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Fagsamlinger
Samling 1: 
• Forventinger til nettverksarbeidet.
• Ny læreplan (LK20)
• Utforskende undervisning – lek og læring i 

matematikk
• Bygge på elevenes tenkning
• Bokstavlæring og lekende tilnærming til 

skriftspråket

Samling 2:
• Erfaringsdeling og faglig innspill
• Meningsfylt skriveopplæring
• Ulike tilnærminger til skriving og lesing
------------------------------------------------------------------

Samling 3:
• Erfaringsdeling og faglig innspill
•Motivasjon og utforskende 

matematiske samtaler
• Problemløsing og ulike 

representasjoner

Samling 4:
• Erfaringsdeling og faglig innspill
• Å bygge stillas rundt elevenes 

skriving
• Litteratur som utgangspunkt for 

lesing og skriving
Samling 5: 
• Erfaringsdeling og faglig innspill
• Begrepsforståelse, tallforståelse 

og planlegging
• Vurderingsverktøy
Samling 6
• Erfaringsdeling og faglig innspill 
• Erfaringer fra FUS-prosjektet 

(Funksjonell skriving de første 
skoleårene)
•Mestringsnivåbeskrivelser og 

vurdering av elevtekster
• Veien videre 



Dagens program 
09.00 - 10.15:  Oppsummering av mellomarbeid og ulike    

innganger til å utvikle fortellingskompetanse
10.15 - 10.30:  Pause
10.30 - 11.30: Kreativitet i matematikkundervisningen
11.30 - 12.15:  Lunsj
12.15 - 13.30: Representasjoner i begynneropplæring i 

matematikk
13.30 - 13.45:  Pause
13.45 - 15.00: Tallinja s



Mellomarbeid
Velg minst en av skriveaktivitetene som har blitt presentert i dag: 
• Forskerrapport i naturfag
• Rammelek
• Etterlysningsplakat
• Beskrive en karakter
• Skrive instruksjon til en barnevakt
• Bruke lesetopp som inspirasjon til skriving

Hvordan legge til rette for at elevene skal oppleve 
skriveoppdragene som meningsfulle? 
Hvordan organisere skriveøkta/skriveøktene?

• Les artikkelen:
Skriving fra første dag- hvis skolen er forberedt

• Ekstra:  Se filmen «Balansert leseundervisning»:



Var det noen i 
denne artikkelen du 

synes var spesielt 
interessant? 

Hvorfor?

Overskrifter:
• Ulike skrivere på første trinn
• Å bygge stillas rundt elevenes skriving
• Skriving på mikronivå (støtte  eleven)
• Skriving på makronivå (bla. organisering)

• Rammelek-registrert lek
• Forlag som metode
• Lærerstasjon med veiledet skriving
• Skriving med lydstøtte
• Skolestart er skrivestart



• Forskerrapport i naturfag
• Rammelek
• Etterlysningsplakat
• Beskrive en karakter
• Skrive instruksjon til en 

barnevakt
• Bruke lesestopp som 

inspirasjon til skriving

• Hva lyktes du/dere med? 
• Hvordan kom det funksjonelle 

perspektivet til syne?
• Hvordan responderte elevene?
• Var det noe som var utfordrende?



Hvordan utvikle elevenes 
fortellingskompetanse?



Læreplanmål i norsk etter 2. årstrinn
Elevene skal kunne:
• (…) fortelle muntlig og skriftlig
• lytte til og samtale om skjønnlitteratur (…). 

Underveisvurdering
• Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 1. og 2. trinn når de 

utforsker og bruker språket i lek og samhandling og til å bearbeide 
tekstopplevelser (...)
• Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til 

lærelyst ved å la elevene være i bevegelse, leke, undre seg og bruke 
sansene sine. Videre skal læreren legge til rette for at elevene 
utvikler muntlig og skriftlig språk ved å få prøve seg fram og være 
kreative (...)



Å skrive videre på 
andres fortelling 

Gjennom høytlesing blir elevene 
kjent med ulike 
fortellingselementer, og de får 
erfaring med å fortsette på en 
fortelling en annen forfatter har 
startet på. 
• Hvilke deltakere er med? 
• Hvor foregår fortellinga? 
• Hvilke problem møter 

deltakerne? 
• Hva er løsningen?



