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Hvorfor begynner 
elevene å skrive?
Metodetriangulering

- Elevtekster, 344

- Helklassekamera – hodekamera 104 timer

- Videostimulerte elevintervjuer, 22

BARTON (2007); FLYVBJERG (2010), STREET (1995)



SØKNAD OM Å LÅNE HUND
Hei!
Vi i 7C vil gjerne låne din hund til et nysgjerrigper prosjekt!
Vi forsker på «Hvor langt unna kan hunder lukte gjenstander?»
Derfor trenger vi å låne hunder til noen forsøk vi skal gjøre!
Vi må nok gjøre flere forsøk.
Hvis ja, kommer mer informasjon senere.
Vi setter pris på om vi kan få låne din hund.

_______________________            __________________________
Kontaktlærers underskrift Hundeeiers underskrift



I: Bra. Skal vi se på den andre teksten, da. Hva er det for noe?

Oda: Det er søknaden som vi skal gi til de vi skal spørre om å få låne hund, da. 
Altså søknad om å låne hunder.

I: Men hvorfor ville dere lage en søknad?

Ane: Fordi det er litt. Det kan jo hende at vi bare tulla, for eksempel. Så får de 
litt bedre inntrykk, da, når vi lager sånn søknad enn om vi bare skulle sagt det: 
Kan vi låne hunden din? Synes jeg. Og det er når vi skriver sånn (peker i 
teksten), så vet de at det ikke er noe tull.
I: Hva var det du pekte på der?

R: Kontaktlærerens underskrift.

V: Det er viktig at de skjønner det er ekte og ikke bare tuller og vil ta hunden.



Den fagdidaktiske trekanten

Fagfelt

ElevLærer

HOPMANN, 2007;SMIDT, 2018

«Hvert fag er en scene med sine 
stemmer og sjangre, tema og roller, 
og tekster som settes i spill.» 



Hva gjorde læreren?

- Åpent oppdrag

SØKNAD OM Å LÅNE HUND

Hei!

Vi i 7C vil gjerne låne din hund til et nysgjerrigper 
prosjekt!

Vi forsker på «Hvor langt unna kan hunder lukte 
gjenstander?»

Derfor trenger vi å låne hunder til noen forsøk vi 
skal gjøre!

Vi må nok gjøre flere forsøk.

Hvis ja, kommer mer informasjon senere.

Vi setter pris på om vi kan få låne din hund.



Kategori Beskrivelse Eksempel

Åpne oppdrag Åpne oppdrag om å løse en utfordring 
gitt av læreren, ofte formulert gjennom 
formål, mottakere og/eller kontekst. 
Åpne oppdrag kan løses gjennom 
skriving, men det er ikke gitt eller 
opplagt.

«Kan dere organisere svarene fra 
ekspertene?»
«Kan noen tenke tanken hvordan 
eksperimentene kan gjøres?»







FORSØK MED MILLA:
Vi har hatt to forskjellige forsøk med Milla:
FØRSTE FORSØK:

I det første forsøket var vi på friarealet med Milla. 
Datoen var 16.1.14.

Vi tok 2 og 2 meter oppover hver gang samtidig som 
vi tok tiden.

Vi fikk ganske dårlig tid fordi vi hadde glemt godbit så 
vi måtte tilbake å hente det og fikk derfor litt dårlig 
tid.

Milla var litt for sterk for han som holdt hunden og 
derfor mista vi mange forsøk fordi han alltid glapp 
båndet. Tidtakeren var også litt treig så det ble noen 
tider som ble feil. Det var veldig mye snø og det var 
veldig kaldt så det var ganske vanskelig og 
gjennomføre forsøkene. Vi gjorde det på samme 
måte hele tiden.

Forsøket gitt ut på at vi skulle gjemme en godbit og se 
hvor langt unna en hund kunne lukte det. Vi lagde en 
bane med en pinne for hver andre meter og gikk en 
pinne framover for hver gang. Hunden sto på samme 
sted hele tiden og vi gjemte den på forskjellige 
bredder. 

På 1 meter klarte hun det på 5 blank.

På 3 meter klarte hun det på 6, 75 sekunder.

