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Vad är FUS-prosjektet?

• FUS: Funktionell skrivundervisning i de tidiga skolåren
• Ett forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker

och utvecklar skrivundervisning i 1 och 2 årstrinn
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Behovet av FUS-prosjektet

• Från 1 augusti är skolor skyldiga att erbjuda hjälp till 
elever som «hänger efter» – men det saknas goda 
definitioner av vad det innebär att hänga efter. 

• Vi vet att elever redan från första året i skolan kan 
utveckla skrivförmåga nog för att skriften ska kunna vara 
ett verktyg för lärande och kommunikation, men:
– Praktiken i norska skolor spriker i många retinger
– Det finns skolor där man skriver relativt lite, och har en relativt 

lite funktionell approach 
• Barns tidiga skrivutveckling (ur ett funktionellt perspektiv) 

är underutforskat
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Målsättningar med projektet

• Den övergripande målsättningen med projektet är att 
undersöka potentiella konsekvenser av tidig start med 
funktionell tillnärmning till skrivundervisning på:
– elevers skrivförmåga,
– lärares professionella utveckling
– undervisningsaktiviteter som genomförs i åk 1–2.  

• Tre delmålsättningar 
1. Att undersöka vilka effekter en skrivundervisning som fokuserar 

på funktionellt skrivande har på elevers skrivförmåga
2. Att beskriva och förklara elevers utveckling som skribenter
3. Att beskriva och förklara lärares professionella utveckling och 

lärares utveckling av skrivundervisningspraktiker under 
projektets gång
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Projektets forskningsfrågor

1) Vilka effekter har deltagande i projektet på elevers 
skrivförmåga?

2) Vad karaktäriserar elevers skrivförmåga och 
skrivutveckling genom projektet?

3) Vad karaktäriserar elevers utveckling som skribenter 
under projektet?

4) Vad karaktäriserar lärares professionella utveckling 
under projektet?

5) Vad karaktäriserar undervisningspraktiker under 
projektet?
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Medarbetare i projektet
• Gustaf B. Skar (NTNU/Skrivesenteret), projektledare och førsteamanuensis
• Synnøve Matre (NTNU), biträdande projektledare och professor 

• Kjell Lars Berge (UiO), professor
• Daroon Y. Falk (ÖrU/NTNU), postdoktor i FUS-prosjektet och universitetslektor 
• Mari Ann Igland (NTNU), professor
• Lennart J. Jølle (NTNU), førsteamanuensis
• Anne Holten Kvistad (NTNU/Skrivesenteret), koordinator och 

universitetslektor
• Iris Hansson Myran (NTNU/Skrivesenteret), universitetslektor
• Mari Nygård (NTNU), førsteamanuensis
• Marit Olave Riis-Johansen (NTNU), førsteamanuensis
• Randi Solheim (NTNU), professor
• Kathrine Vik Tollaksen (NTNU/Skrivesenteret) universitetslektor 
• Arne Johannes Aasen (NTNU/Skrivesenteret) senterleder och 

førsteamanuensis
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Samarbete

• FEAST-prosjektet (Uppsala universitet): Åsa af
Geijerstam, Jenny Folkeryd och Caroline Liberg

• International advisory board: 
– Professor Steve Graham, Arizona State University (US)

– University Lecturer Jill Jeffrey, Leiden University (US/NL)

– Associate Professor Lorena Llosa, New York University (US) 

– Professor Debra Myhill, University of Exeter (UK)

– Professor Gert Rijlaarsdam, University of Amsterdam (NL)

• DigiHand (Høgskulen i Volda): bl.a. Wenche Mork Rogne
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Principiell design

Pretest Intervention Posttest
15–30 skolor i 
tre strata (?)

X X X

15–30 skolor i 
tre strata (?)

X X
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Sustain
-ability 
baselin
e test: 
3rd

graders 
in all 
schools

Development
of the Writing 
Proficiency 
Levels (WPLs) 
and resources 
for instruction 
and assessment 
(throughout 
stage 1)

Autumn 
2018

Spring 
2019

June
2019

Autumn 
2019

Spring 
2020

Autumn 
2020

Spring 
2021

Autumn 
2021

Spring 
2022

Autumn
2022

Spring
2023

Stage 1: InterventionStage 0 Stage 2 Stage 3

Recruitment of 
schools. 
Randomized 
allocation to 
arms

Start of 
intervention

Writing
test 2: 

1st

graders
in all 

schools

Writing
test 3:
2nd graders
in all schools

End-line test:
2nd graders
in all schools

Resources 
implemented at 
control schools

Sustainability 
test: 3rd graders 
in all schools

Baseline test: 1st

graders in all 
schools

Data analysis and 
dissemination

Survey: writing 
instruction 
practices in 
primary school 

Faktisk design
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Funktionella perspektiv: Vad är 
språkförmåga?

