser 

i. 

Intervjuer: Syntes du at eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk kan være nyttige 
for å modellere skriving, eventuelt hvorfor, hvorfor ikke? 
 
”Maja”: Nei, jeg er kanskje litt dårlig kandidat å spørre, skulle jeg til å si, for, jeg har 
jo egentlig bare religion (…) som andrefag, og det er jo muntlig (…) Men det kan jo 
godt hende, altså, det kan godt hende det, hehe (…) Men det blir jo litt det samme med 
historie, det også er jo muntlig (…) Jeg vil tro, at det egentlig skulle gå helt fint (…) 
Men jeg har ikke noe erfaring med det selv 

Den eneste læreren i undersøkelsen uten et andrefag, var ”Sara”. I tråd med sine oppfatninger 

om hvilke fag elevenes hennes slet med, la hun til at tverrfaglighet gjennom realfagene kunne 

være en god inngang til tekstforståelse for elevgruppen sin. 

”Sara”: Ja, jeg tror det kunne kanskje ha vært nyttigere (sic) med kanskje 
naturfagsrapporter eller noe sånt, det kunne ha vært enklere å forstå konseptet 
modelltekst, ehh, for jeg har mange elever som er sterke i realfag, og kanskje det gir litt 
mer mening, eller, for jeg har også jobba med sånn, ikke modelltekst, men 
skriverammer, for og i mot, ikke sant, at det er liksom enklere, og liksom… abstrahere 
modellen ut av modellteksten på en måte, mens i norsken så blir det en tolkning, og da 
blir alt bare så ullent. 

”Sofie”, som i likhet med ”Maja” har muntlige fag som religion og etikk samt historie, 

hevder bruken av eksamensbesvarelser fra andre fag enn norsk kan være nyttige for å 

fremheve norskfagets relevans for literacy. 

”Sofie”: Det er jo for å vise at norskfaget er relevant, selvfølgelig, det spiller ingen 
rolle om de skal studere samfunnsøkonomi eller jus, de må jo kunne lese og skrive 

”Kari” deler samme syn av norskfaget som ”Sofie”. ”Kari” vektlegger i tråd med sine 

tidligere påstander om dagsaktuelle temaer å trekke inn avisinnlegg, kronikker og 

debattartikler. Samtidig er hun åpen for at fag som naturfag er en mulighet. ”Kari” syntes  

samfunnsfag er faget som er høyest relevant for sin egen praksis.  
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”Kari”: Mange av de tekstene jeg bruker i undervisningen selv, det dreier seg jo om 
samfunnsfaglige spørsmål, altså, kronikker og debattartikler i aftenposten eller andre 
aviser det er jo, det er jo samfunnsaktuelle ting. Det er jo ikke norsk, bare. Det er, norsk 
er et verktøy på en måte, skrivinga, og språk og sånt, men jeg ser for meg at 
samfunnsfag, naturfag og kanskje historie 

”Anne” er påpasselig med å uttale seg om temaet. Hun trekker opp psykologi og engelsk, før 

hun legger til at fagene tilhører en annen type akademisk skrivetradisjon. 

”Anne”: Psykologi, for eksempel. Hmm, tror og, engelsk, vil jeg og tro, det har en del 
fellestrekk selv om England har noe annen type akademisk skrivetradisjon 

Ingen av deltakerne har tidligere benyttet seg av eksamensbesvarelser fra andre fag enn norsk 

som modelltekst. Det var likevel konsensus blant deltakerne om at de utgjorde relevante 

alternativer som modelltekst. Flere deltakere poengterte norskfagets rolle innen lese- og 

skriveferdigheter, og hvordan dette i overført betydning kan benyttes for å vise norskfagets 

relevans i samfunnet. En av deltakerne så på dette som en potensielt bedre form for bruk av 

modelltekster for sin elevgruppe. Læreplanen legger opp til å bruke modelltekster i flere fag 

enn norsk, men deltakerne hadde ikke inntrykk av at elevene kjente til andre fag der 

modelltekster blir benyttet i lese- og skriveopplæringen. Disse svarene bør likevel ses i lys av 

utfordringene lærerne oppfatter at kan knyttes til bruken av modelltekster i 

skriveopplæringen, som vi går videre til i neste underkapittel. 

 

4.3.4 Hvilke utfordringer kan knyttes til bruken av modelltekst i 

skriveopplæringen? 
Som nevnt i 4.3.1 er alle lærerne i undersøkelsen velkjent med bruken av modelltekster i 

opplæringen, og det var en del utfordringer deltakerne møtte på underveis i 

undervisningsøkten, som kan knyttes til modelltekstene. Et ord som fremkommer ofte i 

datamaterialet, er tidsbruk og tidkrevende. ”Sofie” nevner blant annet at man kan spare tid 

ved å lese vurderingsmatrisen (Skrivesenteret, 2018) høyt for klassen. De andre informantene 

har valgt å ekskludere vurderingsmatrisen fullstendig, som et tidsbesparende tiltak. ”Maja” 

trekker frem tre ting som hun finner utfordrende: 

”Maja”: Ja, det er jo, hvert fall hvis man skal gå, hvis man skal ha fokus på sånn 
dybdelæring, så er det ganske tidkrevende 

”Maja” begrunner dette med at hun syntes det er meningsløst å gi elevene en modelltekst uten 

at de selv har forsøkt å løse den først. En måte å oppnå dybdelæring på, er å først gi dem en 

oppgave de kan løse, så ta en felles gjennomgang på tavla der elevene viser til sine ideer, 

hvilken tematikk oppgaven har og hvilke forslag de har til å gå frem for å løse oppgaven. 

Elevene har en rekke spørsmål knyttet til hva som blir vektlagt, og hvordan det vurderes, og 
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”Maja” legger til at hvis dette skal diskuteres, ”så er det klart at det tar tid.” 

En annen utfordring ”Maja” trekker opp, er elevenes feilforestillinger om teksttyper og 

sjanger. 

”Maja”: Og mange elever har en sånn, feilforestilling om at en kreativ tekst må være 
morsom 

Kreativ tekst er en teksttype som ikke krever at sjangeren er morsom. ”Maja” legger til at 

flere elever har den oppfatning, at om de ikke er morsomme – så er det ikke verdt å prøve 

engang. Til slutt legger hun til elevenes forventninger til seg selv. 

”Maja”: Ja. Det syntes jeg er utfordrende. Også er det utfordrende at en del elever låser 
seg, i modellteksten da 

Med dette mener hun at modellteksten fungerer i mot sin egen hensikt, da noen elever stiller 

så høye krav til seg selv at en av to ting skjer: ”enten at lista blir lagt for høyt” eller ”det her 

kommer jeg aldri til å klare, jeg”. Hun forteller videre om en elev som leste en tidligere 

eksamensbesvarelse, og deklamerte foran klassen at hun bare burde droppe å skrive neste 

fagdag, for hun klarer ikke å skrive noe bedre enn ”en 2er, jeg da”. Til dette legger hun til at 

det kan være et poeng i å vise elevene sine besvarelser som har oppnådd middels 

måloppnåelse, så de ikke skal bli for demotiverte av øvelsen. Til slutt konkluderer hun med at 

modelltekstene viser at den kreative teksttypen ikke er uoppnåelig.  

”Maja”: Og de oppgavene, syntes jeg jo egentlig er, de viser jo elever at det er 
kreativitet hvert fall ikke trenger å være gudgitt (…) at de er noe du kan øve deg på 
selv, det å jobbe med det i ettertid av en sånn økt, da, at man faktisk øver på å skrive 
kreativt selv 

”Sara” syntes tekstmengden i undervisningsressursen var krevende. Selv om hun kun valgte å 

fokusere på kortsvarsbesvarelsen, ble det mye hun følte hun trengte å ha oversikt over for å 

kunne gjennomføre økten. 

”Sara”: Altså, jeg syntes det er helt sykt urealisitisk, det her det som ligger på udir, nei, 
skrivesenteret, for det blir altfor mye tekst. Først så må du forstå vurderingskriterier, så 
må du forstå litteraturhistorien, så må du forstå oppgaven, så må du huske den forrige 
perioden, så må du huske, altså... også må du applisere det og ta det over i en annen 
kontekst, det er helt sånn her, jeg har bare problemer med å finne fram i dokumentene i 
alle de her dokumentene i opplegget som du sendte, sånn, hvilken tekst var det her? Var 
det resonnerende eller informativt? 

Videre legger hun til at dette gikk på bekostning av elevene, som ikke er like godt vant med å 

jobbe med denne typen modelltekster. 

”Sara”: Jeg vet ikke helt de skjønte helt hva jeg prøvde på, det er mer det jeg ofte 
opplever med dem. Jeg opplever at jeg har en veldig tydelig intensjon, men at heller... 
at... det heller ikke fungerer så godt å si hvor jeg vil hen, men at det må heller, ja, dem 
må mer oppleve ting 
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Dette kan ses på i sammenheng med ”Maja” sin påstand om at dybdelæring er svært 

tidkrevende. ”Sofie” trekker opp et annet aspekt av modelltekstundervisningen som kan være 

en utfordring for læreren. 

”Sofie”: Det er jo selvfølgelig utfordrende å rette det, men, jeg tror det er utfordrende 
for de elevene som syntes det ofte kan være vanskelig, og at de mister litt motet, i 
timene, hvis det blir mye skriving 

Vurdering er en krevende prosess innen norskfaget i sin helhet, og skriveopplæring er intet 

unntak. Likevel syntes hun at det kan være spesielt strevsomt å svare på alle spørsmålene 

elevene kom med under modelltekstsamtalen. 

”Sofie”: Ehm, mest utfordrende? Hmm, det var kanskje, ja hvis elevene spør om jeg 
kan gi et godt eksempel på en setning, hvis de ber meg om å omformulere en setning, 
på stående fot 

Det kan trekkes mange sammenligner mellom utfordringene lærerne møtte på. ”Kari” syntes 

det var utfordrende når elevene følte at tekstene skulle følge en spesifikk ”oppskrift”. 

”Kari”: Altså, det er ikke alt som passer inn i en sånn ramme, da. Det kan jo hende det 
kan være noen ganger at elevene spør om ting, eller har lyst til å uttrykke noe som på 
en måte ikke passer inn i den ramma, og noen er jo veldig opptatt av at om du får en 
mal, så skal du holde deg til den. Ikke at det er noe problem for meg, da, men da sier 
jeg bare at det er ment som en hjelp, ikke sånn at man må bruke akkurat den, men noen 
elever blir veldig stressa, hvis de, åja, gjør jeg noe gærent da, liksom, hvis jeg ikke 
skriver innenfor ramma? 

Hun legger til at dette er fint å ta i en helklassesamtale underveis i økten. Elevene hennes har 

blitt vant til denne formen for undervisning. ”Kari” syntes også det er veldig spennende å 

bruke samfunnsaktuelle temaer, men påpeker at det ikke alltid er helt uproblematisk det 

heller. Ofte har elever ulike forkunnskaper om temaene hun har valgt. 

”Kari”: For jeg tok det som en selvfølge at alle elevene hadde full kontroll over dette 
med russebusser og at noen føler seg ensomme og alt dette her, men de var ikke så 
opptatt av det. Og det var jeg sikker på at de var. Så kanskje jeg skulle ha sagt litt mer i 
forkant, da. Om selve temaet. Og også om kongedømme, at det liksom. Men det fikk 
jeg gjort i den ene klassen, når jeg tenker meg om. For de skjønte ikke helt dette med, 
det sto noe om, i den ene teksten, at det norske kongehuset ikke hadde hatt noe særlig 
med skandaler, og da fikk jeg tatt opp dette med at mange så på Mette-Marit som en 
skandale, fordi hun var alenemor, men det var jo helt sjokk for dem, for de var jo ikke 
født enda, og det er, heh, ja, da måtte jeg forklare dem det, da. 

Dette ser ut til å gå på tvers av alderstrinn. ”Anne” foretrekker også å ta slike samtaler i 

felleskap. Råd og veiledning som støtter læringskurven til noen elever kan oppleves som en 

hindring for andre. Dette forsøker hun å være påpasselig med. 

