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Noen tendenser i nyere internasjonal 
skriveforskning 

• Teoretiske rammeverk
• Dominerende tema – mindre utforsket
• Metodiske tilnærminger - mangler
• Noen ”funn”
• KILDER: 
• Handbook of Writing Research (MacArthur et al 2006)
• Research on Composition (Smagorinsky, 2006) 
• Handbook of Writing Research (Bazerman, in press) 
• An overview of research on writing 1999-2004 (Juzwik et al)
• Tematiske metastudier



Teori
• Kognitiv prosessforskning 

– spesielt sterk i Europa: England (Gailbraith), Nederland 
(Rijlaarsdam), Sveits (Allal), Italia (Boscolo), Frankrike 

Typiske trekk:
– Kombinasjon av eksperimentell og empirisk forskning
– Nye versjoner av prosessmodeller inkl sosiale aspekt

• Hayes (1996) utvider Flower & Hayes (1980)

• Gamle tema som er like aktuelle:
– Hva er beste strategi for å skrive utkast – disposisjon 

først vs ”interaktiv” modell (friskriving)?
• Kellogg, US, Galbraith & Torrance, UK



Situasjonen i dag

• Modifisert prosessorientert tilnærming til 
skriveopplæring har ingen konkurrenter -----

• ”beyond process” betyr mer kompleks, situert og fleksibel 
forståelse av prosess, sterkere lærerrolle og mer direkte 
undervisning, f.eks i sjangrer – men ingen alternativ 

– USA: ”mangel på indre fiender”
– Ytre fiende – testindustrien & psykometrien:

• stadig større vekt på standardiserte skrivetester



Kognitiv og sosiokulturell forskning
• Kognitive teorier mest framtredende innen 

spesialundervisning, L2 og skriving i barneskolen 

• Sosiokulturelle teorier dominerer forskning på
skriving i høyere utdanning og utenfor utd.inst.

• FUNN
– Effekten av å øve inn kognitive skrivestrategier er 

imponerende høy, målbar og relativt varig Graham (2006) 
– Sosiokulturelle studier mindre preskriptive



Sosiokulturell teori som rammeverk for 
forskning på skrivepraksis

• Problematisk å isolere skriveren og å isolere skriving
– I økende grad undersøkes ”literacy practices”: 

skriving, lesing, samtale, lytting, handling i kontekst
• Studier av komplekse semiotiske system er krevende

• Eksempel på funn med konsekvenser for opplæring: 
– ’literate activity’ læres ofte implisitt og er nært 

knyttet til identitet 



Metodiske tendenser
• Kvalitative, fortolkende studier i overvekt
• Kritikk i USA av isolerte kasusstudier – krav om metodisk 

stringens, systematikk og sammenlignbarhet (Haswell)
• Skriving i arbeidslivet: både naturalistiske studier og 

eksperimentelle design

• Etterlyses:
• Omfattende studier som kombinerer flere metoder 
• Tilnærminger som i større grad integrerer institusjonelle og 

politiske perspektiver

• HVORDAN BYGGE EN AKKUMULERT KUNNSKAPSBASE



Tematiske tendenser internasjonalt
Populære temaområder:

• Flest studier om skrivepraksis og sosial kontekst 

• Skriveforskning utenfor utdanningsinstitusjonene økt mest
– i arbeidslivet
– i lokalsamfunn (’family and community literacy’)

• Mange studier innen to- og flerspråklighetsskriving

• Økende interesse for studier av skriving i høyere utdanning
– Academic Literacy UK (Street & Lea m fl)
– Skriving på lavere grad (US)



Tematiske områder som det er (for) 
lite forskningsbasert kunnskap om

• Skriving og teknologi
– Bruk av teknologi for å støtte tradisjonell skriving 
– Nye former og skrivekontekster
– Konsekvenser av et teknologirikt samfunn uf skolen
– Multimodalitet i praksis

• Skriveundervisning på andre trinn enn barnetrinnet
• Sjangerskriving i og utenfor skolen
• Omskriving
• Vurdering av skriving



Et klart funn med konsekvenser
Størst innflytelse på undervisning generelt: 
Black & Wiliams (1997) grundige metastudie av forskning om 

tilbakemelding dokumenterer entydig: 

• Tilbakemelding har svært stor effekt på kvaliteten på
elevers/studenters arbeid i alle fag og på alle nivå i 
utdannings-systemet

• Storbritannia: feedback sentralt kvalitetskriterium i høyere utd
• Norge etter KR

+ Klar økning i tilbakemelding til studentene  
- Blir dette salderingspost etter siste statsbudsjett? 



