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Sammendrag 

Denne studien undersøker skriving i norskfaget på yrkesfaglige studieprogram. Hensikten er å 

finne ut mer om hvilke skriveoppgaver lærerne gir, hvordan de ønsker at det skal arbeides 

med skriving og hva de mener påvirker skrivingen i norsk på yrkesfag. Den metodiske 

tilnærmingen er kvalitativ, og datamaterialet består av både observasjons- og intervjudata. 

Studiens informanter er tre norsklærere som underviser på yrkesfaglige studieprogram. 

Problemstillingen som besvares i oppgaven er: Hva kjennetegner skrivingen i norskfaget på 

yrkesfag? 

Den tematiske analysen av datamaterialet viser variasjon i både teksttyper og arbeidsmetoder, 

samtidig som det også fremkommer en rekke fellestrekk ved de tre lærernes 

skriveundervisning. For det første er det en tydelig prioritering av praktiske og nyttige tekster, 

i alle klasserommene. Lærernes begrunnelser for valget av skriveoppgaver handler ofte om at 

det er teksttyper og sjangre elevene vil få bruk for i yrkes- eller voksenliv. Analysen viser 

også en utbredt bruk av skriverammer og modelltekster. Dette er verktøy lærerne benytter 

som støtte i skriveprosessen, og brukes spesielt for å hjelpe elevene med å strukturere teksten. 

En utfordring alle de tre lærerne peker på, er den begrensede tiden de har til å drive med 

skriving. Elevene på yrkesfag har kun 90 minutter med norsk i uka, hvilket ifølge lærerne 

fører til at skrivingen blir svært fragmentert.   

Denne oppgaven kommer i tillegg inn på spørsmålet om hva norskfaget på yrkesfag bør være. 

Dette er et tema lærerne i studien viser stort engasjement rundt, og de har svært ulike 

meninger om balansen mellom nytte og dannelse i norskfaget på yrkesfag. 
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som lektor. Jeg har vært heldig som har fått jobbet med yrkesfag og skriving i min 
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Jeg vil også takke mamma og pappa. Det er på grunn av dere at jeg alltid har elsket skolen, og 
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studiepoeng i familien, ikke glem det! Og til deg, Vilde: tusen takk for at du har vært der 
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God lesning! 
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1 Innledning  

1.1 Valg av tema og norskdidaktisk relevans 

Allerede fra første dag, i første klasse, møter elevene en skolehverdag hvor skriving er en 

svært sentral del. Det skrives i alle fag, men norskfaget kan likevel sies å ha et særlig viktig 

ansvar for skriveopplæringen (Utdanningsdirektoratet [Udir], 2013). Videre har skriving 

lenge vært en sentral del av norskfaget og morsmålsopplæringen, og det er et viktig tema i 

norskdidaktisk forsking.  

I senere år har norske skoleelevers skriveferdigheter også blitt vurdert og evaluert, gjennom 

tester som PISA, Skriveprøven og nasjonale prøver i skriving. Selv om slike tester kan si noe 

om hvordan det står til med elevenes skriveferdigheter, sier resultatene lite om hva som 

faktisk skrives i norske klasserom. Prøvene bidrar likevel til å løfte debatten om hva elevene 

bør skrive, og hvordan skriveopplæringen bør foregå.  

Hva elevene bør skrive, henger også sammen med debatten om hva norskfaget skal være og 

hva det skal inneholde. På yrkesfag har norskfaget vært et selvstendig fag, siden innføringen 

av Reform 94. Med denne reformen ble norskfaget løsrevet fra samfunnsfag, samtidig som 

det også ble mer teoretisk (Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet, 1993). Siden den 

gang, har fokuset på yrkesretting av norskfaget økt, spesielt gjennom satsningen på FYR-

prosjektet (Fellesfag, yrkesretting og relevans) (Udir, 2014a). Den pågående fagfornyelsen har 

igjen aktualisert debatten om norskfagets innhold, også på yrkesfaglige studieprogram. I den 

nye læreplanen, skal nye kompetansemål formuleres, og i tillegg skal kjerneelementene i 

hvert enkelt fag defineres. I norskfaget, er skriftlig tekstskaping definert som ett av seks 

kjerneelementer. I forklaringen av hva skriftlig tekstskaping innebærer, fremheves blant annet 

gleden ved å skape tekster, variasjon i sjanger og formål med tekst og vurdering og 

bearbeiding av egen og andres tekst (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 9). 

Informasjonssamfunnet og teknologisk utvikling setter stadig nye krav til tekst- og 

skrivekompetanse. Dette merkes også i mer praktiske yrker, hvor det nå kreves at 

yrkesutøverne mestrer å skrive og tolke en rekke ulike sjangre på daglig basis (Karlsson, 

2006).  
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Denne masteroppgaven handler om skriving på yrkesfag. Jeg har valgt å ta for meg 

yrkesfaglige studieretninger, fordi jeg har et ønske om å bidra til økt innsikt i norskfaget på 

yrkesfag. Dette er et tema som har fått relativt lite oppmerksomhet i norskdidaktisk forskning, 

på tross av at halvparten av elevene nå søker seg til yrkesfag (Udir, 2019b). At elevene kun 

har 112 timer med norskundervisning, før de skal ut i yrkeslivet, mener jeg er enda et 

argument for hvor viktig norskfaget er, og hvor essensielt det er at de 112 timene fylles med 

norskundervisning av høy kvalitet.  

Med denne studien ønsker jeg å løfte norsklærernes perspektiv på hva skriving på yrkesfag 

bør være, og hva det bør inneholde. Dette gjør jeg ved å se på hvilke skriveoppgaver de 

velger, hvilke utfordringer de møter og hva som spiller inn når de utformer skriveopplæringen 

i sitt klasserom.  

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Målet med denne studien, er å finne ut mer om skrivingen som foregår i norsktimene på 

yrkesfaglige studieprogram. Problemstillingen jeg har valgt, er: Hva kjennetegner skrivingen i 

norskfaget på yrkesfag? Studien er situert i et lærerperspektiv, og undersøker hvordan tre 

norsklærere underviser i skriving i sine klasserom. Studien ser på hvilke skriveoppgaver de 

gir elevene sine, og hva de tenker om skrivedidaktikk. En annen målsetning med studien, er å 

finne ut mer om hva lærerne mener gjelder spesielt for skriving på yrkesfag, og hva som 

spiller inn når de utformer og gjennomfører skriveoppgaver. For å svare på problemstillingen 

har jeg utformet følgende forskningsspørsmål:  

1. Hvilke tekster vektlegger lærerne i skriveopplæringen? 

2. Hvordan arbeides det med skriving i klasserommet?  

3. Hvilke faktorer mener lærerne påvirker skriveopplæringen?  

I løpet av intervjuene kom det frem at lærerne hadde mange tanker om hva norskfaget på 

yrkesfag bør være, og hva de ønsket at elevene skal oppleve i norsktimene. Dette kan si noe 

om lærernes utgangspunkt for utforming av undervisningen, og er dermed relevant for 

problemstillingen. Jeg har derfor valgt å ta inn et fjerde forskningsspørsmål i analysen: 

4. Hva mener lærerne norskfaget på yrkesfag bør være?  
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1.3 Avgrensninger  

I denne studien ønsker jeg å sette søkelys på norsklærerne, og deres skrivepraksiser. Fordi 

lærerutdanningen ikke tar for seg den yrkesfaglige dimensjonen i særlig grad, opplever 

norsklærere at de ikke mestrer å undervise i yrkesfaglige klasserom, og at de mangler 

didaktikken som kreves (Berg, 1996). Med denne studien, ønsker jeg å bidra til å styrke 

kunnskapen om norskdidaktikk på yrkesfag. Jeg har valgt å se skriveopplæringen fra lærernes 

ståsted, for å finne ut hvilke metoder de bruker for å legge til rette for god skriveopplæring i 

sine klasserom. Det hadde også vært interessant å undersøke elevenes syn på skriving, men 

grunnet oppgavens omfang, har jeg valgt å avgrense denne studien til å ta for seg 

lærerperspektivet. 

Skrivekompetanse kan beskrives gjennom en modell bestående av tre dimensjoner: kunnskap 

om skriving, ferdigheter til å ta kunnskapen i bruk og holdninger til skriving (Aasen, 2017). 

Kunnskap om skriving handler både om språk og grammatikk, og om kjennskap til sjangre og 

teksttyper. Ferdigheter til å ta kunnskapen i bruk krever at elevene kan analysere 

tekstsituasjoner, og tilpasse teksten sin deretter. De må også kunne vurdere og revidere egen 

tekst. Holdninger til skriving handler om elevens tro på egne skriveevner, og vilje til å skrive 

(Aasen, 2017). Fordi skriving er et så komplekst, og til tider abstrakt fenomen (Berge, 2005a; 

Evensen, Berge, Fasting, Thygesen & Vagle, 2005; Fasting & Thygesen, 2007), har jeg i 

denne oppgaven valgt å ikke gi en konkret operasjonalisering, eller avgrensning, av hva 

skriving er. Dette er fordi jeg ønsker å få frem informantenes egne tanker om skriving, og la 

dem trekke frem de sidene av fenomenet de selv mener er viktig.  

Når det gjelder skrivedidaktikken som diskuteres i denne oppgaven, vil det dreie seg om den 

skriveopplæringen som skjer etter at de grunnleggende skriveferdighetene er tilegnet. Siden 

studieobjektet er skriveopplæring i videregående skole, tar jeg utgangspunkt i den didaktikken 

som dreier seg om å utvikle mer avansert skrivekompetanse. Selv om det forventes at elever 

på videregående har god skriftlig kompetanse i morsmålet, er ikke dette alltid tilfellet. Flere 

av informantene understreker manglende kunnskap om morfologi, syntaks og rettskrivning 

blant elevene. På den andre siden, gir informantene utrykk for at dette ikke er det primære 

fokuset i skriveopplæringen på VGS, og at grunnskolen må ta ansvar for at elevene har de 

grunnleggende skriveferdighetene de trenger.   
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1.4 Oppgavens struktur  

Oppgaven består av seks kapitler. I dette kapitlet har jeg innledet oppgaven, ved å redegjøre 

for studiens norskdidaktiske relevans. I tillegg har jeg lagt frem, og avgrenset, 

problemstillingen. I kapittel to vil jeg legge frem relevant teori og tidligere forskning. Aller 

først vil jeg gi et kort overblikk over norskfagets historie på yrkesfaglige studieretninger. 

Videre vil jeg legge frem tidligere forskning på yrkesfag, og spesielt studier som konsentrerer 

seg om skriving. Deretter vil jeg ta for meg skriveforskningen, som er et stort og bredt felt.  

Her vil jeg konsentrere meg om det som er spesielt relevant for min studie, og se på hva vi vet 

om skriving i norske klasserom, skriverammer og sjangerdidaktikk. Teorikapitlet avsluttes 

med en gjennomgang av norskfagets ulike tradisjoner, samt begrepet literacy.   

Kapittel tre gir en oversikt over de ulike metodene som er benyttet i datainnsamlingen. Jeg vil 

også redegjøre for hvordan jeg har gått frem i analysen av datamaterialet. Hensikten med dette 

kapitlet, er å styrke studiens relabilitet og validitet, ved å gi leseren innsyn i metodiske valg 

og gjennomføring.  

I fjerde kapittel analyseres studiens datamateriale. Her vil jeg også gi en mer inngående 

presentasjon av informantene og klassene deres. Kapitlet avsluttes med at studiens hovedfunn 

legges frem.  

Kapittel fem er studiens diskusjonskapittel. I denne delen av oppgaven, vil hovedfunnene i 

studien sees i sammenheng med relevant teori og tidligere forskning. Hensikten med kapitlet 

er å diskutere funnene, og sette dem i en større sammenheng.  

I det sjette, og siste kapitlet, sammenfattes studien. Forskningsspørsmålene oppsummeres, og 

jeg forsøker å trekke noen konklusjoner om skriving på yrkesfag. Avslutningsvis diskuteres 

funnenes didaktiske implikasjoner, og forslag til videre forskning legges frem.  
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2  Teori og tidligere forskning 

I dette kapitlet vil jeg legge frem teori og tidligere forskning som er relevant for oppgaven. 

For å gi en mest mulig oversiktlig fremstilling, er kapitlet delt inn i tre, tematiske hoveddeler: 

yrkesfag, skriving og norskfagets tradisjoner.  

2.1 Forskning på yrkesfag 

Forskning på yrkesfag er et felt som trenger mer forskning (Hellne-Halvorsen, 2014; Hiim, 

2013). De senere årene har yrkesfag likevel fått mer oppmerksomhet i forsking og i media, og 

to temaer som har vært i søkelyset er frafallsproblematikken (Antonsen, Andvik & Waldahl, 

2016; Christensen, 2016; Hernes, 2010) og yrkesretting og relevans (Hiim, 2013; Iversen et 

al., 2014; Nødtvedt, 2017). Tove Berg skisserer to mulige grunner til manglende innsalg av 

yrkesfagsperspektivet i debatten rundt norskdidaktikk. For det første har det tradisjonelt vært 

forbundet lavere status med å undervise i norsk på yrkesfag, enn å undervise på 

allmennfaglige studieretninger. For det andre har lærerutdanningene fokusert lite på den 

yrkesfaglige didaktikken (Berg, 1996). Begge disse faktorene understreker ytterligere behovet 

for nettopp mer forskning på, og oppmerksomhet rundt, norskfaget på yrkesfag.   

2.1.1 Norskfagets historie på yrkesfaglige studieretninger 

Yrkesfaglig utdanning har en lang historie i Norge. Yrkesutdanningen strekker seg mange 

hundre år tilbake, og har sine røtter i håndverksbrev og laugsvesen. Siden slutten av 1800-

tallet, har yrkesopplæringen blitt regulert gjennom en rekke lover og reformer, slik som loven 

om krav til svenneprøve fra 1894, yrkesskoleloven fra 1940 og loven om videregående 

opplæring fra 1974. Med Reform 94 [R94] ble norskfaget et selvstendig fag, hvilket styrket 

dets posisjon på yrkesfag (Nyen & Tønder, 2014; Wasenden, 2001). I tillegg ble norskfagene 

på yrkesfag og studieforberedende gjort tilnærmet identiske, ved at kompetansemålene ble 

gjort like for begge (Eide, 2008). Forskjellen var imidlertid at de fire timene på vg1 

studieforberedende, skulle fordeles på første og andre året på yrkesfag. Denne 

timefordelingen er nå under revidering. I årsskiftet 2017/2018 hadde Udir ute et 

høringsforslag om å flytte norsktimene til andreåret, og dermed ha fire timer norsk i uka 

(Udir, 2017).  
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I den norskfaglige diskursen skrives det om balansen mellom norsk som redskapsfag og norsk 

som dannelsesfag (Fjørtoft, 2014; Fondevik & Hamre, 2017). Norsk som redskapsfag har 

dominert på yrkesfaglige studieretninger (Berg, 1996), og kan sies å ha bli ytterligere styrket 

gjennom kravet til yrkesretting av fellesfag og FYR-prosjektet. Yrkesretting har vært en del 

av norskfaget på yrkesfag siden slutten av 1960-tallet, og ble innført som et tiltak for å løse 

yrkesfagelevenes problemer med å bestå de teoretiske fagene (Berg, 1996). I FYR-prosjektet 

er derimot yrkesrettingen et tiltak for å forberede elevene på yrkeslivet, og gjøre fellesfagene 

mer relevant (Udir, 2014a). 

Gjennom årene har norskfaget på yrkesfag fått kritikk fra flere hold. Blant annet har 

yrkesretting blitt kritisert for å kun være et grep for å legitimere innføringen av mer 

allmennfag (Berg, 1996). Evalueringen av R94 viste at yrkesretting var ett av punktene man 

ikke hadde lykkes med, muligens grunnet uklarhet rundt hva det faktisk innebærer å 

yrkesrette (Berg, 1996). Det har også blitt stilt spørsmålstegn ved hvor hensiktsmessig det er 

at norskfaget på yrkesfag har samme kompetansemål som studieforberedende (Aase, 2010).  

2.1.2 Læreplanen for norsk på yrkesfag  

Kompetansemålene som gjelder for elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram, er altså de 

samme som gjelder etter vg1 studieforberedende. Det totale antallet timer med norsk på 

yrkesfag, er også likt med det elevene på studieforberedende har første året. Målene er delt 

inn i tre områder: muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og språk, litteratur og 

kultur. Flere av målene sier noe om elevenes skriftlige kompetanse, og for denne oppgaven, er 

følgende fire kompetansemål spesielt relevante:  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

• skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, 

etter mønster av ulike eksempeltekster 

• tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og 

arbeidsliv 

• gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster 

på hovedmål og sidemål 

• skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige 

virkemidler 

(Udir, 2013) 
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Tradisjonelt sett, har sjangere som rapport og sakprosa dominert det skriftlige arbeid på 

yrkesfag (Berg, 1996). Breivega og Johansen (2016) har undersøkt tekstbestillinger i 

nåværende læreplaner, og finner bare to skrivebestillinger i læreplanen for norsk på yrkesfag; 

«argumenterende tekster» og «kreative tekster». I eksamensveiledningen fra 2019, beskrives 

kreative tekster slik:  

 Kreative tekster: I noen langsvarsoppgaver skal elevene skrive en kreativ tekst. Dette 

 er ikke én teksttype, men et samlebegrep som omfatter både fortellende, reflekterende 

 og underholdende tekster. Disse oppgavene er mer åpne for individuelle løsninger enn 

 de tidligere essay-, novelle- og kåserioppgavene. (Udir, 2019a, s. 4).  

Argumenterende tekster har ingen egen definisjon i eksamensveiledningen, men å 

argumentere – grunngi og forsvare synspunkter og meninger, er plassert under overskriften 

saklige, resonnerende tekster (Udir, 2019a, s. 3). Det er interessant at en teksttype som løftes 

frem som viktig, også i fagfornyelsen, ikke er tydeligere definert i eksamensveiledningen.  

2.1.3 Forskning på skriving og yrkesfag 

Det finnes noen studier og masteroppgaver, som tar for seg skriving på yrkesfagene. Mange 

av dem dreier seg i hovedsak om elevenes forhold til skriving, og ser på problemstillingen fra 

et elevperspektiv (Fagerbekk, 2011; Maagerø & Skjelbred, 2012; Rafdal, 2014, Vindenes, 

2007;). I Sverige er det utført flere studier, og blant dem vil jeg trekke frem Westmans studie 

av yrkesfagelevers skrivekompetanse (2009), og Karlssons studie av skriftbruken i praktiske 

yrker (2006). I Westmans studie, ble yrkesfagelevenes ulike skrivekompetanser undersøkt. Et 

av hovedfunnene var at yrkesfagelevene bare utnyttet deler av sin skrivekompetanse: 

kunnskapslagring og strukturering (Westman, 2009). Karlssons studie, ser nærmere på 

skriftbruken i et utvalg praktiske yrker. Studien er relevant for yrkesfag på videregående 

skole, fordi den sier noe om hvilke skriveferdigheter yrkesutøverne faktisk får bruk for, etter 

endt utdanning. Selv om de fleste informantene mener de ikke møter mange tekster i løpet av 

en dag, finner Karlsson en rekke ulike sjangre de både leser og skriver (Karlsson, 2006). Hun 

mener endringer i arbeidslivet også endrer skriftpraksisene, og trekker frem to egenskaper 

som er viktige for yrkesutøvelsen: evnen til å anvende tekst til å arbeide selvstendig, og å 

kunne tolke informasjon fra en rekke ulike tekster (Karlsson, 2006).  
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Ellen Beate Hellne-Halvorsen studerer skriving på yrkesfag i et lærerperspektiv. I sitt 

doktorgradsarbeid fra 2014, undersøker hun skrivepraksiser blant yrkesfaglærere. Hellne-

Halvorsen finner at skrivingen i hovedsak brukes av lærerne som et middel for elevenes 

kunnskapstilegnelse, og at skrivingen ofte skjer gjennom strukturerte skrivemønstre og 

støttestrukturer (s.339). I tillegg finner hun at skrivingen i stor grad knyttes til 

kompetansemålene, gjennom at lærerne integrerer kompetansemålene i skriveoppgaver og 

vurderingssituasjoner (s. 3). Analysen viser også at argumentasjon er et viktig tema i den 

skrivefaglige diskursen, og at det funksjonelle ved argumenterende tekster, er spesielt viktig 

for programfaglærerne (s. 338).  

Det er flere likhetstrekk mellom studien til Hellne-Halvorsen og denne masteroppgaven. 

Problemstillingene og forskningsspørsmålene overlapper i noen grad, og i begge studiene er 

det brukt observasjon og kvalitative intervjuer som metode. Det er likevel noen vesentlige 

forskjeller, som gir utslag i analysegrunnlaget og funn. Hellne-Halvorsen intervjuer både 

norsklærere og yrkesfaglærere, men det er yrkesfaglærernes skrivepraksiser som er det 

primære fokuset. Norsklærerne trekkes inn for å sammenligne og belyse ulike skrivepraksiser 

(Hellne-Halvorsen, 2004, s. 144). I denne studien er det kun norsklærere som intervjues, og 

skrivingen begrenser seg til det som skjer i norsktimene, ikke i de yrkesfaglige 

programfagene. Studiene skilles også ved at de er utført på ulike geografiske steder, hvilket 

kan spille inn på resultatene. Hellne-Halvorsen utfører sin studie på to Oslo-skoler, mens 

denne studien er utført på tre distrikts-skoler, ca. to timer utenfor Oslo. 

2.2 Forskning på skriving og skriveopplæring 

Der forskningen på yrkesfag kan sies å være et relativt smalt og mangelfullt felt, er 

skriveforskningen et av de største og bredeste forskningsfeltene innenfor skoleforskning og 

norskdidaktisk forskning (Dysthe & Hertzberg, 2007). I de kommende delkapitlene vil jeg 

legge frem både nordisk og internasjonal forsking, hvor skriving eller skrivekompetanse er 

temaet. Aller først vil jeg redegjøre for skriving som grunnleggende ferdighet.  

2.2.1 Skriving som grunnleggende ferdighet  

Skriveopplæring har alltid vært en kjerneoppgave for den norske skolen, spesielt for 

norskfaget. Siden innføringen av Kunnskapsløftet (LK06) i 2006, har skriving også vært en av 
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de grunnleggende ferdighetene, som gjelder for alle skolens fag. Formålet med skriving som 

grunnleggende ferdighet, handler både om kunnskapsutvikling, og om å vise måloppnåelse i 

faget. I tillegg skal skolen sosialisere elevene inn i skriverollene de vil møte senere i livet, for 

å gi dem mulighet til deltakelse i yrkes- og samfunnsliv (Udir, 2014b). I Kunnskapsløftet er 

skriving som grunnleggende ferdighet i norsk, definert på følgende måte: 

 Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig 

 måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i 

 bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og 

 strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å 

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

 tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i 

 norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, 

 tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med 

 stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål. (Udir, 2013) 

Læreplanen understreker at skriving er et verktøy for utvikling av tanker og refleksjon, 

samtidig som det er gjennom skrivingen elevene viser at de mestrer teksttyper og sjangre. 

Dette kan også beskrives gjennom Dysthe, Hertzberg og Hoels inndeling i tenkeskriving og 

presentasjonsskriving, som understreker formålet med skrivingen (2010). 

2.2.2 Hvordan forstå skrivekompetanse?  

I 2007, gjorde Dysthe og Hertzberg en gjennomgang av skriveforskningen i Norden fra 

midten av 80-tallet til rundt år 2007. På bakgrunn av gjennomgangen, kom de frem til at de 

mener skriveforskningen i Skandinavia er tematisk tilfeldig og spredt, og at det er behov for 

flere nordiske metastudier, som kan gi klarhet i hva vi vet om skriving i Nordiske klasserom 

(Dysthe & Hertzberg, 2007). Siden 2007 har det kommet flere store studier, og i dette 

delkapitlet vil et utvalg, som er spesielt egnet til å belyse problemstillingen i denne oppgaven, 

bli lagt frem. Ved å gå nærmere inn på hvordan vi forstår skriving, og hvordan vi kan legge til 

rette for at elevene tilegner seg skriveferdigheter, vil forskningen og teoriene gi et innblikk i 

norske elevers skrivekompetanse.  
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Et av de store forskningsprosjektene rundt skriving i Norge, er NORM-prosjektet (Developing 

national standards for the assessment of writing – a tool for teaching and learning). Et av 

målene i NORM-prosjektet, var å utvikle kunnskap om hvilke skriveferdigheter det kan 

forventes at elever har utviklet etter grunnskolen, og dokumentere dette gjennom normer for 

tilfredsstillende skriveferdigheter (Matre et al., 2011). I NORM-prosjektet forstås skriving i 

skolesammenheng som et fenomen, som kan sies å oppsummeres i fem momenter: Skriving er 

både en kognitiv og en sosiokulturell aktivitet. Skrivingen omfatter en rekke sammensatte 

funksjoner. Skriving er en kompleks ferdighet. Skriveferdigheter krever at elevene tar i bruk 

strategier på mikro- og makronivå. Skriveferdighetene utvikles gjennom at barn stadig møter 

nye sammenhenger hvor de kan benytte skriving som redskap (Berge, 2005a; Evensen et al, 

2005; Fasting & Thygesen, 2007). Skriving beskrives her som et til dels abstrakt fenomen. 