”Anne”: Nivåspredning, innad i gruppa, helt klart. For jeg får en del spørsmål, på ting 
jeg sier, sånn som, ikke bruk i denne teksten skal jeg, sier jeg ofte. Ikke bruk den 
formuleringen, men da sier jeg til de som streber etter høy måloppnåelse, fordi, at, nå 
har jeg ikke sensurert eksamen selv, men jeg har lært av mine kollegaer som gjør det, at 
den formuleringen ofte er for uselvstendig, man må finne andre innfallsvinkler å starte 
en tekst på, som viser større grad av selvstendighet, da. Men det er helt klart at hvis jeg 
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sier noe sånt, så vil de som ligger på 2er og 3er og svak 4, som jeg også har noen av, bli 
veldig sånn, forvirra, fordi det er ofte en ting som de veldig konkret kan holde fast i. 
Det er en måte å komme i gang, på. Og hvis jeg da sier, ikke bruk dette, så, overlater 
jeg dem på en måte til seg selv, da. Også har jeg noen her som er veldig ambisiøse og 
kjempeflinke, sant, også har jeg de som trenger, hva skal jeg si, stillasformuleringer, da. 
Så jeg prøver å nyansere når jeg snakker om enkelte, men, det er vanskelig å gi 
generelle skriveråd uten at noen tar det for bokstavelig og blir redd, da. For å gjøre feil. 

”Anne” hevder at dersom eleven kun får beskjed om hva de ikke skal gjøre, uten noen gode 

strategier til å erstatte dem – så overlates eleven til seg selv. Dette pleier å svekke elevenes 

faglige selvtillit, og fremfor å utvikle sine skriveferdigheter blir de mer opptatt av å ikke begå 

feilene læreren advarer i mot. Det beste er å gi denne typen elever konkrete råd de kan støtte 

seg på. 

Det var konsensus blant deltakerne om at tidsbruk er en stor utfordring i forbindelse med 

skriveopplæring med bruk av modelltekster. Flere deltakere ga uttrykk for at det er 

utfordrende å velge modelltekster som alle elevene får et utbytte av. Det som er den god 

modelltekst for en elev, kan fremstå umotiverende for andre elever. To deltakere, som 

benyttet seg av undervisningsressursen fra Skrivesenteret (2018) ga uttrykk for at ressursen 

inneholdt en altfor stor mengde tekst, selv om de kun valgte ut en kortsvarsbesvarelse som 

modelltekst. Et annet funn, som dukket opp hos tre deltakere, var at noen elever ikke klarer å 

benytte seg av modelltekster som ”oppskrift”, da de ”henger seg opp i”, eller ”låser seg” til 

teksten. Når de oppstår, foreslår lærerne at det beste er å gi elevene konkrete råd knyttet til 

hvordan de kommer i gang med skrivingen. En deltaker poengterer at lærere må være 

oppmerksomme på å veilede elever som sliter med å komme i gang med skrivingen. Da 

gjelder det å la elevene bruker sine kjente skrivestrategier, selv om det kan være strategier 

som normalt trekker besvarelsen ned. 

 

4.4 Støtte i skriveopplæringen 
4.4.1 Metodefrihet 
Undervisningsressursen (Skrivesenteret, 2018) kommer med et forslag til metode for å jobbe 

med modelltekstene. I min undersøkelse valgte jeg å la lærerne velge egen metode, så lenge 

de kunne redegjøre for valgene sine. Forskningen viser til ulike måter å støtte elevene på 

underveis i skriveopplæringen. ”Sofie” trakk opp ”mye retting” som en av utfordringene hun 

knyttet til undervisningsøkten. ”Maja” mener å ha funnet en alternativ metode, for å bespare 

tid. 

”Maja”: Jeg har jo brukt mye videovurdering 
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”Maja” begrunner dette med at ”jeg må på en måte spare inn tid på, på en eller annen måte, 
for jeg kan jo ikke rette meg i hjel”. I tillegg til dette benytter hun seg av presskriving, eller å 
få elevene til å skrive ulike typer innledning. 
En annen metode som blir nevnt av to deltakere, er skriverammer. ”Sara” forteller at dette er 

noe hun har fått inntrykk av at andre lærere benytter seg av på skolen hennes, men hun brukte 

det ikke selv i undervisningsøkten. Da hun ble spurt om hvilke deler av undervisningsøkten 

hun ønsket å revidere, la hun til at hun burde ha kombinert modellteksten med en 

skriveramme som støtte. 

”Sara”: Altså, det er en kjempebra skole, det er utrolig flinke folk som jobber her, 
men, den delingskulturen er veldig sånn, her er et opplegg, ta det, ehh, og det vi 
diskuterer mye er jo vurdering, da har vi jo en god, ja, liksom, hvilket nivå er denne 
teksten her? Men jeg vet jo at andre bruker modelltekster, eller skriverammer og sånn, 
men det er mye sånn, åja, det her brukte jeg, også får jeg en link, eller... 

”Kari” har som det har blitt nevnt en rekke ganger benyttet seg av autentiske tekster som 

modelltekster i undervisningsøkten. Hun liker å gi elevene en oversikt over typiske feil og 

mangler i besvarelser, og legger til at man alternativt kan bruke mer tid på snakke i fellesskap 

om skriveprosessen. 

”Kari”: Men det blir mer, hva skal man si, alternativt. Det blir at jeg bare snakker om 
andre aspekter ved skriving, da. Enn å bare gi dem en modell, eller en ramme. 

”Sofie” valgte å støtte seg på et kurs hun hadde vært på, som omhandlet vurdering. Hun 

brukte en del tid på å snakke med elevene sine om hvordan det finnes en del uenigheter innen 

fagdisiplinen om hva som bør vektes, og hvor grensene går. Som et alternativ til 

modelltekstundervisning legger hun til at dekonstruksjon av teksten i seg selv er en god måte 

å tilegne seg literacy på, samt det å jobbe med femavsnittsmetoden – som gir elevene en 

oppskrift på hvordan oppbygningen i en god besvarelse bør være. 

”Sofie”: At vi jobber med disposisjon, på denne måten, femavsnittsmetoden, har vi 
jobba mye med 

”Anne” valgte å bruke undervisningsressursen (Skrivesenteret, 2018), men trekker likevel 

opp en alternativ metode å støtte seg på i skriveopplæringen. 

”Anne”: Mens, det er en annen lærer her, når jeg hadde hun som veileder her, andre 
året mitt her, så, snakket hun om at hun ofte pleide å ha, de hadde vært på fagmøter 
mange timer i uka, da, men torsdag pleide å ha minst tre kvarter i uka der de skulle sitte 
og skrive fag (…) Og den formen for mengdetrening, uten at det skal være et resultat i 
andre enden, tror jeg egentlig, er nok litt lurt. Metaforer på dette, dette her er jo en 
musikk klasse da, med masse, veldig flinke instrumentalister, som øver masse, så det er 
veldig lett å appellere til den forståelsen, da, for å bli god til å skrive, så må man også 
skrive, rett og slett 

Alle lærerne ga uttrykk for at metodefrihet innen yrket er en fordel, da det gir læreren 

muligheten til å finne egne vinklinger på undervisningen, og tilpasse undervisningen bedre til 
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sin egen elevgruppe. Samtlige ga uttrykk for at de var fornøyde med hvordan læreplanen ga 

mer rom for dette etter revisjonen i 2013 

4.4.2 Forventninger 
Metodefriheten må likevel ses i lys av hvilke forventninger læreren har til undervisningen, og 

til elevene sine. Undersøkelsen forsøkte å kartlegge noen av de mest vanlige forventningene 

lærerne selv opplevde å ta stilling til. ”Sofie” påpeker at elevene var svært kritiske i sin 

vurdering av modelltekstene, i mye større grad enn de kritiserer sine egne tekster. 

”Sofie”: Og de er veldig glad i å være kritiske til andre sine verk, enn sine egne 
”Maja” kommer med en tilsvarende observasjon, og kaller det for et paradoks. 

”Maja”: Det der er jo litt sånn, når, min erfaring, er jo at mange elever er mye mer 
usympatiske lesere enn vi som lærere (…) Den ene teksten, som jeg nå hadde gitt en 
5er, da. Den var det mange som mente var utrolig kjedelig, og, hvis jeg hadde snakket 
om at man kanskje måtte utforske forskjellige perspektiver, det gjorde da hvert fall ikke 
den (…) Så, de er jo nesten litt strengere noen ganger enn oss lærere, og (…)Det er jo 
også et litt sånt paradoks, da 

Senere legger hun til at hun tror dette skyldtes fokuset på avsluttende eksamen i norsk, særlig 

på vg3. Hun uttrykker noe frustrasjon over at flere elever er mer opptatt av hva sensor 

forventer av skriveferdigheter på eksamen enn å utvikle sin egen skriveprosess. 

”Maja”: Vi heller, også er det litt sånn, hvert fall på vg3, at jeg føler at alt blir så 
eksamensrettet (…) Og det, det er jo ikke meninga at, modelleringa, modellering skal 
være, en prosess, hva skal jeg si, for å forberede elevene på eksamen og hva sensor vil 
være fornøyd med (…) Men noen ganger jeg litt inntrykk av at det er det elevene, heh, 
det er det de ender opp med å (…) Sitte igjen med, og det er jo og, litt sånn, catch, for 
bruken av modelltekster, da. Mens det handler jo, i bunn og grunn, om å vise dem hva 
god skriving er 

”Sara” vektlegger at modelltekstundervisningen stiller høye krav til elevenes literacy. 
Dersom elevene ikke behersker ”språkhandlingene, de informative og resonnerende og 
argumentative”, så er de ikke i stand til å overføre språktrekk fra modelltekstene til sine egne 
tekster. 

”Sara”: Ja, jeg har jo veldig lettvinte elever, og veldig liten gruppe, så jeg kan jo 
egentlig bare gjøre alt som jeg vil. Men de er jo, hmmm, ja, hvilke forutsetninger? Jeg 
tenker du mener, liksom, hvordan de må være forberedt? Eller hva de gjør? 
 
Intervjuer: Ja, eller, hvordan, er det noe du tar særlig hensyn til når du planlegger 
undervisningsøkten? 
 
”Sara”: Ehh, ja, det som er, jeg har en veldig liten klasse, så det som jeg er veldig 
opptatt er at jeg hele tiden skal liksom prøve å finne ut av om de skjønner det jeg 
egentlig mener (…) Ja, så prøver jeg hele tiden å sjekke for liksom, forståelse, fordi, jeg 
føler at, ja, det er veldig vanskelig å forutsi hva, det gjelder alle elever, ikke bare mine 
elever, hva de kommer til å forstå og ikke. Det er liksom før det går inn 
 
Intervjuer: For å liksom... få dynamikk, dynamisk undervisning 
 



	 57	

”Sara”: Ja, for liksom, modelltekster er liksom, noe som veldig mange må forstå veldig 
mye for å kunne få noe ut av det, da (…) For du må liksom forstå teksten, så må du 
liksom forstå at du må kunne kopiere den 

”Sofie” forutsetter at elevene er innstilt på å delta aktivt i timen og viser forståelse for at 
skriving er en tidkrevende prosess. Hun opplever at mange av elevene hennes blir stressa av 
åpne oppgavetyper, noe som også kom til syne da de måtte formulere egne problemstillinger 
til fordypningsoppgaven. Hun legger til at modelltekstsamtalen er en ”veldig god øvelse, og, 
som de absolutt trenger på universitetet”. 

Intervjuer: Fint, ja, så er det mer generelt om undervisningen, hvilke forutsetninger 
setter du til klassen, for å gjennomføre denne typen undervisning? 
 
”Sofie”: Det må jo være at de er mottagelige for å bruke tid på det (…) Og at de er 
aktive i timen, at vi går igjennom, veldig ofte da, avsnitt for avsnitt, at vi ser på, hva er 
det som er bra med den innledningen her, for eksempel (…) At de er delaktige (…) Og, 
også dette med å gjenkjenne for eksempel en dårlig formulering 

”Kari” har noen minoritetsspråklige elever i sin klasse. Dette må hun ta høyde for da hun 
planlegger undervisningen, især modelltekster og teksttyper som argumentative tekster. 

Intervjuer: Ja. Hvilke forutsetninger setter du til klassen for å kunne gjennomføre 
denne typen undervisning. Føler du det er noen særlige hensyn du tar mens du 
planlegger undervisningen? 
 
”Kari”: Ehm, jeg har jo en klasse med, hvor det er fire elever som har annen bakgrunn 
enn norsk, altså de snakker godt norsk, men det er klart, men de blir vurdert etter egen 
læreplan (…)Så de hensyn jeg tar, er ofte, kanskje forklare dem andre ting som er en 
selvfølge for norske elever, da. Med skriving, kanskje ord som kan være vanskelige. 
(…) Også er jeg veldig nøye på at om jeg skal bruke modelltekster, og da 
argumenterende tekster, at jeg er litt sånn på, hvilket tema man skal bruke. Kanskje, 
hva skal man si? Som sagt så prøver jeg å finne noe som angår dem. Men andre ganger 
så prøver jeg å finne temaer, som hva skal jeg si, som politiske temaer som kan være 
vanskelige, da. For man må bruke mye tid på research og sånn 

Videre fortsetter hun med å forklare at dette løser hun nokså diskret ved å spørre dem 

individuelt underveis i økten. I tillegg til dette har disse elevene en ekstra økt med 

norskundervisning i uka, der de har muligheten til å få ekstra hjelp med oppgavene de jobber 

med i undervisningen. ”Anne” stiller krav til tempo i undervisningen ovenfor sine elever. 