Skriving i arbeidslivet

• Økende omfang og betydning
– Beslutningsprosesser flyttes stadig nedover (Hull 97)

• Forskningen ikke så kjent
• NB! pioner på feltet: Britt-Louise Gunnarsson

• Viktig også for skolen
– Mer kompleks forståelse av sosial kontekst



Funn fra skriving i arbeidslivet 1
• Skriveprosessene sterkt varierende - påvirket av 

m.a. tidspress, rutiner, sjanger
– Effektiv skriveprosess viktig for lønnsomhet
– Skrivestrategier viktig

• Stor grad av intertekstualitet
– Jfr. NoU-genren! (”klipp og lim”)

• Mye samarbeidsskriving
– Jfr skolens ensidig fokus på individuell skriving

• Skriveren ’eier’ teksten selv i mindre grad
– Vanskelig overgang fra skriving i utdanning



Funn fra skriving i arbeidslivet 2
Hvordan teknologien 
1) påvirker skriveprosesser

Mindre tid brukt til planlegg, 5 g flere endringer 
(flest på setningsnivå)

Kombinasjon av visuelle og tekstlige redskaper
2) endrer sosiale roller
3) skaper nye sjangrer og nye komm.mønstre

- Grensene mellom jobb- og personlig skriving utydelige
- Forsterket ved bruk av PDA & IM (instant messenger)

4) forandrer oppfatning av ’forfatterskap



Forskning på skriving i arbeidslivet -
konsekvenser for teoriutvikling

• Klarere forståelse av hvordan man tilegner seg 
skrivekompetanse og av skriving i bruk

• ”Multiliteracies” (Cope & Kalantziz 2000)

• Utvidet teoriene for sjangrer og sjangersystemer

• Styrket kombinasjonen av sosiokognitive og 
sosiokulturelle perspektiver 



Viktige forskningstema framover

• Effekter av teknologiutviklingen
• Interaksjon mellom visuell og skriftlig retorikk
• Kjønnsforskjeller i arbeidslivskommunikasjon
• Overføring av læring (fra skole til arbeidsliv og 

mellom ulike diskurssamfunn)
• Læring og sosialisering på arbeidsplassen



Jon Smidts disposisjon i oppsummeringen av 
norsk skriveforskning fra 1993:

• Skriftspråksutvikling fra førskole til
arbeidsliv (underdisposisjon: de ulike
trinnene i utdanningssystemet + skriving i 
yrkeslivet)

• Skriveprosesser – tekststrukturer –
pedagogisk kontekst





13 år etter: 
Skrivepedagogisk forskning med relevans for 

skole og utdanning
- noen nordiske eksempler

Doktoravhandlinger knyttet til
• ulike trinn av utdanningssystemet
• fokus på faget
• skriving og digitale medier
• forskning der skriving “bare er med”
Hovedoppgaver/masteravhandlinger som

forskningsbidrag



Førskole- og barnetrinn:

• Vad berätter barntexter? Mönster i texter skrivna av 
barn i åldern sex och åtta år (Heilä-Ylikallio 1997)

• Vi skriver. Skrivestrategier hos barn i alderen 7-8 år. 
(Elsness 2001)

• Utvikling av ortografisk kompetanse (Næs ua. 
Færøyene)

• Må vi skrive vores historie? Børns organisering og 
udnyttelse af skriftsprog. (Perregård 2003)

• Det sociokulturella och pedagogiska miljöns
betydelse för barns literacyutveckling (Tre 
avhandlinger, Axelson m.fl ua.,)



Ungdomstrinnet:
(Pioner i Norge: Lars Sigfred Evensen 1986!)

• Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när
elever i grundskolans senare år skriver 
"forskningsrapporter". (Nilsson 2003)

• Prosessorientert skrivepedagogikk før og etter L 97. 
Rapport fra en spørreundersøkelse. (Roe 2002)

• Ungdommers skrivekompetanse I og II (KAL-
prosjektet, Berge, Evensen, Hertzberg og Vagle 
2005, Norge)



KAL-prosjektet: hvordan skriver norske 
ungdommer rundt århundreskiftet?