Kontrasten finner vi i læreplanens definisjon av skriving og skrivekompetanse, som er laget 

for å plassere skrivingen i en kontekst der den kan vurderes og rangeres, og deles opp i 

kompetansemål. Denne masteroppgaven belyser et tredje perspektiv på skriving; 

lærerperspektivet.  

En studie som også undersøker skriving fra lærernes perspektiv, er FIRE-undersøkelsen 

(Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av Kunnskapsløftet (200-

2012). Forskerne i prosjektet, fant at innføringen av Kunnskapsløftet, ikke så ut til å endre 

arbeidet med grunnleggende ferdigheter, i særlig stor grad (Hertzberg, 2012). Arbeidet med 

skriving ble nesten bare omtalt etter direkte oppfordring fra forskerne: «Skriving blir oppfattet 

som noe som ivaretar seg selv – det foregår i alle fag, og har alltid gjort det. Dette gjelder 

særlig i videregående skole» (Hertzberg, 2012, s. 38). Hertzberg mener derimot at interessen 

for skriving har økt siden undersøkelsen ble utført, og trekker frem SKRIV-prosjektet i 

Trøndelag som et viktig arbeid på feltet (s. 44).  

SKRIV-prosjektet (Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring 2006-2010), ble til i 

skriveforskermiljøet i Trondheim i 2006, samme år som Kunnskapsløftet ble innført. I dette 

prosjektet var målet å bidra til å utvikle læreres fagdidaktiske tekstkompetanse i skriving, 

gjennom å finne ut hva slags kunnskap om skriving de trenger for å støtte elevens utvikling 

(Smidt, 2011). Et av hovedfunnene, var at det fantes et stort behov for å legge mer vekt på 

formål og bruk i skriveopplæring (Smidt, 2010).  

Et annet funn fra SKRIV-prosjektet, dreier seg om autentiske skrivesituasjoner. Fra tidligere 

forskning, både i Norge og internasjonalt, på elevers motivasjon for å lære, vet vi at autentiske 
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tekster kan bidra til å øke motivasjonen for å skrive (Bjørkvold, 2013; Purcell-Gates, Duke & 

Martineau, 2007). Forskerne i SKRIV, fant at elevene ofte manglet en klar forståelse av 

hvorfor de skal skrive, og at elevene alltid burde ha et avklart forhold til hvem de skriver for 

og hvorfor de skriver, for at oppgavene skal kjennes meningsfulle for dem (Smidt, 2010). På 

bakgrunn av dette funnet utviklet de ti teser for skriveopplæring. Tre av disse er spesielt 

relevante i sammenheng med denne studien; diskutere formålet med skrivearbeidet, gi konkret 

hjelp og støtte under planlegging og underveis i skriveprosessen og fullfør skrivearbeidene.  

Den første tesen dreier seg om formålet med skrivearbeidet, og bevisstgjøring av både elever 

og lærere om hva som er målet med skrivearbeidet. Forskerne observerte mye skriving som 

hadde som mål å «befeste, lagre og strukturere fagkunnskap» (Smidt, 2011, s. 14), men lite 

som hadde som mål å overbevise og reflektere over eget eller andres arbeid (s. 17). Forskerne 

mente at oppmerksomhet rundt formålet også ville lede til oppmerksomhet rundt form og 

innhold. Den andre tesen handler om den støtten som gis før og underveis i skriveprosessen. 

Smidt understreker at det ikke finnes én oppskrift på hvordan dette gjøres, annet enn veksling 

mellom instruksjoner og igangsettingsøvelser, respons og oppfølging (s. 28). Viktige 

strategier for forarbeid kan være tankeskriving og stillaser, men elever trenger ofte oppfølging 

for at denne formen for støtte blir mer enn bare formøvelser (s. 29). Den siste tesen tar for seg 

viktigheten av å fullføre skrivearbeidet. Mange av skriveoppgavene forsvinner inn i PC-en, og 

leses aldri igjen. Av disse tekstene er mange svært fragmenterte, og Smidt understreker i 

denne sammenheng viktigheten av at tekster fullføres, leses og vurderes (s. 32).  

2.2.3 Sjangerdiskursen 

Artikkel, formelt brev, novelle, kåseri, dikt og fortelling er bare et utvalg av de sjangerne 

elevene skulle lese og skrive, før revideringen av Kunnskapsløftet i 2013. Etter revisjonen ble 

fokuset flyttet til formålet med tekstene, og læreplanen snakker ikke lenger om sjangre, men 

om teksttyper eller skrivehandlinger (Udir, 2015). Breivega og Johansen identifiserer elleve 

skrivebestillinger i de nye kompetansemålene, men som nevnt finner de bare to i læreplanen i 

norsk på yrkesfag; «argumenterende tekster» og «kreative tekster» (Breivega & Johansen, 

2016). Hvordan elevene skal lære disse teksttypene beskriver derimot ikke læreplanen. I 

denne masteroppgaven har jeg derfor vært interessert i å finne ut mer om hvordan lærerne 

benytter denne metodefriheten, og hvordan de legger til rette for at elevene skal lære ulike 

sjangre og teksttyper.  
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Hvordan innlæringen av sjanger best skjer, har lenge vært et tema i skriveforskningen. I 

artikkelen Tusenbenets vakre dans, fra 2001, ser Frøydis Hertzberg på forholdet mellom 

forkunnskap og sjangerbeherskelse (Hertzberg, 2001). Hun belyser spørsmålet om hvorvidt 

eksplisitt forkunnskap påvirker sjangerbeherskelsen, og er innom sentrale perspektiver fra 

forskningen. Hertzberg finner en felles forståelse i forskningen, om at sjanger stort sett læres 

ubevisst og at lesing er av stor betydning for sjangerbeherskelse (2001, s. 102).  

Sjangerskolen 

En av skolene som har gjort seg mest bemerket i sjangersdiskursen, er den australske 

sjangerskolen. Denne pedagogiske retningen tar utgangspunkt Halliday-grammatikken, og 

jobber målrettet med sjangrenes form og funksjon, helt fra første klasse (Hertzberg, 2001). 

Den eksplisitte sjangerpedagogikken, som knyttes til den australske sjangerskolen, 

kjennetegnes ved at sjangeren navngis, beskrives og forklares, ved hjelp av direkte 

undervisning i sjangertrekk og modellering (Purcell-Gates et al., 2007). Dette er trekk ved 

undervisning, som kom til syne i datamaterialet i denne masteroppgaven. Derfor er det 

relevant å gå nærmere inn på hvordan det bør arbeides med sjanger, ifølge den australske 

sjangerskolen. Teoretikere som tilhører denne retningen, hevder at skoletapere skapes 

gjennom å underbetone de etablerte sjangrenes betydning (Hertzberg, 2001). 

Linda Gerot beskriver de fire fasene i arbeidet med en ny sjanger: Først skjer en systematisk 

innhenting av fagstoff (field building). Deretter kommer lesing og analyse av modelltekster 

(modelling), før elever og lærere skriver en tekst sammen, basert på sjangertrekk (joint 

construction). Til slutt skriver elevene selvstendige tekster, som skal vurderes av medelever 

og lærere (independent construction) (Gerot, 1996). Hun presiserer også at sjangerlære tar tid, 

og må gå over flere økter. 

2.2.4 Argumenterende tekster 

Som vist i kap. 2.1.2, er argumenterende tekster en av to skrivebestillinger i læreplanen til 

norsk på yrkesfag. Analysen vil vise at dette er en teksttype som også er svært synlig i 

klasserommene i denne studien, og jeg vil derfor gi en kort redegjørelse for forskningen på 

nettopp denne. Øgreid (2008), trekker frem tre grunner til at argumenterende tekster er 

interessante for skoleforskningen. For det første er det en teksttype elevene skriver mye, men 

likevel ikke ser ut til å mestre. I tillegg er skriftlig argumentasjon en del av de grunnleggende 
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ferdighetene, og derfor noe som gjelder for alle skolens fag. Til sist peker Øgreid på at 

argumentasjon er avgjørende for å delta aktivt i et demokratisk samfunn. Til tross for dette, 

viser norsk og internasjonal forsking at elevene sliter med å skrive argumenterende tekster 

(Berge, 2005b; Igland, 2007; Larsson, 1984; Pringle & Freedman, 1984; Øgreid, 2008).  

I en studie av 1000 elevtekster fra 1984, finner Pringle og Freedman at elevene er bedre på å 

skrive fortellende, enn argumenterende tekster. Bare 12,5% av de argumenterende tekstene 

ble vurdert som tilfredsstillende, og analysen viste at elevene slet med den logiske 

oppbygningen av argumenterende tekster (Pringle & Freedman, 1984). I studien pekes det på 

flere mulige forklaringer; manglende eksponering for argumenterende struktur, problemer 

med å overføre mellom muntlig og skriftlig argumentasjon, samt elevenes manglende 

kognitive egenskaper knyttet til logikk og argumentasjon. Fordi min studie dreier seg om 

elever som er eldre enn elevene i Pringle og Freedmans studie, er det nærliggende å tenke at 

de har noe mer utviklede kognitive ferdigheter, og dermed også er bedre på å argumentere. På 

den andre siden er elevene i Pringle og Freedmans studie fra et område med høy utdanning, 

hvor skoleprestasjonene er høyere enn gjennomsnittet (Pringle & Freedman, 1984, s. 233).  

Det er vanlig å sjangerforklare elevenes problemer med skriftlig argumentasjon, ved å si at 

argumentasjon er vanskelig, og ligger langt fremme i progresjonen med skrivekompetanse 

(Igland, 2007). Igland mener imidlertid at dette ikke er en selvsagt forklaring (2007, s. 279). 

Hun peker på at problemene med å skrive argumenterende tekster, også er knyttet til 

tekststruktur, skrivestil og mangel på stoff (Igland, 2007). På samme måte som Pringle og 

Freedman (1984), trekker også Igland inn forklaringen med lite erfaring med lesing og 

skriving av argumenterende tekster generelt, kombinert med utviklingsnivå, og evnen til 

abstraksjon. I sin egen studie, finner Igland derimot ut at elevene ikke har problemer med å 

følge opp kommentarer på struktur, organisering og skrivestil. Problemet er i hovedsak 

knyttet til mangel på kunnskap og kritisk tenking (Igland, 2007, s. 288). Som en løsning 

foreslår Igland en tettere og mer systematisk kobling mellom skriftlig og muntlig 

argumentasjon (Igland, 2007, s. 289).  

Resultater fra KAL-prosjektet (Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig, bekrefter 

også funn fra tidligere forskning på argumenterende tekst. I prosjektet ble 3300 

eksamenstekster studert, og forskerne fant at norske elever er relativt gode skrivere, men at de 

er bedre til å skrive personlige og fortellende tekster, enn sakpregede tekster (Berge, Evensen, 
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Hertzberg & Vagle, 2005). Forskerne fant også at ungdom sliter spesielt med skriftlig 

argumentasjon Berge, 2005b).  

2.2.5 Skriverammer og modelltekster 

Skriverammer er en del av den eksplisitte sjangerundervisningen, og kan derfor knyttes til den 

australske sjangerpedagogikken (Helstad & Hertzberg, 2013). I datamaterialet til denne 

masteroppgaven, er skriverammer et svært sentralt tema. Skriverammer kan ikke beskrives 

som én bestemt ting, men bør heller karakteriseres som en sekkebetegnelse for støttestruktur 

og stillas, som brukes i skriveprosessen (Kringstad & Lorentzen, 2014, s. 21). Målene med 

skriverammer er å hjelpe elevene med strukturen i teksten, komme i gang med skrivingen og 

få et overblikk over hvordan en ferdig tekst kan se ut (Kringstad & Lorentzen, 2014).  

I 2013 gjennomførte Helstad og Hertzberg en studie som tok for seg bruk av faste 

skrivemønstre i undervisning. Studien hadde som mål å svare på hva som skjer når lærere tar i 

bruk slike faste mønstre for skriving i fagene, og tilbakemeldingene fra lærerne som deltok 

var positive (Helstad & Hertzberg, 2013). I studien viste de faste mønstrene seg å fungere 

som stillas for elevens læring, for å hjelpe dem med å nå den nærmeste utviklingssonen 

(Vygotskij, 1986). Det som derimot viste seg å være en utfordring, var balansen mellom å 

holde seg til oppskriften, og tilpasning til faget og lærerens behov (Helstad & Hertzberg, 

2013). I tilknytning til dette, er det viktig å merkes seg at det ble brukt standardiserte mønstre, 

som IMRaD (Introduction, Method, Results and Discussion) og femavsnittsmetoden, som 

ikke var utarbeidet av lærerne selv.  

Hillocks effektstudier viser derimot at arbeid med modelltekster ser ut å gi liten uttelling på 

elevens ferdighetskunnskap om skriving (Hillocks, 1986). Han peker på to mulige 

forklaringer. Den ene forklaringen handler om at undervisning som bruker modelltekster, kun 

konsentrerer seg om å identifisere form, ikke utvikle skriveferdighetene. Den andre 

forklaringen dreier seg om at modelltekstene kan være for kompliserte for elevene (Hillocks, 

1986).  

2.3 Norskfagets ulike tradisjoner  

På samme måte som skriving kan sies å være komplekst, er også norskfaget stort og 

sammensatt. Faget rommer ulike målsetninger og perspektiver, med en overordnet målsetning 
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om å gi elevene kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. I tillegg 

skal elevene innlemmes i kultur- og samfunnsliv (Udir, 2016). Det brede mandatet gjør at 

norskfaget både kan legitimeres gjennom et nytte- og et dannelsesperspektiv (Aase, 2005; 

Fondevik & Hamre, 2017). Endringer i samfunnet og i norskfaget har ført til en uenighet om 

hvordan disse perspektivene skal balanseres (Berg, 2001; Penne, 2001). Med den pågående 

fagfornyelsen har debatten igjen blusset opp, både når det gjelder kjerneelementene i 

norskfaget og kompetansemålene (se f.eks. Syversen, 2018; Ulvestad, 2019). Målet med 

skrivingen, og hvilke former for skrivekompetanse som er viktig, påvirkes også av hvordan 

norskfaget legitimeres. For å kunne belyse dette, vil jeg nå gjøre kort rede for norskfaget som 

dannelses- og redskapsfag. I tillegg vil jeg se på hvordan literacy-begrepet kan hjelpe oss å 

forstå kompleksiteten i den skrivekompetansen som kreves i moderne arbeids- og 

samfunnsliv.  

2.3.1 Norskfaget som dannelsesfag 

Dannelse er et omstridt begrep, som tillegges ulikt innhold og derfor kan være vanskelig å 

definere (Skaftun, 2009). Dannelsen har tradisjonelt sett blitt koblet til nasjonsbygging og 

skjønnlitteratur (Fondevik & Hamre, 2017), men i en skolekontekst rommer begrepet mer enn 

dette. Aase definerer dannelse som en sosialiseringsprosess, hvor målet er å oppnå mulighet 

til å forstå, beherske og delta i kulturformer (Aase, 2005). Videre peker hun på at både 

lærestoffet og arbeidsmåter har betydning (Aase, 2005). I et dannelsesperspektiv legitimeres 

skriving gjennom skrivingens rolle i utviklingen av kunnskap og læring, og hvordan tanker 

utvikles gjennom språket (Aase, 2005).  

Dannelsesprosessen handler også om å utfordre elevene gjennom å gi dem mulighet til å tenke 

nye tanker og reflektere i møte med tekst (Aase, 2005). For læreren kan det være utfordrende 

å eksponere elevene tenke- og skrivemåter de ikke nødvendigvis møter andre steder, på en 

måte som gjør det relevant og betydningsfullt for dem (Aase, 2005). For denne 

masteroppgaven, er det interessant å undersøke om dette er en utfordring lærerne på yrkesfag 

kjenne seg igjen i, særlig med tanke på at dannelse bare har vært en del av norskfaget på 

yrkesfag siden innføringen av R94. Tradisjonelt sett har dannelsen vært forbeholdt de få, og 

ved overgangen til ny læreplan med R94, var det knyttet bekymring til hvordan det skulle gå 

med dannelsen av yrkesfagelevene (Aase, 2005). 
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2.3.2 Norskfaget som redskaps- og ferdighetsfag 

Perspektivet på norsk som redskapsfag, handler om å gi elevene kunnskap og kompetanse de 

trenger for å delta i skole-, arbeids- og samfunnsliv (Hamre, 2017). Dette perspektivet kan 

sies å ha blitt styrket av en økende tekstliggjøring av samfunnet (Blikstad-Balas, 2016; Berge, 

2005a; Hamre, 2017), og innføringen av grunnleggende ferdigheter i LK06 (Berge, 2005a). 

Rene ferdigheter har tradisjonelt sett blitt regnet som mer nyttige enn den mindre håndfaste 

dannelsen (Aase, 2005), og norsk som redskapsfag kan derfor knyttes opp mot nytte og 

praktisk orientering. Her kan det trekkes en parallell til yrkesfag, som har som et hovedmål å 

utvikle ferdigheter som er relevante, praktiske og nyttige for elevenes fremtidige yrkesliv 

(Hultin, 2006). I analysen vil jeg se nærmere på hvordan målet med yrkesfag, og målet med 

skriving, knyttes sammen av informantene.  

I et perspektiv på norsk som redskapsfag, legitimeres skriving gjennom å være et verktøy for 

å vise kunnskap (Aase, 2005), samt at det er en forutsetning for å delta i en stadig mer 

tekstliggjort verden (Hamre, 2017). Aase (2010) advarer mot en snever definisjon av 

norskfagets nytteverdi, hvor ferdighetene først og fremst sees på som et verktøy for å støtte 

andre fag. De norskfaglige redskapene elevene skal sitte igjen med dreier seg også om språk- 

og tekstkompetanse, knyttet til mestring og myndiggjøring (Fondevik & Hamre, 2017).  

2.3.3 Literacy-reformen 

Kunnskapsløftet har av flere forskere blitt kalt en literacy-reform (Berge, 2005a; Eide, 2006), 

men hva betyr egentlig det? Direkte oversatt betyr literacy evne til å lese og skrive (Blikstad-

Balas, 2016), men begrepet rommer mer enn bare rene lese- og skriveferdigheter. En av de 

mest brukte definisjonene internasjonalt er: 

 Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, compute 

 and use printed and written materials associated with varying contexts. Literacy 

 involves a continuum if learning in enabling individuals to achieve their goals, to 

 develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and 

 wider society. (UNESCO, 2004, s. 13) 

I følge Blikstad-Balas (2016) er dette en god definisjon, fordi den fremhever forståelse, 

tolkning, produksjon og deltakelse, og dermed forstår literacy som en bred, kommunikativ 

kompetanse.  
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Fondevik og Hamre (2017), mener literacyperspektivet styrket norskfaget som redskapsfag, 

fordi det vektlegger viktigheten av å mestre grunnleggende ferdigheter som lesing og 

skriving. Berge (2005a) oversetter literacy til norsk med ordet skriftkyndighet. Han trekker 

frem hvordan literacy-kompetansen involverer både ferdigheter i skriving og lesing, og at 

literacy/skriftkyndighet er grunnlaget for avansert læring.  

Samtidig dekker literacy-begrepet også elementer av dannelse. I et literacyperspektiv, er 

skriving også grunnlaget for menneskets dannelse (Berge, 2005a). Skriftkyndigheten ligger 

altså i bunn, men baner også vei for videre meningsskaping i og gjennom tekst. Literacy kan 

på denne måten forstås som en form for sosial praksis, med mål om å utvikle evner til å delta i 

undervisning og, arbeids- og kulturliv (Østerud, 2004). Dette gir elevene et grunnlag for å 

kunne drive med politisk og samfunnsrettet arbeid (Berge, 2005a; Eide, 2006), som er viktig 

for dannelsesperspektivets mål om nasjonsbygging.   

Hamre (2017), mener det finnes et produktivt spenningsforhold mellom redskaps- og 

dannelsesperspektivet i norskfaget. Literacy-begrepet kan være med å sette ord på dette 

spenningsforholdet, fordi det beskriver en bred tekstkompetanse som forutsetter både 

redskaps- og dannelsesdelen av norskfaget. Et eksempel på hvordan dette fungerer sammen, 

er når det er snakk om literacy som tilgangskompetanse, som dreier seg om hvordan literacy-

kompetanse er en forutsetning for aktiv, demokratisk deltakelse (Blikstad-Balas, 2016). 

Tilgangskompetanse dreier seg om evnen til å forstå og tilpasse seg ulike tekstlige kontekster 

(Nicolaysen, 2005), og om å være fortrolig med ulike måter å skape mening på (Säljö, 2013). 

Dette krever at elevene har utviklet evne til refleksjon gjennom tekst, at de kan tilpasse 

teksten til konteksten og bruke språket som verktøy for å mediere meningen sin.  

2.4 Sammenfatning av kapitlet  

I dette kapitlet har jeg tatt for meg relevant teori og tidligere forskning på yrkesfag og 

skriving. Selv om yrkesfagforskningen er et relativt lite forskningsfelt, har gjennomgangen 

vist at det de senere årene har kommet flere studier som belyser ulike sider av yrkesfag. 

Skriving sett fra norsklærernes perspektiv, som er vinklingen i denne oppgaven, er et tema 

som derimot ikke er mye berørt.  

Norskfaget har vært et selvstendig fag på yrkesfag siden innføringen av R94. Etter dette har 

faget vært preget av stadige endringer, men har, på tross av kritikk, beholdt felles 
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kompetansemål med vg1 studieforberedende (Eide, 2008). Samtidig har viktigheten av 

yrkesretting fått økt fokus, hvilket kommer tydelig frem gjennom satsingen på FYR-

prosjektet. I læreplanen for norsk på yrkesfag, er det flere av kompetansemålene som dreier 

seg om skriving. Det er likevel bare to konkrete skrivebestillinger: argumenterende og 

kreative tekster (Breivega & Johansen, 2016). I analysen vil det bli klart at argumenterende 

tekst er en sentral teksttype i denne studiens datamateriale.   

Gjennom Kunnskapsløftet ble skriving definert som en grunnleggende ferdighet i alle skolens 

fag. I læreplanen beskrives skriving både som en måte å uttrykke kunnskap på, og som et 

verktøy for læring (Udir, 2013). I denne studien er det interessant å se hvordan lærerne 

balanserer skrivingens ulike funksjoner, og om det er en spesiell balanse for på yrkesfag. I 

læreplanen understrekes også viktigheten av å planlegge og utforme tekst gjennom stadig mer 

avanserte skriveferdigheter og tekstkompetanse (Udir, 2013). I tillegg til de konkrete 

ferdighetene som er beskrevet i læreplanverket, kan skriving også defineres som en kognitiv 

og sosiokulturell aktivitet (Matre et. al., 2011). At skrivingen kan sees som et så komplekst og 

abstrakt fenomen (Berge, 2005a; Evensen et. al., 2005, Fasting & Thygesen, 2007), har 

betydning for hvordan vi forsker på skriving. For denne studien har det på grunn av 

skrivingens kompleksitet, vært viktig å både undersøke skrivehandlinger og skrivedidaktikk, 

men også lærernes tanker om hva norskfaget og skriving på yrkesfag bør være.   

I Norden har skriveforskningen lange tradisjoner. Det betyr også at det er mye forskning som 

kan være relevant for studier om skriving, og jeg har derfor måttet gjøre et utvalg i 

teorikapitlet. Jeg har valgt å trekke frem store norske forskningsprosjekter, som kan gi et 

mulig sammenligningsgrunnlag for funnene i denne studien. I teorigjennomgangen har jeg 

trukket frem NORM-prosjektet, KAL-prosjektet, FIRE-undersøkelsen og SKRIV-prosjektet. 

Samlet belyser de skriving og skrivekompetanse i norsk skole.  

