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F.eks. NOR4520 – Nynorsk for lektorstudentar



NDID4001: Muntlige og skriftlige ferdigheter i 
norskfaget
• Teorier og empirisk forskning om utvikling og vurdering av elevers 

muntlige og skriftlige ferdigheter

• Noen sentrale spørsmål:

• Blir elever bedre til å skrive av å lese modelltekster?

• Hvordan kan retorikken utvikle elevers muntlige ferdigheter?

• Blir elever bedre til å uttrykke seg muntlig og skriftlig av å lære 
grammatikk?

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/NDID4001/index.html


NDID4002: Tekstarbeid i norskfaget

• Teorier og forskning om arbeid med ulike typer tekster i norskfaget 
(skjønnlitteratur, sakprosa, sammensatte tekster)

• Noen sentrale spørsmål:

• Hvilke tekster leses i norskfaget?

• Hvordan utvikler elever ulike lesemåter (bl.a. faktiv/fiktiv)?

• Hvordan virker eksamen og nasjonale prøver inn på måten elevene 
arbeider med tekster på i norskundervisningen?

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/NDID4002/


DIFO4001: Didaktisk forskningsmetode: 
design og innsamling av data
• Planlegging og design av et didaktisk forskningsprosjekt

• Sentrale metoder for datainnsamling i skolen

• Intervju

• Observasjon

• Spørreskjema

• Video

• Du får en veileder som hjelper deg å utvikle en prosjektbeskrivelse for 
masteroppgaven

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4001/


DIFO4015:Didaktisk forskningsmetode med 
praksis: analyse og framstilling av data

• Analyse av ulike typer empiriske forskningsdata

• Særlig vekt på
• Tekstanalyse (elevtekst, transkriberte intervjuer)

• Videoanalyse

• 15 dager praksis
• 5 dager analysepraksis

• 10 dager forskningspraksis 

• Du får to timer med din masteroppgave-veileder til å planlegge 
datainnsamling

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4015/
https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/analysepraksis.html


NDID4009: Masteroppgave i norskdidaktikk

• 30 studiepoeng

• 60-80 sider

• 8 timer veiledning

• Fokus på skriving av oppgaven

• Planleggingen av prosjektet og datainnsamling gjøres i forbindelse 
med metodeemnene i 8. og 9. semester

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/NDID4009/


Tema for masteroppgave

• Temaet skal være relevant for norskfagets
• HVA (innhold)

• HVORDAN (metoder, klasseromspraksiser)

• og/eller HVORFOR (mål og begrunnelser)

• Og oppgaven bør ha didaktiske implikasjoner: Hvordan kan en bit av 
norskfaget forbedres?



Tema for masteroppgaven

• Alle sider av norskfaget kan utforskes
• Litteratur

• Grammatikk

• Sidemål

• Språkhistorie

• Retorikk

• Skriving

• Lesing

• Muntlige ferdigheter

• Osv.



Mange dagsaktuelle problemstillinger

• Fagfornyelsen: fagets kjerneelementer og revidert læreplan

• Egen versjon av norsklæreplanen for yrkesfag

• Norskfagets rolle i utdanning for bærekraftig utvikling



Eksempler

• Guro Stordrange (2019) Frå Undset til Uri: Kva les elevane på vg3? Ei 
kvalitativ innhandlsanalyse av 142 norsklærarars leselister

• Remy Andersen (2018) Norskfaget i møte med utdanning for bærekraftig 
utvikling

• Mats Hørlyk Stende (2016) Minoritetsspråklige gutter og lesing -
Utfordringer og løsninger

• Preben Skadsheim (2016) Talevegring og tilrettelegging
• Kristine Lunåshaug Marthinsen (2015) Muntlige ferdigheter i lærebøker –

Lærebøker som ressurs for trening og utvikling av muntlige ferdigheter i 
norsk på VG1

• Mari Bjørnsdotter Vinjar (2015) Skjønnlitteratur og ideologiske spørsmål. 
Ungdommar sine refleksjonar kring ein kontroversiell tekst i norskfaget



En spesiell mulighet for norskdidaktikere

• Enkelte bruker kunnskap de har om tekst og kommunikasjon fra 
nordiskfaget, til å analysere materiale fra skolen, f.eks.
• Marianne Mosvold Leemhuis: Kritisk diskursanalyse av en helklassesamtale 

om kulturmøter og kulturkonflikter i en norsk film

• Solveig F. Thoresen: Kritisk diskursanalyse av debattinnlegg om den nye 
læreplanen i norsk