Hun ønsket å gjennomgå to teksttyper i løpet av undervisningsøkten, men gir uttrykk for at 

hun ikke rakk dette denne gangen. Her må det tas høyde for at hun undervurderte lengden på 

modelltekstene. 

”Anne”: Mhm, jeg hadde også så veldig lyst til at vi skulle rekke to, sånn at du får det 
som en bredde, men, det, litt avhengig av klasse og type oppgave, så vil det noen 
ganger gå helt fint, andre ganger ikke (…)En vg3 klasse som jeg hadde for 2 år siden, 
de ville, de ville ha håndtert tempoet i den økta her (…) Men, mens her, så bruker de 
lenger tid på å lese tekstvedlegg, og, sånt, men det kommer med trening (…) Denne 
klassen jeg tenkte på mens jeg sa det, de ble veldig gode på å vurdere modelltekster 
etterhvert, men vi gjorde det mye 

”Anne” legger til at med mengdetrening er denne formen for undervisning lettere å 

gjennomføre. 
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Det fremgår av undersøkelsen at lærerne er veldig bevisste på å tilby elevene støtte underveis 

i undervisningen, og kommunisere med elevene gjennom hvert ledd. Det var stor variasjon i 

hvilke forutsetninger deltakerne hadde for å kunne gjennomføre en økt med modelltekster. 

Det er likevel to fellestrekk som går igjen. Det ene er at undervisningen må gjøres på 

elevenes premisser. Det andre fellestrekket var at alle deltakerne var opptatt av at elevene 

viste forståelse. For at undervisningen skulle lykkes, var det viktig at elevene forsto formålet 

med øvelsen, enten det gjaldt sjangertrekk, innhold, vanskelige ord eller vurdering av teksten.  

 

4.5 Didaktisk frihet 
4.5.1 Refleksjoner over egen praksis 
Som en konsekvens av friheten knyttet til valg av metode, har jeg bedt informantene om å 

redegjøre for valgene de har tatt under planleggingen av undervisningen. ”Maja” opplever at 

denne friheten fører til stor variasjon av hva lærerne vektlegger. Hun fortsetter med å 

begrunne at ”og det er klart at det kan gi utslag, hvis vi tenker på vg3 eksamen (…) samtidig 

blir hun provosert over at noen lærere, som ikke benytter prosesskriving (…) verken orker 

eller gidder å bruke energi eller har orka å sette seg inn i det, på en måte, de, som jeg også vet 

bruker mye mindre tid enn meg på retting, hadde jo helt strålende resultater med klassen sin”. 

Da sitter hun igjen med et spørsmål om undervisningen har noen faktisk effekt, eller om det 

kun er et utslag av hvilken type sensor elevene får på eksamen. 

”Maja”: Det er litt sånn, varierende, og det er ikke alltid, kanskje, brukt så mye tid på å 
forske på sin egen praksis, så det er ikke alltid jeg har klart å tenke gjennom hvorfor det 
har blitt som det har blitt, heller 
 

Hun fortsetter med å forklare at lærere blir oppfordret til å være kritiske til sin egen praksis,  

endre sin egen praksis og jobbe målrettet for å forbedre sin egen praksis. Dette syntes hun er 

vanskelig å måle. Avslutningsvis legger hun til at selv om hun syntes det er vanskelig å måle, 

så er ”80%” av tilbakemeldingene fra elevene utelukkende positive. 

”Sara” setter veldig stor pris på den metodiske friheten, og understreker at hun tviler på at det 
finnes noen andre yrker der man har muligheten til å være seg selv til den grad man kan som 
lærer. 

”Sara”: At man ikke er nødt til å følge et opplegg føler blir for sånn… jeg burde 
sikkert ha snakka mer om de språkhandlingene, de informative og resonnerende og 
argumentative og sånn, men jeg kan bruke det når jeg føler meg klar for det, eller 
skjønner du? At det liksom, jeg trenger ikke å gjøre ting jeg ikke føler er, en del av den 
naturlige personen som jeg er 

Videre vektlegger hun aspekter av lærerrollen som går langt utenom det som kan betegnes 

som didaktikk. Avslutningsvis reflekterer hun over om man noensinne kan være forberedt 
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”nok”, og at ”hun aldri er bedre forberedt med dem”. ”Sara” uttrykker senere i intervjuet at 

hun tror ulike mål, som modelltekster, bidrar til skoleutvikling. 

”Sara”: At du har godt klassemiljø, at du skaper gode relasjoner og har den gode 
klasseromsdialogen, og det er jo veldig sånn, løsrevet fra opplegg og sånt (…) det 
handler om andre ting enn bare didaktikk 

”Sofie” innrømmer at hun syntes undervisningsøkten var lærerstyrt i stor grad. Elevene kunne 

ha fått mer tid til å skrive individuelt. 

[14:16:58.03] ”Sofie”: Heh, kanskje at de skulle ha fått jobbe litt mer selv, med å 
skrive for eksempel et alternativt avsnitt eller en alternativ innledning (…) Men jeg 
syntes også, at det er like så nyttig og relevant å gjøre det felles, på tavla 

Som hun nevnte tidligere i intervjuet, så blir mange elever demotiverte av å måtte skrive mye. 

En gjennomgang i fellesskap har en lavere terskel for deltakelse og motivasjon. 

”Kari” har ikke så mange innvendinger over sin undervisningsøkt, etter å ha gjennomført 

undervisningen i to ulike norskklasser. Ved nærmere ettertanke legger hun til at elevene 

kunne ha fått mer tid i førskrivingsfasen. 

Intervjuer: Mhm. Men, nå som du har erfaringen av å ha gjennomgått det en gang, er 
det noe du hadde ønsket å legge til, i tillegg? 
 
[11:32:52.06] ”Kari”: Ehm, da må jeg tenke litt. Legge til... Kanskje litt mer om 
bakgrunns infoen for disse innleggene.  
 

”Anne” innrømmer at undervisningsøkten kunne ha hatt større utbytte av å fokusere på færre 

ting samtidig. 

”Anne”: Hmm, nei, strukturen på det, det er en struktur jeg har brukt mange ganger, i 
ulike sammenhenger, den kan jeg gjerne kopiere, men jeg tror jeg skal nok gjøre et 
bedre valg på lengde på tekster, og mer en sånn, kanskje komprimere litt hva slags type 
instrukser de får. Kanskje de heller, ja, kanskje jeg burde si at nå skal vi bare 
konsentrere oss om innhold, eller struktur eller språk, eller noe annet. Litt for åpent 
med en sånn fellesvurdering der vi skal se på alt, men det er klart at mange av dem i 
den klassen her vil jo det, de er jo opptatt av forskjellige ting, sant, noen som ser på 
kilder, det er ikke riktig kildestil, mens andre ser på dårlige setninger, eller, men du 
spurte jo egentlig om hva jeg skulle ha tatt med meg, og brukt på nytt? Jeg tror nok jeg 
hadde tatt den biten om kortsvarsoppgaven slik det ble. Fordi, der fikk vi på en måte tid 
til å, fordi, modellteksten er såpass kort så får vi på en måte tid til å studere den 
grundig, da. Og det tror jeg gir et bedre utbytte enn når vi må forholde oss til en fire 
sider lang tekst, da 

Selv om strukturen er velkjent, kan undervisningsøkten bli svært krevende dersom man skal 

dekke veldig mange aspekter av skriveprosessen samtidig. ”Anne” syntes det er utfordrende å 

dekonstruere ulike deler av teksten samtidig på elevenes premisser. Dette kan løses ved å 

rette oppmerksomheten mot en del av teksten av gangen. 

Alle deltakerne hadde kritiske innvendinger mot sin egen praksis. Det var konsensus blant 

lærerne om at elevene hadde hatt nytte av å skrive selv mot slutten av timen. Lesing av 
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tekstvedlegg og modelltekster, etterfulgt av helklassesamtale er en veldig tidsoppslukende 

prosess. Det kan være enkelt å undervurdere hvor lang tid elevene trenger på å lese. En av 

deltakerne mener at det kan være en god fremgangsmåte å lese modellteksten i plenum for å 

spare tid. 

4.5.2 Hvorvidt lærerne valgte å inkludere vurderingsmatrisen fra 

undervisningsressursen 
Undervisningsressursen (Skrivesenteret, 2017) hadde med vurderingsmatrise til hver 

modelltekst som lærerne kunne velge å inkludere. Ressursen i seg selv oppfordret til at 

elevene begynte med ukommentert versjon av modellteksten, før man gjennomgår 

sensorkommentarene og vurderingsmatrisen i plenum. ”Maja” innrømmer at dette ikke er noe 

hun prioriterte i undervisningsøkten. 

Intervjuer: Bruker du mye tid på å gå gjennom vurderingskriteriene med klassen? 
 
”Maja”: Antageligvis, så, bruker jeg kanskje for lite, men samtidig, så syntes jo 
elevene at det er dritkjedelig (…) Hehe, det er ganske enkelt. Og avansert språk, og ja, 
så det er alltid, hvert fall hvis jeg følger en klasse fra vg1, da, så begynner, da har jeg 
som regel, forenklet, vurderingskriterier 

Hun forteller videre at hun pleier å gå gjennom vurderingsmatrisen den første gangen hun 

bruker dem, og pleier å ”gule ut” i matrisen når hun benytter seg av videovurdering. Hun 

avslutter å reflektere ved å si ”jeg kunne kanskje være flinkere til å gjøre det, men samtidig så 

er jeg usikker på hvor mye utbytte av det også” da de har så avansert språk som ikke alltid er 

tydelig for elevene. ”Sara” erfarer det samme. 

”Sara”: Nei, jeg syntes den er altfor avansert. Det blir bare... da bruker vi hele timen på 
det. Det er så mange ord de ikke kan, og... (…) Ja 
 
Intervjuer: Bare som et oppfølgingsspørsmål, hva er på en måte ditt inntrykk av 
vurderingsmatriser - generelt? Føler du at elevene forstår hva som er på en måte 
forventet av dem? 
 
”Sara”: Jeg pleier å ta det matriser, og sette opp, og kanskje forenkle det til to nivå, 
også si, det her må du ha for å stå, det her må du ha for å få høy måloppnåelse 

I motsetning til de andre informantene, har ”Sofie” vurdert gjennomgangen av matrisen i 

plenum som tidsbesparende, da elevene kan stille spørsmål i fellesskap fremfor å stille 

spørsmålene individuelt. 

”Sofie”: Ja, jeg pleier å gjøre det i plenum, for, jeg føler det, at, man får med alle, pluss 
at det er tidbesparende. Det kunne sikkert, jeg ser for meg nå, rett før eksamen, så skal 
vi sikkert ha en del skriveverksted, og da er det nok mer hensiktsmessig å sitte i mindre 
grupper 



	 61	

”Kari” valgte å bruke avisinnlegg som modelltekst, og derfor utgikk spørsmålet i intervjuet 

hennes. Hun valgte likevel å legge til at hun pleier å bruke forenklede vurderingskriterier i 

alle fag hun underviser i. 

”Kari”: Jeg har noen sånna vurderingskriterier som går på, som er plassert innenfor 
lavt, middels og høy måloppnåelse som går på alt fra struktur til innhold, og språk. Men 
det har de egentlig alltid. Det har de både i engelsk og norsk. 

”Anne” oppgir lite tid som hovedårsaken til at hun ikke gjennomgikk matrisen 

(Skrivesenteret, 2018) i plenum. Hun ble likevel overrasket over hvor mange spørsmål hun 

fikk knyttet til begrep og formuleringer i matrisen. 

”Anne”: Nei, jeg gjorde det ikke fordi vi ikke hadde nok tid, heh. Rett og slett, vi har jo 
snakka om denne typen matriser før, men jeg tror ikke jeg er flink nok til å på en måte 
forklare dem de hva de ulike ordene og formuleringene i matrisa egentlig betyr. Hva er 
ortografi, hva er syntaks, og sånna ting, sant. Jeg ble blant annet spurt om nå i timen når 
de leste den siste modellteksten, hva er en leder? Og det var overraskende mange som 
ikke vet hva en leder, en tidskriftsleder og sånna ting er, da. Og sånna ting er viktige, 
det er bare vg2, jeg bruker heller tid på å forklare slike ting enn å gå veldig detaljert til 
verks når de skal, jeg syntes det blir veldig teknisk, og, ærlig talt litt kjedelig (…) Jeg 
syntes det er viktigere å heller snakke om, dette er språk, og dette er sånn og sånn, ja 

”Anne” poengterer at selv om elevene er kjent med matrisene, inneholder de mange avanserte 

ord og formuleringer elevene ikke er kjent med. Hun syntes at elevene er bedre tjent med å 

fokusere på andre deler av modellteksten som er viktigere for elevenes læring. 