I tillegg har jeg gjort kort rede for sjangerdiskursen, og spesielt den australske sjangerskolens 

eksplisitte sjangerpedagogikk (Gerot, 1996; Purcell-Gates et. al., 2007). Denne pedagogikken 

kan brukes for å legitimere bruken av skriverammer og faste mønstre i skriveopplæringen, 

verktøy som viser seg å være sentrale for skriveundervisning hos alle de tre lærerne i denne 

studien. Skriverammer er ment å fungere som et stillas for elevenes læring (Kringstad & 

Lorentzen, 2014), men har blitt kritisert for å fokusere for mye på form, og for lite på selve 

skriveferdighetene (Hillocks, 1986). Blant sjangerne er argumenterende tekst trukket spesielt 

frem. Dette vil bli et sentralt tema i diskusjonskapitlet i denne studien.  
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Til sist har jeg sett på norskfagets ulike tradisjoner, og hvordan faget kan legitimeres gjennom 

både et dannelses- og et nytteperspektiv (Aase, 2005; Fondevik & Hamre, 2017). Balansen 

mellom disse to perspektivene, vil bli sentralt i både analyse- og diskusjonskapitlet. 

Tradisjonelt sett har norskfaget på yrkesfag vært forbundet med redskapsfag og nyttetenkning, 

og skriving har vært legitimert som et verktøy for å vise kunnskap (Aase, 2005). De senere 

årene kan redskapsperspektivet sies å ha blitt styrket, blant annet gjennom innføringen av 

LK06 (Berge, 2005a). LK06 omtales også som en literacy-reform (Berge, 2005a; Eide, 2006), 

et begrep jeg også har gjort rede for i teorigjennomgangen. I tillegg til rene ferdigheter, 

rommer literacy-begrepet også forståelse, tolkning og deltakelse knyttet til tekst, og kan 

dermed sies å betegne en bred kommunikativ kompetanse (Blikstad-Balas, 2016).  
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3 Metode  

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for den metodiske delen av mitt mastergradsprosjekt. 

Hensikten er å vise hvordan dataen er samlet inn, hvordan de er analysert og si noe om 

studiens forskningsmessige kvalitet. Problemstillingen har blitt undersøkt gjennom 

observasjon og intervjuer med tre norsklærere, på tre ulike yrkesfaglige program. Den ene 

læreren underviser på vg1 teknikk og industriell produksjon, den andre på vg2 design og 

håndverk og den tredje på vg1 salg og service. Før de individuelle intervjuene med lærerne, 

observerte jeg tre dobbelttimer med norsk i hver klasse. 

Målet med metodekapitlet er å sørge for en så stor grad av gjennomsiktighet som mulig, slik 

at grunnlaget for resultatene og konklusjonene kommer tydelig frem for leseren (Kvale & 

Brinkmann, 2015). I dette kapitlet vil jeg derfor redegjøre for, og drøfte, metodiske valg i 

studien. Først vil jeg gjøre rede for den kvalitative tilnærmingen, og hvilke vurderinger som 

ligger til grunn for å velge dette som metode. Etter dette vil jeg legge frem mine etiske 

refleksjoner rundt forskerrollen og egen førforståelse. Deretter vil jeg presentere utvalget og 

rekrutterings- og utvelgelsesprosessen. Så vil jeg ta for meg metodene observasjon og 

intervju, som jeg har brukt for å samle inn data. Jeg vil også beskrive metoden jeg har brukt 

for å analysere dataene. Avslutningsvis vil jeg diskutere studiens kvalitet, gjennom å se på 

relabilitet og validitet.  

3.1 Kvalitativ metode 

Valg av metode styres av problemstillingen og det forskeren ønsker å finne ut (Halvorsen, 

2003; Maxwell, 2013). Hvilken metode som velges, avgjør også hvilken type data som samles 

inn og hvilke resultater som kommer frem av studien (Halvorsen, 2003). I denne studien har 

formålet vært å finne ut hva et utvalg norsklærere på yrkesfag tenker om skriving, hvilke 

oppgaver de gir og hva de mener påvirker skrivearbeidet klasserommet. Det er deres 

perspektiv jeg er interessert i, og designet reflekterer dette ønsket om å la informantene 

komme til orde med det de mener og tenker om temaet skriving.  

I samfunnsforskning skilles det gjerne mellom kvalitative og kvantitative metoder, og 

tradisjonelt sett har forholdet mellom disse to tilnærmingene vært preget av motsetning 

(Grønmo, 1996; Kleven & Hjardemaal, 2018). Kvalitative metoder er godt egnet for å gi 
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fyldige data, om personer og situasjoner (Halvorsen, 2003). Kvantitative metoder brukes 

gjerne for å si noe om store populasjoner og generelle tendenser, mens kvalitative metoder går 

i dybden på det som undersøkes og gir en nærhet til studieobjektet (Cohen, Manion & 

Morrison, 2017; Grønmo 1996; Kleven & Hjardemaal, 2018; Maxwell, 2013). Kvalitativ 

forskning følger ofte et fleksibelt design, med en problemstilling som knyttes til analytisk 

beskrivelse. Forholdet til kildene preges av nærhet og sensitivitet, og det er forskeren som er 

det viktigste leddet i datainnsamlingen. Målet med analysen kan sies å være en helhetlig 

forståelse av spesifikke forhold (Grønmo,1996). Kvantitativ forskning følger på sin side ofte 

strukturerte design, med problemstillinger som dreier seg om statistisk generalisering. 

Forholdet til datakildene er ofte preget av avstand og selektivitet, og det er instrumentet som 

brukes for å måle svar som er det viktigste leddet i datainnsamlingen. I kvantitative design vil 

målet ofte være å skaffe representativ oversikt omkring generelle forhold (Grønmo, 1996).   

I nyere tid, sees ikke lenger kvalitativ og kvantitativ metode som uforenelige motsetninger 

(Grønmo, 1996). Flere forskere argumenter for at metodetriangulering (eller mixed methods) 

der både kvalitative og kvantitative metoder brukes, kan øke studiens validitet (Creswell, 

2014; Maxwell, 2013). I denne studien har jeg benyttet meg av en form for triangulering hvor 

jeg benytter ulike metoder, men hvor begge kvalitative. Dette kan bidra til å sikre bredde i 

datamaterialet, og øke validiteten i resultatene (Maxwell, 2013). Kombinasjonen av metoder 

må sees i lys av problemstillingen og studiens omfang (Grønmo, 1996). I denne studien anså 

jeg det som hensiktsmessig å kombinere to kvalitative metoder; observasjon og intervju.  

På bakgrunn av de overnevnte faktorene, utformet jeg et kvalitativt forskningsdesign for 

denne masteroppgaven. Jeg vurderte det dithen at kombinasjonen av observasjon og intervju 

var godt egnet for å svare på problemstillingen. Observasjonen ble valgt både som en måte å 

bli kjent med informantene og deres undervisning på, og som grunnlag for utforming av 

spørsmål til intervjuene. Observasjonsdataene er derfor å anse som studiens sekundærkilde. 

Studiens primærkilde er dermed de tre individuelle lærerintervjuene.  

3.2 Forskerrolle og etiske betraktninger 

Som forsker er det svært viktig å reflektere over de etiske sidene ved egen forskning og 

forskerrolle. I dette kapitelet vil jeg redegjøre for hvordan jeg har reflektert rundt, og deretter 

håndtert, etiske sider av forskningsprosjektet. Samfunnsforskeren har forpliktelser overfor 
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både vitenskapen og overfor deltakerne i studien. Dette er hensyn som må ivaretas på en 

skikkelig måte, men som kan komme i konflikt (Kvale & Brinkmann, 2015). Et godt 

utgangspunkt for et hvert prosjekt vil uansett være respekt for det man observerer, hører og 

blir fortalt (Kvale & Brinkmann, 2015; Maxwell, 2013).  

For det første, er det viktig at informantene gir sitt frie, informerte samtykke (Halvorsen, 

2003; Kvale & Brinkmann, 2015). Informantene har rett på grundig og utfyllende informasjon 

om studien, både på forhånd, underveis og etter studien er gjennomført (Halvorsen, 2003). 

Alle de potensielle informantene i denne studien mottok et informasjonsskriv (vedlegg A) før 

de meldte interesse for å delta i studien. For å sikre at informantene fikk all informasjonen de 

trengte, gjennomførte jeg et kort møte med hver av dem første gang vi møttes. På møtet 

snakket vi om studien, og jeg svarte på alle spørsmål. Dette møtet ble gjennomført før 

pilotobservasjonen, og var et grep som ble tatt for å sikre informert samtykke (Kvale & 

Brinkmann, 2015).  

Etter å ha mottatt informasjon og fått mulighet til å stille meg spørsmål, skrev informantene 

under på et samtykkeskjema (vedlegg B). I tillegg til all informasjon om studien, betyr 

informert samtykke at deltakerne også vet om mulige risikoer og fordeler ved å delta i 

forskningsprosjektet, samt at de har rett til å trekke seg på hvilket som helst tidspunkt i 

studien (Halvorsen, 2003; Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg vurderer ikke temaet i denne 

studien til å være veldig sensitivt, og ser heller ingen stor risiko ved å delta. På den andre 

siden er jeg klar over at intervjusituasjonen preges av åpenhet og intimitet, som kan få 

deltakerne til å gi opplysninger de senere ønsker å ikke ha gitt (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Det har derfor vært viktig for meg å bevare informantenes anonymitet. Jeg har gjort grep både 

i datainnsamlingen og i fremstillingen av resultatene, for å ivareta diskresjonshensynet til 

informantene og skolene de jobber på. Diskresjonshensynet tar sikte på å ikke henge ut skoler, 

klasser eller enkeltpersoner, og sørge for at de ikke kan identifiseres (Halvorsen, 2003). For å 

sikre anonymiteten til informantene i studien, bruker jeg falske navn. Navnet på skolene og 

det geografiske området de ligger i, er heller ikke oppgitt. Jeg har i tillegg valgt å utelate 

informasjon om hvilke to studieretninger den ene klassen består av, slik at klassen ikke kan 

identifiseres. Anonymiteten beskytter deltakerne, men det gir også meg som forsker 

muligheten til å tolke deres meninger uten å bli motsagt (Kvale & Brinkmann, 2015). For å 

minske muligheten for feiltolkninger, har jeg gjort to konkrete grep. I intervjuet ba jeg lærerne 

om å utdype der jeg var usikker på hva som mentes. I fremleggingen av resultatene har jeg 
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forsøkt å ikke løsrive sitater fra konteksten, hvilket resulterte i at noen av sitatene ble relativt 

lange.   

Informantene har også rett på informasjon om resultatet av studien, og de bør få noe tilbake 

dersom det kan være til nytte for dem (Halvorsen, 2003). I løpet av datainnsamlingsperioden 

uttrykte alle de tre informantene interesse for å lese den ferdige oppgaven, og jeg kommer 

derfor til å sende en kopi til alle tre, etter at oppgaven er innlevert.  

Vedlegg D viser godkjenningen fra Norsk senter for forskingsdata (NSD). Godkjenning fra 

NSD er et krav til forskningsprosjekter som skal behandle personopplysninger, eller ta opptak 

av lyd. I det innsendte meldeskjemaet, redegjorde jeg for forskingsprosjektet og metode for 

datainnsamling. Vedlegget viser også hvilke paragrafer i personvernloven som gjør seg 

gjeldende for en slik studie, og hvilke prinsipper som gjelder for personvern. Fire prinsipper 

er nevnt; lovlighet, rettferdighet og åpenhet, formålsbegrensning, dataminimering og 

lagrinsbegrensing. For denne studien var det lydopptaket som var spesielt sensitivt, og krevde 

spesiell håndtering.  

Etiske krav til forskerrollen, omfatter også krav til nøyaktighet og pålitelighet i de resultatene 

som legges frem (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette diskuteres i dybde i delkapitlet om 

validitet og relabilitet, som avslutter dette kapitlet.  

3.3 Utvalg 

3.3.1 Utvalgskriterier 

I denne studien ønsket jeg å undersøke skrivingen i klasserom på yrkesfaglige studieprogram, 

sett fra lærerens perspektiv. Fordi dette er en norskdidaktisk master, ønsket jeg å fokusere på 

norsklæreren. Det første kriteriet ble derfor at informantene måtte undervise i norsk på minst 

ett yrkesfaglig studieprogram. Jeg ønsket også å oppnå variasjon blant informantene, for å 

både sikre en viss bredde (Maxwell, 2013) og for å finne interessante tilfeller (Halvorsen, 

2003). I utgangspunktet ønsket jeg å få variasjon i kjønn, alder, undervisningserfaring og i 

hvilket yrkesfaglig studieprogram læreren underviste på. Jeg sendte derfor forespørsel om 

deltakelse, til flere skoler med ulike utdanningsprogram. Det er viktig å understreke at selv 

om variasjon i utvalget kan gi et mer rikholdig datamateriale (Maxwell, 2013), gir det ikke 

grunnlag for et representativt utvalg (Ryen, 2002).  
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Utvalget i denne studien kan kalles et strategisk utvalg, i og med at jeg hadde fastsatt kriterier 

jeg ønsket at informantene skulle inneha (Thagaard, 2009). Informantene i utvalget har 

dermed variasjon i en rekke faktorer. Lærerne har variasjon i alder, undervisningserfaring og i 

hvilket yrkesfaglige program de underviser på. Klassene de underviser representerer 

yrkesgrupper fra svært ulike næringer, hvilket jeg anså som relevant og interessant for 

problemstillingen. Skolene de underviser på er av ulik størrelse og fagsammensetning. 

Skolene har også geografisk spredning, selv om de ligger innenfor samme fylke. Utvalget av 

skoler er gjort både med tanke på variasjon, og til en viss grad bekvemmelighet. Dessverre 

oppnådde jeg ikke variasjon i kjønn i utvalget. Det kan ikke utelukkes at det ville blitt andre 

resultater, dersom det hadde vært andre informanter, og dersom det også hadde vært mannlige 

informanter.  

3.3.2 Rekruttering 

Etter å ha utarbeidet kriteriene til informanter, utformet jeg et informasjonsskriv (vedlegg A). 

Informasjonsskrivet sendte jeg til avdelingslederne for norsk, på tre ulike skoler. I tillegg 

kontaktet jeg lærere jeg har kjennskap til på to av skolene, og hørte om de hadde kollegaer de 

tenkte kunne være interessert. Etter å ha sendt ut skjemaet fikk jeg tre lærere, en på hver 

skole, som var interessert i å delta. Alle fylte kriteriene jeg hadde satt for utvalget, og jeg 

endte med å velge alle tre som informanter i denne studien. Utvelgingen av informanter kan 

derfor sies å være preget av selvutvelgelse. Ifølge Halvorsen (2003) er dette ofte tilfellet ved 

små utvalg, og det kan ikke utelukkes å spille inn på resultatene.  

Det kan tenkes at det kunne ha styrket variasjonen, og kanskje også validiteten i resultatene, 

dersom jeg hadde fått flere mulige informanter å velge mellom. Dette kunne også ha gitt 

variasjonen i kjønn, slik jeg ønsket innledningsvis.  

3.3.3 Utvalgets størrelse 

Størrelsen på utvalget avhenger av formålet med studien (Creswell, 2014; Kvale & 

Brinkmann, 2015). I denne studien var formålet å finne ut noe om hva norsklærere på 

yrkesfag mener om skriving, så i teorien begrenser ikke formålet antallet informanter til tre. 

Utvalget bør derimot ikke være større enn at en kan gjennomføre dyptgående analyser 

(Thagaard, 2009), og begrenses i tillegg av tiden og ressursene forskeren har til rådighet. På 

bakgrunn av dette vurderte jeg det dithen at tre informanter både ville gi meg en viss variasjon 
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i materialet, samtidig som det var mulig å gjennomføre datainnsamling og analyse i løpet av 

studiens tidsramme.  

3.3.4 Studiens informanter  

De tre informantene i denne studien er alle norsklærere som underviser på minst ett 

yrkesfaglig studieprogram. Av hensyn til anonymitet, vil ikke lærerne eller skolene de 

underviser på bli nevnt ved navn. Den første informanten er lærer på vg1 teknikk og 

industriell produksjon [TIP], og går her under navnet Anne. Den andre læreren kalles Eva, og 

hun underviser en vg2 klasse, som er satt sammen av to ulike studieprogram. Elevene har 

felles vg1 design og håndverk. Den siste læreren underviser på vg1 service og samferdsel, og 

hun omtales i denne oppgaven som Maja.  

3.4 Observasjon 

Den første delen av datainnsamlingen var observasjon av undervisning. Observasjonsdataene 

var ment som sekundærdata i studien, gjennom å være en måte å bli kjent med lærerne på og 

dermed gi grunnlag for intervjuspørsmål. Derimot er observasjonsdata også benyttet som 

supplement til intervjuene i resultatkapitlet.  

3.4.1 Pilotobservasjoner 

Som observatør i et klasserom kan det virke overveldende å skulle få med seg alt, og skille 

mellom hva som er viktig og hva som er mindre relevant. Ifølge Cohen et al. (2017) kan det 

derfor være lurt å gjennomføre en pilotobservasjon, før selve observasjonen starter. Samtidig 

finnes det også ulemper ved å gjennomføre pilotobservasjoner. Ved å først «se etter hva man 

skal se etter», kan forskeren risikere å overse interessante ting når den faktiske observasjonen 

gjennomføres (Maxwell, 2013). Jeg valgte likevel å gjennomføre pilotobservasjoner, og helt i 

starten av pilotobservasjonen presenterte jeg meg også for klassene. Jeg fortalte litt om 

prosjektet mitt, og om at jeg ville være i klassen for å observere læreren fire ganger i løpet av 

høsten. Elevene fikk også mulighet til å stille spørsmål, og jeg sa tydelig ifra at det var 

læreren, og ikke dem, jeg var der for å observere.  

I tillegg til å hjelpe med å finne fokus for observasjonen, ga piloteringen meg også fordelen 

av å bli litt kjent med elever og lærer før den virkelige observasjonen starter. I tillegg fikk jeg 
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testet ulike notatteknikker, og funnet en god plassering i klasserommene. Det hjalp meg også 

å finne en rolle som observatør (Cohen et al., 2017). Jeg ønsket å observere undervisning som 

var så nært opp til normalt som mulig, og jeg besluttet derfor at jeg ikke skulle delta, men kun 

observere i stillhet.  

3.4.2 Observasjon av undervisning 

Innsamlingen av observasjonsdata foregikk i tre dobbelttimer i hver klasse. Jeg anså det som 

fordelaktig å være til stede i klasserommet over en lengere periode, fordi det kan gi et bedre 

grunnlag for å utelukke tilfeldigheter, og se tendenser i materialet (Maxwell, 2013). Datoene 

for observasjon ble avtalt på forhånd med den enkelte lærer. På bakgrunn av lærernes 

undervisningsplaner, utarbeidet jeg forslag til observasjonsøkter. Hvilke økter som ble mulig 

å observere, ble begrenset grunnet flere faktorer. For det første skulle datainnsamlingen 

foregå i høstsemesteret. Dette var grunnet masteroppgavens progresjonsplan, og valget om å 

samle inn både observasjons- og intervjudata. For det andre vurderte jeg det som lite relevant 

å observere i de øktene elevene hadde prøve eller fremføringer, i og med at det var lærerens 

undervisning som var studieobjektet for observasjonen. Det var også en del norskøkter, 

spesielt TIP-klassen, som gikk bort grunnet yrkesfaglig praksis eller tverrfaglig arbeid. For 

problemstillingen kunne det også ha vært interessant å observere i disse øktene. Grunnet 

organiseringen av elevenes praksis, lot det seg derimot ikke gjøre. Undervisningsplanene viste 

derimot at de tre klassene skulle innom flere av de samme temaene, og det var derfor mulig å 

observere undervisning i samme type skriving, med alle de tre lærere. Jeg satte ingen spesielle 

krav til lærernes undervisning i de timene jeg observerte, men de var klar over at studiens 

formål var å undersøke skriving. Dette kan ha gitt utslag i undervisningen, men jeg oppfattet 

det som at lærerne underviste som de ville ha gjort, dersom jeg ikke var der.  

I alle observasjonene benyttet jeg meg av et enkelt observasjonsskjema. Skjemaet bestod av 

tre kolonner: tid, observasjon og egne betraktninger. Jeg noterte for hånd, og overførte 

observasjonsnotatene til PC samme dag som observasjonen. Selv om jeg ikke kun noterte 

hendelser relatert til skriving og skriveoppgaver, hadde jeg et ekstra fokus på det jeg anså som 

mest relevant for problemstillingen. I og med at jeg hadde definert dette på forhånd, kan 

observasjonen kategoriseres som strukturert observasjon (Cohen et al., 2017).  
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3.5 Intervju 

Materialet fra intervjuene er primærkilden i denne studien. Intervjuene ble gjennomført med 

en og en lærer, og varte mellom 45 og 55 minutter. Intervjuene ble tatt opp, kryptert og lagret 

etter gjeldene datalagringslovgivning. Før intervjurunden hadde jeg utarbeidet en 

intervjuguide med en rekke spørsmål og temaer jeg ønsket å snakke om. Jeg var samtidig 

veldig åpen for lærernes egne innspill, og ønsket å høre hva de ønsket å snakke om knyttet til 

skriving i klasserommet.  

3.5.1 Semistrukturert forskningsintervju  

Et kvalitativt forskningsintervju tar utgangspunkt i samtalen (Holter, 1996). Formålet er å 

forstå sider ved intervjupersonens dagligliv, sett fra deres eget perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2015). I intervjuet hadde jeg flere spørsmål og tema jeg ønsket å dekke, men det 

var også viktig at det fantes en mulighet for informantene til å komme med egne innspill 

(Postholm & Jacobsen, 2011). Jeg valgte derfor et semistrukturert intervju, hvilket egner seg 

for å få frem informantenes egen tanker og holdninger (Thagaard, 2009).  

I et semistrukturert forskningsintervju forsøker forskeren å finne intervjuobjektets egen 

forståelse av fenomenet som undersøkes, samtidig som intervjuet også bygger på noen gitte 

temaer og oppfatninger (Kvale & Brinkmann, 2015). Kvale og Brinkmann (2015) definerer 

livsverdensintervjuer som kvalitative forskningsintervjuer, som brukes for å forstå temaer i 

dagliglivet fra personens eget perspektiv. I intervjuene som ble gjennomført i denne studien 

ville jeg finne ut mer om skrivingen som skjer i klasserommet hver dag, sett fra lærernes 

perspektiv. Intervjuene kan derfor karakterers som livsverdensintervjuer.   

Selv om intervjuet tar utgangspunkt i samtalen, kan det ikke sees på som en åpen, fri og 

likeverdig dialog. Intervjueren må ta hensyn til et asymmetrisk maktforhold (Kvale & 

Brinkmann, 2015), og bør forsøke å legge til rette for å skape en så trygg og balansert 

intervjusituasjon som mulig. Hvilke tiltak jeg utførte i forbindelse med dette, vil bli redegjort 

for i kapitlet om gjennomføring av intervjuene. Intervjusvarene kan heller ikke sees på 

løsrevet fra intervjusituasjonen. Holter (1996) understreker at i et intervju skjer det en felles 

konstruksjon av en diskurs, hvor både informanten og forskeren bidrar til å skape mening.  
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3.5.2 Pilotering av intervju 

I forkant av intervjuene, gjennomførte jeg et pilotintervju. Hensikten var å teste 

intervjuguiden og rollen som intervjuer. Intervjuet ble pilotert på en medstudent fra 

lektorprogrammet, som tok utgangspunkt i sin erfaring fra praksis.  

Resultatet av pilotintervjuet viste at jeg måtte endre på flere av spørsmålene. Noen av 

spørsmålene var for «store» og lite konkrete, og jeg opplevde at jeg ikke fikk svar på det jeg 

hadde tenkt. Det ble derfor lagt til flere spørsmål, slik at jeg var sikker på å komme innom alle 

temaene i løpet av intervjuet. Jeg endret også noe på strukturen, og la til et par åpne spørsmål 

i starten og slutten. I tillegg la jeg til hjelpestikkord under noen av spørsmålene. Stikkordene 

var tenkt å fungere som støtte for meg, i intervjuene. Dermed sikret jeg også at de samme 

temaene ble berørt i alle de tre intervjuene.  

3.5.3 Intervjuguide 

Et semistrukturert livsverdensintervju gjennomføres i tråd med en intervjuguide, med 

bestemte temaer og forslag til spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjuguiden ble 

utarbeidet på bakgrunn av problemstillingen og forskningsspørsmålene, og justert etter 

pilotintervjuene (se vedlegg C). Innledningsvis ba jeg informantene beskrive klassen sin, og 

fortelle generelt om hva som skjer av skriving i deres klasserom. Deretter ba jeg lærerne 

fortelle om utforming av skriveoppgaver, og hva de mener fungerer i yrkesfagklasserommene. 

