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• Hvordan stø,e elevene når de skriver
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• Li,eratur som ramme for skriving
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Prinsipper for god skriveopplæring

Skrive mye i alle  fag på 
fagenes premisser, og 
bruke skriving i 
kunnskapstilegnelsen

Gi rammer som støtte 
for elevenes skriving

Bruke vurdering 
for læring for å 
fremme elevenes 
skriveutvikling

Skape et klasserom 
der en diskuterer 
tekst og skriving

Gi elevene strategier de 
kan ta i bruk når de skriver



Rammer for skriving

•Dialog om tekst og skriving som 
ramme for skriving

•Bruke modelltekster som 
utgangspunkt for samtale om tekst 
og som inspirasjon til skriving

•Ta i bruk konkrete skriverammer
som støttestrukturer

Skriverammene må aldri bli en 
tvangstrøye eller et mål i seg selv.



Skrivestrategier: 
«…prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave». 

(Hertzberg, 2006)



Å bygge s(llas rundt
elevenes skriving

• Stø$e på 
makronivå: organisering av 
undervisninga (du legger rammer for 
skrivinga)

• Stø$e på mikronivå: veiledning
som hjelper hver enkelt elev videre 
(TPO)

Film: Hvordan stemmer det du 
ser i filmen med egen praksis?



(Myran et al., 2021)

Bokstavhjelperen kan være en god støtte når elevene skal finne grafemene.

Hvilken lydstøAe gir deAe?



Hvilke ord har 
forfatteren 
brukt i 
innledningen? 
Hvilken 
virkning har 
disse ordene?

Hvilke virkemidler peker seg ut 
i hoveddelen? 

Hvordan er setningene 
bygd opp? 

Hva skjer 
etter kolon?

(Gro Dahle)

Finner dere et 
vendepunkt i 
teksten?

Yrke: Vanlig skogsmaur

Jobbe og sove. Jobbe og sove. Jobbe og 
sove. Jobbe og sove.

Eller krabbe opp i en støvel, inn i en 
genser, opp i et buksebein og få reise 
vekk. Ut til havet. Opp på fjellet. Inn til 
byen. Bli med inn i huset. Krabbe over 
gulvet, krabbe opp på benken, spise av 
sukkerskålen. Tre dager i vinduskarmen 
mellom bladet og ildrøde blomster. Tre 
dager i krydderhyllen. Tre dager i melet. 
Den fjerde dagen: møte avdøde 
slektninger i tunnelen.



Samskriving

Elevene jobber sammen om å planlegge, skrive tekstutkast, revidere og/eller 
slu8øre en felles tekst.

• samtale og forhandling om tekst og skriving. 
• bevissthet om hva man gjør når man skriver.



• Velg et yrke eller en 
gjenstand

• Dele med alle/ det er lov å 
«stjele» ideer fra andre

• Velg to verb. Skriv 
innledningen

• Skriv hoveddelen

• Skriv avslutningen

• Dele med et annet skrivepar

• Del med alle 

(Gro Dahle)

Yrke: Vanlig skogsmaur

Jobbe og sove. Jobbe og sove. Jobbe og sove. Jobbe 
og sove.

Eller krabbe opp i en støvel, inn i en genser, opp i et 
buksebein og få reise vekk. Ut til havet. Opp på 
fjellet. Inn til byen. Bli med inn i huset. Krabbe over 
gulvet, krabbe opp på benken, spise av sukkerskålen. 
Tre dager i vinduskarmen mellom bladet og ildrøde 
blomster. Tre dager i krydderhyllen. Tre dager i 
melet. Den fjerde dagen: møte avdøde slektninger i 
tunnelen.

Hva har vi gjort nå?



Kodekompetanse



Studie i FUS-prosjektet- s8llasbygging

FUS-lærer:

Den største utfordringa er at det er 20 forskjellige skrivere i klasserommet som 
er på ulike stadier.

• Fra fagsamlinger og spørreundersøkelser i FUS-prosjektet er tid en av de største 
utfordringene i skriveopplæringa.

• Skolene har plikt til å tilby intensiv opplæring dersom elever på 1.- 4. trinn står "i fare for 
å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning». 

(§ 1-4.Tidleg innsats på 1. til 4. trinn )



Formålet med studien
• Bidra til kunnskap om hvordan lærere både kan støtte elevene og hvordan de 

kan legge til rette for et godt skrivemiljø.
• Få innblikk i hva stillasbygging innebærer i praksis.
• Belyse hvordan lærere kan støtte og oppdage elever som ikke selv tar initiativ til å 

få veiledning.