Språk-
kunskap

Strategisk 
kunnskap

Kunskap om/i fag, 
tema, ämne

«Affective 
schemata»

Kognitiva 
strategier

Språkförmåga

Personliga 
attribut

Organisatorisk 
kunskap: att 
kunna 
producera 
formellt korrekt 
språk

Pragmatisk 
kunskap: att 
kunna utföra 
olika språkliga 
handlingar(som 
att använda 
språket för att 
samhandla, 
argumentera, 
informera)

Målformulering: att 
ha en kommunikativ 
målsättning
Bedömning: att kunna 
bedöma vad som 
behöver göras 
(organisatoriskt, 
pragmatiskt) för att nå 
målet
Planering Bachman (1990)
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Kunnskap om skriving Ferdigheter i skriving Holdninger til skriving

Kunnskap:
• om språk (ordforråd, 

grammatikk, 
tekststruktur)

• om hvordan tekster 
anvendes for ulike 
formål i ulike sosiale og 
kulturelle 
sammenhenger

• om ulike sjangre/ 
teksttyper

• om skriftens 
modaliteter (skrifttegn, 
ortografi, grafiske 
virkemidler/ layout, 
samspill mellom skrift 
og andre modaliteter)

• om skriveredskaper 
(blyant, penn, tastatur 
og programvare)

Med fokus spesifikt på
skrivekompetanse

Anvende kunnskap for å:
• analysere 

kommunikative
situasjoner for å 
planlegge og å sette seg 
mål for skriveprosessen 

• Analysere hvordan 
ytringen kan tilpasses 
mottakere i den 
kommunikative
situasjonen

• generere innhold 
• planlegge teksten som 

skal skrives
• vurdere (og samtale 

om) egen tekst 
• revidere egen tekst
• ferdigstille teksten 

(sjekke rettskriving, 
tilpasse layout)

• Å ha tro på egen evne 
til å mestre 
skriveprosessen

• Å være motivert for å 
gjennomføre 
skriveprosessen, og ha 
tro på muligheten for å 
kommunisere gjennom 
skrift

• Å ha vilje til å anvende 
kunnskap og 
ferdigheter for å lære

• Å være innstilt på å 
lære, kommunisere og 
samhandle med andre

(Evner)
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Syfte(n)

Funktionella perspektiv: Vad är en text?

• I skoleløpet kommer elever 
att skriva (massvis av) texter 

• Ur ett funktionellt perspektiv 
är en text ett försök på 
meningsfull kommunikation, 
som kräver tillgång till 
resurser (t.ex. bokstaver, 
penna, grammatik, genrer), 
för att realisera ett eller flera 
mer eller mindre distinkta 
syften.

• Ur ett funktionellt perspektiv 
är en text inte en samling 
dekontexualiserade ord + + 
+

• Elever behöver undervisning 
som gör det möjligt för dem 
att realisera syften på ett 
ändamålsenligt sätt

Semiotiska
resurser

Text

Syfte 1: Att visa 
kunskap

Syfte 2: Att 
övertyga

Syften: ...
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Bedömningsområden

• Målsättning
– Att ta fram bedömningskriterier som fångar bredd och variation i 

skrivförmåga (ur ett funktionellt perspektiv)
– Att ta fram bedömningskriterier som adekvat speglar 

skrivutveckling
– Att ta fram bedömningskriterier som fungerar 
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4-stegsprocess

• Etablera områden (med FEAST-gruppen)
• Rangordna texter (Comparative judgement)
• Beskriva texter i olika «högar»
• Validera nya skalor 



Områder (foreløpige) 

• Bokstavutforming 
• Tekstutforming

– Bruk av arket 
– Skriveretning

• Bruk av tegning 
– Logografisk skriving 
– Primær måte å kommunisere på 
– lllustrasjon
– Element samspill med 

verbaltekst 
• Stavemåte 

– Fonografiske trekk
– Ortografiske trekk 

• Tegnsetting
• Tekstoppbygging 

– Syntaks: Fra enkelte ord til 
enkle sammenhengende 
setninger til flere 
sammenhengende setninger 
med varierende kompleksitet

– Struktur:
• Tematisk organisering
• funktionell bruk av 

kohesionsmekanismer
• Koherens 

• Hvordan svarer eleven på 
skriveoppdraget? 
– Tilpassing til mottaker, direkte 

interaksjon  
– Innhold: fra irrelevant til relevant
– Innhold: Fra lite til mye utdyping
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Comparative Judgement (1)
Gammelmåten:
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Nymåten: Comparative Judgement

• va och vb = verdi/mengde för två objekt (A, B)

• Målsättning med analysen: estimera va och vb

• Användbart när det finns behov av att bedöma elevers texter, 
men det antingen saknas:
– Kriterier (som I vårt fall)

– Resurser för att låta alla bedöma allt

• CJ är en specialvariant av Rasch-analysen och kan med rätt
antal bedömningar (antal objekt x 10) leda till hög reliabilitet

! " #$%%&' ö#&' ) = exp #. − #0
1 + &3! #. − #0



«Kamp 1» – Hvilken tekst er best?



«Kamp 2» – Hvilken tekst er best?
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Vi får en reliabel rangordning

1. Text 387
2. Text 45
3. Text 88
4. Text 2
5. Text 79
6. Text 400
7. Text 234
8. Text 52
9. Text 128
10.… 
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Och – förhoppningsvis- får vi grupper av
texter som delar något
1. Text 387
2. Text 45
3. Text 88
4. Text 2
5. Text 79
6. Text 400
7. Text 234
8. Text 52
9. Text 128
10.… 

Något gemensamt

Något gemensamt

Något gemensamt
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