På 5 meter brukte hun veldig lang tid fordi hun 
tråkket på godbiten og brukte derfor veldig lang tid, 
17,18 sekunder.

På 7 meter brukte hun 2,55 sekunder men hun så 
godbiten.

På 9 meter fikk Milla superkrefter og klarte det på 
0,33 sekunder. P.S. tidtakeren feila litt og bomma på 
tiden.

På 11 meter klarte Milla det på 4,66 sekunder.

På 13 meter klarte Milla det på 4,90 sekunder.

På 15 meter klarte Milla det på 17,73 sekunder. 



Kategori Beskrivelse Eksempel

Lærerinstruks Eksplisitt instruks gitt av læreren til å 
skrive. Ordet «skrive», i ulike varianter, 
ble brukt av læreren. Skriveinstruksen 
ble gitt tydelig til en eller flere elever, 
men ikke nødvendigvis med definert 
tekstkategori.

«Så skal dere skrive ned 
hypoteser på det grønne papiret 
gruppen har fått.»
«Kunne du være sekretær når vi 
diskuterer hundens luktesans? 
Skrive ned det klassen sier?» 







Kategori Beskrivelse Eksempel

Elevinitiert 
skriving

Elevinitiert skriving forekommer der 
eleven selv begynner å skrive, uten noen 
tydelig ytre instruks eller oppmuntring 
fra læreren.

- Ta notater fra lesing i bok eller 
på Internett









Intervjuer: Hva er det på dette arket?

Even: Vi skrev fra da vi intervjuet hun i narkotikapolitiet.

Tord: Det er bare svarene, for vi må huske dem.

Even: Ja, og spørsmålene hadde vi, men ikke det hun sa.

I: Hva har dere skrevet?

Even: Det hun sa. Ikke alt, med det viktige. Det er bare så vi 

husker.





Kategori Beskrivelse Eksempel

Lærerinstruks Eksplisitt instruks gitt av læreren til å 
skrive. Ordet «skrive», i ulike varianter, 
ble brukt av læreren. Skriveinstruksen 
ble gitt tydelig til en eller flere elever, 
men ikke nødvendigvis med definert 
tekstkategori.

«Så skal dere skrive ned 
hypoteser på det grønne papiret 
gruppen har fått.»
«Kunne du være sekretær når vi 
diskuterer hundens luktesans? 
Skrive ned det klassen sier?» 

Åpne oppdrag Åpne oppdrag om å løse en utfordring 
gitt av læreren, ofte formulert gjennom 
formål, mottakere og/eller kontekst. 
Åpne oppdrag kan løses gjennom 
skriving, men det er ikke gitt eller 
opplagt.

«Kan dere organisere svarene fra 
ekspertene?»
«Kan noen tenke tanken hvordan 
eksperimentene kan gjøres?»

Elevinitiert 
skriving

Elevinitiert skriving forekommer der 
eleven selv begynner å skrive, uten noen 
tydelig ytre instruks eller oppmuntring 
fra læreren.

- Ta notater fra lesing i bok eller 
på Internett



14%

69%

17%

Fordeling av oppstart av skrivehendelser, N 344

Lærerinstruks Åpne oppdrag Elevinitiert



Iscenesette skriving – å gi skriveoppgaver

- Å skape behov for skriving handler om å sette 
elever i situasjoner der de får reelle 
utfordringer

- Åpne oppdrag kan løses på flere måter

Kompetanse betyr å kunne mestre 
utfordringer og løse oppgaver i 
ulike sammenhenger og omfatter både 
kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring 
og utvikling, inkludert holdninger, verdier og 
etiske vurderinger. Kompetanse kan utvikles og 
læres og kommer til uttrykk gjennom hva 
personer gjør i ulike aktiviteter og situasjoner 
(NOU2015:8 s. 19).

ONGSTAD (2009); OTNES



Hva utvikles når læreren gir åpne oppdrag?

Skriveutvikling Skriverutvikling

ONGSTAD (2009)



Å skape behov for skriving
- Flytte fokus fra lærer til elev

- Bevissthet om skriving som aktivt valg, ikke pålegg fra læreren
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