• Hva kjennetegner den støtten lærerne gir elevene mens de skriver?

• Hvilken funksjon har den støtten som gis?

• Hvordan brukes tida? Hvordan organiseres skriveøktene?



Teorigrunnlag

Barn kan løse 
utfordrende oppgaver 
med støtte fra en 
voksen. 

(Wood, Bruner & Ross, 1976, s. 90)

Hva karakteriserer stillasbygging?
1. Betinget støtte (én til én- støtte på oppgaver 

eleven ikke mestrer uten støtte).
2. Gradvis tilbaketrekning
3. Overføring av ansvar

(van de Pol et al, 2010, s. 349)



Stø7e på høyt nivå
Elevene er med på «å gjøre jobben». Lærer modellerer skriveprosessen 
i dialog med elevene. Lærer lar elevene bli med på å oppdage 
sammenhengen mellom for eksempel fonem og grafem.

Stø7e på lavt nivå 
Lærer «gjør jobben». Eleven kopierer for eksempel ferdigskrevne ord 
eller setninger.

(Andersson, Sandberg & Garpelin 2019)



Analyse

• Tilbakemelding eller respons
• Stille spørsmål
• Hint 
• Instruere
• Forklare 
•Modellere

Virkemidler: Intensjoner:
• Opprettholde arbeid og fokus
• Skape engasjement
• Gi mestringstro
• Redusere graden av valgfrihet
• Frustrasjonskontroll

(van de Pol et al, 2010; Svanes & Øgreid, 2020)

Tar utgangspunkt i van de Pol et al. (2010) rammeverk for stillasbygging. Dette 
rammeverket skiller mellom virkemidlene lærerne bruker når de støtter 
elevene og de intensjonene lærerne har med den støtten som blir gitt.



Argumenterende skriving
- Å argumentere er en ferdighet som må læres.
- Barn blir frata8 re9gheter hvis de ikke gis muligheten <l å lære å skrive 
argumenterende tekster (G. Kress).

2.1: Å lære å ly\e ]l andre og sam]dig argumentere 
for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere 
uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i 
fellesskap.

Læreplanmål i norsk e<er 2. årstrinn
• Eleven skal kunne ly\e, ta ordet e\er tur og begrunne 

egne meninger i samtaler
Læreplanmål i norsk e<er 4. årstrinn
• Eleven skal kunne (…) argumentere muntlig og 

skri`lig



Hvor tidlig kan man begynne? 

Ressurs 
på 
Skrivesent
eret.no

• Eksempel fra 6-åringer i England: Dyrehage-
prosjektet. For og imot dyrehager.

• Prosjektet har tydelige rammer og det gis 
mye støtte gjennom hele skriveprosessen. 

https://skrivesenteret.no/ressurs/argumenterende-skriving-for-de-yngste-elevene/


Bygge kunnskap (emnehjelp)

• Lærer leste en bildebok om en 
familie som besøker en dyrehage.
• Spørsmål etter lesing:
• Hvorfor virker dyrene triste?
• Hvorfor sier mora i familien 

”stakkars tiger”?
• Etter felleslesing fikk elevene et ark 

delt i to, der de skulle skrive for- og 
motargumenter.



Lewis and Nancy 6 år (startsetninger som støtte)

We think that zoos are bad for the animals.
We have some reasons for this. 
Our first reason is the animals are kept in li<le cages.
Our second reason is the animals are bored in li<le cages.
Our last reason is they walk up and down. 
Although some people think (they are) good because they are tame. 
We think we have shown enough of the zoos to show they are bad. 



Ressurs på 
Skrivesenteret.no

https://skrivesenteret.no/ressurs/utebukse-er-noen-ganger-bra-og-noen-ganger-darlig/


V

Bygge kunnskap
• Idémyldre og diskutere emnet 

som elevene skal skrive om 
• Arbeide med begreper
• Innhente 

informasjon/emnehjelp

Vurdering for læring- lærer 
observerer elevdeltagelse og gir 
eksplisi< =lbakemelding

Dekonstruere 
modelltekst
• Undersøke en modelltekst for å 

identifisere tekststruktur og 
språklige kjennetegn

• Plukke teksten fra hverandre i 
mindre deler for å se på innhold og 
språk

Vurdering for læring- lærer og elever 
utarbeider kriterier for skriveoppgaven

Skrive individuelt 
• Tenke over hva teksten skal handle 

om og hvordan den skal publiseres 
med utgangspunkt i tidligere 
modelleringer

• Elevene skriver selv eller 
samskriver med en medelev

Vurdering for læring- læreren gir 
tilbakemeldinger og veiledning 
gjennom hele skriveprosessen 