Deretter la jeg opp til at samtalen skulle komme inn på yrkesretting og relevans, hva som er 

spesielt for yrkesfag og hvilke skriveferdigheter yrkesfagelevene trenger. Etter dette stilte jeg 

et par spørsmål om konkrete skriveoppgaver fra observasjonen, og ba lærerne reflektere rundt 

dette. Avslutningsvis ba jeg om sluttkommentarer, og informasjon om lærerne, deres 

utdanning og erfaring. Det var viktig for meg å både få frem hva lærerne faktisk gjør, og hva 

de mener om skriving og omstendighetene rundt. Intervjuet inneholdt derfor både menings- 

og faktaspørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). 

3.5.4 Gjennomføring av intervjuer 

I utgangspunktet var tanken at intervjuene skulle gjennomføres umiddelbart etter 

observasjonsrunden. Omstendighetene gjorde at intervjuene ble utsatt til vårsemesteret, og det 

ble derfor et større tidsrom mellom observasjon og intervju enn ønsket. Jeg vurderte de 
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likevel ikke til å være en veldig stor ulempe, fordi kun et fåtall av spørsmålene dreiet seg om 

konkrete situasjoner fra observasjonen. Ved spørsmål om konkrete observasjoner, ga jeg i 

tillegg kontekst og forklarte hva jeg hadde observert. Lærerne ble også oppfordret til å stille 

spørsmål dersom de ikke husket situasjoner som ble referert til.  

Før selve intervjuet snakket jeg med lærerne om studien og om observasjonen. I tillegg 

informerte jeg om det ville bli gjort lydopptak av intervjuene, om hva opptaket skulle brukes 

til og om tiltak som var blitt gjort for å sikre trygg lagring. Lærerne fikk deretter mulighet til å 

stille spørsmål før jeg startet lydopptaket og det formelle intervjuet. 

Som tidligere nevnt, er intervjusituasjonen preget av et asymmetrisk maktforhold mellom 

intervjueren og intervjuobjektet (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjuet er en enveisdialog 

hvor samtalen er et middel for å få frem data, og forskeren har monopol på å fortolke (Kvale 

& Brinkmann, 2015). I denne studien har jeg gjort flere grep for å forsøke å utjevne det 

asymmetriske forholdet: Intervjuene ble gjennomført på et rom læreren selv valgte, hvor det 

ikke var andre personer til stede. I tillegg forsøkte jeg å plassere meg ved siden av 

informantene, i stedet for på andre enden av bordet. Lærerne ble også oppfordret til å ta med 

en kaffekopp eller noe å spise på, dersom de ønsket det. Før intervjuet startet, sa jeg fra om at 

jeg ønsket deres ærlige meninger, og at det ikke var noen rette svar, og i løpet av intervjuet 

forsøkte å jeg understreke dette ved å vise et støttende og positivt kroppsspråk. Jeg valgte 

også å intervjue lærerne en og en, fordi det individuelle intervjuet gir gode muligheter for 

åpenhjertige og ærlige svar (Postholm & Jacobsen, 2011).  

I etterkant av intervjuet, og etter at lydopptakeren var slått av, hadde jeg en mer uformell 

samtale med lærerne. I samtalen snakket vi om deres opplevelse av å ha meg i klasserommet 

og hvordan det hadde vært å delta i en studie. Lærerne ga uttrykk for at deltakelsen hadde fått 

dem til å reflektere over egen praksis. To av lærerne mente at det hadde vært litt skummelt å 

ha noen som observerte dem, men at de likevel hadde lært mye av å reflektere rundt egen 

praksis, og var glad for at de deltok. 

3.5.5 Transkribering av intervjuer  

Gjennom transkribering omformes tale til skrift, og på denne måten blir det lettere å få 

oversikt over det innsamlede datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 2015). Hvordan forskeren 

velger å transkribere, avhenger av formålet med transkripsjonen (Cohen et al., 2017). I denne 
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studien var formålet med transkripsjonene å hente ut intervjuobjektenes meninger og 

faktaopplysninger. Jeg valgte derfor å transkribere i en litterær stil, som gjør det lettere å 

trekke ut meningen fra utsagnene (Kvale & Brinkmann, 2015). Sitatene som legges frem i 

resultat- og diskusjonsdelen er derfor tilnærmet ordrett, med unntak av fyllord og 

gjentakelser. Jeg har også unnlatt å markere pauser og latter.  

3.5.6 Analyse 

Etter å ha transkribert de tre intervjuene, startet jeg på analysen av datamaterialet. I kvalitativ 

analyse vil analysen være en del av alle fasene i forskingsprosessen, og kan derfor ikke sees 

på som en løsrevet fase (Halvorsen, 2003; Holter, 1996). I dette kapitlet er det derfor det 

systematiske analysearbeidet som foregikk etter datainnsamlingen jeg vil gjøre rede for. 

I denne studien var hensikten med analysen å trekke ut mening fra datamaterialet (Creswell, 

2014), og systematisere og gruppere utsagn. I analyseprosessen hentet jeg elementer fra Braun 

og Clarke (2012) og Holter (1996), og gjennomførte en tematisk analyse. Holter (1996) 

beskriver kategoribasert analyse som den vanligste formen for kvalitativ analyse. I en 

kategoribasert analyse, finner forskeren frem til kategorier som går igjen i datamaterialet, eller 

har sammenheng med hverandre eller med teorien forskeren er interessert i. Analysen foregår 

deretter som en tretrinns-prosess: Ved første gjennomlesing gir forskeren et helhetsinntrykk 

av materialet. Ved neste lesing noteres alle kategorier og temaer, og ved siste lesing 

oppsummeres materialet, og kategoriene revideres og forbedres (Holter, 1996). Holters 

analyseprosess kan sees på som en fortettet versjon av Braun og Clarkes fremgangsmåte, 

hvilket består av seks faser: bli kjent med data, lage innledende koder, lete etter mulige 

temaer, revidere temaer, definere og navngi temaer og produsere rapport (Braun & Clarke, 

2012). Analysen resulterte i tre temaer: former for skriving, fremgangsmåten i 

skriveopplæringen og faktorer som påvirker skrivingen. Disse temaene ble valgt fordi de er 

mest relevante i forhold til problemstillingen og forskingsspørsmålene, og fordi det er var 

dette lærerne trakk frem i intervjuene. I analysekapitlet har jeg valgt å formulere temaene som 

spørsmål: Hva slags tekster velger lærerne, hvordan arbeides det med skriving, hvilke 

faktorer påvirker skrivingen og hva mener lærerne norskfaget på yrkesfag bør være? Det er 

viktig å understreke at spørsmålene er besvart ut ifra lærernes perspektiv. Hvordan lærerne 

planlegger at elevene skal arbeide med skriving, gjenspeiler ikke dermed sagt hvordan 

elevene faktisk jobber med skrivingen.  
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I analysen bruker jeg sitater fra lærerne, hentet fra intervjuene. Når sitater løsrives fra 

konteksten kan det føre til at informantene føler seg fremmedgjort, ved at deres egen 

selvforståelse ikke kommer like godt frem (Thagaard, 2009). For å motvirke dette er det 

derfor viktig å bygge opp en kontekst rundt utsagnene, og ikke forkorte utsagn for å passe 

bedre med analysen. I analysekapitlet har jeg derfor forsøkt å vise hvilket spørsmål utsagnet 

er et svar på.  

3.6 Validitet og relabilitet 

3.6.1 Validitet 

I en kvalitativ studie handler spørsmålet om validitet om hvorvidt datamaterialet er gyldig for 

å svare på den gitte problemstillingen (Creswell, 2014; Grønmo, 2016), og om slutningene 

som trekkes er gyldige (Maxwell, 2013). Datamaterialet og konklusjonenes troverdighet, kan 

sies å være innebygd i hver enkelt del av forskningsprosessen (Holter, 1996). Derfor må alle 

delene av en forskingsprosess vurderes opp mot spørsmålet om validitet.  

Det er flere elementer som kan sies å true validiteten i kvalitativ forskning. Maxwell (2013) 

nevner to sentrale trusler: reactivity og researcher bias. Reactivity handler om hvordan 

forskeren påvirker resultatet, gjennom å påvirke situasjonen og forskningsobjektene 

(Maxwell, 2013). Forskeren vil alltid ha en effekt på situasjonen og menneskene som forskes 

på. I denne studien må forskeres mulige påvirkning vurderes i både observasjon- og 

intervjusituasjonen. Validiteten i observasjonen kan svekke av at lærerne viste at det var 

skriving jeg skulle undersøke, og at de derfor la mer vekt på dette enn de normalt sett ville ha 

gjort. Jeg kunne ha valgt å ikke informere om studiens tema, men jeg vurderte det som en 

viktig del av informert samtykke.  

I tillegg kan også det å ha en observatør til stede, gjøre at elever og lærere oppfører seg 

annerledes i klasserommet (Kleven & Hjardemaal, 2018). Et grep jeg tok for å motvirke dette, 

var å presisere overfor elevene at det ikke var dem jeg var der for å observere. Etter første 

observasjon virket det ikke som elevene brydde seg spesielt mye om min tilstedeværelse, og 

ingen av lærerne ga uttrykk for at elevene oppførte seg merkbart annerledes. Det at jeg var i 

klasserommet over en tidsperiode, kan også gjøre at elevene brydde seg mindre om meg mot 

slutten (Thagaard, 2009). Jeg opplevde derimot at det å ha en observatør i klasserommet så ut 
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til å påvirke lærerne i større grad enn det påvirket elevene. Spesielt én av lærerne virket 

ukomfortabel, og jeg tok derfor en prat med henne etter en observasjonsøkt. Hun hadde aldri 

hatt en observatør i klasserommet før, og fortalte at hun ikke var helt sikker på hvordan hun 

skulle forholde seg til meg. Etter å ha pratet om hva som var hensikten med studien, 

observasjonen og min rolle som observatør, virket det som hun følte mindre press når jeg var 

til stede.  

I intervjuene kan validiteten svekkes gjennom forskerens påvirkning på informantene. 

Svarene som gis kan være påvirket av hva informantene forskeren vil høre, og at de forsøker å 

«svare rett» på spørsmålene (Halvorsen, 2003). Jeg prøvde å motvirke dette gjennom å 

presisere at jeg ikke var ute etter noe spesielt svar, men at det var intervjuobjektenes egne 

meninger og tanker jeg var ute etter. I tillegg forsøkte jeg å motvirke det asymmetriske 

maktforholdet i intervjuet ved å be informantene forklare og utdype svarene sine, slik at deres 

tolkning og mening kom frem (Kvale & Brinkmann, 2015). Men selv om det er mulig å 

begrense forskerens effekt på situasjonen, er det likevel ikke mulig å eliminere den helt. 

Maxwell (2013) mener det viktigste er å være klar over effekten, og ha et reflektert forhold til 

hvordan den spiller inn på situasjonen og intervjuobjektene.  

Den andre trusselen mot validiteten Maxwell (2013) nevner er researcher bias. Researcher 

bias handler om forskerens forutinntatte holdninger, som kan påvirke studien. For selv om 

forskeren forsøker å holde seg nøytral, vil det ikke være mulig å være helt fordomsfri og ikke 

ha noen forventinger til funn. For å motvirke dette, har jeg gjennom hele prosjektet reflektert 

over min egen forutinntatthet (Halvorsen, 2003). Da jeg valgte å undersøke yrkesfag, var det 

fordi jeg har en genuin interesse for å arbeide med yrkesfag, og fordi jeg selv var yrkesfagelev 

på videregående. Jeg var derfor selv klar over at jeg hadde en hel del forestillinger om hva jeg 

kom til å finne. Senere viste det seg derimot at mine forventinger ikke stemte helt over ens 

med funnene fra studien, og jeg vurderer det som positivt for studiens validitet at jeg ikke fikk 

bekreftet alle mine antakelser. På samme måte som med forskereffekten, er det ikke mulig å 

eliminere alle forventinger og fordommer rundt et forskningsprosjekt. Også her er det 

viktigste at forskeren er klar over egen forutinntatthet, og jobber med å ikke la egne 

forventinger styre forskningen i noen retning (Maxwell, 2013).  

I tillegg til å jobbe forebyggende med mulige trusler, er det i denne studien også gjennomført 

tiltak som kan bidra til å styrke validiteten. Et av dem er å benytte seg av flere metoder, og på 

den måten oppnå en form for metodetriangulering (Creswell, 2014). Fordelen med å benytte 
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både observasjon og intervju, var at jeg kunne se funnene fra de to datainnsamlingene opp 

mot hverandre. Det var ingen observasjoner, i noen av datainnsamlingene, som direkte motsa 

hverandre. Det som derimot viste seg, var at det lærerne oppga i intervjuene at de gjorde, 

stemte godt over ens med mine observasjoner av undervisning. Et annet grep som ble benyttet 

for å styrke validiteten, var å observere over tid (Creswell, 2014; Maxwell, 2013). Jeg var i 

hver av klassene i til sammen fire dobbelttimer, inkludert pilotobservasjonen. Derfor var det 

lettere for meg å skille mellom observasjoner som var typiske og engangstilfeller, og få et 

godt bilde av informantene (Maxwell, 2013).   

3.6.2 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet dreier seg om studiens ytre validitet, og om det er mulig å generalisere 

statistisk signifikante resultater ut ifra studiens funn (Cohen et al, 2011). I utgangspunktet er 

denne studiens utvalg på tre personer for få informanter til å gi grunnlag for å generalisere til 

en større populasjon (Kvale & Brinkmann, 2015). I kvalitative undersøkelser er det ofte 

vanskelig å generalisere (Kvale & Brinkmann, 2015), og det er som regel heller ikke 

hensikten med denne typen forskning (Befring, 2016).  

Selv om studien ikke er generaliserbar, kan funnene likevel si noe om skriving i norskfaget på 

yrkesfag. Utvalget er gjort med tanke på å sikre bredde og rikholdighet i datamaterialet, 

hvilket styrker muligheten for at det finnes en viss overførbarhet til andre norsklærere på 

yrkesfag (Maxwell, 2013). Variasjonen er spredd over flere faktorer: Lærerne er fra tre ulike 

skoler, som varierer i størrelse og sammensetning av fag. De underviser i tillegg på 

forskjellige yrkesfaglige program, og representerer alt fra industrifag til design. Lærerne har 

også ulik erfaring og alder. Overførbarheten vises også i diskusjonskapitlet, hvor funnene fra 

denne studien kobles opp mot tidligere forskning. På denne måten settes studien inn i en 

større sammenheng, og bidrar dermed til forskningen på feltet.  

3.6.3 Relabilitet 

Relabiliteten handler om i hvilken grad studien er etterprøvbar (Cohen et al., 2011). I 

kvalitativ forskning kan relabiliteten styrkes gjennom å etterstrebe gjennomsiktighet, ved å 

forklare metode for datainnsamling og analyse i detalj (Creswell, 2014). I og med at kvalitativ 

forskning alltid inneholder et element av tolkning og er vanskelig å reprodusere (Befring, 

2016), er det ikke gitt at lik metode hadde gitt likt svar. Relabiliteten avhenger derfor av at 
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forskeren viser hvordan han eller hun kom frem til resultatene (Befring, 2016; Thagaard, 

2011). Ved å forklare metoder og metodiske valg, har leseren mulighet til å sette seg inn i 

forskerens fremgangsmåte og vurderinger, og selv vurdere gyldigheten i funnene (Creswell, 

2014). Gjennom hele metodekapitlet har jeg derfor forsøkt å være så grundig og detaljert som 

mulig, for å styrke studiens relabilitet.  
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4 Analyse 

I dette kapitlet vil jeg presentere analysen av studiens datamateriale. Hensikten med analysen 

er å presentere hovedfunnene i studien, før de drøftes videre i diskusjonsdelen. Analysen 

baseres først og fremst på intervjuer med studiens tre informanter. Observasjonsdata er 

trukket inn der det er hensiktsmessig, og kan bidra til å belyse informasjon fra intervjuene.  

Analysen har fire hoveddeler. I den første delen analyseres lærenes prioriteringer av teksttyper 

i klasserommet. I den andre hoveddelen ser jeg på hvordan lærerne utformer 

skriveopplæringen, og hvilke verktøy og metoder de benytter seg av. Den tredje hoveddelen 

dreier seg om hvilke faktorer som påvirker skrivingen. I den siste delen av analysen ser jeg 

nærmere på hva lærerne mener norskfaget på yrkesfag bør være, og hva de opplever at det er. 

Det kan argumenteres for at lærernes tanker om hva norskfaget på yrkesfag bør være, er 

faktor som kan påvirke hvilke skriveoppgaver de gir elevene sine, og derfor burde vært inn 

under delkapittel 4.4. Jeg har likevel valgt å lage et eget delkapittel om spørsmålet, fordi dette 

var et tema som skapte stort engasjement hos alle lærerne. I tillegg samsvarer denne 

analysekategorien med et av forskningsspørsmålene, og jeg mener den valgte inndelingen gir 

en mest mulig systematisk og oversiktlig fremstilling av dataene. 

Før jeg tar for meg selve analysen, vil jeg presentere informantene og klassene deres. Dette 

gjør jeg for å tegne et bilde for leseren, og for å gi et bakgrunnsteppe for datamaterialet.  

4.1 Presentasjon av informantene 

Beskrivelsene av lærerne og klassene er basert på intervjuene og observasjon av klassene. For 

å bevare informantenes anonymitet, går alle lærerne under fiktivt navn.  

4.1.1 Norsklærerne 

De tre lærerne som er studiens informanter, går under de fiktive navnene Anne, Eva og Maja. 

Skolene de underviser på ligger i samme fylke, men i tre forskjellige kommuner. Skolene 

varierer i størrelse og sammensetning av studieretninger. Den største skolen har over 1000 

elever, mens den minste bare har i underkant av 400. En av skolene har bare yrkesfaglige 

studieprogram, mens de to andre både har studiespesialiserende og yrkesfaglige retninger.  
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Anne er i førtiårene, og har 15 år med erfaring i skolen bak seg. Hun har en utdanning som 

består av emner i informatikk, nordisk og norsk som andrespråk, fra flere ulike universiteter. 

Anne har i tillegg praktisk pedagogisk utdanning [PPU], og master i norskdidaktikk. Hun har 

kun arbeidet på videregående skole, og underviser bare i norsk.  

Eva er midt i trettiårene, og har vært lærer i snart ti år. Hun har bakgrunn fra 

allmennlærerutdanningen, med fordypning i musikk, drama og norsk. Eva har bygd på graden 

sin med religion og spesialpedagogikk, og har også bare arbeidet i den videregående skolen. 

Eva underviser for tiden i norsk og religion.  

Maja er i slutten av førtiårene, og har hatt hele sin yrkeskarriere på nærmere 30 år i skolen. 

Hun har studert nordisk språk og litteratur, historie og statsvitenskap. I tillegg har hun PPU og 

videreutdanning i rådgivning og veiledning. Maja er den eneste av de tre lærerne som har 

arbeidet på andre trinn enn videregående. Hun har vært flere år i barneskolen og 

ungdomsskolen, og har bare undervist på videregående de siste årene.  

Alle de tre lærerne har selv valgt å undervise på yrkesfag, men de underviser også på 

studieforberedende linjer. De har også til felles at de er utdannet lærere med fordypning i 

norsk, men Eva er den eneste av de tre som er utdannet allmennlærer. De tre skolene har 

organisert norskundervisningen på samme måte, med én dobbelttime med norsk, én gang i 

uka. Siden lærerne kun har yrkesfagklassene i norsk, betyr det at de bare ser elevene en gang i 

uka.  

4.1.2 Annes klasse: Teknikk og industriell produksjon 

Klassen til Anne er en vg1 klasse på studieretningen teknikk og industriell produksjon. Etter 

vg1, kan TIP-elevene velge mellom hele 28 studieretninger på vg2. Utdannelsen på TIP leder 

frem til en rekke områder innenfor industri og produksjon, og elevene kan velge mellom yrker 

som bilmekaniker, prosessoperatør og laborant. 

Klassen til Anne består av 15 elever, hvor 11 er gutter og bare fire er jenter. Under hele 

observasjonsperioden opplevde jeg klassen som rolig, og klassemiljøet som godt. Det virket 

som det var arbeidsro når elevene jobbet, og lite prat når Anne underviste. Samtidig deltok 

elevene aktivt i klasseromssamtaler, og svarte på spørsmål fra læreren. Det virket som det var 
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en veldig god tone mellom Anne og elevene, og hun beskriver også klassen sin i meget 

positive ordelag:  

 Det er en sterk og flink klasse. Du kan kalle det det. De får gode karakterer, og de er 

 aktive muntlig, og det er lett å få arbeidsro. Det er ingen disiplinproblemer i klassen. 

 Og de er positive og hyggelige.  

Elevenes karakterer i norsk skriftlig varierer fra to til fem. Det er flest treere og firere, og 

dermed er dette klassen med det høyeste karakternivået Anne har hatt fra TIP. Elevene er 

likevel betydelig sterkere muntlig enn skriftlig.  

4.1.3 Evas klasse: Design og håndverk 

Klassen til Eva er satt sammen av grupper fra to ulike utdanningsprogram. Det er også 

studiens eneste vg2-klasse. Selv om de har valgt ulike retninger på vg2, har alle gått vg1 

design og håndverk. Dette er et programområde hvor elevene blant annet lærer om 

tradisjonelle håndverksfag, design og kunst og kultur. Etter vg1 kan elevene velge mellom en 

rekke programområder, som spenner fra båtbyggerfag til maskør- og parykkmakerfaget.  

Klassen har 25 jenter og bare to gutter. Ifølge Eva er dette noe som preger klasserommet, 

både når det gjelder mengden «småsnakk» og interessefelt. Da jeg observerte klassen la også 

jeg merke til at det ofte var en del prating mellom elevene i timen. Jeg la også merke til at Eva 

hadde en veldig god tone med elevene, og at de som regel sluttet å prate i timen når hun ba 

dem om det. Hun forteller at hun har brukt mye tid på å bygge opp en god relasjon til elevene:  

 Det er en gjeng som det tar tid å komme innpå, og det er nødvendig tenker jeg å ha en 

 god relasjon for å komme innpå asså, de er ikke interessert i å høre på hva du har å si 

 hvis ikke de føler at de har en god relasjon til deg. Så mye av arbeidet har jo gått i å 

 jobbe med relasjoner.  

Det er et stort aldersspenn i klassen. Noen av elevene har fulgt normal progresjon, og har gått 

rett fra ungdomsskolen til videregående skole. Andre elever har, av ulike årsaker, vært flere år 

utenfor skoleverket. Dette leder ifølge Eva til ulik motivasjon for å lære, og hun trekker 

spesielt frem en gruppe elever, som etter å ha vært hjemme med barn, nå er klare for å fullføre 

skolegangen: 
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 Det er også en gruppe, liten gruppe, som på en måte har returnert til skolebenken, etter 

 å ha vært hjemmeværende mødre i noen år. Og det også preger jo klassen, fordi de har 

 en helt annen motivasjon for å være der. Sånn at de vil ha arbeidsro, vet at de har krav 

 på arbeidsro, og de jobber veldig målretta og er veldig opptatt av skolefagene da. 

4.1.4 Majas klasse: Service og samferdsel  

Majas klasse er en klasse på vg1 service og samferdsel. Etter det første året kan elevene velge 

mellom retninger innen salg, reise og transport. Programfagene på vg1, er administrasjon og 

økonomi, markedsføring og salg og sikkerhet og transport.  

Det er 16 elever i klassen, hvor rundt halvparten er gutter og halvparten jenter. Maja forteller 

at mange av elevene ikke kommer rett fra ungdomsskolen, men at de enten har gått på andre 

utdanningsprogram og byttet, eller at de har vært borte fra skolen i en periode og nå kommet 

tilbake igjen. Nivåmessig ligger mange av elevene mellom to og tre i norsk skriftlig, men det 

er også de som ligger på fire, kanskje opp mot fem. Maja beskriver klassen som en 

sammensatt gruppe, med ulike problematikker:  

 Det er mange som har opplevd lite mestring i de ti første årene i skolen, som gjør at de 

 har veldig dårlig selvtillit på det de har. Eller på en måte faller, eller har falt utenfor. 

 Det at de har asperger eller at de har angster, har gjort at de falt på siden og på utsiden. 

Da jeg observerte klassen opplevde jeg at det var en del uro, men at elevene samtidig arbeidet 

med oppgavene de ble gitt. Det var tydelig at det var en god relasjon mellom Maja og klassen. 