KAL-materialet

• 3368 eksamensbesvarelser skrevet etter endt 
grunnskole, hentet fra 179 klasser fordelt over 
fire kull (1998-2001) 

• Alle tekstene er vurdert av to sensorer, en 
tredjedel av dem er i tillegg vurdert av tre 
ekstrasensorer

• Materialet inkluderer sensorenes notater for 
samtlige tekster



Noen hovedfunn:

• Så å si alle elevene har utviklet et grunnleggende 
tekstbegrep 

• Elevene er særlig gode på personlige og fortellende 
tekster

• Eksamensoppgavene gir elevene stor valgfrihet når 
det gjelder tema og sjanger, men invitasjoner til 
fortellende skriving dominerer.

• Eksamensituasjonen ser ikke ut til å virke knugende 
- selv elever med svak formalkompetanse ”skriver i 
vei”



Funn som gjelder sensuren:

• Bedømmersamsvaret mellom sensorer i 
grunnskolen er ikke så høyt som ønskelig, 
men bedre enn i mange internasjonale 
undersøkelser.

• Sensorene lar seg ikke vippe av pinnen av 
trekk som utfordrer skolenormen.



De to største utfordringene:

• Det er store kjønnsforskjeller. Jentene gjør det 
mye bedre enn guttene, særlig på fortellende 
og personlige oppgaver. 

• Bare rundt 15 % velger sakpregede oppgaver, 
og de som skriver slike oppgaver, velger 
personlig fargede sjangrer som kåseri og 
leserinnlegg. 



Gymnaset/videregående skole:
(Her er Olga Dysthe, Torlaug Løkensgard Hoel og Kjell Lars 

Berge pionerer)

• Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och
sammanhang. (Nyström 2002)

• Godkänd i svenska. Bedømning och analys av 
gymnasieelevers tekster. (Östlund-Stjärnegårdh 2002)

• Språkpraktiker i naturkunskap i två mangkulturella
gymnasieklassrum. (Hägerfelth 2004)

• Genrer i rörelse – estetiska textpraktiker i gymnasieskolan. 
(Erixon ua)

• Krian i förvandling. Uppsatsämnen och skrivanvisningar för
läroverkets svenska uppsatsskrivning. (Lötmarker 2004)



• Praktisk originalitet. Om ethos som retorisk kategori 
og originalitet som ethosdyd i gymnasieelevtekster. 
(Pildal Hansen 2004)

• Skrivning og studium – en undersøgelse av 
opgaveskrivning i gymnasiet. (Wiese 2004)

• Når vejret læser kalenderen. En systemisk funktionel
genreanalyse af skrivepædagogiske forløb. 
(Hedeboe 2004)

• Argumentation som nyt tiltag i skriftlig fremstilling –
med særligt henblik på skriveundervisning i dansk i 
gymnasieskolen. (Illum, 2001)

• En ekstra chance. Portfolioevaluering i dansk. 
(Krogh 2006)



Høyere utdanning/akademisk skriving:

• Individuell eller kollektiv læringsprosess? 
Mappevurdering i praktisk-pedagogisk 
utdanning. (Allern 2005)

• Akademisk skriving i professionsuddannelser
(Møller 2006)

• Skrivsamarbete och skrivutveckling i 
heterogena studentgrupper (Jansson ua)



• Vitskaplege argumentasjonsstrategiar i medisin, 
historie og språkvitskap (Breivega 2001)

• Studenters skrivande i två kunskapsbyggande
miljöer (historie og økonomi) (Blåsjö 2004)

• Juridiklärares kommentarer till studenttexter
(Blückert ua)

Dessuten har både Olga Dysthe og Torlaug
Løkensgard Hoel publisert en rekke artikler om 
mappevurdering og digital skriving i høyere 
utdanning



Hva med sakprosafeltet generelt?

• Thore Roksvold om avisspråket før og nå
• Harald Hornmoen om forskningsjournalistikk
• Johan Tønnesson om tekst som partitur
…osv.?