Dragejakten

Prinsessen kommer til 
et sted der det er bare fjel og 
fult av lava.
Prinsesen ble tat i et 
bur men Askeladen så i 
kikerten sin 
så kom Askeladen
til bure og så raste
det ned to steiner men 
dragen hørte
det Askeladen tok
op et sverd og kastet
sverdet op i munen
til dragen og låste
op døren dermed
ble prinsessen fri









Kunnskap om skriving f.eks. Prosesskapasitet f.eks. Holdninger til skriving f.eks

• språk (ordforråd, 
grammatikk, 
tekststruktur)

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

• om ulike sjangre

Skrivekompetanse 

• sette seg mål for 
skriveprosessen 

• analysere hvordan 
teksten kan tilpasses 
mottakere 

• generere innhold 
• strukturere teksten
• vurdere 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

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

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

Hvilken kunnskap og hvilke 
ferdigheter og holdninger 
utvikler Johan gjennom å 
jobbe med fortelling på 

denne måten? 



Elevene bør få ulike og varierte erfaringer med både å gjenkjenne 
fortellingselementer, oppbygging av fortellinger, og det å planlegge og 
skrive egne fortellinger. 



Viktige elementer i effektiv skriveopplæring

1. Skrivestrategier
2. Sammendrag
3. Samskriving
4. Tydelig formål
5. Tekstbehandlingsverktøy
6. Tekstbinding

7. Emnehjelp og planlegging
av tekst

8.   Utforskende aktiviteter
9.    Skriving som prosess
10.  Studere modelltekster
11.  Skrive for å lære

(Graham & Perin, 2007)

Skrivestrategier: 
«…prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en 
skriveoppgave». «… de valgene skriveren tar ved utformingen av 
selve teksten»

(Hertzberg, 2006)



Førskrivefase Skrivefase Revisjonsfase Sluttføringsfase

Hva er 
hensiktsmessig
å gjøre før 
skrivinga tar til?

Hva er 
hensiktsmessig å
gjøre for å 
komme i gang 
med skrivinga?

Hva er
hensiktsmessig 
å gjøre for å 
revidere 
teksten?

Hva er 
hensiktsmessig
å gjøre for å  
ferdigstille 
teksten?

Elever som strever må få eksplisitt opplæring i de samme 
strategiene som høyt presterende elever bruker.

(Graham & Harris, 2005)

Mange elever strever med å generere innhold til tekstene sine.

«Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om»



(Myran et al., 2021)

POSE



I starten kan det være fint å bruke planleggingsskjemaet for å formidle muntlig



(Myran et  al, 2021)



Egner seg godt til å analysere hvilke element 
eleven har tatt med i sin fortelling. 



Skriveoppdrag:

Du skal skrive en fortelling 
om noen som går inn i et 
skummelt hus 

Førskrivingsfase:
• Skap en “skummel” 

stemning. 
• Les en skummel fortelling .



(Myran et al., 2021)

Samtale om teksten:
• Hva var det som gjorde 

fortellinga skummel?
• Hva synes dere er 

skummelt?
• Husker dere noen skumle 

ord fra fortellinga som 
ble lest opp? 

• Elevene planlegger 
teksten 

• Elevene skriver en 
fortelling om noen som 
går inn i et skummelt hus

• Tekstene deles 



Skriv stikkord: 
• Hvem er med? Hvem går 

inn i huset? dukker det opp 
andre deltakere?
• Hvordan ser huset ut? 

Hvordan beskrive et 
skummelt hus? (sted)
• Hvilken følelse har 

personen? 
• Skjer det noe skummelt 

inne i huset? 
(konflikt/problem)
• Hva føler deltakerne? 
• Hvordan ender fortellinga 

og hvilken følelse har 
personen til slutt? 

(løsning og sluttfølelse) 



• Hvordan har dere jobbet med 
fortelling i deres klasser?
• Hvordan ivareta den 

fortellingskompetansen elevene har 
når nye lærere overtar?

• På hvilke trinn egner det seg å jobbe 
slik som vi har beskrevet i denne 

økta?
• Har denne måten å jobbe på 

overføringsverdi til andre 
skrivesituasjoner?
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Fortelling (Bit for bit): https://skrivesenteret.no/ressurs/bit-for-bit-
fortelling/#-dag-2-sted-

https://skrivesenteret.no/ressurs/bit-for-bit-fortelling/