Elevene virker ikke redde for å dele meninger i plenum og delta i diskusjoner. Jeg vil 

karakterisere mye av Majas undervisning som dialogisk, i den forstand at hun sjeldent snakket 

mer enn et par minutter alene, og ofte spurte elevene og oppfordret til deltakelse.  

4.2 Hva slags tekster velger lærerne?  

I intervjuene snakket lærerne mye om hva som skrives i deres klasserom. Flere av 

spørsmålene dreiet seg om dette temaet, og lærerne ble spurt direkte om å nevne alle de ulike 

typene skriving som skjer i norsktimene, om oppgaver de synes fungerer spesielt godt eller 

dårlig og om konkrete former for skriving som ble observert. Det kommer tydelig frem at det 

er noen teksttyper og sjangere som peker seg ut som sentrale. Tekster alle lærerne trekker 
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frem er CV, søknad og rapport. Dette er sjangre de betegner som nyttige tekster, som elevene 

får bruk for. Dette gjør at tekstene oppleves relevante for elevene, og det er dermed lettere for 

læreren å motivere dem til å skrive. En annen teksttype som er felles for alle lærerne, er 

argumenterende tekster. Skriftlig argumentasjon beskrives som vanskelig for elevene, og det 

brukes derfor mye tid på denne typen tekster, i alle de tre klasserommene. I legitimeringen av 

argumenterende tekster, knyttes nytteverdien opp mot voksenlivet og deltakelse.  

Figuren på neste side er en tabell, som gir en oversikt over hvilke typer tekster lærerne oppgir 

at elevene skriver. Noen av typene overlapper, slik som argumenterende tekster og 

debattinnlegg. Jeg har likevel tatt med alle for å vise hvilke ord lærerne selv bruker, om 

hvordan de kategoriserer tekstene. Kryss i parentes er tekster jeg observerte i klasserommet, 

men som læreren ikke selv snakker om i intervjuet.  

Som tabellen viser, finnes det et mangfold av teksttyper og sjangre i de tre klasserommene. 

Det er likevel en stor overvekt av sakpregede sjangere. Fire av tekstene finnes i alle tre: 

argumenterende tekst, CV, søknad, rapport og kreative tekster. I tillegg finnes varianter av 

analyse i alle klasserommene. Den videre analysen vil være basert på funnene i tabell 1. 

Første delkapittel tar for seg CV, søknad og rapport. Dette er tekster som i stor grad knyttes til 

yrkesliv og elevenes yrkesfag. I neste delkapittel analyseres argumenterende tekster. Kreative 

tekster og variasjoner av analyse utgjør den siste analysekategorien, og analyseres i et eget 

delkapittel.  
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 Anne Eva Maja 

Argumenterende tekst x x x 

Debattartikkel/ debattinnlegg x (x)  

Femavsnittsskisse  x  (x) 

CV x x x 

Søknad x x x 

Notater x x  

Stikkord  x  

Rapport x x x 

Skademeldingsskjema  x  

Brev x x  

Skjønnlitterær analyse  x  

Novelleanalyse x   

Lyrikkanalyse x x  

Presskriving/tenkeskriving x  x 

Logg  x  x 

Manus til muntlig fremføring x   

Reklameanalyse x  x 

Dokumentasjon x   

Kreative tekster x x x 

Figur 1: Typer tekst nevnt av lærer i intervju eller observert i undervisning 
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4.2.1 Tekster knyttet til yrkesliv og yrkesfag 

Flere av skriveoppgavene lærerne snakker om i intervjuet, knytter de direkte til elevenes 

fremtidige yrkesliv og praksis. Tekstene blir beskrevet som nyttige og som sjangre elevene 

kommer til å ha bruk for. To slike sjangere, er CV og søknad. Alle lærerne forteller at elevene 

er gjennom disse tekstene, gjerne tidig i semesteret. Maja forklarer hvorfor hun legger denne 

typen tekster til vg1:  

 Jeg føler at i førsteklasse, da kan jeg på en måte lære de sånn CV og søknad, og alle 

 disse tingen som de faktisk trenger. Også når de kommer på vg2, så er jeg veldig retta 

 mot eksamen og hvordan løse eksamensoppgaver. For disse her skal jo klare å løse en 

 eksamensoppgave.  

Også Anne peker på at elevene skal bruke CV-en og søknaden. Hun er derfor nøye med det 

formelle, som form, tegnsetting og grammatikk, når hun går gjennom disse tekstene:  

 Så skriver vi søknad og CV. Og der er vi veldig nøye på det formelle der da. Sånn at 

 de har en søknad og cv som de kan bruke, både når de skal søke sommerjobb og 

 lærlingplass da. 

Eva trekker på sin side inn elevenes motivasjon til å skrive, når hun snakker om CV og 

søknad. Hun bruker begrepet relevans, og sidestiller de to sjangerne med andre praktiske 

tekster:  

 Og det er klart at desto mer jeg kan finne av tekster som er relevante, sånn som med 

 rapportskriving, skademeldingsskjema, jobbsøknad, cv, og ting som de ser at er det her 

 kommer jeg faktisk til å bruke seinere. Desto bedre er det.. 

I tillegg til CV og søknad, er rapport og logg to teksttyper som knyttes nært opp til elevenes 

yrkesutøvelse. Dette er også tekster elevene med stor sannsynlighet vil møte i arbeidslivet, og 

som derfor kan ansees som nyttige og praktiske sjangre. I Anne og Majas klasse, får elevene 

mye trening i denne typen skriving gjennom å skrive rapport fra yrkesfaglig fordypning. I 

løpet av første året på yrkesfag skal elevene ha hele 168 timer med yrkesfaglig fordypning. 

Hvordan dette løses er opp til den enkelte skole, men målet med fordypningen er at elevene 

skal få teste realistiske jobbsituasjoner og danne grunnlag for valg av lærefag. Ofte knyttes 

det en større skriftlig oppgave, eller en muntlig presentasjon, til praksisen. 
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Siden arbeidspraksisen er organisert på ulike måter, blir også skrivingen ulik. Klassen til 

Maja, som er i praksis en dag i uka, bruker noen minutter av hver norsktime på å skrive logg 

fra ukens arbeid. Da jeg observerte klassen la jeg merke til at dette var en fast aktivitet. Maja 

forteller at hun har valgt å ha denne ukentlige skriveoppgaven for å gi elevene en fast struktur 

på norsktimene, og for at de skal huske hva de har gjort:  

 Også er det noe med at det her er jo veldig ustrukturerte elever, eller mange av de er 

 veldig ustrukturerte. Så det det med å få inn en liten sånn her skriveoppgave og 

 struktur, og at vi gjør det samme hver gang vi kommer inn da.  

I Annes klasse brukes norsktimene de ukene elevene er i praksis, til å skrive på rapporten og 

loggføre arbeid. Anne synes rapportskrivingen fungerer «eksepsjonelt dårlig», og trekker 

spesielt frem tre problemer. Hun mener for det første at elevene får lite norskfaglig utbytte av 

skrivingen. I tillegg utnytter elevene skriveøktene dårlig, og lite arbeid blir gjort før i siste 

økten før innlevering. Det viktigste problemet for Anne virker likevel å være alle norsktimene 

YFF-prosjektet tar. Alle norsktimene i fem uker går med til prosjektarbeid, som gjør at hun 

ikke får tid til det hun ønsker å gjøre med elevene i norsktimene: 

 De skriver en lang flott rapport, og de føler at de lykkes, men jeg bruker ti norsktimer 

 på høsten, og ti norsktimer på våren og så har jeg jo bare to per uke da. Sånn at jeg 

 syns at veldig mye av det norskpensumet som kunne vært interessant å drive med, og 

 vi kunne lest for opplevelsens skyld eller tatt med på teater eller gjort noe annet okay 

 da, går bort i ganske pyton skriving for dem. 

Det virker som Anne og Maja har to svært ulike opplevelser av YFF-prosjektet. Dette kan ha 

noe med organiseringen og tidsfordelingen å gjøre. Fordi de på Annes skole bruker 

norsktimene til å skrive rapporten, opplever hun at et yrkesfaglig prosjekt tar norsktimene, 

som hun kunne brukt på mer relevante, norskfaglige ting. Majas elever bruker derimot tiden i 

programfagene til å skrive, og hun føler at det er norskfaget som får noe ut av prosjektet. 

Anne mener skrivingen gir lite norskfaglig utbytte, mens Maja bruker loggføringen som en 

måte å strukturere timene og reflektere gjennom å skrive.  

Eva samarbeider også med yrkesfaglærerne, men forteller at det ikke er noen store 

prosjektarbeid som er del av norskfaget. Hun trekker derimot inn skriving av lærlingssøknad 

og det å trene på intervju som tverrfaglig arbeid:  
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 Vi jobber noe tverrfaglig da, for eksempel når de skal skrive læringsøknad og sånn. 

 Eller trene på de intervjurundene, kanskje sånne type ting. Da har vi hatt sånn at  vi 

 slår sammen timene våre, og det fungerer greit.   

4.2.2 Argumenterende tekster  

I den perioden jeg observerte lærerne, holdt alle klassene på med en form for argumenterende 

tekst. Dette er også en av to konkrete teksttypebestillinger fra læreplanen. Anne mener dette 

er den vanskeligste sjangeren for elevene:  

 Ellers så jobber vi med, la oss kalle det den vanskeligste sjangeren, vi jobber med på 

 vg1 er debattinnlegget. Det å skrive argumenterende tekst. Og da jobber vi både med 

 at de gjør oppgaver knytta til filmer og dokumentarer, og oppgaver i boka, før vi 

 jobber med å sette sammen sjangere. Og da jobber vi med hvordan kan en innledning 

 se ut. Fem-avsnitt skisse kaller vi det da. Så det er kanskje den vanskeligste sjangeren 

 som de leverer inn og får karakter på. 

Majas klasse starter med skriving av leserbrev i den siste økta jeg observerte. I forkant av 

skrivingen snakker Maja med elevene sine om hva det vil si å argumentere for en sak, og hva 

som skiller leserbrev og argumenterende artikkel. Maja bruker også mye tid i plenum på å 

finne argumenter. Før hun avslutter en av timene jeg observerte, ber hun elevene tenke på 

gode argumenter for og mot sosiale medier, til neste gang. Denne letingen etter argumenter, 

observerte jeg også i de to andre klasserommene, kanskje spesielt i oppgaver hvor elevene får 

velge tema selv. Anne bruker mye tid på å arbeide med temaet nakenbilder, men når elevene 

skal skrive debattinnlegg, velger de ikke temaet de har forberedt i plenum. Anne forteller at 

dette kan være en utfordring:  

 Det blir veldig sjeldent det man hadde tenkt da. …. Men jeg opplevde også at flere av 

 de følte seg litt ferdige med tema, og de føler seg «Nei, dette har vi snakka om før.» 

 …. Men jeg tror jo at hvis de hadde valgt det temaet, så hadde jeg jo gitt de innhold 

 og verktøy da. …. Og da har de jo alle argumentene, men likevel vil de da 

 skrive om pelsdyroppdrett. Hvor de ikke har et eneste argument. Og så skriver de 

 innledning, og så «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive!». 
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Jeg observerte også at Eva brukte mye tid på argumenterende skriving, og med å hjelpe 

elevene å finne argumenter underveis i skriveprosessen. Før selve skrivingen, arbeidet Eva 

med en modelltekst i plenum. Hun gjennomgikk tekstens argumenter med elevene, og viste 

dem hvordan teksten var bygd opp. I tillegg snakket Eva med elevene én og én om hvilke 

argumenter de kunne bruke, og hvordan de kunne forbedre det de hadde skrevet.   

Argumenterende tekster kan også plasseres i kategorien av nyttige tekster som elevene «har 

bruk for». I en av timene jeg observerte, snakker Eva med klassen om viktigheten av å kunne 

skrive argumenterende tekster, hvis de for eksempel skal klage på noe i barnehagen. I 

intervjuet bruker også Anne den samme argumentasjonen:  

 Men det å kunne forfatte et formelt brev, som en søknad jo er da, det er jo viktig. For 

 de kan jo å barn i barnehage som de ikke er fornøyd med, å skulle skrive en klage eller 

 sånne ting, og jeg tenker at det er viktig å kunne være i stand til å gjøre noen 

 grunnleggende ting i livet da 

4.2.3 Kreative tekster og analyse 

Selv om kreative tekster og analyse ikke er tekster som vektlegges i særlig stor grad av 

lærerne, er de likevel å finne i alle de tre klasserommene. Når elevene skal skrive kreative 

tekster, er mye opp til læreren hva gjelder utforming av oppgaver. På tross av dette har både 

Anne og Eva valgt å skrive brev til en fiktiv karakter som en måte å oppfylle 

kompetansemålet om kreativ skriving på. Annes elever ser først en film, og så skriver de brev 

til hovedpersonen. Dette er en oppgave hun synes fungerer godt, og hvor hun mener elevene 

skriver mye på kort tid. Eva bruker også denne metoden, og understreker at hun bruker filmer 

og temaer som interesserer hennes klasse med nesten bare jenter.  

For Anne henger kreativ skriving sammen med å utvikle en slags skriveglede, og finne måter 

å uttrykke seg gjennom skrift. For henne er hensikten med denne typen oppgaver å la elevene 

få støtte til egne tanker og refleksjoner gjennom tekst:  

 Det å skrive fram tankene sine, hvor de kan få en opplevelse av det å at de får støtte til 

 tankene sine gjennom å skrive ting. Så tror jeg at det er en viktig erkjennelse, og 

 kanskje kan de klare å holde bryllupstale da, når de skal gifte seg. Som er planlagt. 
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Tanken om at elevene kan utvikle refleksjon gjennom skriving finnes også hos Maja. Hun har 

funnet en måte å knytte sammen kreativ skriving og elevenes yrkesfag, i dette tilfellet 

kundeservice. Maja bruker kreative tekster for å få elevene til å sette seg inn i kundens tanker 

i en salgssituasjon:  

 Men det å kanskje være kunde, og komme inn og beskrive de tankene du har som 

 kunde, når du treffer en bak kassa. Det tenker jeg at det må jeg få frem. Sånn at de på 

 en måte forstår kunden på utsida som kommer til dem. 

I løpet av intervjuene er også lærerne innom skriving av ulike former for analyse. Anne 

sammenligner analysearbeidet på studiespesialiserende og yrkesfag, og sier at hun forsøker å 

forenkle analysearbeidet på TIP:  

 Så det [analyse] prøver vi jo å gjøre enklest mulig da, hvis det går an å kalle det det, på 

 TIP. Vi gjør det der og, men der gjøres det jo sånn at da holder vi det til muntlig og 

 snakker i tekster i større grad, og lager lister med virkemiddel og forklarer 

 virkemidlene i mye større grad enn at de skal anvende seg av dem, og skrive disse 

 analysene selv. 

4.3 Hvordan arbeides det med skriving?  

I både observasjons- og intervjudataene fremkommet det en utstrakt bruk av skriverammer, 

hos alle de tre lærerne. Skriverammene har som hensikt å skape struktur, hjelpe elevene å 

komme i gang og sørge for et minimum når skriveoppgaver besvares. Lærerne benytter seg til 

tider av skrivemetoder som presskriving og notater, men dette er ikke den formen for skriving 

som dominerer i klasserommene i denne studien. Analysen viser også at skrivingen i all 

hovedsak skjer på skolen. Dette gjør at det blir korte skriveøkter, men samtidig får lærerne 

mulighet til å gi tilbakemelding underveis i skrivingen   

4.3.1 Skriverammer og modelltekster  

Skriverammer er et verktøy lærerne i stor grad benytter seg av i skriveopplæringen. 

Skriverammene som brukes varierer i detaljgrad og utforming. Alle lærerne understreker at 

det er valgfritt å bruke skriverammer, og at det kun er et tilbud til elevene. Dette kan gjøre at 

noen elever velger det bort, slik Eva beskriver det:   
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 Ja, alt. Mye skriverammer. Hvis det er helt nye oppgaver, så føler jeg at skriverammer 

 er nesten alfa og omega. Altså, jeg bruker det det av og til på studieforberedende og 

 for spesialiserende også, men der er det færre som tar det i bruk. For alle får tilbud 

 som det, og jeg deler det ut, men det er ikke alle som, de fleste benytter seg ikke av 

 det. Mens her er det flere som, de fleste bruker det. De er ivrige, i alle fall i starten av 

 skriveprosessen. 

Alle lærerne opplever at elevene bruker skriverammen, eller oppskriften, i varierende grad. 

Eva trekker frem elever på studieforberedende som eksempler på elever som ikke benytter seg 

av tilbudet i veldig stor grad. Maja peker derimot på de sterke elevene som de som klarer å 

frigjøre seg fra skriverammen:  

 Jeg syns de er flinke til å bruke oppskriften. Det det syns jeg. Samme hvor sterke eller 

 svake elevene er, mens de sterke de klarer å frigjøre seg også fra oppskriften, fordi at 

 de kan kanskje finne andre ting der inne som gjør at de skjønner at oppskriften på en 

 måte er veiledende. Ja. Så kan de skyve noe til side, og heller ta med noe annet på en 

 måte; «At jeg tok med det i stedet for det, for det synes jeg var viktigst på en måte.» 

 Så de kan ta litt mer selvstendige valg, mens de svake følger oppskriften mye mer,

  føler jeg. 

Eva forklarer hvordan elevenes skriveprosess skjer i sammenheng med skriverammen:  

 De starter veldig i ramma, og så er det noen som automatisk legger det vekk. 

 Begynner å lage et nytt dokument og skrive det mer sammen, og så er det noen som

  jeg på en måte må veilede til å legge det vekk. Og så er det noen som egentlig aldri 

 legger  den vekk da. 

Det virker som det er et mål for Eva at elevene etter hvert legger vekk skriverammen, og 

skriver selvstendige tekster. Maja snakker på sin side mer om hvordan hun øver elevene på å 

bruke rammen, slik at de kan benytte seg av det på eksamen og svare godt på oppgavene. 

Dette knytter hun igjen til det generelle nivået på skriveferdigheter i klassen, som for flere av 

elevene, ifølge Maja, er så lavt at de trenger en klar oppskrift for å stå på eksamen.  

Også Anne forteller om elevenes mulighet til å bruke skriverammene på eksamen. Hun 

introduserer elevene for et digitalt skriveverktøy som de også kan bruke i en 
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eksamenssituasjon. Rammene i skriveprogrammet kan sies å være meget detaljerte, og 

inneholder forslag til tittel, setningsstartere og avgrensing av lengde på avsnittene:  

 Det er en skriveramme. Og for elever med utfordringer da, i forhold til utholdenhet og 

 utfordringer i forhold til det med form, så er skriverammer helt supert. Og dette er 

 skriverammer hvor de det vises på skjermen omtrent hvor lang teksten skal være, og 

 over hvert avsnitt så står det et hint om hva som bør være med i dette her. Avsnittet det 

 foreslår til og med tittel og her skal du skrive tittel, det kan for eksempel være.  

Det kan altså tyde på at lærerne har flere ulike mål med å bruke skriverammene: Rammene 

kan fungere som oppskrifter de svakeste skriverne kan følge for å klare å svare på en oppgave. 

For andre kan skriverammer være en måte å komme i gang med skrivingen på, og i tillegg 

være første skritt i retning av å skrive en selvstendig tekst. Men først og fremst ser det ut til at 

de brukes som støtte i struktureringen av tekst, slik Maja forklarer: 

 Da må de lære seg å strukturere teksten. Bygge opp teksten med innledning, og 

 innledningen skal speile avslutningen, og ja. En sammenheng da. Så det lærer vi i år, 

 og så skal vi nesten bare rette mere mot eksamen da, for å få de gjennom.  

4.3.2 Presskriving, tenkeskriving og notater 

Analysen har vist at mye av skrivingen har til hensikt å mediere elevenes kunnskap og vise 

sjangerbeherskelse. Samtidig forekommer det også skriving som ikke har dette som mål. Maja 

og Anne, snakker om det de kaller presskriving eller tenkeskriving. Anne forklarer hvordan 

klassen arbeider med denne typen skriving:  

 Og ellers så driver vi en del med sånn som vi kaller for press-skriving eller 

 tenkeskriving. …. Og det er jo sånne tekster som ikke skal rettes, og hvor de ikke er 

 noe viktig hvordan formen er. Og da får de beskjed om at om de vil skrive i listeform, 

 eller i runding, eller i fulle setninger, det velger de selv.  

I de to andre klasserommene observerte jeg ikke noe jeg vil kategorisere som press- eller 

tenkeskriving. Maja nevner det, men understreker at det ikke er noe hun bruker så ofte i 

akkurat denne klassen:  
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 Det kan være presskriving, men det har vi ikke gjort så mye av nå i høst. I den klassen 

 der. Men, i utgangspunktet så er det litt sånn. Akkurat med skriving så må det jo være 

 et mål med den skrivingen. Vi kan ikke skrive bare for å skrive. 

Eva nevner ikke press- eller tenkeskriving, men tar opp en annen form for skriving hun ønsker 

skal forekomme i klasserommet: notater.  

 Når vi jobber muntlig, så ønsker jeg også at de skal skrive. Eh, sånn at forhåpentligvis, 

 hvis vi har noen oppgaver, så sier jeg at «Ta dette muntlig i gruppe, men at dere 

 noterer, sånn at dere har notater når vi skal snakke om det i plenum etterpå.» Blir sånn 

 stikkord da, og svar på ting de diskuterer. 

Hensikten med notatene er altså å huske momenter til plenumsdiskusjon. Også Maja 

oppfordrer elevene til å notere for å huske. Hun begrunner det med at mange av elevene er 

svært ustrukturerte, og skrivingen kan derfor være en måte å lage struktur og huske ting 

bedre. Stikkord fra en muntlig samtale omtales som en viktig støtte når det elevene har 

snakket om i grupper for eksempel tas opp i en klasseromssamtale, eller når elevene skal 

referere hva de har snakket om i gruppa.  

4.3.3 Skoleskriving  

Alle de tre lærerne foretrakk å la elevene gjøre skrivingen på skolen. Det var flere årsaker til 

at de valgte dette: Maja forteller at det kan være vanskelig å få elevene til å følge opp 

hjemmeoppgaver og Eva trekker frem muligheten til å hjelpe elevene på skolen. Anne trekker 

frem erfaring med plagiat som årsak til å holde skrivingen i klasserommet. Hun understreker 

likevel at det ikke bare er fordeler med å unngå skriving hjemme, og at det hender hun gjør 

unntak:  

 Vi gjør all skriving i klasserommet, ingen skriving hjemme. Og da er det aller beste er 

 korte frister, i denne klassen. Så det er ingen vits i å gi de noe særlig mer enn 20 

 minutter, for det da er det slutt å gjøre det som vi driver med. Det er litt synd for de 

 sterkeste elevene, for det er noen av de som har utholdenhet til å klare lenger, og som 

 hadde fått til en bedre tekst om de hadde fått sitte lenger. Men flertallet i klassen tjener 

 på korte frister da. Så vi gjør det sånn.  
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Ved å arbeide med skriving på skolen har lærerne også mulighet til å gi tilbakemelding til 

elevene underveis i skriveprosessen. Dette er noe Eva benytter seg av i oppgaver som skal 

leveres inn, og vurderes av lærer:  

 Og så er det disse skriftlige oppgavene da. Som vi som vi må gjøre og som de må 

 leverer inn. Egentlig vil jeg si at alt er prosess, fordi de skriver i timene, og får 

 veiledning underveis. Så på en måte blir det prosesskriving. Mer eller mindre grad.  

I alle klasserommene observerte jeg at lærerne ga en form for tilbakemelding underveis i 

skriveprosessen. Uavhengig av om det var en tekst som var innlevert og vurdert, eller en 

kortere skriveoppgave i timen, var lærerne opptatt av å vise elevene hvordan de kunne 

forbedre teksten. Spesielt Anne jobbet systematisk med dette, og gikk rundt til alle elevene for 

å se at de hadde fått lastet ned de kommenterte versjonene fra Fronter. Samtidig understreket 

hun at det ikke er lett å få elevene til å arbeide med tilbakemeldingen, og at mange ikke en 

gang sjekket kommentaren.  

4.4 Hvilke faktorer mener lærerne påvirker 

skrivingen? 

I intervjuene kom det i hovedsak frem to faktorer som har innvirkning på skrivingen. Den ene 

er den knappe tiden de har til rådighet, og den andre er krav om yrkesretting. I analysen finner 

jeg få spor av skriving som går over tid, trolig som en konsekvens av den knappe tiden. 