• Ida Fiske: Samtaleanalyse av interaksjonen mellom lærer og elever ved 
framføringer

• Marte Caroline Foldvik: Retorisk analyse av elevers vurderinger av teksters 
troverdighet

https://www.idunn.no/apne-dorer-mot-verden/a-fole-med-de-andre-i-klasserommet
http://www.norskundervisning.no/wp-content/uploads/2017/12/Norskl%C3%A6raren4.2017_Blikstad-BalasFoldvik.pdf


Finn flere eksempler på DUO

• https://www.duo.uio.no/handle/10852/246/discover?rpp=100&sort_
by=dc.date.issued_dt&order=DESC

https://www.duo.uio.no/handle/10852/246/discover?rpp=100&sort_by=dc.date.issued_dt&order=DESC


Støtte for arbeidet med oppgaven

• Didaktiske metodeemner og norskdidaktiske fagemner i 8. og 9. 
semester

• To valgfrie emner ved ILN

• Veiledning av norskdidaktiker gjennom alle tre semester + evt. andre 
skoleforskere

• Teknisk utstyr og programvare

• Ferdig innsamlet forskningsmateriale fra ulike forskningsprosjekter



Noen prosjekter

• Linking Instruction and Student Experiences (LISA)
• Filmopptak av 200 norsktimer på 8. trinn (ca. 50 lærere)

• Linking Instruction and Student Experiences (LISE)
• Filmopptak av 56 norsktimer i sju ulike klasser gjennom 9. og 10. trinn

• Evaluering av Tospråklig Opplæring i Skolen (ETOS)
• 8., 9. og 10. trinn på to skoler

• Filmopptak av norskundervisning i én uke, elevtekster, opptak av elevenes 
skjermer



Noen prosjekter

• Mi Lenga
• Mi Lenga tar imot studenter fra alle masterdidaktiske fag for å skrive om 

flerspråklighet i opplæring. Studentene designer egne prosjekter, gjerne i 
samarbeid skoler som satser på flerspråklighet som en ressurs. Mi Lenga tilbyr 
også et faglig og sosialt fellesskap gjennom felles seminarer og arrangement. 

• https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/milenga/

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/milenga/


PISA-undersøkelsen (10.trinns elever)

Type data:

• Elevers prestasjoner, svar og lesestier på 
lesedelen i PISA, 5000 elever hvert tredje år

• Elevenes klikk og tidsbruk mens de leser 
(loggfiler) som viser hvordan elevene tar seg 
fram i tekster på skjerm

• Elevers svar på spørreskjema om hjemmet, 
skolen og lesevaner

• Egner seg for:

• Sammenligninger mellom nordiske 
elevers profiler

• Studie av tekster og oppgaver som er 
særskilt vanskelige

• Kritisk lesing, vurdering av pålitelighet og 
troverdighet

• Analyser av lesevaner og prestasjoner 
(f.eks. elever som leser mye 
skjønnlitteratur – er de nødvendigvis 
gode kritiske lesere?)



Nasjonale leseprøver på 8. og 9.trinn

Type data:

• Alle norske elevers svar (60.000 elever i hvert kull) på 
leseforståelsesoppgaver til tekster

• Egner seg for:
• Kvalitative analyser av tekst, svar og feilsvar
• Kvantitative analyser av oppgaver og svar
• Analyser og sammenligninger av sterke og svake 

elevers lesninger
• Sammenligning over tid (2007-21): Hvordan har 

norske elevers lesing forandret seg på 15 år? 
(Sjangre, refleksjon og kritisk lesing, tolkning etc.)

Eksempler på analyser (både oppgaver fra PISA og Nasjonale 
prøver): 

Forskningsartikler:

• Weyergang & Frønes (2020): Å lese kritisk: Elevers 
vurderinger av teksters troverdighet og pålitelighet

• Ryen & Frønes (2020): Å forstå det man leser – å trekke 
slutninger i skjønnlitteratur og sakprosa

Bok:

• Roe, Ryen & Weyergang (2018). God leseopplæring med 
nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer i et mangfold 
av tekster.

• Masteroppgaver:
• Ragnhild Jensen, 2014 (svake lesere)
• Elisabeth Sandset, 2014 (elevers resonnering og refleksjoner)



Øyeskann av elever som leser

• ILS har både stasjonært utstyr og 
briller for å filme leseres 
øyebevegelser (og innsamlede 
data)

• Egner seg til studere elevers 
lesestrategier, lesing på 
skjerm/papir, lesevansker osv.
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