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Fra idé til handling 

Gjennom noen år har ILS bygd opp et nettverk av 

skoler som på eget initiativ har prioritert skriving i 

fagene. Så kom ideen: Hva om vi forsker på 

nettverket? 

 

 

 

                  Frøydis og Astrid går sammen. 



 

Vår bakgrunn for prosjektet 

FH: Flere års arbeid med skriving i fagene,  

først gjennom Nadderud-prosjektet,  

så som initiativtaker og leder av  

fagskrivingsnettverket 

 

AR: Flere års arbeid med lesing og  

leseundersøkelser, men også  

undersøkelser om arbeidsformer i 

skriveundervisningen 



 
I startfasen: Slik presenterte vi prosjektet for kolleger: 

  

Skriving i fagene -  

en undersøkelse av 16 skoler som har prioritert 

fagskriving 
Medarbeidere 

Astrid Roe, Sigrid Kjelland Olsen og Frøydis Hertzberg  

(og med Karl Henrik Flyum som bakspiller) 

 



Metode: intervjuer (4 skoler) og survey (16 skoler) 

• De fire skolene viser bredden i nettverket: 

– «Skogen» (8-10): innovativ skole med lang erfaring i 

prosjektarbeid og entreprenørskap 

– «Plassen» (8-13): helt ny skole med fokus på medier og 

kommunikasjon 

– «Marka» (11-13): gymnasieskole med hovedvekt på 

yrkesfaglige programmer 

– «Fjordbyen» (11-13): gymnasieskole med hovedvekt på 

studieforberedende programmer 

 



Så kom invitasjonen til å publisere 

internasjonalt 



Forskningsspørsmål (les også støtteark) 

Version I: […] Against this background we have asked the following 
broad question: What happens in schools that want to meet the 
challenge of writing in the content areas? 

 

Version II: […] We were interested in how teachers choose to 
work with content writing when they define the premises 
themselves.  Against this background we posed the following 
questions:  

– How were project meetings organized, what was the content of the 
meetings? 

– To what degree were differences and similarities between subject areas 
touched upon? 

– How did project members organize writing in their class, in particular 
with respect to the use (or non-use) of a process writing approach?  

– To what extent did project members cooperate on writing assignments 
across subjects?  

 

 



Den kvantitative delen av studien – hvor 

detaljert og statistisk nøyaktig rapporterer vi? 

• 104 lærere fra 16 skoler - svarprosent ca. 50 

– 10 videregående skoler (82 lærere) 

– 5 rene ungdomsskoler (19 lærere) 

– 1 kombinert u- og vg-skole (3 lærere) 

– 68 kvinner og 36 menn (viktig?) 

• Fra en skole deltok 31 lærere, en skole 12 og 

resten med færre enn 10 (helt ned i 1) 

lærere.  



Andel lærere som deltar med ulike fag 

Norsk: 54 prosent 

Historie og samfunnsfag: 38 prosent 

Naturfag: 22 prosent 

Engelsk: 19 prosent 

Religion: 15 prosent 

Hvert av fagene matematikk, kunst og 

håndverk, IKT, helse- og sosialfag, 

kroppsøving og andre fremmedspråk nevnes 

av 5 prosent eller færre.  

 



Populasjonsundersøkelser og 

utvalgsundersøkelser 

• Populasjonsundersøkelser  

– alle i en definert populasjon, f. eks. alle norske  

elever på 8. trinn i nasjonale prøver 

• Utvalgsundersøkelser 

– Et representativt utvalg som tar hensyn til 

befolkningstetthet osv., f. eks. PISA.  

– Et utvalg skoler fra utvalgte regioner, f. eks. LISA 

(Linking Instruction and Student Achievement) 

– Et definert utvalg, f. eks alle lærere som har 

deltatt i fagskrivingsnettverket (vår studie) 



Statistisk signifikans 

• Når grupper sammenliknes internt, for 

eksempel VG-lærere og U-trinnslærere, eller 

faggrupper (filologer og realister) 

• Vi brukte standardavvik og standardfeil for å 

oppgi usikkerhet (jo færre respondenter, jo 

større er feilmarginen).   