Skriveopplæringen består av korte økter med skriving, og som et resultat blir skrivingen svært 

fragmentert. Dersom lærerne forsøker å arbeide med skriving over flere økter, går mye av 

tiden til å repetere forrige økt og grunnlaget for skriveoppgaven. 

 I tillegg til å ha liten tid til skriving, påvirkes også tiden elevene har i norsk, av det faktum at 

de går på yrkesfag. Dette skjer blant annet gjennom tverrfaglige prosjekter og yrkesretting. 

Analysen viser at de tre lærerne yrkesretter mye i norskfaget, blant annet gjennom å la 

elevene skrive og lære sjangere de vil ha bruk for i yrket sitt, og ved å bruke temaer fra 

elevenes yrkesfag og inkorporere dette i skriveoppgavene. 
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4.4.1 Yrkesretting 

Alle lærerne trekker frem bruken av tekster med temaer som er relevante for yrkesfaget, som 

en form for yrkesretting de benytter seg av. Skriveoppgaver gjøres relevante gjennom å knytte 

skrivingen til elevenes yrkesfaglige kunnskaper, slik Anne forklarer:  

 Jeg forsøker å lese tekster og se dokumentarer og lese sakprosa, som er tilpassa 

 yrkesfaget. Ikke alltid, men i størst mulig grad. Og så har vi jobbet med reklame. Det 

 er viktigere på vg2, men da får de beskjed om å velge reklame som er knytta til sitt 

 yrkesfag da, sånn at de må velge bilreklame eller bildeler. 

Mye av yrkesrettingen ser ut til å foregå gjennom å skrive sjangere som er nyttige for elevene 

som snart skal ut i yrkeslivet. I alle klassene er CV og søknad to av de første sjangerne 

elevene lærer å skrive. For noen av elevene haster det med disse tekstene, fordi de skal søke 

praksisplass for det inneværende semesteret. Dette var for eksempel tilfellet for klassen til 

Maja:  

 Det første de skulle på en måte lære i år, det var å skrive CV-en sin. Fordi at de skulle 

 nesten rett ut i arbeid, og da måtte man klare å presentere seg selv. Sånn at jeg prøver å 

 hekte det på at dette her trenger du for å søke på en jobb, derfor skriver vi søknader, 

 for å søke på en jobb. Så vi prøvde å holde det litt sånn fast til hva de skulle bruke det 

 til.  

Når elevene skriver sine søknader og CV-er, skriver de tekster de kommer til å få bruk for i 

sitt yrkesliv. Det er faktiske arbeidsgivere som skal lese og vurdere dem. Nettopp derfor er det 

formelle, ifølge Anne, veldig viktig: 

 Så skriver vi søknad og cv. Og det er jo den er vi veldig nøye på det formelle der da. 

 Sånn at de har en søknad og cv som de kan bruke, både når de skal søke sommerjobb 

 og lærlingplass da. 

Det finnes også andre sjangre som er relevante for elevenes yrkesfag, og som kan brukes i 

norskfaget. Dette vil selvfølgelig variere noe fra yrke til yrke, men noen tekster er mer eller 

mindre relevante for alle som skal ut i yrkeslivet, som referat og skademelding. I 

skriveopplæringen, prøver Eva å finne relevante tekster elevene kan øve på å skrive. Hun 
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understreker at det er bra dersom tekstene faktisk kan brukes i arbeidslivet, og elevene kan se 

en tydelig relevans i teksten de skriver:  

 Og det er klart at desto mer jeg kan finne av tekster som er relevante, sånn som med 

 rapportskriving, typ skademeldingsskjema, jobbsøknad, CV. Ting som de ser at det 

 her kommer jeg faktisk til å bruke seinere. Desto bedre er det. 

Lærerne trekker altså frem flere ulike formål med å velge tekster, tema og sjangere som er 

relevante for yrkesfag. Det viktigste når det kommer til yrkesretting og relevans, synes å være 

at elevene skriver og lærer sjangere de vil ha nytte av senere i yrkeslivet.  

4.4.2 Tid  

Yrkesfagklassene i denne studien har norsk en gang i uka, hvilket betyr at det er en hel uke 

mellom hver undervisningsøkt. Allerede under observasjonene var temaet dårlig tid noe alle 

lærerne ønsket å snakke om. Samtlige av lærerne uttrykte at de følte de aldri hadde nok tid. På 

spørsmål om hvordan det å ha en dobbelttime med norsk i uka påvirker skrivingen, svarer 

Anne:  

 Vi har ingen skriving som går over tid. Og selv om jeg forsøker en sånn 

 prosessorientert tilnærming, hvor de skriver i den ene økta, så er det jo da en hel uke 

 til neste økt hvor de skal få tilbakemelding fra meg eller en medelev. Så får de sjansen 

 til å forbedre det, men da er det ofte sånn i denne typen klasse, også i den klassen her 

 som er ganske flinke da. At «høøøø, hva da? Husker ikke.. har vi lest det her? Når da?

 Hæ? Hvilken film?» Så husker de ikke at vi har sett filmen, og da er det veldig 

 vanskelig å forbedre en tekst om denne filmen.  

Anne peker på det som kanskje er hovedutfordringen med å bare ha en dobbelttime i uka: det 

er svært vanskelig å jobbe skriving som går over tid. Årsaken hun trekker frem, er at elevene 

ikke husker hva de drev med forrige uke. For å løse dette kan lærerne enten kreve at elevene 

arbeider hjemme, eller så må læreren bruke tid på repeterer forrige økt i starten av neste. Eva 

er inne på mulighetene, men forklarer hvordan dette skaper nye utfordringer:  

 Det er jo ikke noe hensiktsmessig å ha to timer i uka. Så skrivinga blir veldig 

 oppstykka, fordi jeg vil ikke at elevene skal skrive hjemme, jeg vil at elevene skal 

 skrive på skolen fordi at alle som har behov skal få veiledning på det. Ja. Så det, ja. 
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 Rett og slett kjempeoppstykka. Det påvirker alt, og det tar nok mye tid da, hvis jeg må 

 bruke et kvarter liksom på å hente de inn igjen, fordi de ikke husker hva vi gjorde 

 forrige uka. Så jeg pleier å miste femten minutter.  

Da jeg observerte la jeg merke til at Eva ga mange tilbakemelding til elevene underveis i 

skriveprosessens. Eva forteller i intervjuet at det er mange elever som jobber godt med 

tilbakemeldingene, men at de svakeste skriverne, som egentlig er de som trenger det mest, 

ikke alltid er like opptatt av å forbedre teksten sin: 

 Og så ser jeg at de som vil gjøre bedre, de som vil lære, de benytter seg av muligheten. 

 Mens de som er svake dessverre da, ofte ikke orker. De bare «nei, den vil jeg bare 

 glemme, jeg er ferdig med den. La oss gå videre.» Så det er litt trist, selv om jeg 

 prøver jo å liksom oppmuntre de til å gjøre det og, friste med en høyere karakter og.  

Eva forsøker å oppmuntre elever til å følge opp teksten sin, og i observasjonsøktene så det ut 

til å fungere. Det tok derimot mye tid per elev, og i en klasse med 25 elever vil det være 

vanskelig for læreren å få nok tid med alle som trenger støtte. 

De korte øktene kan også ha innvirkning på hvilke vurderingssituasjoner som blir gitt i 

skriving. Maja sier hun må låne timer fra kollegaer for å få et godt vurderingsgrunnlag og nok 

dokumentasjon til å sette karakter i norsk skriftlig: 

 Så skriving når det bare er to timer. Små snutter blir det. Beklageligvis. Jeg må låne 

 noen timer innimellom da. Av den før og etter, når jeg skal ha de, kall det prøvene da, 

 som teller mere. Jeg må jo dokumentere mitt arbeid. Sånn at for å få skikkelig god 

 dokumentasjon, så må jeg må jeg av og til låne timer. Og da ja. da må jeg betale de 

 timene tilbake. Så det betyr at hvis jeg skal ha en prøve da, og jeg låner en eller to 

 undervisningstimer av kollegaen min, så betyr det at de ikke får skrevet noe på to uker. 

Elevene får altså få, om noen, lengre skriveøkter i løpet av et år. På eksamen på vg2 vil de 

likevel måtte skrive en langsvarsoppgave, som innebærer å skulle skrive i flere timer 

sammenhengende. Noen skoler har dager hvor elevene kun har norsk, og dermed får mulighet 

til å skrive lange oppgaver. Eva mener dette ikke er godt nok, og at elevene ikke er forberedt 

på eksamen:  



53 

 

 Men så er det skrivedager og sånn da, hvor skolen har liksom bestemt at hele dagen 

 skal være til norsk. Det er klart at de får jo bare en, eller de fikk ikke noen i høst, men 

 de har da bare en dag på å trene seg til skriftlig eksamen. En gang. Det er altfor lite. 

 Helt vilt. 

I intervjuet ble alle de tre lærerne spurt om hva de tenker om høringsforslaget om å flytte 

norsktimene til vg2, slik at elevene ikke har norsk på vg1, men at det har fire timer i uka på 

vg2. Alle tre ser både fordeler og ulemper med denne løsningen, og de trekker frem 

muligheten til å drive mer prosessorientert og helhetlig skriving som en fordel. De er likevel 

bekymret for hvordan det vil stå til med elevenes skriveferdigheter etter et helt år uten norsk, 

og de tviler på at det er noen andre lærere som «tar ansvar» for skrivingen på vg1.  

4.5 Hva mener lærerne norskfaget på yrkesfag bør 

være?  

På spørsmål om hva norskfaget på yrkesfag bør være, hadde de tre lærerne mye å si. De trakk 

selv inn norskfagets ulike tradisjoner, og analysen viser at det er store forskjeller i hva lærerne 

mener om balansen mellom nytte og dannelse. Maja og Anne ønsker seg et norskfag som er et 

dannelses- og opplevelsesfag, mens Eva ønsker seg et norskfag preget av nytte, som fokuserer 

på å lære elevene ferdigheter de har bruk for i arbeidslivet. På tross av ulike meninger, viser 

analysen likevel en klar vektlegging nytteperspektivet i forbindelse med skriveferdigheter. 

Dette kan peke på at det finnes en spenning mellom hva lærerne mener faget bør være, og hva 

de opplever at det i praksis er. 

4.5.1 Norsk som dannelses- og opplevelsesfag  

På spørsmål om hva hun ønsker at norskfaget på yrkesfag skal være, stiller Anne seg tydelig 

bak tradisjonen med norsk som dannelsesfag:  

 Da tenker jeg at det skulle vært et dannelses- og opplevelsesfag. Med noe yrkesretting. 

 Og jeg syns at det nok er generelt for lite dannelse og opplevelse da. (…)  Og kanskje 

 liksom lære noe om å være noe om å være menneske, ikke bare mekaniker. Og så at 

 kanskje kan de få øynene opp for at det å være yrkesaktiv, det er det er liksom en 

 bitteliten del av livet ditt da. Du går på jobb, men så er jo resten av livet ditt er du fri 
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 til å gjøre alle andre ting som du måtte være interessert i, og hvordan vet de om de er 

 interessert i teater hvis de aldri har vært på teater? 

Maja omtaler den delen av norskfaget som dreier seg om dannelse som «det levende i 

norskfaget». Hun mener det har blitt mindre av dette de senere årene, og at årsaken er økende 

krav til dokumentasjon og vurdering:  

 Det levende i norskfaget forsvinner litt. Dannelsesfaget på en måte, som de kaller det 

 så fint, forsvinner litt. Det å få lov å tenke, reflektere, ha tid, det er litt borte. Det er 

 bare levering, levering, levering, levering liksom. Hele veien. Og så eksamen, 

 eksamen, eksamen, eksamen, det står som en sånn [lager et banner med hendene] der 

 oppe. Så læring for læringens skyld, den forsvinner litt syns jeg da. At det å oppleve 

 gode tekster, det forsvinner litt. Dessverre. 

Når det gjelder skriving i et dannelsesperspektiv, kommer det ikke klart frem i intervjuene 

hva Anne og Maja mener er viktig. De snakker begge om at elevene bør «oppleve gode 

tekster», og jeg tolker det som at de mener dette primært dreier seg om lesing. Maja utdyper 

hva hun tenker på som gode tekster, og hvordan hun bruker det i undervisningen:  

 Ja, det er jo de lommene jeg snakker om. Og det er litt sånn nøye utvelgelse av tekster. 

 Sånn at jeg prøver, si at jeg skal ha sakprosa da, så kan jeg godt snakke om en artikkel, 

 eller en reportasje, som er om ungdommer som sliter. Med antall og fakta. (…) Så på 

 en måte, kan jeg bruke masse av det som er med på å danne da, også gjennom 

 sakprosa.  

Eva, som i utgangspunktet ønsker et mer nytte-preget norskfag, tenker at dannelsesdelen av 

faget også bør skje gjennom å lese tekst, og for så å la det videre tekstarbeidet være en 

muntlig del av faget. Hun ønsker også at skriveopplæringen dreier seg rundt det elevene får 

bruk for:   

 Altså noe dannelse må man ha. Vi må lese samtidstekster, og kunne sammenligne med 

 eldre tekster, men jeg tenker at det heller kan være en muntlig del av faget da. Det å 

 øke tekstforståelse, og kunne se hvordan tekst og samtid henger sammen. At det ikke 

 nødvendigvis trenger å inkludere noen skriving. At det kan være sånn, at skrivingen er 

 hva vi får bruk for. 
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4.5.2 Norskfaget som redskaps- og nyttefag  

Eva ønsker seg et norskfag som gir elevene nyttige ferdigheter, som gjør dem til kompetente, 

trygge yrkesutøvere: 

 Og jeg vil gjerne si nå at jeg trenger at norsk på yrkesfag skal være, altså at vi skal 

 være tilrettelagt yrkesfaget. Og kun det. Og kutte ut skjønnlitteratur, kutte ut 

 lyrikkanalysen, novelleanalyse, tolkninger. Kutte det ut. Jobbe med å øke muntlig 

 skriftlige ferdigheter. Så man blir gode, lærer seg, kanskje trener mer på sånn sosiale 

 settinger med kommunikasjon, som man får bruk for i jobb.  

Selv om Anne er opptatt av elevenes dannelse, trekker også hun frem det redskapspregede 

ved norskfaget, når hun blir spurt om hva det er viktig at TIP-elevene tar med seg fra 

norskfaget til arbeidslivet: 

 De trenger å kunne skrive dokumentasjon på det som de gjør på verkstedet. Og de 

 trenger å kunne søke jobber, og alle typer søknader de skal kunne gjøre. Og de trenger 

 å kunne ha digitale ferdigheter, fordi de skal bruke masse data både i feilsøking og 

 jobbing på verkstedet, og for dokumentasjonsarbeidet sitt. Og da tenker jeg at det er 

 ikke så farlig om de kan kommaregler og sånn, men det er viktig at de kan skrive 

 fagspråk og fagord korrekt.  

Maja trekker òg frem mange av de samme tingene, når hun snakker om det viktigste elevene 

på service og samferdsel tar med seg, når de skal ut i jobb:  

 Troen at på at de faktisk kan skrive ned en beskjed. At de kan skrive en søknad, og på 

 en måte at «jeg fikser dette her!» Og at de ikke får panikk når de får beskjed om å ta 

 referat på et møte. At de på en måte føler at de «okay, men jeg kan skrive jeg. Men det 

 går greit, jeg kan ta på meg den oppgaven her.» At de føler mestring da, på å gjøre en 

 liten skriveoppgave. 

Vridningen mot nytte kan også skyldes et ønske om å gi elevene noe annet enn det de 

opplevede i norskfaget på videregående. Anne forteller at hun tenker på hvordan hun kan 

unngå at elevene får den samme erfaringen med norskfaget på videregående, som de hadde på 

ungdomsskolen:  
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 Jeg tror de har ti år på grunnskolen hvor mange av de har mislyktes, eller kjent på at 

 de mislykkes i norskfaget. Det er det kjedeligste faget. Det er der de har en kjærring, 

 og det får de jo her og. …. Og da må man tenke på at man kanskje ikke skal være 

 sånn som hu i tiende. For hu i tiende hadde Ibsen og hele den litterære kanon, og det er 

 ikke på vårt pensum, så man må velge med omhu og forsøke å gjøre det relevant for de 

 da.  

I tillegg til å skulle ha «det kjedeligste faget» på elevenes timeplan, er også Anne den eneste 

kvinnelige læreren elevene har. Dette virker å forsterke hennes ønske om å distansere seg fra 

«hu i tiende», og gjøre norskfaget relevant for elevene. Dersom norsklærerne selv har en 

oppfatning av at elevene mener norsk er der kjedeligste faget, kan det tenkes at de benytter 

seg av ulike strategier for å gjøre faget mer spennende og relevant for elevene. En 

novelleanalyse, eller et debattinnlegg, er ikke like innlysende relevant som timer på verkstedet 

eller i en butikkjobb. For Eva kan det virke som om mye av årsaken til at hun ønsker et mer 

nyttpreget norskfag på yrkesfag, handler om nettopp det at elevene skal føle at norskfaget er 

relevant for dem, og forstå hvorfor norskfaget finnes:  

 Nytte, helt klart. …. Og jeg tenker at det vil jo være veldig styrka arbeidsliv om at når 

 du kommer ut og skal jobbe som snekker da, så er du kjent med alle skjemaene de 

 bruker, du har fylt ut skademelding, du vet hvordan du skriver rapporter, fordi alt det 

 har du trent på skolen. Det tror jeg kunne vært bra da, og godt fordi da hadde de på 

 en måte forstått hvorfor norskfaget finnes mye mer. 

4.6 Studiens hovedfunn  

I dette delkapitlet vil jeg legge frem studiens hovedfunn. Det er mange interessante funn i 

studien, med det er fire funn som virker spesielt fremtredende i analysen. Det første funnet er 

vektleggingen av praktiske og nyttige tekster. Det andre er fragmenteringen av skriving, som 

handler om at skrivingen preges små, oppstykkede økter med skriving. Det tredje funnet 

handler om at lærerne ofte benytter skriverammer og modelltekster som støtter for elevene i 

skriveopplæringen. Det siste funnet handler om lærernes syn på norskfaget på yrkesfag, hvor 

analysen har vist at lærerne har ulike meninger, men samtidig prioriterer de samme 

skriveferdighetene.    
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4.6.1 Vekt på praktiske og nyttige tekster og skriveferdigheter  

Det første forskingsspørsmålet jeg stilte innledningsvis, var hvilke typer tekster lærerne 

vektlegger i skriveopplæringen. Som analysen har vist, er det mange ulike sjangre som 

presenteres i klasserommet, men hovedvekten er på praktiske og nyttige tekster, som elevene 

får bruk for i arbeidslivet.  

Av disse er CV, søknad og rapport sentrale tekster, som er nyttige for yrkeslivet. 

Argumenterende tekster har nytteverdi for voksenlivet generelt. Lærernes vektlegging av 

denne typen tekster kan være en av årsakene til at det er relativt lite arbeid med kreative 

tekster og analyse.  

Yrkesrettingen av norskfaget er også en faktor som spiller inn, og gjør at lærerne velger 

praktiske og nyttige tekster. I tillegg til å være nyttige for elevenes fremtidige yrkesliv, vil en 

slik yrkesretting også gjøre at elevene lettere ser relevansen i norskfaget og skrivearbeidet.  

4.6.2 Arbeid med skriverammer  

Et funn som knyttes til forskningsspørsmålet om hvordan det arbeides med skriving, er en 

hyppig bruk av skriverammer. Skriverammene knyttes til prosessen med å lære elevene en ny 

sjanger eller teksttype. Rammene brukes både i forberedelsedelen, som en modell for teksten, 

underveis i skrivingen, som støtte for elevene og i vurderingen, som en mal å sjekke egen 

tekst mot.  

Skriverammer beskrives som alfa og omega når nye sjangere skal introduseres. Rammene 

varierer i detaljnivå, og kan være alt fra lister med elementer som bør være med, til utfylling 

av fysiske rammer, med setningsstartere. Lærerne gir alle elevene mulighet til å bruke 

skriverammen, men det er ingen tvang. De sterke skriverne klarer å frigjøre seg, og skrive en 

selvstendig tekst, mens svake skrivere aldri forlater rammen.  

4.6.3 Fragmentert skriving 

Det tredje forskingsspørsmålet, dreier seg om hvilke faktorer som påvirker arbeidet med 

skriving i klasserommet. I analysen fremkommer det, at lærerne mener begrenset med tid 

preger skriveopplæringen, i veldig stor grad. Lærerne beskriver skrivingen som oppstykket, 

og de mener elevene opplever det på samme måte. For lærerne betyr det at de må legge opp til 
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skriveoppgaver som tar kort tid, og at valget av arbeidsmåte begrenses. Dette går blant annet 

utover muligheten til å jobbe prosessorientert. 

Dette funnet er også et svar på det tredje forskingsspørsmålet, om hva som påvirker 

skrivingen. En dobbelttime i uka gir ikke nok tid til å drive med lengre skriveoppgaver, og 

analysen viser at forsøk på å fortsette skriving i neste time, ofte ender med at læreren må 

bruke 15 minutter på å repetere forrige økt med elevene, og det blir enda mindre tid til å 

skrive.  

4.6.4 Balanse mellom nytte og dannelse  

Det siste forskningsspørsmålet dreier seg om hva lærerne mener norskfaget på yrkesfag bør 

være. I analysen har det kommet frem at det er stor uenighet om nettopp dette. Mens to av 

lærerne er svært opptatt av dannelsesbiten av norskfaget, mener den siste læreren at 

norskfaget på yrkesfag nesten utelukkende bør handle om hva som er nyttig for elevene. Den 

store uenigheten kan tyde på et norskfag i spenn.  

På tross av ønsket om dannelse og opplevelse, begrunner alle lærerne store deler av 

skriveopplæringen med nytteverdien tekstene har for elevene. Nytteperspektivet begrenser seg 

derimot ikke til kun det elevene har bruk for i yrkeslivet, men også skriveferdigheter de har 

bruk for i voksenlivet generelt. Ytterligere forventeringer til norskfagets innhold skapes også 

av forventinger fra elevene, og et ønske fra lærerne om å være relevante. Analysen har vist at 

dette kan gi utslag i et styrket nytteperspektiv i norsktimene.  
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5 Diskusjon 

I dette kapitlet vil jeg diskutere studiens hovedfunn, opp mot relevant teori og tidligere 

forskning, som er gjennomgått i teorikapitlet. Målet med studien har vært å belyse 

problemstillingen Hva kjennetegner skrivingen i norskfaget på yrkesfag? Problemstillingen er 

forsøkt besvart gjennom følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvilke tekster vektlegger lærerne i skriveopplæringen? 

2. Hvordan arbeides det med skriving i klasserommet?  

3. Hvilke faktorer mener lærerne påvirker skriveopplæringen?  

4. Hva mener lærerne norskfaget på yrkesfag bør være?  

Av analysen ser vi at skriving på yrkesfag er et sammensatt fenomen, og at både sjangre, 

arbeidsmetoder og tanker om norskfaget varierer fra klasserom til klasserom. Analysen viser 

likevel noen fellestrekk blant lærerne, og hvordan de utformer og tenker om 

skriveundervisning. Den påfølgende diskusjonen vil gå nærmere inn på studiens hovedfunn, 

som er presentert i delkapittel 4.6. Jeg vil forsøke å sette funnene inn i en større sammenheng, 

ved å diskutere dem opp mot relevant teori og tidligere forskning 

5.1 Praktiske og nyttige sjangre 

Norsklærerne i denne studien vektlegger praktiske sjangere, som er nyttige for elevene i 

arbeids- og voksenliv. Både CV, søknad, rapport og delvis argumenterende tekster, begrunnes 

med at dette er tekster og sjangre elevene vil få bruk for senere. Sett opp mot læreplanen, og 

kompetansemålene som knyttes til skriving, er dette tekster lærerne har godt grunnlag for å 

velge. I teorikapitlet trakk jeg frem fire kompetansemål som er relevante for skriving. 

Vektlegging av praktiske og yrkesrelevante tekster, kan sies å dekke to av de fire 

kompetansemålene: «skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget 

utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster» og «tilpasse språk og 

uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv» (Udir, 2013) Vekten 

på argumenterende tekster, dekker deler av det tredje kompetansemålet: «gjøre rede for 

argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og 

sidemål» (Udir, 2013). At elevene får prøve seg på tekster og skriveroller de vil møte senere i 
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livet, stemmer også godt med intensjonen bak skriving som grunnleggende ferdighet (Udir, 

2014b). At skrivingen i stor grad knyttes til kompetansemålene, er også et funn i Hellne-

Halvorsens studie av skriving på yrkesfag (Hellne-Halvorsen, 2014). I tillegg oppfyller de 

prioriterte tekstene en av to skrivebestillinger: argumenterende tekster (Breivega & Johansen, 

2016).  