Konstruere tekst 
i fellesskap
• Lærer og elever skriver en tekst 

eller deler av en tekst i fellesskap
• Gjennom samtalen om teksten 

synliggjør læreren 
skriveprosessen

Vurdering for læring- læreren og 
elevene vurderer i fellesskap om 
teksten er i tråd med kriteriene

Begreper og 
førforståelse

Utprøving Modellering

Tekststruktur og 
sjangertrekk

(Sirkelen for undervisning og  læring)



Bygge kunnskap

Kunnskap om argumentasjon

• Rollespill
• Samtale om hva et argument er 

og når vi har behov for å argumentere
• Arbeide med begreper som er knyttet 

til argumentasjon

Emnehjelp

• Lese bok
• Se film



Hvilke argumenter bruker LoAa?
Hvilke argumenter bruker mor?
Hvilke argumenter kunne de ha brukt?



Skrive en felles tekst om bruk av utebukse

• På bakgrunn av kunnskap elevene har >legnet seg 
skrives det en felles tekst
• Læreren inviterer elevene inn i sin skriveprosess: 

snakker høyt om sine vurderinger og synliggjør 
hvilke valg hun tar. Elevene kommer med forslag >l 
innhold og formuleringer
• Elevene trenger å se at skriving ikke er at de rik>ge 

ordene «magisk» dukker opp på arket
• Skriving er et håndverk som krever mye arbeid og 

rik>g valg av ord og strategier >l rik>g >d



Individuell skriving
• Elevene skriver 
Det vil fortsatt behov 
for tilpasset støtte.





Ressurs på Skrivesenteret.no
Hvilken hunderase passer for meg?

https://skrivesenteret.no/ressurs/hvilken-hunderase-passer-for-meg/


• Hva kjennetegner din praksis? Hjelp eller stillasbygging?

• Hvordan nå alle? Hvordan organisere skriveøktene? 

Makronivå: organisering og rammer
Mikronivå: veiledning



Veiledet læring
Lesing og skriving

• Hva kan elevene når de begynner på skolen?

• Hva kan vi forvente?



Bokstavkunnskap 
(kobling av lyd og 

bokstav)

Fonemisk 
bevissthet

Ordlesings-
ferdigheter Ordforståelse

Mo]vasjon for å 
lære

Kunnskap og 
interesse

Oppmerksomhet 
og konsentrasjon Leseerfaring

Sjangerkunnskap Lesestrategier

Faktorer som har betydning for leseferdigheten



Diskuter/tenk gjennom

• Hva er veiledet lesing?
• Hvorfor/hvorfor ikke bruke 

veiledet lesing som metode?





Lærerstasjon –
lesestasjon i praksis

• Mål for veiledningen:
Lære om overskrifter og konjunksjoner

• Aktivering av forkunnskap:
Hvilke årstider kan dere?

• Elevene diskuterer og kommer frem til de 
fire årstidene.



Organisering av veiledet lesing og skriving

• Kort arbeidsøkt på 
12- 15 minutt
• Ha en fast struktur 
• Fire-fem elever i en gruppe
• Gruppen er satt sammen ut fra 

elevenes leseferdigheter 
• Lærer noterer hvilke bøker

gruppa leser
• Gruppene kan og skal endres underveis, alt ettersom ferdighetene innad i gruppa 

endres









Enkelte lyder i det norske språket representeres av to bokstaver, for 
eksempel ng.

Seng Ring







Noen grafemer representerer flere lyder





"Veiledet lesing innebærer at 
undervisningen foregår i mindre 
grupper på 4-6 elever. Gruppen bør 
bestå av elever som er kommet 
noenlunde likt i leseutviklingen. 
Elevene leser en felles tekst høyt og 
får veiledning fra læreren. 
Leseveiledningen skjer gjennom 
samtaler mellom lærer og elev(er) 
om ulike aspekt ved teksten."



Eksempel på en stasjonsøkt:

• Stasjon 1: Lese eller skrive med lærer
• Stasjon 2: Konstruksjon/Pc/rammelek
• Stasjon 3: Stillelesingsstasjon - småbøker og 

leselogg
• Stasjon 4: Skrivestasjon: 

- handlelister 
- rimord
- skrive til bilder
- trekke ting fra tingboksen og beskrive tingen. 
- bokstavkort (sette sammen bokstaver til 
ord), 
- trekke kort m/ord som skal skrives i 
skriveboka

Elevene kan også få 
oppgavene på en arbeidsplan. 
Da velger de selv rekkefølgen. 
Elevene kan gjerne 
samarbeide to og to. 