Kun en av deltakerne valgte å lese vurderingsmatrisen i plenum. To av deltakerne har valgt å 

bruke forenklede vurderingskriterier istedenfor. Det er konsensus blant deltakerne om at 

elevene har vanskeligheter med å forstå avanserte ord og begrep i vurderingsmatrisen. 

 

4.5.3 Refleksjoner knyttet til valg av modelltekster 
Som det ble nevnt i introduksjonen av dette kapittelet, hadde deltakerne den didaktiske 

friheten til å velge modelltekstene selv. ”Maja” oppgir at hun valgte sine tidligere elevers 

eksamensbesvarelser, da hun syntes det er lettere å besvare spørsmål når hun kjenner 

konteksten teksten ble skrevet i – eleven som skrev oppgaven og hvilken karakter besvarelsen 

fikk. Hun syntes karakterene i sine egne tidligere elevers besvarelser gjenspeiler hennes egne 

erfaringer som sensor bedre enn modelltekstene fra skrivesenteret (2018). Hun poengterer 

likevel at det kan ha sin egenverdi i å velge modelltekster som ikke fikk høye karakterer på 

eksamen, for å vise hvilke tekstuelle mangler som trekker en besvarelses måloppnåelse. 

”Maja”: Og da kan jeg jo selvfølgelig være litt sånn, har jeg valgt, velger, er det dumt 
å velge gode modelltekster hver gang? (…) Skulle man da også ha valgt de, svake, på 
en måte? (…) I større grad (…) Og det, det kunne jeg jo kanskje, sikkert flere lærere, 
enn meg, som kunne ha gått litt i seg selv og tenkt på (…) Hvor man legger lista, på en 
måte 
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”Sara” valgte å bruke en kortsvarsbesvarelse fra undervisningsressursen (Skrivesenteret, 

2018), men legger til at hun burde ha brukt mindre tid på skriveprosessen, og mer tid på å 

diskutere konteksten modelltekstene inngår i. 

”Sara”: Også ville jeg ha brukt mindre av modellteksten, også kunne, tror jeg, kanskje, 
burde ha hatt, plassert dem litt i kontekst, kanskje, hatt med litt om norrønt og Holberg 
etterpå 
 

”Sofie” valgte å bruke egne elevers tidligere eksamensbesvarelser, som hun har lagret på 

skolens videotek.  

Intervjuer: Hmm, hvor har du hentet oppgavene fra, da? 
 
”Sofie”: Videoteket 
 

”Kari” oppgir å være godt kjent med skrivesenteret, og bruker ofte ressurser derfra i 

undervisningen, men at hun med faglaget sitt pleier å lage egne undervisningsopplegg. Hun 

legger til at denne skolen har et godt lærerkollegium, der de som har jobbet der lenge ofte 

veileder og deler opplegg med nyere lærere. 

”Kari”: Mhm, både fra skrivesenteret (…) Men også fra aviser igjen, hvor vi da går i 
gjennom at de enten har fått kopi, eller har sendt link, eller at jeg har vist den på 
powerpoint, og jeg da liksom har pekt på forskjellige ting, innledning, forskjellige 
argumenter, forskjellige appell former og så videre. Jeg bruker en del modelltekster fra 
forskjellige steder. 

”Anne” oppgir at hun brukte lang tid på å velge ut modelltekster, i tråd med hva de har 

gjennomgått av litteraturhistorie tidligere i år. Hun legger til at disse valgene ble tatt på 

bakgrunn av erfaring med bruk av modelltekster i skriveopplæringen. 

”Anne”: Hmm, også har jeg sånn, gradvis, syntes jeg, blitt mer bevisst på hva som er 
fornuftig bruk, ja, det kan vi jo ta etterpå, da, men det bare noen spesielle utfordringer 
knyttet til de tekstene som var valgt ut til i dag, da, som gjorde at jeg brukte litt tid på å 
velge, eksempler 

Det er ingen konsensus blant lærerne om hvor de foretrekker å hente å modelltekster fra. En 

poengterer å kanskje ikke alltid velge tidligere eksamensbesvarelser med høy måloppnåelse, 

da dette kan være utenfor noen elevers rekkevidde. En annen er opptatt av å velge tekster som 

hun tror elevene syntes er interessante. Deling blant kollegaer ser ut til å være den mest 

utslagsgivende faktoren i valg av modelltekster. 

 

4.6 Andre funn 
I dette underkapittel presenteres andre funn som ble funnet underveis i analysen. 

Datamaterialet i sin helhet består av 3 timer og 8 minutter med intervju på lydopptak, og 
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utgjør til sammen 127 sider, med 26158 ord – og derfor kan ikke alt inkluderes. Derfor har 

jeg plukket ut synspunkter jeg anser som relevante i for å besvare problemstillingen. 

4.6.1 Kritikk av Skrivesenteret 
Alle deltakerne i studien har oppgitt at de kjenner til Skrivesenteret i Trondheim, og har 

benyttet seg av undervisningsressurser og undervisningsopplegg som ligger tilgjengelig der. 

Underveis i intervjuene kom samtlige deltakere med konstruktiv kritikk av de tilgjengelige 

ressursene (Skrivesenteret, 2018). ”Maja” har erfaring som sensor på eksamen, og syntes ikke 

karakterene modelltekstene hadde fått står i samsvar med hennes egne erfaringer. Dette 

syntes hun er problematisk med hensyn til elevenes forventninger. 

”Maja”: Men så er erfaringen min som sensor, for nå har jeg vært sensor i sidemål 
(…)At, elevene ofte blir dømt strengere, ja, at dem blir vurdert strengere på eksamen 
enn de karakterene som er satt liksom, på de besvarelsene som ligger på skrivesenteret, 
og det syntes jeg for så vidt er spennende å snakke med elevene om, også da (…) Men 
med kreativ tekst, det syntes jeg, den som ligger på skrivesenteret, kanskje har fått litt i 
overkant av god, i karakter, av hva min erfaring tilsier 

I likhet med ”Maja” problematiserer ”Sofie” bruken av modelltekster som en metode som 

slår ut feil, da selv de beste eksempeltekstene (Skrivesenteret, 2018) inneholder feil og 

mangler, som kan overføres til elevene. 

 ”Sofie”: Og det er jo kanskje litt, der modellteksten, som metode, slår ut litt feil, fordi  
de tenker at, okei, de kan jo nesten bare skrive den av da, og følge en sikker, der den er 
relevant (…) Men en modelltekst, er jo en elevtekst, som er et godt eksempel, og de vi 
leser, alle som har fått 6ere, de har jo, det er jo også ting der som kan trekke ned 
(…)Nei, ikke direkte negative, men det er, det er dumt at de, at de etterspør en fasit, så 
mye 

Mot slutten av intervjuene så problematiserer ”Anne” alderen på modelltekstene som ligger 

tilgjengelig på undervisningsressursen (Skrivesenteret, 2018). Når lærerne ikke har kjennskap 

til bestillingsverb som kan dukke opp på eksamen, er det vanskelig å forberede elevene godt 

til en avsluttende eksamen. Hun etterspør nyere eksamensbesvarelser som modelltekst. 

”Anne”: Hmm, jeg tenkte på alderen, på modelltekster, den syntes jeg er en utfordring. 
Fordi at skrivesenteret sine modelltekster de er snart 4, 5 år gamle (…) Og, nå husker 
jeg ikke, nå har jeg ikke fullstendig oversikt, så jeg husker ikke om det er modelltekster 
på den, men den kortsvarsoppgave typen om, skriv en argumenterende tekst, den om å 
overbevise, den kom liksom, bare, bardus på oss alle, egentlig, da den kom første 
gangen (…) Og da, altså det må være forutsigbart hva slags type tekster som kommer, 
og hvis det kommer nye, altså ny teksttype med nye bestillingsverb, som det ikke finnes 
modelltekster på, så blir det vanskelig å undervise på den biten der, da. Og ikke minst, 
at den, altså, hvis modelltekstene, hvis de kan på en måte oppdatere den tanken, altså, 
ikke ta vekk det som er der, for det er jo bra, men, liksom, legge til, noen nye sett, så 
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kan man aktualisere det i litt større grad, da (…) Dette her kom på eksamen i fjor, se 
her på et eksempel 

Dersom læreren ikke er kjent med bestillingsverbene  som kan komme på eksamen, er det 

veldig utfordrende å få elevene til å føle seg godt forberedt til eksamen. 

To deltakere i studien påpeker at tidligere eksamensbesvarelser er fortsatt kun elevsvar, og vil 

inneholder feil og mangler. Det kan være vanskelig å fremstille dette på en god måte ovenfor 

elevene, da deltakerne oppfatter at elevene vil ha noe som tilsvarer en fasit. Som det ble 

nevnt tidligere, så kan læreren konstruere en tilnærming til en slik tekst. Det kan likevel 

fungere i mot sin hensikt, hvis ”lista” ligger for høyt. En annen deltaker ønsker nyere 

eksamensbesvarelser tilgjengelig, med tanke på at modelltekstene til undervisningsressursen 

er 4 år gamle. Hun legger til at hun ikke ønsker å fjerne de som allerede eksisterer, men legge 

til noen nyere besvarelser som står i tråd med revisjonen av læreplanen og med den 

kommende læreplanen. 
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5 Diskusjon 
5.1 Introduksjon 
Oppgavens problemstilling er ”hvordan opplever lærere å bruke modelltekster i 

skriveopplæringen?”, som blir støttet opp av fire forskningsspørsmål om  (1) ”i hvor stor grad 

tidligere eksamensbesvarelser som modelltekst”, (2) ”kan eksamensbesvarelser i andre fag 

enn norsk være nyttige for å modellere skriving”, (3) hvilke utfordringer kan knyttes til 

bruken av modelltekst i skriveopplæringen” og (4) ”hvordan påvirker lærernes didaktiske 

frihet deres planlegging av undervisningen?”. I dette kapittelet skal jeg diskutere studiens 

funnene i analysen opp mot relevant teori, for å sammenligne lærernes valg og begrunnelser 

mot den eksisterende forskningen om modelltekster og literacy i undervisningen. 

 

Studiens deltakere var enstemmige for at modelltekster er en god undervisningsform i 

skriveopplæringen. 

 ”Sofie”: At det er aldri dårlig stemning, hvis man skal ha modelltekst. 
I analysen kom det frem at bruk av modelltekster var en velkjent metode deltakerne bruker i 

undervisningen, særlig mot slutten av vg3. At modelltekster er en velkjent metode lærere 

bruker i undervisningen samsvarer med tidligere forskning, blant annet Blikstad-Balas, Roe 

og Klette (2018), Roe og Helstad (2014) og Haustreis (2013). Håland (2018) problematiserer 

at undervisningen ikke er like systematisk som i blant annet Australia. Modelltekstene velges 

ofte i tråd med det faglagets anbefalinger, enten det er hentet fra skolens tidligere 

elevbesvarelser eller fra nettressurser som Skrivesenteret. I valg av modelltekster tas det 

hensyn til utviklingsnivå. I likhet med all annen undervisning, møtte deltakerne på muligheter 

og utfordringer. 

  Videre skal jeg diskutere hvordan lærerne oppfatter bruken av modelltekster som en 

”mal” for elevene, og belyse aspekter som kan forsvare og utdype hvordan lærerne ser det 

potensiale læringsutbyttet i denne formen for undervisning.  Begrunnelsene deres for 

didaktiske valg, samt utfordringene lærerne selv oppfatter å møte på vil bli sammenlignet 

med kritikk og muligheter som fremkommer av tidligere forskning. Underkategoriene er 

tematisert på samme måte som analysekapittelet. 
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5.2 Empirisk kontekst 
Erfaringsbakgrunnen til deltakerne ser ikke ut ha noen særlig utslag i synet deres på bruken 

av modelltekster i skriveopplæringen. Det er kun en av informantene i studien, ”Maja”, som 

opplever at ”eldre lærere” ikke ”orker eller gidder å sette seg inn i det”, noe som bør ses i lys 

av funnene i undersøkelsen til Møkker, Ottesen og Hertzberg (2010). De hadde en 

undersøkelse i forbindelse med revisjonen av læreplanen, der det kom frem at de nye 

læreplanene gjør det nødvendig med en desentralisering av skolene. Det fremkommer at 

læreplanen åpnet opp for mer didaktisk frihet og ansvar hos skoleledelsen og lærerne for at de 

nasjonale målene faktisk blir anvendt. Med andre ord så formes undervisningspraksisen i stor 

grad av skolekulturen for den gitte skolen, og i enda større grad av den individuelle lærer. 