Samtidig som deler av kompetansemålene dekkes, kan det stilles spørsmål ved hvorvidt alle 

sider av skrivingen, slik den defineres i læreplanverket, gjenspeiles i de praktiske tekstene 

som prioriteres. I beskrivelsen av hva skriving er og hva det skal brukes til, understrekes også 

skriving som «en måte å utvikle og strukturere tanker på, og en metode for å lære» (Udir, 

2013). Vektlegging av praktiske sjangere, kombinert med relativt lite tid til skriving generelt, 

kan tenkes å gi utslag i lite arbeid med skriving, utover det som kan regnes som 

presentasjonsskriving (Dysthe et al., 2000).  I tillegg viser analysen at det legges mindre vekt 

på den andre tekstbestillingen; kreative tekster (Breivega & Johansen, 2016). Dette er likevel 

bare ett av mange kompetansemål, så relativt lite arbeid med denne typen tekst kan også 

forklares med at det ikke vektlegges i læreplanen.  

Selv om elevene får god trening på de prioriterte tekstene, og kanskje også blir gode skrivere 

av de utvalgte sjangrene, er det ikke gitt at de dermed utvikler gode skriveferdigheter generelt 

sett. Skriveferdighetene utvikles gjennom møter med nye sammenhenger, hvor elevene kan 

benytte skriving som redskap (Berge, 2005a; Evensen et al., 2005; Fasting & Thygesen, 

2007). Dersom elevene kun møter den samme sammenhengen, «tekster som kan være nyttige 

for deg i jobben», vil de dermed ikke kunne utvikle skriveferdighetene, og se nye 

bruksområdet for skrivingen som verktøy. På den andre siden har elevene på yrkesfag skrevet 

på skolen i ti år, og i løpet av de ti årene med skriving, har de vært innom mange teksttyper og 

sjangre. KAL-prosjektet fant at norske tiendeklassinger er relativt gode skrivere, og at de er 

bedre på å skrive personlige og fortellende tekster, enn sakpregede tekster (Berge et al., 

2005). Det kan derfor argumenteres med at det er nettopp de praktiske, sakpregede sjangrene, 

som er nye for elevene, og dermed disse sjangrene de har størst mulighet for å utvikle 

skriveferdighetene sine i. Samtidig er resultatene fra KAL snart 15 år gamle, og studien ble 

gjennomført før innføringen av LK06.  

Et argument for å vektlegge skrivingen av CV og søknad, er at det er autentiske 

skrivesituasjoner for elevene. Analysen viste at lærerne la skriving av disse tekstene tidlig i 

semesteret, slik at elevene hadde ferdige papirer til søking av sommerjobb og lærlingplass. Vi 



61 

 

vet at autentiske skrivesituasjoner kan bidra til å øke motivasjonen for å skrive (Bjørkvold, 

2013; Purcell-Gates et al., 2007). Fra analysen fremkommer det at dette også er en av 

årsakene til at lærerne velger nettopp slike tekster. I SKRIV-prosjektet fant forskerne at 

elevene ofte manglet en klar forståelse av hvorfor de skal skrive, og hvem de skriver til 

(Smidt, 2010). Dette ser derimot ikke ut til å være tilfellet i mitt materiale. Mange av 

skriveoppgavene lærerne velger, har en klar adressat og et klart formål. Forskerne i SKRIV, 

mente det var et stort behov for å legge mer vekt på formål og bruk i skriveopplæringen 

(Smidt, 2010). Dette behovet ser norsklærerne i denne studien ut til å møte, i svært stor grad.  

Samtidig observerte forskerne i SKRIV at mye av skrivingen hadde som mål å vise og 

strukturere kunnskap, og at det var lite skriving som hadde som mål å overbevise og reflektere 

over eget eller andres arbeid (Smidt, 2011). Dette samsvarer med funnene i denne studien, og 

med funnene i Westmans studie fra 2009. Westman finner at yrkesfagelevene bare utnytter en 

del av sin skrivekompetanse; kunnskapslagring og strukturering. Dette viser at det er deler av 

skriveopplæringen hvor det er rom for videre utvikling av ferdigheter.  

Når lærerne tilpasser valget av tekster til det elevene vil få bruk for i arbeids- og voksenlivet, 

forutsetter det at de har en formening om hvilke tekster dette kommer til å være. I en stadig 

mer tekstliggjort verden (Hamre, 2017), er det likevel ikke gitt hvilke tekster elevene vil møte 

i fremtiden. Karlssons svenske studier av praktiske yrkers skrivevaner viste et mye større 

mangfold av tekster og sjangre enn det arbeidstakerne selv trodde de møtte (Karlsson, 2006). 

Karlsson mener det skjer stadige endringer i skriftpraksiser i arbeidslivet, og trekker derfor 

frem evnen til å anvende tekst til å arbeide selvstendig og tolke informasjon fra en rekke ulike 

tekster, som viktige egenskaper for yrkesutøvelsen i praktiske yrker (Karlsson, 2006). Disse 

ferdighetene kan til en viss grad sies å dekkes av arbeidet med argumenterende tekster. Som 

vist i analysen, krever dette arbeidet at elevene sammenfatter informasjon fra ulike kilder, og 

argumenterer selvstendig ut ifra kildene.  

Som analysen har vist, legitimeres også argumenterende tekster med nytteverdi. Nytteverdien 

med denne teksttypen, knyttes til elevenes voksenliv, og deltakelse i samfunnet. Øgreid 

(2008), peker på nettopp det at argumentasjon muliggjør deltakelse i samfunnsliv og 

demokrati, som en årsak til at dette er et viktig tema i skolen og skoleforskning. I tillegg 

understreker hun at skriftlig argumentasjon også er en del av skriving som grunnleggende 

ferdighet, og dermed bør ha en sentral plass i skriveopplæringen (Øgreid, 2008). En annen 

grunn til å bruke mye tid på argumenterende tekster, er at forskning viser at dette er en 
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teksttype elevene sliter med å skrive (Berge, 2005b; Igland, 2007; Larsson, 1984; Pringle & 

Freedman, 1984; Øgreid, 2008). Dette bekreftes også av en av lærerne i denne studien, som 

beskriver argumenterende tekst som den vanskeligste sjangeren elevene skriver i norsk på 

yrkesfag. Analysen viser at arbeidet knyttet til skrivingen av argumenterende tekst, ofte 

inkluderer lesing av andre argumenterende tekster. Både Igland (2007) og Pringle og 

Freedman (1984), peker på denne lesingen som et didaktisk grep for å øke elevenes evne til å 

argumentere.  

På den andre siden, kan elevenes problemer med å skrive argumenterende tekster, også 

knyttes til tekststruktur og mangel på stoff (Igland, 2007). Alle de tre lærerne arbeider 

målrettet med strukturen i argumenterende tekster, gjennom å bruke skriverammer. Dette 

diskuteres nærmere senere i kapitlet. Analysen viser også at lærerne forsøker å legge til rette 

for at elevene skal ha nok stoff til tekstene sine, gjennom å bruke tid på å finne informasjon 

før skrivingen. En utfordring som derimot trekkes frem, er at elevene, dersom de får mulighet 

til å velge tema selv, ofte velger temaer de ikke har undersøkt fra før.  

5.2 Skriverammer og modelltekster 

Et tredje hovedfunn i denne studien, er at det er en utstrakt bruk av skriverammer og 

modelltekster i klasserommene. Dette er et funn som også finnes i Hellne-Halvorsens 

forskning (2014). Det fremkommer av analysen at begrepet skriverammer brukes om svært 

ulike former for stillas, og at detaljgraden og omfanget av skriverammene som brukes, 

varierer fra lærer til lærer, og oppgave til oppgave. Dette skyldes muligens at skriverammer 

ikke kan sies å være én bestemt ting, men heller bør sees på som en sekkebetegnelse for 

støttestruktur og stillas (Kringstad & Lorentzen, 2014).  

I analysen understrekes det at det er flere ulike begrunnelser for bruken av skriverammer, men 

støtte til strukturering av tekst, er nok den begrunnelsen som kommer tydeligst frem. Å lære 

elevene å planlegge og strukturere tekst, er en oppgave som også understrekes i læreplanen. 

Her pekes det på at norskfaget har et særlig ansvar for utviklingen av evne til å planlegge og 

utforme tekster (Udir, 2013). Ifølge Kringstad og Lorentzen (2014), er målet med 

skriverammer nettopp å hjelpe elevene med strukturen i teksten, komme i gang med 

skrivingen og få et overblikk over hvordan en ferdig tekst kan se ut. I Helstad og Hertzbergs 

studie fra 2013, finner de at lærerne mener faste mønstre i skriveopplæringen, kan fungere 
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som stillas for elvene. Dette samsvarer med funnene i denne studien, hvor lærerne gir uttrykk 

for at har stor tro på å bruke skriverammer i undervisningen.  

I tillegg til å hjelpe elevene med å strukturere teksten og komme i gang med skrivingen, 

forteller også skriverammer hvordan sjangeren eller teksten skal se ut. Dette kan knyttes til 

den eksplisitte sjangerpedagogikken. Analysen viser at lærerne navngir, beskriver og forklarer 

sjangerne for elevene, hvilket ligger tett opp mot hovedtrekkene i den australske 

sjangerskolen (Purcell-Gates et al., 2007). Samtidig er det også et stridsspørsmål i 

sjangerdiskursen, hvorvidt sjanger kan læres gjennom eksplisitt undervisning i sjangertrekk, 

for eksempel gjennom skriverammer (Hertzberg, 2001). I sin gjennomgang av forskningen på 

sjanger, finner Hertzberg (2001) en felles oppfatning om at sjanger stort sett læres ubevisst, 

og at lesing er en viktig del av denne ubevisste sjangerlæringen.    

Som analysen viser, er arbeidet med skriverammer ofte knyttet opp mot førarbeid, hvor lesing 

av modelltekster er en viktig del. Hillocks effektstudier viser derimot at arbeid med 

modelltekster ser ut å gi liten uttelling på elevens ferdighetskunnskap om skriving (Hillocks, 

1986). Han peker på en mulig forklaring med at modelltekstene er for kompliserte for elevene 

(Hillocks, 1986). I denne studien observerte jeg ved flere anledninger, at lærerne brukte 

tidligere elevers tekster, som modelltekster. Dette didaktiske grepet, kan være med å tilpasse 

modelltekstene til elevenes nivå, og dermed unngå at de er for kompliserte. I tillegg brukte 

lærerne mye tid på å gå gjennom modelltekstene, og peke på sjangertrekk og forklare de ulike 

delene. Dette arbeidet er tidkrevende, og krever oppfølging fra læreren.  

Oppfølging fra lærer er også faktor som løftes frem i forbindelse med skriverammer. Smidt 

(2011), peker på at arbeidet med skriverammer må følges opp av lærer, for å bli mer enn bare 

formøvelser. Skriverammene skal fungere som stillas for elevenes egen læring (Vygotskij, 

1986), og målet er dermed at elevene etter hvert utvikler skrivekompetanse, som gjør dem 

uavhengige av denne støtten. Denne evnen til å anvende tekst til å arbeide selvstendig, er 

ifølge Karlsson (2006), en viktig egenskap for yrkesutøvelsen i praktiske yrker. Dette krever 

derimot at læreren har tid til å følge opp elevene skrivearbeid, og legge til rette for en 

progresjon fra skriverammer til fri skriving. Men som delkapittel 5.2 har vist, er tid en 

mangelvare i norskklasserommene på yrkesfag.  
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5.3 Fragmentert skriving 

Analysen av studiens datamateriale viser at lærerne opplever at mye av skrivingen blir svært 

fragmentert, og at det er så godt som ingen skriving som går over tid. At skriveoppgaver 

«forsvinner inn i PC-en», og ikke fullføres eller gjøres noe med siden, er også et funn fra 

SKRIV-prosjektet (Smidt, 2011). Smidt understreker viktigheten av at tekster fullføres, leses 

og vurderes (2011).  

I både tidligere forskning og skriveteori, pekes det på viktigheten av å arbeide med skriving 

over tid. En av de ti tesene for god skriveopplæring, som er utviklet på bakgrunn av funn fra 

SKRIV-prosjektet, dreier seg om de ulike formene for støtte som trengs i en skriveprosess 

(Smidt, 2011). Smidt anbefaler en veksling mellom instruksjoner og igangsettingsøvelser, 

respons og oppfølging (2011). Dette er arbeid som tar tid, og vanskelig lar seg gjennomføre i 

løpet av en dobbelttime. Også den australske sjangerskolen, peker på at sjangerlære tar tid, og 

må gå over flere økter (Gerot, 1996).  

På den andre siden, er det ikke sikkert at analysen gir et korrekt bilde av hele forløpet rundt 

skrivingen. Selv om lærerne i intervjuet oppgir at det er lite skriving som går over tid, kan det 

være at de ikke tar i betraktning det arbeidet som skjer i forkant av skrivingen. Ifølge Gerot 

(1996), er det flere viktige prosesser som skjer i forkant av skrivingen, som ikke involverer 

faktisk skriving. Både innhentingen av fagstoff og lesing av modelltekster, er deler av 

skriveprosessen, hvor elevene ikke nødvendigvis skriver. Begge disse fasene observerte jeg i 

alle de tre klasserommene.  

Analysen har vist at det er flere årsaker til at skrivingen blir oppstykket. En faktor er 

begrenset med tid, og det er denne forklaringen, som ut ifra analysen, virker mest 

fremtredende. Dersom norsktimene på vg1 og vg2 flyttes til samme år, slik det er foreslått i 

høringen fra Udir (2018), kan dette derfor gi mindre fragmentert skriving. Analysen viser 

likevel at lærerne i denne studien uttrykker en ambivals mot dette forslaget, fordi de er redde 

for at å flytte norsken, gir dem enda dårligere tid enn før. Lærerne frykter at elevene vil 

«glemme» deler av den norskfaglige kompetansen, dersom de går et år uten norsk på skolen.  

Også FIRE-studien fant at skriveøktene var korte og få, og forskerne antyder at skriving ble 

oppfattet som noe som ivaretar seg selv (Hertzberg, 2012). Dette kan være med på å forklare 

hvorfor skrivingen blir fragmentert. I denne studien, har analysen derimot vist at i det er andre 
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årsaker som gir utslag i oppstykkede skriveøkter. Alle de tre lærerne er tydelige på at de 

arbeidet eksplisitt med skriveferdigheter i klasserommet, og dette var også min oppfatning fra 

observasjonene.    

5.4 Hva skal norskfaget på yrkesfag være?  

Norsklærerne i denne studien, har ulike meninger om hva norskfaget på yrkesfag bør være. 

Historisk sett, har norsk som redskapsfag dominert på yrkesfaglige studieretninger (Berg, 

1996). Perspektivet på norsk som redskapsfag, handler om å gi elevene kunnskap og 

kompetanse de trenger for å delta i skole-, arbeids- og samfunnsliv (Hamre, 2017). Som 

analysen, og delkapittel 5.1 viser, begrunnes mange av skriveoppgavene som gis, med nettopp 

nytteverdien i arbeids- og samfunnsliv. Dette viser at selv om lærerne har ulike meninger om 

hva norskfaget på yrkesfag bør være, kan nytteperspektivet sies å være synligst i skrivingen. 

For Anne og Maja, som ønsker vekt på dannelse, kan dette tyde på en spenning mellom 

hvordan de ønsker å undervise, og hva de underviser i praksis.   

Nytteperspektivet kan sies å være tydelig i datamaterialet i denne studien. Ifølge Berge 

(2005a), har dette perspektivet blitt styrket av innføringen av grunnleggende ferdigheter. 

Samtidig beskrives skriving som grunnleggende ferdighet i norsk, også som «en måte å 

utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære.» (Udir, 2013) Dersom skriving kun 

benyttes som et redskap for å vise kunnskap, er det dermed bare en liten del av 

skriveferdighetene, og skriving som grunnleggende ferdighet, som tas i bruk. Skriving er et 

komplekst fenomen (Berge, 2005a; Evensen et al., 2005; Fasting & Thygesen, 2007), som 

også har en viktig rolle i utviklingen av kunnskap og læring (Aase, 2005). I et sosiokulturelt 

læringsperspektiv, er læring gjennom språket svært sentralt (Vygotskij, 1986), og da må 

elevene også få muligheten til å utvikle tanker gjennom språket (Aase, 2005). Analysen har 

vist at det forekommer noe skriving som har som mål å utvikle tanker og refleksjon, men det 

er ikke denne skrivingen som dominerer, i noen av de tre klasserommene i denne studien. Det 

kan være flere årsaker til dette, men det er nærliggende å tenke at dårlig tid, og mye fagstoff, 

er faktorer som spiller inn.  

På tross av ulik mening om hva norskfaget bør være, vil jeg hevde at alle de tre lærerne var 

opptatt av å bygge elevenes literacy-kompetanse. I intervjuene virker det som lærerne satte 

nytte- og dannelsesperspektivet opp mot hverandre, som to sider av norskfaget som 
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konkurrerer om plassen i klasserommet. Samtidig er de relativt samstemte i svarene på hvilke 

skriveferdigheter elevene bør lære, og dette kommer blant annet til syne i hvilke tekster som 

prioriteres (kap. 4.2). Felles for de tre er også vektleggingen av å gi elevene skriveferdigheter, 

som gir dem mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Skriftlige evner til å delta i 

arbeids- og kulturliv, er en viktig del av elevenes literacy-kompetanse (Østerud, 2004), 

samtidig er også mulighet for deltakelse et stikkord i både et redskaps- og et 

dannelsesperspektiv (Aase, 2005; Hamre, 2017). Evner til å delta krever både praktiske, 

skriftlige ferdigheter, og forståelse for samfunnet og kulturen en ønsker å delta i. Å se 

skriving i et literacyperspektivet, kan være med å understreke det potensielt produktive 

spenningsforholdet, mellom norskfagets ulike tradisjoner (Hamre, 2017).  

5.5 Oppsummering  

I dette kapitlet, har jeg drøftet studiens fire hovedfunn, opp mot teori og tidligere forskning. 

Diskusjonen viser at lærernes skriveopplæring, kan sies å være godt fundert i læreplan og 

kompetansemål. Samtidig viser også diskusjonen at deler av skrivekompetansen prioriteres. 

De delene av skriving som handler om å tenke gjennom skriving, og skrive uten å bli vurdert 

eller for å vise kunnskap, prioriteres i liten grad. Lærerne fokuserer derimot på å utvikle 

skrivekompetanse elevene vil få bruk for, når de kommer ut i arbeidslivet og skal delta i 

samfunns- og voksenliv. Lærerne har en formening om hva denne kompetansen innebærer, 

men diskusjonen viser at hva som er relevant tekstkompetanse, stadig endrer seg (Hamre, 

2017; Karlsson, 2006).  

Analysen viser en utpreget bruk av skriverammer og modelltekster i skriveopplæringen. 

Lærerne i denne studien bruker skriverammer som en støtte i elevenes skriveprosess, som kan 

hjelpe dem med strukturering av teksten. Diskusjonen viser at funn fra tidligere forskning 

bekrefter at skriverammer kan fungere som et stillas for elevenes læring, men at det også 

krever tett oppfølging fra lærerens side (Smidt, 2011). Denne oppfølgingen kan derimot vise 

seg å være utfordrende, når en ser på den begrensede tiden lærerne har i norskklasserommet. I 

denne studien er fragmentering av skriving en følge av nettopp begrenset tid, og i diskusjonen 

løftes viktigheten av å fullføre skriveoppgaver, bearbeide dem og bruke dem til noe (Smidt, 

2011). Funn fra tidligere forskning, hentyder at lærerne mener skriving er noe som ivaretar 

seg selv (Hertzberg, 2012), men i denne studien virker lærerne å være svært bevisst på 
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arbeidet med skriving, men at det er andre faktorer, som dårlig tid og timer som går bort, som 

gjør skrivingen så oppstykket.  

Diskusjonen ble avsluttet med å se på spørsmålet om hva norskfaget på yrkesfag bør være. 

Analysen viser at lærerne har ulike svar på dette spørsmålet, hvilket kan sies å være en 

refleksjon av debatten om legitimeringen av norskfaget (Aase, 2005; Fondevik & Hamre, 

2017). Derimot finnes en enighet i denne studien, om at det er viktig at elevene utvikler 

skriveferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i en stadig mer tekstliggjort verden. Det vil 

derfor være fruktbart å se skriveopplæringen i et literacyperspektivet, som trekker veksel fra 

både redskaps- og dannelsesperspektivet, og understreker muliggjøringen av deltakelse, 

gjennom tekstkompetanse.  
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6 Avslutning 

6.1 Hovedfunn og konklusjon 

Målet med studien har vært å finne ut mer om norsklærere på yrkesfag, og deres praksis 

knyttet til skriveopplæring i klasserommet. Gjennom observasjon og intervjuer, har jeg 

forsøkt å finne ut hva som er viktig for norsklærerne, når de planlegger og gjennomfører 

skriveøkter på yrkesfaglige studieretninger. For å svare på problemstillingen, formulerte jeg 

innledningsvis fire forskningsspørsmål. Avslutningsvis, vil jeg nå forsøke å vise hvordan 

analysens hovedfunn svarer på disse fire spørsmålene, og dermed samlet sett svarer på 

problemstillingen.  

Det første forskingsspørsmålet, dreier seg om hvilke tekster lærerne vektlegger. Her viser 

analysen en vektlegging av praktiske og nyttige tekster, og skriveferdigheter. Dette funnet er 

svært tydelig i materialet, og kan sies å karakterisere skrivingen i de tre klasserommene. 

Lærerne begrunner valget av tekster med at det er tekster elevene får bruk for, slik som CV og 

søknad til lærlingplass. Samtidig trekkes dette nytteperspektivet lengre, ved å inkludere 

argumentasjon, som elevene vil kunne få bruk for i møte med voksenlivet generelt.  

Analysen viser også at det arbeides med skriving på mange måter, men at skriverammer ser ut 

til å være et verktøy som brukes mye, av alle de tre lærerne. Bruken av skriverammer tilsier 

også at lærerne benytter seg av en form for eksplisitt sjangerpedagogikk, som har mange 

likhetstrekk med den australske sjangerskolens pedagogikk. I tillegg viser analysen at lærerne 

benytter seg av modelltekster, som de ofte går gjennom og diskuterer med elevene sine, som 

en førskrivingsaktivitet.  

Studiens tredje hovedfunn, viser at skrivingen ofte er svært fragmentert. Dette funnet er både 

et svar på hvordan det arbeides med skriving (korte, ofte løsrevede, økter), og på hvilke 

faktorer lærerne mener påvirker skrivingen (dårlig tid). Det faktum at lærerne ønsker at all 

skriving skal skje på skolen, samtidig som timer stadig går bort til praksis og lignende, 

begrenser tiden elevene får til å skrive ytterligere. Resultatet blir fragmentert skriving, lite 

skriving som går over tid.  

Til slutt viser analysen at det er forskjellige meninger blant studiens informanter, om hva 

norskfaget på yrkesfag bør være. Analysen viser derimot at alle de tre lærerne mener elevene 
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bør lære skriveferdigheter de får bruk for i yrkes- og voksenlivet. Dette kan tyde på lærernes 

meninger om hva norskfaget bør være, ikke nødvendigvis er en faktor som gir utslag i 

skriveopplæringen de gjennomfører.  

Sammenfattet leder denne studien til følgende bilde av skrivingen i norskfaget på yrkesfag: på 

tross av ulike meninger om hva norskfaget på yrkesfag bør være, har alle lærerne mål om å gi 

elevene skriveferdigheter de har bruk for i yrkes- og voksenliv. Grunnet begrenset med tid, får 

de ikke mulighet til å gjennomføre skriveopplæringen slik de helst ønsker, og skrivingen blir 

dermed oppstykket. Det finnes derimot noen didaktiske verktøy som hjelper lærerne i 

skriveopplæringen; skriverammer og modelltekster.  

6.2 Didaktiske implikasjoner 

Denne studien viser at det forekommer mye skriving i norsktimene på yrkesfag, og at lærerne 

introduserer elevene for en rekke, ulike teksttyper og sjangre. Studien viser også en godt 

begrunnet vekt på praktiske og nyttige tekster. Samtidig peker funnene også på potensiale for 

å bruke skriving som et redskap for å utvikle refleksjon og utforske tanker, i større grad. For 

norsklærere på yrkesfag, kan dette bety å av og til legge til rette for skriving som ikke skal 

vurderes, men kun fungere som en måte for elevene å utforske egne tanker på.   