Bruk av modelltekster på VG og u-trinn 

(N=96)  



Tidsskriftets krav var 

signifikanstesting med chi-square 

A chi-square test showed that lower secondary teachers 

made significantly greater use of two text types as model texts: 

‘Newspapers’ ² (2, N = 96) = 9.585, p < 0.05,  = .32,  

and ‘Fiction’ ² (2, N = 96) = 14.221, p < 0.05,  = .38 



Bruk av ulike former for prosesskriving (N=104) 



Table 4: How the teachers reported using different process writing activities (N=94) 

Prewriting 

Seldom 

or never 

Some-

times 

Often or 

always Mean SD t(93) p 

Cohen’s 

d 

Language arts and social science  3 % 33 % 64 % 2.61 0.55    

Mathematics and science  29 % 46 % 25 % 1.96 0.75    

Total 8 % 38 % 53 % 2.41 0.65    

Difference LA > MS    0.65  4.60 .000 1.07 

Teacher response 

     

   

Language arts and social science  13 % 47 % 40 % 2.28 0.68    

Mathematics and science  17 % 58 % 25 % 2.08 0.65    

Total 13 % 51 % 36 % 2.23 0.67    

Difference LA>MS    0.20  1.23 .222 0.30 

Peer response on drafts 

     

   

Language arts and social science  18 % 67 % 15 % 1.97 0.58    

Mathematics and science  46 % 42 % 13 % 1.67 0.7    

Total  13 % 51 % 36 % 1.89 0.62    

Difference LA>MS    0.30  2.12 .037 0.49 

 



Ulike måter å fremstille kvantitative 

data på 



Skole Omsorg Kontroll Forklare Utfordre Engasjere Samarbeid Oppsummere 

1 
-,85 -,63 -1,17 -,66 -,68 -,69 -1,28 

2 
,45 ,25 ,15 ,34 ,42 ,42 ,70 

3 
-,71 -,76 -,53 -,40 -,36 -,30 -,66 

4 
,42 -,51 ,01 -,26 -,27 ,13 ,24 

5 
-,80 ,02 -,93 -1,03 -,91 -,79 -,89 

6 
-,07 -,30 ,03 -,01 ,04 -,05 ,18 

7 
-,74 ,33 ,06 ,30 -,54 -,35 -,04 

8 
-,29 -,85 -,59 -,14 -,56 -,51 -,52 

Spørreskjema til elevene i LISA-studien basert på «The seven C’s» Basert på 

Ronald Ferguson’s Tripod survey (tripoded.com) 

 

Standardiserte verdier for hvert konstrukt på hver skole. Gjennomsnitt 

=0, standardavvik =1 







Reading comprehension instruction in 

language arts lessons (N=42) 

 
No reading instruction except for beginner 

instruction 

46 % 

Some reading instruction, one example from 

each student 

33 % 

Only reading instruction in primary school, in 

foreign language lessons or at home  

21 % 

”Students’ perspectives on reading instruction and reading engagement” (Roe, 2015)  

I Klette, Bergem & Roe: Teaching and learning in lower secondary schools in the era of PISA and TIMSS 

 



Nesten halvparten (46 %), en tredel (33 %), en av fem (21%) 



The students who had been given reading 

instruction gave only one example each:  

 

• Writing key words (3 students) 

• Doing written strategy exercises in exercise booklets (1 

student) 

• Study the headings in the text books to get an overview of the 

content (2 students) 

• Skimming the text to quickly get an impression of what it is 

about (3 students) 

• Writing reading logs after reading fiction (2 students) 

• Reading slowly to avoid missing important details ( 1 student) 

• Regularly stop and think about what one has read (1 student) 

 



Many of the students also mentioned other factors that 

characterized texts that they considered difficult – or boring:  

• compact with a lot of information  

• texts too long – too much to read 

• small fonts 

• complicated charts, tables and graphs 

• old-fashioned language 

• advanced language 

• formulas and scientific language 

• difficult words 

Noen ganger er det kanskje greit å være 

litt omtrentlig 



Hva vi lærte av prosessen  

• Fenomenet blindhet for egen tekst 

• Møtet mellom en essayistisk norskfaglig 

kultur og en kultur basert på kvantitativ 

empirisk forskning 

• Aldri la seg vippe av pinnen så lenge det er 

en fornuftig kritikk 

• Redaktørens sluttreplikk: «This is a very 

good article.» 