Norskfaget er det største faget på videregående skole, og som et fortolkningsfag, i tillegg til å 

være et språkfag fører dette til mye retting av tekster – som er en svært tidkrevende prosess. 

Det er ingen kontroversiell nyhet. Det bør dog bli tatt hensyn til i denne sammenheng, da 

bruk av modelltekster ofte medfører skriftlige innleveringer av elevbesvarelser. Dette går ofte 

på bekostning av planlegging av annen undervisning. Den vanligste formen for å dempe 

effekten av dette er å utarbeide tett fagsamarbeid med de andre faglærerne i norsk på skolen. 

Dette åpner opp for mange muligheter dersom dette samarbeidet er godt og gjensidig, men 

kan i verstefall være med på å utvikle en skolekultur der man ”gjør det samme” år etter år. 

Eldre, mer erfarne lærere kan ofte stille seg motvillig til å prøve ut nye ting dersom de 

opplever å få gode resultater med sine eksisterende pedagogiske og fagdidaktiske strategier. 

   Et av de andre hovedfunnene fra analysen er at alle deltakerne benyttet seg av ulike 

former for støtte i skriveopplæringen, blant annet skriverammer – og hvordan fagsamarbeid 

og deling av undervisningsmateriale blant kollegiet er kilden til dette. Til tross for at 

deltakerne har ulike elevgrupper fra ulike studieretninger; ”Maja” og ”Anne” har elever fra 

musikk, dans og drama, ”Sara” har elever fra STS og ”Sofie” og ”Kari” har elever fra 

studiespesialiserende; så er det stor konsensus om mulighetene modelltekster har i 

undervisningen. Til hvilken grad disse mulighetene anvendes, avhenger av lærernes egne 

metodevalg. Metodevalgene ser ut til å være knyttet til faktorer som lærernes tidligere 

erfaringer og kjennskap om sine egne elever. En annen viktig faktor er hvordan 

delingskulturen blant kollegene på skolen er. Dersom man har et godt fagsamarbeid, kan 

dette være en god kilde til gode undervisningopplegg og ressurser – og tidligere anonymiserte 

eksamensbesvarelser fra tidligere elever av skolen, som kan anvendes i fellesretting av 

eksempelvis heldagsprøver eller lignende. 
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5.3 Lærernes syn på ulike aspekter ved bruk av 

modelltekst 
5.3.1 Hvordan lærerne opplever å bruke modelltekster i 

skriveopplæringen 
Alle deltakerne stilte seg stor grad positive til det å bruke modelltekst i skriveopplæringen. 

Dette står i tråd med at tidligere forskning, der bruken av modelltekster blir omtalt som en 

vanlig undervisningspraksis i norsk sammenheng (Blikstad-Balas, Roe og Klette, 2018).  

Selv om læreplanen ikke nevner eksempeltekster før etter revisjonen i 2013, hevder Mette 

Haustreis (2013) at praksisen sannsynligvis har vært kjent for lærere enda lenger.  

Flere av studiens deltakere opplever modelltekstene som nyttige da de kan fungere som en 

”mal” på hvordan tekstene skal se ut, og inneholder eksplisitte sjangertrekk som elevene kan 

imitere. Dette gjenspeiler synet som metastudien til Hillocks (1986) legger frem. ”Sofie” 

fremstiller modelltekstsamtalen som noe elevene liker veldig godt, men advarer at elevene 

kan bli umotiverte av å måtte skrive mye tekst. Bereiter og Scardemalias studie (1986) 

poengterer modelltekstenes potensiale, men at lærerstøtten er essensiell for elevenes 

læringsutbytte. ”Anne” deler dette synet, med å poengtere at modelltekstsamtalen har større 

læringsutbytte enn å bare jobbe i par. Stolareks (1994) studie deler synet om at modelltekster 

i seg selv ikke gir nok støtte for gi utslag på læringsutbyttet. ”Anne” gir i tillegg elevene 

muligheten til å levere teksten de skriver i løpet av undervisningsøkten, som kan knyttes til 

begrepsorientert leseundervisning (Andreassen, 2007), der elevene leverer arbeidet sitt i 

mapper. 

  ”Kari” opplever at bruken av modelltekster i skriveopplæringen som en nyttig og 

spennende metode for å inkludere dagsaktuelle fagtekster i undervisningen. Dette 

fremkommer flere steder i forskningen. Kringstad og Lorentzen (2014) og Hoel (2000) 

understreker at en forutsetning for god skriveopplæring er at elevene kan relatere seg til 

innholdet. Roe (2014) legger til at avisinnlegg står i en særstilling blant fagtekstene, da de er 

dagsaktuelle i en grad lærebøker aldri kan måle seg opp mot, og variasjonen av temaer de 

gjør tilgjengelig for elevene. 
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5.3.2 I hvor stor grad modelltekster brukes i skriveopplæringen 
Studiens deltakere ga uttrykk for at modelltekster var noe de var godt kjent med fra 

utdannelsen, og har benyttet seg av i nokså stor grad i skriveopplæringen. Modelltekster 

benyttes som ”oppskrifter” ved fordypningsoppgaver, tidligere eksamensbesvarelser blir 

benyttet for å vise til sammenhengen mellom struktur og innhold i forkant av skriftlige 

vurderingen. Det var to deltakere i studien som ikke pleier å bruke tidligere 

eksamensbesvarelser som modelltekster. Begge to begrunner dette med at de er under 

oppfattelsen om at eksamensbesvarelsene ikke samsvarer med nivået til elevgruppene sine. 

Som en strategi for nivåtilpasning, har de selv konstruert alternative modelltekster med 

samme formål. Dette bør ses i lys med funnene til Purcell-Gates mfl (2007), som viste liten 

grad av sammenheng mellom elevenes skriveutvikling og eksplisitt sjangeropplæring, men 

viste en klar sammenheng mellom elevenes skriveferdigheter og graden av autensitet. Det at 

læreren har konstruert teksten kan sammenlignes av kritikken innen forskningsmiljøet rettet 

mot ”skolske” tekster. Blikstad-Balas (2016) deler ikke dette synet, da konstruerte 

modelltekster er autentiske i den grad at de også er den del av virkeligheten. Fellestrekket 

blant deltakerne var at alle var opptatte av dybdelæring og forståelse. Dette gjenspeiles i 

deres valg av å ekskludere vurderingsmatrisen fra undervisningsressursen, da det var mer 

formålstjenlig å diskutere vurderingskultur i fellesskap enn å omdefinere avanserte 

formuleringer i vurderingsmatrisen. 

 

5.3.3 Eksamensbesvarelser fra andre fag enn norsk 
Innen skriveforskningen har mye av forskningen vært rettet mot bruken av modelltekster 

innen andre fagdisipliner enn norsk. ”Maja” legger til at hun kanskje er en dårlig kandidat å 

spør, siden hun kun underviser i religion som andrefag, som bare har muntlig eksamen. Men 

hun tror likevel at ”det kan godt hende” at det kan være nyttig for å modellere skriving. Det 

samme gjelder historiefaget. Hun tror det skulle gå helt fint, men påpeker at hun ikke har noe 

erfaring med det selv. Ettersom religion og etikk samt historie er fagdisipliner hun er kjent 

med, kan hun anvende didaktisk fantasi (Fjeldstad, 2006). Dette innebærer at læreren må gå i 

en ømfintlig dialog med elevenes innspill, og forutsetter at læreren behersker sitt fag i den 

grad at man kan stole på sin egen intuisjon. Det krever god faglig innsikt å klare å plukke ut 

tekster som utvikler forståelse og kan fungere som en modeller for teksten (Fjeldstad, 2006).  

Flere studier vektlegger at når lærere klarer å planlegge undervisningen rundt samtaler om 

temaet de jobber med, vil samtalen i seg selv modellere måter å snakke om tekster på. Disse 
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samtalene åpner opp for refleksjon, læring og motivasjon og elevene (Roe, 2014; Allington 

og Johnston, 2002; Applebee mfl, 2003; Dysthe, 1995). Roe poengterer at læringsaktiviteter 

som lesing, skriving, lytting og samtale utfyller og forsterker hverandre gjensidig i 

læringsprosessen (Roe, 2014). 

  ”Sara” tror det kanskje kunne ha vært nyttig med naturfagsrapporter for å forstå 

konseptet med modelltekst. Hun legger til at hun har mange elever som er sterke i realfag. 

Hun legger til at en skriveramme kunne ha fått til å abstrahere modellen ut av modellteksten. 

I norskfaget omhandler det som oftest tolkning, som elevene hennes syntes er ullent. Det 

fremstår som en god mulighet til å kunne beskrive hvordan elevene kan støtte seg på 

modellteksten på en hensiktsmessig måte. Da trenger de en forståelse for at modellteksten 

ikke er en ”fasit” de kan følge, men heller hente inspirasjon fra. Skriverammer blir omtalt 

som god støtte i skriveopplæringen av flere (Aase, 2002; Øgreid, 2016). Ettersom elevene 

hennes er sterke i naturfag, finnes det støtte i forskingen for at naturfagsrapporter og 

rapportskriving (science informational text og science procedural text i studien) kan gi god 

læringsutbytte i skriveopplæringen (Purcell-Gates, 2007). I overført betydning er det ingen 

grunn til at dette argumentet støtter ”Sofies” poeng om å vise norskfagets relevans i andre 

fags eksamensbesvarelser, som samfunnsøkonomi og rettslære. 

  ”Kari” er svært glad i velge tekster som er dags- og samfunnsaktuelle, og trekker opp 

samfunnsfag som sitt forslag til hvilke eksamensbesvarelse fra andre fag enn norsk som kan 

benyttes. Dette står i tråd med forskningen til Winje (2014) som oppfordrer til å bruke 

motstridende verdensbilder i leseopplæring for å utvikle kritisk tenkning. Det står i tråd med 

kompetansemålene til norskfaget i læreplanen. Overrein og Madsen (2014) legger til at fag 

som samfunnsfag og religion og etikk er fagområder som er omgitt av faglige uenigheter. I 

overført betydning kan det være en god kilde til fagtekster med motstridende opplysninger 

som kan brukes til å trene elevenes kritiske sans. 

  ”Sofie” mener at eksamensbesvarelser i andre fag kan benyttes for å vise at norskfaget 

er relevant. Så legger hun til at det spiller ingen rolle om de skal studere samfunnsøkonomi 

eller jus, de må jo kunne lese og skrive. Hun mener videre at modelltekst som metode kan 

fungere i alle fag, særlig til å dekonstruere tekster. 

  ”Anne” stiller seg svært positiv til å bruke eksamensbesvarelser fra andre fag. 

Psykologi, for eksempel. Hun legger til at engelsk har en del fellestrekk med norskfaget, selv 

om England har en annen type akademisk skrivetradisjon. Innen utdanningssystemet er 

kunnskap organisert i ulike fag. Innenfor de ulike fagfeltene, og deres respektive 

vitenskapsdisipliner er det mange ulike, særegne måter å forholde seg til språk på, og bruke 
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språket på. De har med andre ord egne tekstpraksiser (Lundqvist mfl, 2013). Dette står i tråd 

med undersøkelsene til Shanahan og Shanahan (2014), som oppdaget hvor ulikt en kjemiker, 

en historiker og en matematiker leste tekster innen sine egne fagfelt. 

 

5.3.4 Hvilke utfordringer som knyttes til bruken av modelltekster i 

skriveopplæringen 
”Maja” trekker opp at modelltekstsamtaler er ganske tidkrevende, særlig hvis man skal 

fokusere på dybdelæring. Dette gjenspeiler uttalelsene til Gee (2003), som påpeker at læring 

trenger en viss avstand til elevenes hverdag og livsverden. Dette kaller han meta-lingvistisk 

bevissthet, som kan ses på som en form for literacy. Videre poengterer han at elever begynner 

på skolen med ulike forkunnskaper. Dette utgjør det han kaller primær Diskursen (sic). Et av 

skriveopplæringens sentrale mål er å utvikle sekundær Diskursen (sic), som han beskriver 

som møtet mellom det allerede kjente med en ny/ukjent måte å tenke på. Olson (1994) legger 

til grunn at det ikke holder å bare kjenne til ordene, men at elevene må aktivt delta i 

diskursen. Kringstad og Lorentzen (2014) mener at gjennom lærerens presentasjon av 

hvordan modelltekster plukkes fra hverandre, dekonstrueres, gjennom diskusjon om de 

språklige valgene i plenum – bidrar dette til å øke elevenes meta-bevissthet og metaspråk. 