Studien viser også at lærerne bruker skriverammer i skriveopplæringen, og at de mener dette 

fungerer godt som stillas for elevenes læring. Diskusjonen peker derimot på utfordringer 

knyttet til bruken av skriverammer. Når skriverammer benyttes, er det fortsatt viktig at 

lærerne følger opp elevenes skrivearbeid, slik at de utvikler seg til å bli selvstendige skrivere 

– ikke bare kapable til å følge en oppskrift.  

Lærerne mener skrivingen er preget av å være svært fragmentert, og at det er problematisk at 

elevene kun får skrive «små snutter». Problemet knyttes opp mot eksamen, og den manglende 

forberedelsen på den lange skriveøkten, som en skriftlig norskeksamen er. Det vil derfor være 

fordelaktig for elevene, dersom norsklærerne legger til rette for flere, lengre skriveøkter. 

Studien viser også spennet i meninger om hva norskfaget på yrkesfag bør være. De ulike 

meningene viser at det er rom for ulike perspektiver, selv om lærerne ikke føler de har tid og 

rom for å gjennomføre den undervisningen de ønsker, i praksis.  
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6.3 Forslag til videre forskning  

Denne masteroppgaven er et lite bidrag til forskningen på yrkesfag, et felt som trenger mer 

forskning i fremtiden. At feltet er relativt lite berørt, gir også mange, spennende muligheter 

for videre forskning. Informantene i denne studien, underviser både på yrkesfag og 

studiespesialiserende, og i intervjuene sammenlignet de til stadighet undervisningen på ulike 

programfag. De peker på både likheter og forskjeller, når det gjelder egen didaktisk 

tilnærming og elevgruppene. Det kunne derfor vært interessant med komparative studier, som 

undersøker undervisningen på ulike studieretninger. En mulig vinkling kan være å følge en 

norsklærers undervisning, på ulike programfag, for deretter å sammenligne.  

Et tema som så vidt berøres i denne studien, er sammenhengen mellom eksamen og 

skrivetrening. Lærerne utrykker bekymring for at elevene får lite skrivetrening til eksamen, 

spesielt med tanke på lengre skriveøkter. Derfor kunne det vært interessant å se nærmere på 

eksamensoppgaver i norsk på yrkesfag, og hvilke tekstkompetanser som etterspørres. 

Lignende problemstillinger, som ser på hvilke av norskfagets tradisjoner som gjenspeiles i 

eksamen, kunne også vært spennende.  

Analysen viser at alle lærerne har et ønske om å gi elevene skriveferdigheter de får bruk for i 

yrkeslivet. Samtidig vet vi at samfunnet stadig er mer tekstliggjort, og at dette krever nye, og 

endrede tekstkompetanser. Det kunne derfor vært interessant å undersøke hvilke tekster 

yrkesfagelever møter i yrkeslivet, for eksempel i løpet av lærlingtiden. I tillegg kunne det vært 

interessant å finne ut hvilke forventinger arbeidsgiverne har til lærlingene, knyttet til 

tekstkompetanse.  



71 

 

Litteraturliste 

Aase, L. (2005). Norskfaget. Skolens fremste danningsfag? I A.-B. Fenner, K. Børhaug & L. 

 Aase (Red.), Fagenes begrunnelser. Skolens dag og arbeidsmåter i 

 danningsperspektiv (s. 69-83). Bergen: Fagbokforlaget.  

Aase, L. (2010). Norskfagets mange kunnskapsformer. I S. S. Hovdenak & O. Erstad (Red.), 

 Kunnskap i skolen (s. 163-179). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.  

Aasen, A. J. (2017). Skriving som grunnleggjande ferdigheit. Hentet fra: 

 https://utdanningsforskning.no/artikler/skriving-som-grunnleggjande-ferdigheit/ 

Antonsen, K. M., Anvik, C. H. & Waldahl, R. H. (2016) Jeg skulle ikke være en av de som 

 slutter, liksom! – Frafall og tiltak mot frafall videregående opplæring i Lofoten (NF-

 RAPPORT NR. 10/2016). Hentet fra: 

 http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/1313792-

 1481184013/Dokumenter/Rapporter/2016/NF%2010-2016.pdf  

Befring, E. (2016). Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm 

 Akademisk.  

Berg, T. (1996). Innledning. Norsk i yrkesfag. I T. Berg (Red.), Norsk i yrkesfag (s. 13-20). 

 Oslo: Cappelen Akademisk Forlag AS. . 

Berg, T. (2001). Yrkesretting av allmennfag: Pliktløp eller kjærlighet? I W. Wasenden (Red.), 

 Yrkesretting som pedagogisk prosess (s.32-45). Høgskolen i Akershus.  

Berge, K. L, Evensen, L. S., Hertzberg, F. & Vagle, W. (Red.), (2005) Ungdommers 

 skrivekompetanse (Bind 1). Oslo: Universitetsforlaget. 

Berge, K. L. (2005a). Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve- ideologi 

 og strategier. I A. J. Aasen & S. Nome (Red.), Det nye norskfaget (s. 161-187). 

 Bergen: Fagbokforlaget. 

Berge, K. L. (2005b). Studie 6: Tekstkulturer og tekstkvaliteter. I K. L. Berge, L. S. Evensen, 

 F. Hertzberg & W. Vagle (Red.), Ungdommers skrivekompetanse. (Bind 2) (s. 11-

 190). Oslo:Universitetsforlaget. 

https://utdanningsforskning.no/artikler/skriving-som-grunnleggjande-ferdigheit/
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/1313792-%091481184013/Dokumenter/Rapporter/2016/NF%2010-2016.pdf
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/1313792-%091481184013/Dokumenter/Rapporter/2016/NF%2010-2016.pdf


72 

 

Bjørkvold, T. (2013). Autentisk skriving i og utenfor klasserommet. I D. Skjelbred & A. 

 Veum (Red.), Literacy i læringskontekster (s. 178-187). Oslo: Cappelen Damm AS.  

Blikstad-Balas, M. (2016). Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.  

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. & Johansen, S. P. (2016). Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa?

 Norsklæraren, 2, 50-62.  

Christensen, S. K. (2016). Frafall av elever på yrkesfag (Masteroppgave). Høgskolen i Sør-

 Øst Norge.  

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research methods in education (8. utg.). 

 London: Routledge. 

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods (4. 

 utg.). Los Angeles: Sage.  

Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2007). Kunnskap om skriving i utdanning og yrkesliv – hvor står 

 vi i dag? I S. Matre & T. L. Hoel (Red.), Skrive for nåtid og framtid (Bind 1) (s. 10-

 28). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.  

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, (2010). Skrive for å lære (2. utg.). Oslo: Abstrakt.  

Eide, O. (2006). Frå kanon til literacy? Det nye norskfaget i nærlys og perspektiv. 

 Norsklæraren, 2, 6-13.  

Eide, O. (2008). Norsk i yrkesfaglege utdanningsprogram. Norsklæraren, 4, 10-12.   

Evensen, L. S., Berge, K. L., Fasting, R. B., Thygesen, R. & Vagle, W. (2005). Context of 

 Situation or Context of Culture? The case of learning to write. I S. Granath, J. 

 Milander & E. Wennö (Red.), The power of Words. Studies in Honour of Moria 

 Linnarud (s. 63-71). Karlstad: Universitetstryckeriet.  



73 

 

Fagerbekk, S. (2011). Elevers posisjonering i skriving i et yrkesfag på videregående skole 

 (Masteroppgave). Høgskolen i Sør-Trøndelag.  

Fasting, R. & Thygesen, R. (2007). Skriveferdighet som nasjonal prøve: Vitner resultatene 

 om et forsømt felt i skolen? I S. Matre & T. L. Hoel (Red.), Skrive for nåtid og 

 framtid (Bind 1) (s. 292-306). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.  

Fjørtoft, H. (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 

Fondevik, B. & Hamre, P. (2017). Forord. I B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som 

 reiskaps- og danningsfag. (s. 7-11) Oslo: Samlaget.  

Gerot, L. (1996). A Genre-based Approach to Teaching English Literacy. I F. Christine & J. 

 Foley (Red.), Some Contemporary Themes in Literacy Research. International 

 Association of Research in Mother Tunge Educaitoin (s. 217-247). New York: 

 Waxmann Münster.  

Grønmo, S. (1996). Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i

 samfunnsforskingen. I H. Holter & R. Kalleberg (Red.), Kvalitative metoder i 

 samfunnsforskningen (s. 73-108). Oslo: Universitetsforlaget. 

Halvorsen, K. (2003). Å forske på samfunnet (4. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Hamre, P. (2017). Norskfaget som reiskaps- og danningsfag. I B. Fondevik & P. Hamre 

 (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 13-43). Oslo: Samlaget.  

Hellne-Halvorsen, E. B. (2014) Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer 

 (Doktoravhandling). Oslo: Akademika forlag.  

Helstad, K. & Hertzberg, F. (2013). Faste mønstre som læringsstøtte i skriveundervisningen. 

 Erfaringer fra et tverrfaglig utviklingsarbeid blant lærere i videregående skole. I A. 

 Veum & D. Skjelbred (Red.), Literacy i læringskontekster (s. 225-248). Oslo: 

 Cappelen Damm Akademisk. 

Hernes, G. (2010). Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring 

 (FAFO Rapport 2010:03). Hentet fra 

 https://www.fafo.no/media/com_netsukii/20147.pdf 

https://www.fafo.no/media/com_netsukii/20147.pdf


74 

 

Hertzberg, F. (2001). Tusenbenets vakre dans. Forholdet mellom formkunnskap og  

 sjangerbeherskelse. Rethorica Scandinavia. Tidsskrift for norsk retorikkforskning, 18, 

 92-105.  

Hertzberg, F. (2012). Grunnleggende ferdigheter – hva vet vi om skolens praksis? I G. 

 Melby & S. Matre (Red.), Å skrive seg inn i læreryrket (s. 33-47). Trondheim: 

 Akademika forlag.  

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for 

 elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal akademisk.  

Hillocks, G. (1986). The writers knowledge: Theory, research and implications for practice. I 

 Petrosky & Bartholemae (Red.), The teaching of writing. Eighty-fifth Yearbook of the 

 Nationoal Society for the Study of Education (Part 2) (s.71-94). Chicago: University of 

 Chicago Press.   

Holter, H. (1996). Fra kvalitative metoder til kvalitativ samfunnsforskning. I H. Holter & 

 R. Kalleberg (Red.). Kvalitative metoder i samfunnsforskning (s. 9-25). Oslo: 

 Universitetsforlaget. 

Hultin, E. (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervising. En ämnedidaktisk 

 studie (Doktoravhandling). Örebro Universitet.  

Igland, M.-A. (2007). «Svinaktig vanskelig»? Skriftleg argumentasjon på ungdomssteget. I 

 T. L. Hoel & S. Matre (Red.), Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og 

 skole. (s. 277-291). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Iversen, J. M. V., Haugset, A. S., Wendelborg, C., Martinsen, A., Røe, M., Nossum, G., & 

 Stene, M. (2014). Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med 

 sammenstillinger og analyser (TFoU-rapport 2014:16). Hentet fra: https://tfou.no/wp-

 content/uploads/2015/10/ra201416web.pdf 

Karlsson, A.-M. (2006). En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografisk perspektiv på 

 skriftanvändning i vanliga yrken. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

Kleven, T. A. & Hjardemaal, F. R. (2018). Innføring i pedagogisk forskningsmetode (3. utg.). 

 Bergen: Fagbokforlaget.  

https://tfou.no/wp-%09content/uploads/2015/10/ra201416web.pdf
https://tfou.no/wp-%09content/uploads/2015/10/ra201416web.pdf


75 

 

Kringstad, T. & Lorentzen, V. (2014). Argumenterende skriving. Trondheim: Skrivesenteret.  

Kunnskapsdepartementet (2018). Kjerneelementer i fag. Hentet 21.04.19 fra 

 https://www.regjeringen.no/contentassets/3d659278ae55449f9d8373fff5de4f65/kjerne

 elementer-i-fag-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-i-lk20-og-lk20s-fastsatt-av-kd.pdf 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Oslo: 

 Gyldendal Akademisk.  

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (1993). Læreplan for vidaregåande 

 opplæring. Norsk.  

Larsson, K. (1984). Skrivförmaga. Studier i svenskt elevspråk. Malmø: Liber.  

Matre, S., Berge, K. L., Evensen, L. S., Fasting, R. B., Solheim, R., & Thygesen, R. (2011). 

 Developing National Standards for the Teaching and Assessment of Writing. Rapport 

 frå forprosjekt Utdanning 2020. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og 

 skriveforsking.  

Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: an interactive approach (3. Utg.). Los 

 Angeles: Sage.  

Maagerø, E. & Skjelbred, D. (2012). Skrivehendelser i yrkesfaglige program i videregående 

 skole: Martin og Jim gjør oppgave i faget industriteknologi. I S. Matre, D. K. Sjøhelle 

 & R. Solheim (Red.), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. (s. 

 225-238). Oslo: Universitetsforlaget.  

Nicolaysen, B. K. (2005). Tilgangskompetanse: arbeid med tekst som kulturdeltaking. I B. K. 

 Nicolaysen & L. Aase (Red.), Kulturmøte i tekstar: litteraturdidaktiske perspektiv (s. 

 9-31). Oslo: Samlaget.  

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.  

Nøtvedt, M. A. (2017). Yrkesretting og relevans i norskfaget (Masteroppgave). Universitetet i 

 Oslo.  

Penne, S. (2001). Norsk som identitetsfag. Oslo: Universitetsforlaget.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/3d659278ae55449f9d8373fff5de4f65/kjerne
https://www.regjeringen.no/contentassets/3d659278ae55449f9d8373fff5de4f65/kjerne


76 

 

Postholm, M. B. & Jacobsen, D. I. (2011). Læreren med forskerblikk. Innføring i 

 vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høgskoleforlaget. 

Pringle, I. & Freedman, A. (1984). Why Students Can’t Write Arguments I N. Mercer 

 (Red.), Language and Literacy From an Educational Perspective (Volume 2) (s. 233-

 242). Milton Keynes & Philadelpia: Open University Press.  

Purcell-Gates, V., Duke, N. K. & Martineau, J. A. (2007). Learning to Read and Write Genre-

 Specific Text: Toles of Authentic Experience and Explicit Teaching. Newark: 

 International Reading Association.  

Rafdal, K. E. (2014). Kvifor – ikkje korleis, om gutar på yrkesfag sine haldningar til skriving 

 (Masteroppgave). Universitetet i Oslo.  

Ryen, A. (2002). Det kvalitative intervjuet: fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: 

 Fagbokforlaget.  

Skaftun, A. (2009). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget/ Landslaget for 

 norskundervisning.  

Smidt, J. (2010). Skrivekulturer og skrivesituasjoner i bevegelse- fra beskrivelser til 

 utvikling. I J. Smidt (Red.), Skriving i alle fag – innsyn og utsyn (s. 11-38). 

 Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.  

Smidt, J. (2011). Ti teser om skriving i alle fag. I J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (Red.), 

 På sporet av god skriveopplæring – ei bok for lærere i alle fag (s. 9-41). Trondheim: 

 Tapir Akademisk Forlag. 

Syversen, T. G. (2018). Mot en kategorial dannelse i norskfaget. Norsklæreren, 1, 48-57.    

Säljö, R. (2013). Literacy och lärande. I E. Lundquist, R. Säljö & L. Östman (Red.), 

 Scientific literacy. Teori och praktik (s. 19-40). Malmö: Gleerups. 

Thagaard, T. (2009). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Bergen: 

 Fagbokforlaget.  

Ulvestad, R. (2019). Fagfornying, skrekk og gru?  Norsklæreren, 1, 10-15.  



77 

 

UNESCO (2004). The plurality of literacy and its implications for policies and programs: 

 Position paper (ED.2004/WS/31). Hentet fra: 

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136246 

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i norsk (NOR1-05). Hentet fra: 

 http://data.udir.no/kl06/NOR1-05.pdf 

Utdanningsdirektoratet. (2014a). Rammeverk for FYR-prosjektet (2014–2016). Hentet fra: 

 http://www.udir.no/globalassets/upload/fyr/rammeverk-fyr.pdf 

Utdanningsdirektoratet. (2014b). Skriving som grunnleggende ferdighet. Hentet fra: 

 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-

 ferdigheter/skriving/skriving-som-grunnleggende-ferdighet/skriving-som-

 grunnleggende-ferdighet2/ 

Utdanningsdirektoratet. (2015). Hvordan jobbe med skriving som grunnleggende ferdighet i 

 norsk. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-

 trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/skriving/eksempler-pa-god-praksis-i-

 skriving/skriving-i-norsk/skriving-i-norsk/ 

Utdanningsdirektoratet. (2016). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Hentet fra: 

 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/hvordan-er-lareplanene-bygd-

 opp/ 

Utdanningsdirektoratet. (2017). Høring - Forslag til endringer i fellesfagene norsk og engelsk 

 for yrkesfaglige utdanningsprogram. Hentet fra: 

 https://hoering.udir.no/Hoering/v2/174 

Utdanningsdirektoratet. (2019a). Eksamensveiledning – om vurdering av eksamenssvar. 

 Hentet  fra: https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html#?k=norsk&start

 =1&r2=%C7%82%C7%82456b73616d656e737665696c65646e696e676572&r2val=E

 ksamensveiledninger 

Utdanningsdirektoratet. (2019b). Søkertall for videregående opplæring for skoleåret 2019-

 2020 (analyse). Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-

 videregaende-skole/sokertall-videregaende-opplaring-for-skolearet-2019-2020/ 

http://data.udir.no/kl06/NOR1-05.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-%09ferdigheter/skriving/skriving-som-grunnleggende-ferdighet/skriving-som-%09grunnleggende-ferdighet2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-%09ferdigheter/skriving/skriving-som-grunnleggende-ferdighet/skriving-som-%09grunnleggende-ferdighet2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-%09ferdigheter/skriving/skriving-som-grunnleggende-ferdighet/skriving-som-%09grunnleggende-ferdighet2/
https://www.udir.no/laring-og-
https://www.udir.no/laring-og-
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/hvordan-er-lareplanene-bygd-
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/hvordan-er-lareplanene-bygd-
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/174
https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html#?k=norsk&start =1&r2=%C7%82
https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html#?k=norsk&start =1&r2=%C7%82
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-%09videregaende-skole/sokertall-videregaende-opplaring-for-skolearet-2019-2020/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-%09videregaende-skole/sokertall-videregaende-opplaring-for-skolearet-2019-2020/


78 

 

Vygotskij, L. (1986). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.  

Vindenes, T. (2007). Skriving i yrkesfag (Masteroppgave). Høgskolen i Akershus, Kjeller.  

Wasenden, W. (2001). Innledning. I W. Wasenden (Red.), Yrkesretting som pedagogisk 

 prosess (s. 5-19). Høgskolen i Akershus. 

Westman, M. (2009). Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Øgreid, A. K. (2008). Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på ungdomstrinnet. I 

 M. E. Nergård & I. Tonne (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere (s. 67-82). Oslo: 

 Universitetsforlaget. 

Østerud, S. (2004). Utdanning for informasjonssamfunnet. Oslo: Universitetsforlaget. 

 



79 

 

Vedlegg 

Vedlegg A: Informasjonsskriv 

Vedlegg B: Samtykkeskjema 

Vedlegg C: Intervjuguide 

Vedlegg D: Godkjenning NSD 

  



80 

 

Vedlegg A: informasjonsskriv  

 

Norsklærer på yrkesfag? Bli med på et forskningsprosjekt! 

Denne høsten og våren skal jeg gjennomføre et mastergradsprosjekt på Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Jeg skal forske på skriving på yrkesfag, og i den 

forbindelse trenger jeg deg.  

Det finnes mye forskning på skriving, men lite på yrkesfag. Mitt prosjekt går ut på å kartlegge 

skrivingen i tre klasserom, og få et innblikk i hva lærerne vektlegger i skriveopplæringen. Det 

er en deskriptiv studie, som ser klasserommet fra et lærerperspektiv.  

Dersom du deltar, trenger jeg å observere tre av dine undervisningsøkter. Helst i samme 

klasse, så jeg kan gjerne komme en gang i uka i tre uker. I disse timene skal jeg kun 

observere, og du bare underviser som du pleier. Forskningen avsluttes med et intervju, hvor vi 

snakker om hva du vektlegger når du underviser og hva du tenker rundt skriving. Intervjuet 

vil ikke vare mer enn 45 minutter, og tas når det passer for deg.  

Du, skolen din og klassen din vil bli helt anonymisert i studien. Du har også til hver tid full 

mulighet til innsyn i opplysninger samlet om deg, og kan trekke deg fra studien når som helst 

dersom du ønsker det. Prosjektet er meldt til NSD, og følger derfor strenge retningslinjer for 

personvern og anonymitet.  

Dersom du har spørsmål eller ønsker å delta, ta kontakt på mail: odasofiejohnsen@gmail.com. 

Håper du har lyst til å bidra til økt oppmerksomhet rundt norskfaget på yrkesfag! 

Vennlig hilsen 

Oda Sofie Johnsen 

Lektorstudent, universitetet i Oslo  

mailto:odasofiejohnsen@gmail.com
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Vedlegg B: Samtykkeskjema 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Skriving på yrkesfag, og har fått 

anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 å delta i observasjon 

 å delta i intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. juni 

2019.  

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg C: Intervjuguide 

Intervjuguide – Skriving på yrkesfag 

Hovedfokus: skriveopplæring i norskfaget 

Åpningsspørsmål (åpne, enkle) 

- Fortell meg litt om klassen din 

- Hvilke ulike typer skriving skjer i ditt klasserom?  

o Her tenker jeg både på skriveoppgaver du gir, det elevene skriver ellers osv. 

Substansspørsmål (spesielt relevante for problemstillinga) 

- Kan du komme med noen eksempler på oppgaver du synes har fungert godt?  

o Hvorfor tror du akkurat disse oppgavene fungerte?  

o Eksempler på oppgaver som ikke fungerte så godt? Hvorfor?  

- Tilpasser du skriveoppgavene til elevenes yrkesfaglige retning? I så fall hvordan?  

o Komme inn på relevans, hvordan de gjør det relevant for elevene å arbeide 

med skriving.  

o Yrkesretting vs relevans? 

- Dersom du også underviser på sf: er det noen forskjell i hva du tenker er viktig når du 

utformer skriveoppgaver? 

- Hva slags skriving er viktig på yrkesfag? 

- Hva mener du er de største utfordringene med skriving på yrkesfag?  

o Hva tror du elevene synes er mest utfordrende med skriving? 

- Hvilke skriveferdigheter synes du det er viktigst at elevene lærer for å klare seg i 

arbeidslivet og i den yrkesretningen de har valgt?  

o Hvilke skriveferdigheter er viktig for at de skal klare seg på eksamen?  

- Hva mener du norskfaget på yrkesfag bør være?  

- Konkrete opplegg/ oppgaver læreren bruker: 

o Hvorfor gjorde du det, hvordan fungerte det osv. 

Sluttkommentarer 

- Noe å legge til? 

- Informasjon om lærer: Utdanning, antall år i skolen, alder 
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Vedlegg D: Godkjenning fra NSD 

NSD Personvern  

05.10.2018 15:36 

Det innsendte meldeskjemaet med referansekode 582313 er nå vurdert av NSD. 

Følgende vurdering er gitt: 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 

samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 

er dokumentert i meldeskjemaet med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom 

innmelder og NSD, den 05.10.18. Behandlingen kan starte. 

MELD ENDRINGER 

Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å 

melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi 

om hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 

10.06.19.  

LOVLIG GRUNNLAG 

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 

personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 

samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 

utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 

tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, 

jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a. 

PERSONVERNPRINSIPPER 

NSD finner at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 

prinsippene i personvernforordningen om: 
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• lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får 

tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen 

• formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for 

spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, 

uforenlige formål 

• dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er 

adekvate, relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 

• lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres 

lengre enn nødvendig for å oppfylle formålet  

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 

De registrerte vil ha følgende rettigheter i prosjektet: åpenhet (art. 12), informasjon 

(art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), 

underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). Rettighetene etter art. 15-20 gjelder 

så lenge den registrerte er mulig å identifisere i datamaterialet. 

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta 

oppfyller lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 

behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned. 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). 

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer 

og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon. 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 

NSD vil følge opp behandlingen ved planlagt avslutning for å avklare status for 

behandlingen av opplysningene.  
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Lykke til med prosjektet! 

Kontaktperson hos NSD: Kjersti Haugstvedt 

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 