Fokus på faget:
• Profesjonsfaget norsk i en endringstid. (Penne 2006)
• Et fag i moderniteten – danskfagets didaktiske 

diskurser. (Krogh 2003) 
• Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i 

ett lärarutbildnings-perspektiv. (Bergøø 2005)
• Utviklingen av færøysk i det færøyske gymnas (Vár i 

Ólavstovu ua)
• Dansk Skrivepædagogiks historie (Engstrøm 2003)

…eller ”tverrfaget”:
• Sjanger, posisjonering og oppgaveideologier. Et 

teoretisk-empirisk bidrag til et tverrfaglig, semiotisk 
og didaktisk sjangerbegrep (Ongstad 1997)



Skriving og teknologi

• Å skrive seg til lesning. IKT i småskolen.
(Trageton 2003)

• På vei til multimediale skrivepraksiser. 
Ungdommers tekster på Verdensveven i 
didaktisk perspektiv. (Ridderstrøm 2003)

• Språkliga datorstöd och andraspråks-inlärning
i ingeniørutdanninger. (Ceratto, ua)



Forskning der skriving ”bare er med”

• Samansette elevtekstar. Klasserommet som arena 
for multimodal tekstskaping. (Løvland 2006)

• Relasjon og norm i etikkdidaktikken: Moralsk/ etisk 
verktøybruk i spennet mellom elevtekster og 
fagdidaktiske framstillinger. (Vestøl 2005)

• Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenhet. 
Betydelsen av tvåspråkighet och av undervisning för
lingvistisk medvetenhet hos barn i åldern sex til åtta
år. (Østern 1991)

• Konsekvenser av nasjonale prøver for 
undervisningsprosessen. (Rúnar Sigthorsson ua)



Masterstudenters bidrag til 
skriveforskningen – eksempler fra UiO
• Analyse av elevtekster (alle typer)
• Eksamen og vurdering (mappevurdering, 

skoleeksamen, utviklingen av oppgavetyper…)
• Rettskrivningsavvik 
• Skriving og IKT (hypertekstromaner, bruk av 

programvare)
• Undersøkelser av bruken av prosessorientert 

skrivepedagogikk i norsk skole
• Stoff om skriving i lærebøker



Hva ser vi?

• Ungdomstrinnet (8-10) er underprioritert
• Det er for lite om skriving og digitale medier 

(chatting, sampling, multimodalitet osv)
• Det er for lite om skriving i andre fag 
• Det flerkulturelle perspektivet bør tydeligere fram
• Formale ferdigheter er ikke trendy som 

forskningstema
• Skriving på sidemålet er ikke noe tydelig 

forskningstema



Vår faglige konklusjon 1
• Det finnes mye kunnskap om skriving – også i 

Skandinavia, men tematisk tilfeldig og spredt
• Det meste er enkeltstående, kvalitative studier 

(unntak KAL)
• Behov for nordiske meta-studier som trekker ut hva 

vi vet i dag + konsekvenser for undervisning
• Behov for større, godt planlagte studier av strategisk 

viktige felt som kombinerer ulike metodiske 
tilnærminger, kvantitative og kvalitative

• Behov for aksjonsforskningsstudier  
• Det flerkulturelle perspektivet må bli en selvfølgelig 

del av skriveforskningen



Vår faglige konklusjon 2 
• Områder vi i Norge trenger kunnskap om som 

internasjonal skriveforskning ikke gir
– Utdanning

• Ny læreplan med vekt på digital kompetanse
• Sidemål og eksamen
• Formelle ferdigheter
• Norske elevers skriveutvikling  

– Skriving i norsk arbeidsliv og norske lokalsamfunn 
• Hva kan vi spesielt bidra med internasjonalt?

– Skriveforskning hos oss integrert med annen pedagogisk 
forskning (vurdering, veiledning, læring, teknologi) 

– Lite fokus på formell vurdering i barneskole– hva betyr det 
for skriveopplæring og utvikling?

– Konsekvenser av Kvalitetsreformen for skriving i høyere 
utdanning



Vår strategiske konklusjon
• En myte at Norge i dag er ledende innen 

skriveforskning i Norden?
– Mange masteroppgaver, få doktorarbeider 

• Sterkt behov for samordnet, langsiktig satsing
– Nasjonalt program for skriveforskning ?

• Tematiske forskningsgrupper ved universitet og høyskoler 
som samlet dekker strategisk viktige felt

– Senter for skriveforskning
• Nordisk skriveforskning relativt usynlig internasjonalt
• Samarbeid mellom de nordiske land

– Nordisk forskerskole innen skriveforskning?
– Behov for nordisk eller europeisk tidsskrift?
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