Målet om dybdelæring er langt mer omfattende enn temaet denne masteroppgaven handler 

om. Det er heller ikke et kontroversielt utsagn å påstå at tilnærminger for å oppnå 

dybdelæring ofte er langt mer tidkrevende enn andre mål, som krever mindre grad av meta-

bevissthet og metaspråk. Selve undervisningsformen i seg selv legger opp til at man må 

snakke om skriveprosessen under dekonstruksjonen av modellteksten. Da dette må tilpasses 

elevenes premisser og nivå, vil det alltid være en ømfintlig prosess. 

  ”Sara” opplever tekstmengden i undervisningsressursen (Skrivesenter, 2018) som 

overveldende, da hun i tillegg må ha oversikt over litteraturhistorien modellteksten er knyttet 

til, overføre det til en annen kontekst og forholde seg til de ulike dokumentene. Dette synet 

kan det være lurt å diskutere med elevene sine, og vise strategier for å dele opp materialet til 

mindre deler, og jobbe med det over en lenger periode. Denne typen samtaler åpner opp for 

refleksjon, læring og motivasjon, i tråd med forskning (Roe, 2014; Allington og Johnston, 

2002; Applebee mfl, 2003; Dysthe, 1995). 

  ”Sofie” syntes det mest krevende med denne formen undervisning er å lære elevene 

evnen til å skrive gode formuleringer, særlig når hun må omformulere uforberedt på stående 

fot. Slike samtaler må gå på elevenes premisser og forutsetninger. Fjeldstad (2006) kaller 



	 71	

dette for didaktisk fantasi, og det erverves gjennom erfaring. Hun gir likevel uttrykk for at 

elevene setter stor pris på dette, og var veldig fornøyd med undervisningsøkten. 

  ”Kari” problematiserer at noen elever ikke klarer å plassere alt innenfor rammene i en 

skriveramme. Mye av kritikken rettet mot skriverammer er at det setter en demper for 

elevenes kreativitet. Blikstad-Balas (2014) poengterer at elevene bør bli tilbudt en 

skriveramme som støtte, og bør aldri tvinges inn i en. ”Karis” løsning er å diskutere dette 

med elevene, noe som gjør at skriverammen kan ses på som en støtte i modelltekstsamtalen. 

  ”Anne” kommer inn på samme tema, ved å nevne at det som er god skrivestøtte for 

noen elever blir oppfattet som en skrivesperre for andre. Hun syntes nivåtilpasning er veldig 

utfordrende i arbeidet med modelltekstene. Gee (2003) påpeker at elever begynner med ulike 

forkunnskaper på skolen, og at det er først når elevene møter på noe ukjent at de kan 

distanserere seg fra emnet i den grad at man har lagt forutsetningene for læring. I likhet med 

resonnementet til ”Kari” påpeker ”Anne” at det er bedre at noen elever støtter seg på for 

eksempel typiske innganger til en innledning fra en skriveramme enn å ikke skrive i det 

heletatt. Lærerne i studien til Helstad og Hertzberg (2013) opplevde det som helt 

uproblematisk å tilby elevene en ”oppskrift”. 

5.4 Støtte i skriveopplæringen 
I analysen kom det frem at alle deltakerne av studien benyttet seg av ulike former for støtte i 

modelltekstsamtalen. I dette delkapittelet skal disse formene for støtte bli sammenlignet med 

skrivestøtte slik det fremgår i teorikapittelet. 

 

5.4.1 Metodefrihet 
Forskningen vektlegger at elevene trenger en annen form for støtte, for eksempel en lærers 

instruksjon, veiledning og forklaring (Stolarek, 1994). Dette gjenspeiles i analysen av 

datamaterialet. ”Maja” benytter seg av videovurdering, som hun oppfatter som et 

tidsbesparende tiltak. Denne formen vurdering er veldig nyttig for å få elevene til å visuelt se 

hvordan læreren går frem i rettingen av en tekst. Ved formelle vurderinger, med karakter, er 

elevene ofte er opptatt av karakteren enn tilbakemeldingen og begrunnelsen for karakteren. 

Dette er en fin inngangsvinkel for å gå gjennom teksten med eleven, for å se på 

tekstelementene i detalj før eleven får vite karakteren. Dette kan overføres til selve ”vuggen” 

modelltekster i skriveopplæringen som metode oppsto i. Martin og Rothery (1980, 1981) 

ønsket seg en mer tekstnær tilnærming til sjangerundervisning i skolene. I tillegg til dette 

opplyser ”Maja” at hun har benyttet seg av presskriving som støtte. Det er en fin metode for å 
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løsrive elever fra modellteksten de støtter seg på ellers i løpet av undervisningsøkten. Dette 

”tvinger” eleven til å måtte skrive sine egne tanker, og fremmer utviklingen av evner knyttet 

til selvstendighet – som i seg selv er en form for støtte i form av prosessorientert skriving. 

  ”Sara” og ”Kari” benytter seg av skriverammer som støtte. En skriveramme er 

mønstre som foreslår hensiktsmessige måter å skrive på, gjennom å vise til en overordnet 

tekststruktur og presentere konkrete måter å starte setninger på. Mønstrene kan i tillegg 

brukes som tekstbindere eller overganger til neste avsnitt (Øgreid, 2016). Det finnes flere 

studier som støtter synet om at elever kan ha nytte av konkrete rammer når de skal produsere 

egen tekst i ulike fag (Helstad og Hertzberg, 2013; Håland, 2013; Riley og Reedy, 2005; 

Øgreid, 2016). Denne metoden har god dekning i både læreplan og i forskningsmiljøet. 

 Alle deltakerne i studien har vektlagt modelltekstsamtalen (Håland, 2018), eller 

tekstsamtaler (Callaghan og Rothery, 1988; Cope og Kalantzis, 1993; Rose og Martin, 2003). 

Undervisningen ble i stor grad blitt gjennomført med å dele økten inn i tre deler av 

deltakerne, slik undervisningsressursen (Skrivesenteret, 2018) foreslår. Callaghan og Rothery 

(1988) kaller denne modellen for ”the curriculum circle”, der læreren først modellerer, før 

læreren samskriver med elevene. Til slutt skriver elevene individuelt. Ikke alle lærerne rakk å 

la elevene skrive individuelt, og valgte å prioritere samskriving og diskusjon. Dette skyldes at 

undervisningen ble utført i forkant av heldagsprøver, som i overført betydning oppfyller den 

siste delen av sirkelen. Dette har flere likhetstrekk med McLaughlin og Allens (2002) 

tretrinnsmodell, som vektlegger skriving i fellesskap som den viktigste fasen av 

undervisningen. Dette åpner opp for lærerstyrt helklassesamtale (Klette, 2013), der læreren 

”tenker høyt” (Gordon og Pearson, 1983, i Roe, 2014). Denne formen for undervisning er 

godt egnet for å øke elevenes metaspråk (Kringstad og Lorentzen, 2014). ”Sofie” ga elevene 

tid til å skrive individuelt, og ga elevene muligheten til å levere teksten på slutten av timen. 

Denne formen for undervisning deler mange likhetstrekk med begrepsorientert lesing 

(Andreassen, 2007). 

  ”Sara” syntes det var krevende å få til en diskusjon. Freire (1989; Freire og Maceido, 

1987; i Blikstad-Balas, 2016) advarer mot undervisning uten diskusjon, da dette krever 

minimalt med kritisk tankegang fra elevene, og minsker læringsutbyttet. Hun ga likevel 

uttrykk for at elevene begynte å vise tegn til økt kunnskap om litteraturhistorien i løpet av 

økten.	

		 Målet med denne studien har vært å undersøke og kartlegge hvilke syn norsklærere 

har om bruk av modelltekster i skriveopplæringen på videregående skole. Gjennom studiens 

forskningsspørsmål har jeg undersøkt hvilke muligheter og utfordringer lærerne forbinder 
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med modelltekstundervisning, hvilke tekster de velger til undervisningen og hvilke didaktiske 

begrunnelser de har for valgene de har tatt. Slik det har blitt diskutert i dette kapittelet, kan 

lærernes erfaringer kan i stor grad overføres til den eksisterende forskningen om temaet. 

 

5.4.2 Oppsummering 
Et av de andre hovedfunnene fra analysen er at alle deltakerne benyttet seg av ulike former 

for støtte i skriveopplæringen, blant annet skriverammer – og hvordan fagsamarbeid og 

deling av undervisningsmateriale blant kollegiet er kilden til dette. Til tross for at deltakerne 

har ulike elevgrupper fra ulike studieretninger; ”Maja” og ”Anne” har elever fra musikk, dans 

og drama, ”Sara” har elever fra STS og ”Sofie” og ”Kari” har elever fra 

studiespesialiserende; så er det stor konsensus om mulighetene modelltekster har i 

undervisningen. Til hvilken grad disse mulighetene anvendes, avhenger av lærernes egne 

metodevalg. Metodevalgene ser ut til å være knyttet til faktorer som lærernes tidligere 

erfaringer og kjennskap om sine egne elever. En annen viktig faktor er hvordan 

delingskulturen blant kollegene på skolen er. 

   Alle deltakerne stilte seg stor grad positive til det å bruke modelltekst i 

skriveopplæringen. Dette står i tråd med at tidligere forskning, der bruken av modelltekster 

blir omtalt som en vanlig undervisningspraksis i norsk sammenheng (Blikstad-Balas, Roe og 

Klette, 2018).   

  Studiens deltakere ga uttrykk for at modelltekster var noe de var godt kjent med fra 

utdannelsen, og har benyttet seg av i nokså stor grad i skriveopplæringen. Modelltekster 

benyttes som ”oppskrifter” ved fordypningsoppgaver, tidligere eksamensbesvarelser blir 

benyttet for å vise til sammenhengen mellom struktur og innhold i forkant av skriftlige 

vurderingen. Det var to deltakere i studien som ikke pleier å bruke tidligere 

eksamensbesvarelser som modelltekster. Begge to begrunner dette med at de er under 

oppfattelsen om at eksamensbesvarelsene ikke samsvarer med nivået til elevgruppene sine. 

Som en strategi for nivåtilpasning, har de selv konstruert alternative modelltekster med 

samme formål. 

  Deltakerne stilte seg positive til bruken av eksamensoppgaver fra andre fag, men 

ingen hadde noe erfaring med å bruke det. Dette finnes det heller ingen spesifikk forskning 

på, selv om forskningen ofte viser til modelltekster i tverrfaglige sammenhenger. 

 I analysen kom det frem at alle deltakerne av studien benyttet seg av ulike former for 

støtte i modelltekstsamtalen. Alle formene for skrivestøtte har belegg i teori. 
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6 Avslutning 
Målet med denne studien har vært å undersøke og kartlegge hvilke syn norsklærere har om 

bruk av modelltekster i skriveopplæringen på videregående skole. Gjennom studiens 

forskningsspørsmål har jeg undersøkt hvilke muligheter og utfordringer lærerne forbinder 

med modelltekstundervisning, hvilke tekster de velger til undervisningen og hvilke didaktiske 

begrunnelser de har for valgene de har tatt. Det finnes per i dag relativt lite forskning knyttet 

til dette temaet, så en del av studiens hensikt har vært å kartlegge undervisningspraksisen, for 

å tilføre ytterligere kunnskap til forskningsfeltet.  

 

6.1 Hovedfunn 
De fem lærerne som deltok i studien var stort sett fornøyd med undervisningsformen, da 

elevene får innsikt i hvordan tekster blir vurdert, hvilke tekstelementer og struktur en tekst 

bør bestå av, og kan ha en egenverdi av å repetere og vise relevansen av for eksempel 

litteraturhistorie. En deltaker problematiserte nivåtilpasning, og flere deltakere hadde 

retrospektive vurderinger om hvordan undervisningen kunne ha gitt bedre læringsutbytte i sin 

egen klasse. 

  Lærerne opplevde selv å ha stor didaktisk frihet, som de satte pris på. Alle kom 

likevel med kritiske innvendinger mot sin egen praksis. Eksempler på dette er knyttet til 

tidsbruk, som hvor lite tid elevene fikk til å skrive på egenhånd, eller hvor kort diskusjonen 

om modelltekstene ble. Studiens deltakere benyttet seg av tidligere eksamensoppgaver i stor 

grad. En deltaker valgte å heller bruke avisinnlegg, noe det finnes belegg for i lese- og 

skrivepedagogikken.  

  Elevene er mest interessert i å få konkretisert hva lærer/sensor vektlegger ved 

avsluttende eksamen. Studiens deltakere hadde inntrykk av at elever satte pris på å se 

hvordan andre skriver tekster. 

 

6.1.1 Resultatenes holdbarhet 
Resultatene må ses i lys av at de er erfaringsbaserte, og individuelle for fem ulike 

norsklærere. Selv om det var en konsensus blant deltakerne om at modelltekster var en grei 

kilde til skriveopplæring, som åpner opp for diskusjoner – kan ikke funnene generaliseres. 

  Samtidig er det flere likheter i mine funn som kan sammenlignes med tidligere 

forskning, som bidrar til å styrke funnenes reliabilitet, hvorvidt modelltekster oppleves som 
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autentiske tekster av elevene, og hvordan lærere opplever at i kombinasjon av annen støtte, 

som veiledning eller skriverammer kan bidra til elevenes utvikling av tekstforståelse og 

skriveferdigheter. Det er også noen likheter i de didaktiske valgene deltakerne tok underveis, 

som kan brukes som kan anvendes som praktisk kunnskap av andre lærere og studenter. 

Kvale og Brinkmann (2011) påpeker at likhet kan føre til overførbarhet.  

  Det kan være en verdi i å teste ut i et større utvalg, for å øke validiteten. Samtidig	kan	

det	nåværende	utvalget	kritiseres,	da	deltakerne	består	av	bare	kvinner,	alle	er	fra	Oslo	

og	omegn,	to	av	fem	jobber	sitt	første	år	på	videregående	skole	nivå.	

Forskningsdesignets	største	styrke	og	svakhet	er	at	den	i	stor	grad	baseres	på	

opplevelser	sett	fra	lærerens	perspektiv,	det	hadde	vært	interessant	å	undersøke	og	

sammenligne	med	elevperspektivet.	Denne	studien	fikk	ikke	undersøkt	dette,	da	den	

verken	observerte	klasserommet	under	undervisningsøkten	eller	intervjuet	elevene.		

 

6.2 Didaktiske implikasjoner 
Denne kvalitative studien av fem læreres perspektiv og refleksjoner gir ingen grunnlag for 

sikre konklusjoner. Funnene kan samtidig gi anbefalinger i tråd med det som allerede finnes 

av tidligere forskning. Studien har ikke muligheten til å teste ut deltakernes kritiske 

innvendinger. Funnene gir likevel en liten oversikt, med begrunnelser, om hvilke andre 

hjelpemidler en lærer kan støtte seg på i denne formen for lese- og skriveopplæring. 

Prosessorientert skriveopplæring, bruk av skriverammer og videoundervisning er metoder 

andre har forsket på og skrevet om. 

  I tråd med at norskfaget er det største faget i videregående skole, er det også viktig å 

forske og undersøke litteraturarbeid. På bakgrunn av en læreplanen med stor metodefrihet, og 

lite forskning knyttet til eksempeltekster som blir nevnt eksplitt i LK06, er det viktig at 

forskningsbasert kunnskap om undervisningsformen fremkommer, både for arbeidet av 

operasjonalisering av læreplanmålene og kompetansemål, men også av hvordan 

undervisningen forekommer rent praksis i norske klasserom. Målet med denne 

masteroppgaven er å bidra til kunnskap om erfaringsbaserte didaktiske valg tatt i 

skriveopplæringen knyttet til bruk av modelltekst, samt analytiske innganger for videre 

forskning. Fokuset er lagt på lærerperspektivet i denne oppgaven. Innsikt i denne typen 

forskning kan utgjøre en kunnskapsbasis for andre lærere og studenter i deres planlegging og 

vurdering av egen praksis. 
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  Som forsker, ønsker jeg å fremheve viktigheten av å øke bevisstheten rundt det at 

modelltekster ikke skal brukes til å bare ”kopiere” det andre elever har skrevet under 

tilsvarende vurderingssituasjoner. Samtlige lærere ville vektlegge hvor viktig rolle veiledning 

har i utviklingen av skriveferdigheter. Evnen til å gi god skriveveiledning henger tett sammen 

med det å dele sine erfaringer med kollegaer aktivt, og ha en åpenhet rundt utfordringer man 

møter på i undervisningen.  

  Funnene i denne studien gjelder lærere på videregående skole. De kan også ha en 

overføringsverdi til faglærere i andre fag, men også faglærere på lavere trinn, særlig 

ungdomskolen. Jeg tror at modelltekster vil bli enda mer gjeldende i den kommende 

læreplanen, da den fokuserer på områder som tverrfaglighet og dybdelæring. 

 

6.3 Forslag til videre forskning 
Tverrfaglighet utgjør bare en liten del av denne undersøkelsen. I tråd med den kommende 

læreplanen vil er det rimelig å anta at modelltekster kommer til å bli som støtte i lese- og 

skriveopplæringen på tvers av flere fag, og det skaper en etterspørsel til ny forskning. 

 Bruken av modelltekster er ikke eksklusivt forbeholdt norskfaget, så det er muligheter 

for å utføre tilsvarende studier innen andre fagdisipliner. Denne studien benyttet seg av det 

kvalitative livsverdenintervjuet som metode for datainnsamling. Det finnes noen kvantitative 

undersøkelser på tilsvarende tema, men det finnes mange muligheter for andre metodiske 

innfallsvinkler på å undersøke bruken av modelltekster i lese- og skriveopplæringen. Det 

hadde vært interessant å sammenligne resultatene med elevperspektivet.  

 

 

 



	 77	

Litteraturliste 
Allington, R.L. og Johnston, P.H. (2002). Reading to learn. LEssons from exemplary fourth 

grade classrooms. New York: Guilford 

 

Andrews, R. (1995). Teaching and learning argument. London: Cassell.  

 

Applebee, A.N., Langer, J.A., Nystrand, M. og Gamoran, A. (2003). Discussion-based 

approaches to developing understanding: Classroom instruction and student performance in 

middle and high school English. American Educational Research Journal, 40 (3) 

 

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1984). Learning About Writing from Reading. Written 

Communication, 1(2), 163-188.  

Berge, K. L. (2005). "Tekstkulturer og tekstkvalitet. Studie 6". I K. L. Berge, L. S. Evensen, 

F. Hertzberg & W. Vagle: Ungdommers skrivekompetanse – Bind II: Norskeksamen som 

tekst. Oslo: Universitetsforlaget.  

Blikstad-Balas, M. (2016a). Key challenges of using video when investigating social 

practices in education: Contextualization, magnification, and representation. International 

Journal of Research & Method in Education.  

doi: 10.1080/1743727x.2016.1181162  

 

Blikstad-Balas, M. (2016b). Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget  

 

Blikstad-Balas, M., Roe, A. & Klette, K. (2018). Opportunities to write: An exploration of 

student writing during language arts lessons in Norwegian lower secondary classrooms. 

Written Communication 35(2). doi: https://doi.org/10.1177/0741088317751123  

Braun, V. & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. I H. Cooper (Red.), APA Handbook of 

Research Methods in Psychology: Vol. 2. Research Designs (s. 57–71). Washington D. C.: 

American Psychological Association.  

 

Breivega, K. R. (2003). Vitskaplege argumentasjonsstrategiar. Ein komparativ analyse av 

superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitenskpelege artiklar 



	78	

(Doktorgradsavhandling) Oslo: Norsk Sakprosa og Norsk faglitterær forfatter- og 

oversetterforening. Digital utgave: 

http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/8Breivega -

Vitskaplege-argumentasjonsstrategiar.pdf   

Bueie, A. (2015). Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra 

heldagsprøver i norsk. doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1300 

 

Bueie, A. (2017). «Slike kommentarer er de som hjelper» Elevers forståelse og bruk av 

lærerkommentarer i norskfaget. (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.  

Callaghan, M., Knapp, P., & Noble, G. (1993). Genre in practice. I B. Cope & M. Kalantzis 

(red.), The Power of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing. London: University of 

Pittsburgh.  

 

Callaghan, M., & Rothery, J. (1988). Teaching Factual Writing. A Genre- Based Approach. 

The Report of the DSP Literacy Project Metropolitan East Region. Erskineville: Department 

of School Education.  

 

Charney, D. H. & Carlson, R. (1995). Learning to write in a genre: What student writers take 

from model texts. Research in the Teaching of English, 29(1) 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7.utg). New 

York: Routledge.  

 

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches (4. utg.). Los Angeles, Calif: SAGE.  

 

Dixon, J. & Stratta, L. (1982). Argument: What does it mean to teachers of English? English 

in Education, 16(1)  

Dysthe, O. (1995). Det flerstemmige klasserommet. Skriving og samtale for å lære. Oslo: Ad 

Notam Gyldendal 

Freedman, A. & Pringle, I. (1988). Why Students Can’t Write Arguments. doi: 

10.1111/j.1754-8845.1984.tb00668.x 



	 79	

Freedman, A. & Pringle, I. (1989). Contexts for developing argument. I R. Andrews (red.). 

Narrative and Argument. Milton Keynes: Open University Press.  

 

Gee, J. P. (2003). Opportunity to Learn: a language-based perspective on assessment. 

Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 10(1) 

 

Gentikow, Barbara (2005): Hvordan utforsker man medieerfaringer? Redigert utgave. 

Kristiansand: IJ-Forlaget.  

 

Helstad, K., & Hertzberg, F. (2013). Faste mønstre som læringsstøtte i skriveundervisningen. 

Erfaringer fra et tverrfaglig utviklingsarbeid blant lærere i videregående skole. I A. (red) 

Veum, & D. Skjelbred, Literacy i læringskontekster. Cappelen Damm Akademisk.  

Hertzberg, F. (2011). Skriving i fagene – viktig, riktig og nødvendig. I K. H. Flyum & F. 

Hertzberg (Red.), Skriving i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole. Oslo: 

Universitetsforlaget.  

Hopfenbeck, T.N. (2016). Kap. 5: Vurderingskompetanse & kap. 11: Bruk og misbruk av 

vurderingsdata, i Å lykkes med elevvurdering Oslo: Fagbokforlaget  

Hillocks, G. (1986). Research on written composition: New directions for teaching. Urbana, 

Ill: ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills.  

 

Håland, Anne (2018). Hvordan samtaler lærer og elev om modelltekster? Et bidrag til 

modelltekstdidaktikken. Acta Didactica Norge (12). doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4820  

Håland, Anne (2013). Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet : Ei 

undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg 

i ulike sakprega skrivesituasjonar. (Doktoravhandling). Hentet fra: 

http://hdl.handle.net/11250/185951 

 

Igland, M.A. (2007). Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og skole. Trondheim: 

Tapir Akademisk Forlag 

 



	80	

Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i 

samfunnsvitenskapelig metode (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.  

 

Johannessen, A., Tufte, P. A., & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til 

samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag.  

 

Kress, G. (2012). Materialiseret meningsskabelse: tanker om literacy, læsning og skrivning i 

konteksten af multimodal kommunikation. Viden om læsning.  (nr.12, 2012) 

 

Kronholm-Cederberg, A. (2009). Skolans responskultur som skriftpraktik. Gymnasisters 

berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen. Åbo: Åbo akademis förlag.  

Kjelen, H. (2013). Litteraturundervisning i ungdomsskulen: Kanon, danning og kompetanse 

(Doktorgradsavhandling). NTNU, Trondheim, Norge. Hentet fra: 

http://hdl.handle.net/11250/244244 

 

Kjelen, H. (2014). Litterær kompetanse hos nye lærarstudentar. Norsklæraren, 38(2) 

Kleven, T. A., Tveit, K., & Hjardemaal, F. (2011). Innføring i pedagogisk forskningsmetode: 

en hjelp til kritisk tolking og vurdering. Oslo: Unipub.  

 

Kruuse, E. (2003). Kvalitative forskningsmetoder : i psykologi og beslægtede fag (5. utg.). 

København: Dansk Psykologisk Forlag.  

 

Kringstad, T. Og Kvithyld, T. (2013). Fem prinsipper for god skriveopplæring. Bedre 

Skole(2) 

 

Kringstad, T. & Lorentzen, V. (2013). Skriving på ungdomstrinnet. Fem prinsipper på god 

skriveopplæring. Bedre skole, 2. Hentet fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/BS-2-

13_web_Kringstad_Kvithyld.pdf  

Kringstad, T. & Lorentzen, V. (2014). Et ressurshefte om argumenterende skriving. 

Trondheim: Skrivesenteret. Hentet fra: 

http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/Argumenterende_skriving_BM_skjerm.pdf  

 



	 81	

Kunnskapsdepartementet. (2015). Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og 

forskrift til privatskolelova. Hentet fra www.lovdata.no: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-18-760   

Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Læreplaner 

for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet.  

Kulbrandstad, L. & Landslaget for norskundervisning. (2018). Lesing i utvikling: Teoretiske 

og didaktiske perspektiver (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2010). Det kvalitative forskningsintervjuet. (2.utg). Oslo: 

Gyldendal.  

 

Kringstad, T. & Kvithyld, T. (2013). Kva er fagskriving i norskfaget? Norsklæreren (4) 

Landslaget for norskundervisning (LNU) (2015, 25. september). Teksttyper versus sjangere. 

Se filmen fra seminaret! Hentet 11. februar 2019 fra 

http://www.norskundervisning.no/ukategorisert/2015/09/teksttyper-versus-sjangere-fra- 

sjangerformalisme-til-sjangeranarki/  

Ledin, P. (2001). Genrebegreppet – en forskningsöversikt. Stockholm: Studentlitteratur.  

Luke, A. (2000). Critical literacy in Australia: A Matter of context and standpoint. A Journal 

of Adolescent and Adult Literacy, 43(5) 

 

Lundqvist, E., Säljö, R. Og Östman, L. (2013). Scientific literacy. Teori och praktik. Malmö: 

Gleerups 

 

Løkensgard Hoel, T. (2000). Skrive og samtale: responsgrupper som læringsfellesskap. Oslo: 

Gyldendal Akademisk.  

Macken-Horarik, M. (1998). Exploring the requirements of critical school literacy» I C. 

Frances & R. Misson (red.) Literacy and Schooling. New Challenges, New Possibilities. 

London: Routledge.  



	82	

Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: an interactive approach (3. utg.). Los 

Angeles: Sage.  

 

Mikkelsen, R. & Fladmoe, H. (2009). Lektor - adjunkt - lærer: Artikler for studiet i praktisk- 

pedagogisk utdanning (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.  

 

Møller, J., Ottesen, E., & Hertzberg, F. (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og 

Kunnskapsløftet som styringsform. Hentet fra Acta Didactica Norge Vol. 4 Nr. 1. Art. 15: 

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1055/934   

Maagerø, E. (2015). Den strenge samtalen: tekstsamtalen i sjangerpedagogikken. I H.  

Christensen & R. S. Stokke (red.), Samtalens didaktiske muligheter. Oslo: Gyldendal 

akademisk 

 

Kunnskapsdepartementet [KD]. (2015). Fremtidens skole. (NOU 2015:8). Hentet fra 

https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDF

S.pdf  

Penne, S. (2006). Profesjonsfaget norsk i en endringstid : norsk på ungdomstrinnet : å 

konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster : fagets rolle i et 

identitsperspektiv, i et likhet- og et ulikhetsperspektiv (nr 63). Det utdanningsvitenskapelige 

fakultet, Universitet i Oslo Unipub, Oslo.  

Penne, S. (2012). Elevorientering i et literacy-perspektiv. Morsmålsdidaktiske refleksjoner 

med utgangspunkt i den nordiske skolen. I S. Ongstad (red.), Nordisk morsmålsdidaktikk. 

Forskning, felt og fag. Oslo: Novus 

 

Penne, S. & Skarstein, D. (2015). The L1 subject in a world of increasing individualism. 

Democratic paradoxes in Norwegian L1 classrooms. L1-Educational Studies in Language 

and Literature. doi: 10.17239/L1ESLL-2015.15.01.04 

 

Roe, Astrid. (2014). Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen (3. utg.). Oslo: 

Universitetsforlaget 

 

Roe, A. & K. Helstad. (2014). Den andre skriveopplæringen i Norge - om prosesskriving og 



	 83	

skriving i og på tvers av fag. I R. E. Hvistendahl & A. Roe (red.), Alle tiders norskdidaktiker. 

Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Oslo: Novus forlag.  

Rose, D., & Martin, J. R. (2012). Learning to write, reading to learn: genre, knowledge and 

pedagogy in the Sydney school. London: Equinox.  

Martin, J., & Rothery, J. (1980). Working papers in linguistics (Vol. 1). Sydney: Linguistic 

Departmenst University of Sidney.  

Martin, J., & Rothery, J. (1981). Working papers in linguistics (Vol. 2). Sydney: Linguistic 

Department University of Sydney.  

Sandberg, N., & Aasen, P. (2008). Det nasjonale styringsnivået. Intensjoner, forventninger 

og vurderinger. Delrapport 1. Evaluering av kunnskapsløftet. Oslo: Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning.  

Sector, U. E. (2004). The plurality of literacy and its implications for policies and programs: 

Position paper. United National Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), Paris.  

Silverman, David. (2014). Interpreting Qualitative Data, Methods for Analyzing Talk, Text 

and Interaction. London, Sage, 5th edition  

 

Skrivesenteret (2018). Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa. Hentet 04. 

september 2018 fra: http://www.skrivesenteret.no/prosjekter/eksamensbesvarelser-som-

modelltekster-i-opplaeringa/  

 

Skrivesenteret. (2017). Sirkelen for undervisning og læring. Hentet 19. april 2018 fra: 

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/sirkelen-for-undervisning-og-laering/ 

 

Skrivesenteret. (2013). Skrivetrekanten: videoforedrag med Jon Smidt. Hentet 17. september 

2018 fra http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrekanten-videoforedrag-med- jon-

smidt-ny/  

Skovholt, K. & Veum, A. (2014). Tekstanalyse : ei innføring. Oslo: Cappelen Damm 

akademisk.  



	84	

Smidt, J. (2010). Skriving i alle fag – Innsyn og utspill. Skriveopplæring og skriveforskning. 

Trondheim: Tapir akademisk forlag.  

Shanahan, C. Og Shanahan, T. (2014). Does Disciplinary Literacy Have a Place in 

Elementary School? The Reading Teacher. doi: https://doi.org/10.1002/trtr.1257  

 

Shanahan, T.a.S., C. (2008). Teaching disciplinary literacy to adolescents: Rethinking 

content-area literacy. Hardvard educational Review. doi: 

10.17763/haer.78.1.v62444321p602101 

 

Skjelbred, D. (2013). Tekstkulturer, teksthendelser og skrivehandlinger i skolen. Hva sier 

læreplanene? I N. Askeland og B. Aamotsbakken (red.), Syn for skriving. Oslo: Cappelen 

Damm akademisk 

 

Stolarek, E. A. (1991). Prose modeling; Role of model, description, and explication in 

learning form by expert and novice writers. Ann Arbor: University Microfilms International.  

Thagaard, T. (2009). Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode (3. utg.). 

Bergen: Fagbokforlaget.  

 

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitativ metode (4. utg.). 

Bergen: Fagbokforlaget 

 

Tjora, Aksel. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.  

 

Veum, A. (2015). Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for 

ungdomsskulen gjennom 30 år. I H. Otnes (Red.), Å invitere elever til skriving. Ulike 

perspektiver på skriveoppgaver. (s. 83-101). Bergen: Fagbokforlaget.  

Øgreid, Anne K. (2008). ”Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på 

ungdomstrinnet”, i (Red) Nergård, Mette E. & Tonne, Ingebjørg. Språkdidaktikk for 

norsklærere. Mangfold av språk i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget  

Aase, L. (2002). Norskfaget blir til: Den lærde skolens morsmålsundervisning og 

danningstradisjoner fram til 1870. Bergen: Fagbokforlaget.  



	 85	

Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1: Intervjuguide……………………………….………s.86 

Vedlegg 2: Informasjonsskriv til informantene……….………..s.87 

Vedlegg 3: Godkjennelse fra NSD……………………………..s.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	86	

Vedlegg 1 
Intervjuguide, lærerintervju 
 
Innledning: kort om hvem jeg er, hvorfor jeg er her og hva jeg vil finne ut av. 
 
Om intervjuobjektet: 

1. Kan du fortelle litt om utdanningsbakgrunnen din? 
2. Hvor lang erfaring har du som norsklærer? 
3. Hvor lenge har du hatt [denne] klassen? 
4. Andre undervisningsfag? 

a. Har du samme klasse i andre fag? 
b. Hva syntes du er mest interessant med å undervise i [norsk]faget? 

 
Om modellerende skriving: 

5. Har du tidligere brukt modelltekster i noe tverrfaglig undervisning? 
a. Er det en kultur for å dele erfaringer fra denne typen undervisning med kollegaene 
dine på denne skolen? 
b. Har elevene dine fått tilsvarende oppgaver på prøver [fagdag i norsk]? 
c. Hvilke forutsetninger setter du til klassen før du gjennomfører denne typen 
undervisning? 
d. Har du benyttet deg av tidligere eksamensoppgaver som modelltekst? 
e. Kan eksamensbesvarelser i andre fag enn norsk være nyttige for å modellere 
skriving? Hvorfor/hvorfor ikke? 

6. Hva er dine alternative strategier for å tilrettelegge skriverundervisningen? 
a. Er det noe som kan være utfordrende i dette arbeidet [med bruk av modelltekst]? 

 
Om undervisningsøkten 

7. Hvordan benyttet du deg av modellteksten i økten? 
a. Hva oppfattet du som mest tidkrevende? Hvorfor? 
b. Valgte du å bruke oppgavene til modellteksten uten kommentarer? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 
c. Gjennomgikk du vurderingsmatrisen i plenum? Hvorfor/hvorfor ikke? 
d. Fikk du noen spørsmål knyttet til lærerkommentarene? 

8. Hvordan syntes du [selv at] økten gikk? 
a. Hvilke deler av undervisningsopplegget har du lyst til å bruke igjen? 
b. Hvilke deler av undervisningsopplegget ønsker du å revidere? 

9. Hvordan opplever du friheten [din] med tanke på undervisningsopplegget? 
a. Opplever du noen positive sider ved friheten? Hvilke? 
b. Opplever du noen negative sider ved friheten? Hvilke? 
c. Var det noen spørsmål som gikk igjen? 

10. Hva var det mest utfordrende med denne økten? 
 
Avslutningsvis: 

11. Er det noe du vil legge til helt til slutt? Er det noe du vil legge til som jeg ikke har 
spurt om? 
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Vedlegg 2 
Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Lærerens syn på bruk av modelltekster i skriveopplæringen”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å intervenere 
en undervisningsøkt i norskfaget og undersøke læreres syn på bruk av modelltekster i 
skriverundervisningen. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva 
deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Prosjektet skal undersøke 5 læreres perspektiver om bruk av modelltekst i skriveopplæring, 
samt undersøke fagdidaktiske vurderinger læreren har gjort underveis i undervisningen. 
Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvorvidt disse lærerne selv oppfatter at arbeid 
med modelltekster bidrar til økt tekstforståelse blant elever. Forskningsprosjektet er en 
masteroppgave på 30 studiepoeng, med et omfang på 80-100 sider. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er ansvarlig for prosjektet. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Forskningsprosjektet benytter seg av et bekvemmelighetsutvalg for å komme i kontakt med 
norsklærere på ulike skoler. Utvalget har blitt trukket basert på tilgjengelighet, og kriteriet om 
at de underviser norsk på videregående skole nivå. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Metoden for lærerintervjuet er et semistrukturert personintervju, der spørsmålene er knyttet 
til erfaringer fra en undervisningsøkt i norsk samt lærerens egne fagdidaktiske observasjoner. 
Opplysningene skal registreres elektronisk med lydopptak. I transkripsjonen vil 
personopplysningene anonymiseres. Det er med andre ord kun dine erfaringer som vil kunne 
identifiseres i publikasjonen. 
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  
Prosedyre for dette er å kontakte enten student eller veileder per epost eller telefon. 
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
 
Det vil kun være Markus O. Onniselkä (student) og Vanja R. Jahnsen (veileder) som har 
tilgang på datamaterialet lagret på forskningsserveren. Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes 
i en publikasjon utover at det vil bli beskrevet som 4 ulike norsklærere i Oslo omegn.  
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Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2019. Da skal all intervjudata slettes og notater med 
personopplysninger destrueres. Anonymiserte opplysninger kan lagres på ubestemt tid. 
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har NSD – Norsk senter 
for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 
samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 

• Student: Markus O. Onniselkä, på epost ([NB! Her var min e-post adresse]) eller 
telefon: [NB! Her var mitt telefonnummer]. 

• Veileder: Vanja Røkkum Jahnsen, på epost ([NB! Her var veileders e-post adresse])  
• Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll (personvernombud@uio.no) 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Vanja Røkkum Jahnsen Markus O. Onniselkä 
(Veileder) (student) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Lærerens syn på bruk av modelltekster i 
skriverundervisningen, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

¨ å delta i et lærerintervju 
¨ at opplysninger om meg publiseres slik at mine erfaringer som norsklærer kan 

gjenkjennes  
¨ at mine personopplysninger lagres etter prosjektslutt, til transkripsjon av intervjudata 

 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. juni 
2019. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3 
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