Tilpasset lesetrening på stasjon

Noen leser ord, andre leser setninger. 
Man kan også få inn engelske ord. 



Rammelek Leke avis
•Skrive nyheter
•Skrive ulike 

annonser
•Værmelding
•Klippe og lime 

fra aviser/ 
blader



Veiledet skriving



Veiledet 
skriving

• Utgangspunkt i en felles 
opplevelse
• Samtale om 

opplevelsen (tankekart, 
idémyldring, 
begrepsarbeid)
• Motivasjon
• Elevene tegner fra 

opplevelsen
• Veiledning/skriving i 

små grupper
• Presentasjon av arbeid

• Økt motivasjon, elever 
sier de kan og liker å 
skrive

• Opplever nytten av å 
skrive – skriver på eget 
initiativ

• Økt fokus på fagskriving
• Stor grad av 

lesekyndighet
• Tettere på elevene, 

lettere å gi veiledning
• Klasseromskultur der 

det diskuteres og 
snakkes om tekst

• Tekstene brukes til noe i 
etterkant



Tegnestasjon

Skrivestasjon
m/lærer

Gjøre ferdig

PC

Leke avis

Konstruksjon

§ Starter på tegnestasjon
§25 min på hver stasjon
§ Ikke alle stasjonene 

hver gang

Presentasjon





krigsskip



Bokstavkunnskap 
(kobling av lyd og 

bokstav)

Fonemisk 
bevissthet

Ordlesings-
ferdigheter Ordforståelse

Motivasjon for å 
lære

Kunnskap og 
interesse

Oppmerksomhet 
og konsentrasjon

Lese- og 
skriveerfaring

Sjangerkunnskap Lese- og 
skrivestrategier

Faktorer som har betydning for 
lese- og skriveferdigheten



Veiledet læring- tett på 
elevene

• Sentral rolle som 
veileder (setter mål,  gir 
eksplisitt undervisning i 
lesing og skriving).
• Medelever fungerer 

som støttespillere.
• Læreren aktivt gjennom 

dialog- støtter eleven 
før, under og etter 
lesingen og skrivingen.
• Knyttet opp mot mål, og 

veiledningern
skjer mens elevene 
leser og skriver



Litteratur som ramme for skriving









Sjangerlære





Kjent sjanger, 
men kjent nok?





For å lære om ulike 
teksttyper

• Bok: Dagen da farges+,ene streiket av Drew Daywalt
• Argumenterende skriving.





Gjør som
forfatteren







Hvordan jobbe med boka?

• Les felles fram til side 3.
• Elevene får i oppdrag å lage et 

sideoppslag mellom s. 2 og s. 3. 
• Hva skjer?
• Fokus på språkbruk, ordvalg og 

virkemidler.
• Lag en illustrasjon som passer til teksten. 

• Les resten av boka.
• Samtale om budskapet i boka (tekst og 

illustrasjoner).  

Tekstene deles og sVlles ut. 





Struktur og organisering 
av teksten

• Den lille larven Aldrimett
• Den gretne marihøna





Startsetninger

• Kan jeg …?
• Når to ...
• Tenk om ...



Hva gjør vi når 
de voksne ikke 
ser?

• Lese bildeboka
• Dekonstruere teksten
• Lage ny bok selv



LK20 2. trinn:
• uttrykke 

tekstopplevelser 
gjennom lek, sang, 
tegning, skriving og 
andre kreative 
aktiviteter

Språket som system og 
mulighet
Elevene skal utvikle 
kunnskaper om og et 
begrepsapparat for å 
beskrive grammatiske og 
estetiske sider ved språket. 
De skal beherske etablerte 
språk- og sjangernormer, 
og kunne leke, utforske og 
eksperimentere med 
språket på kreative måter.





Oppdrag og utprøving i praksis
1. Velg en billedbok som egner seg å bruke som inspirasjon
og ramme for skriving:
• Hvilken type tekst skal elevene skrive? Hvem skal lese 

tekstene?
• Hvordan stø\e elevene både på makro- og mikronivå?
• Led elevene gjennom lese- og skriveprosessen

2. Les denne ressursen: Den gretne marihøna: 
h\ps://skrivesenteret.no/ressurs/den-gretne-marihona-som-
modelltekst/

Erfaringsutveksling på neste samling: 
Ta med bok og elevtekster 

https://skrivesenteret.no/ressurs/den-gretne-marihona-som-modelltekst/


Andre ressurser: 

Selen som kunne <l <: h>ps://skrivesenteret.no/ressurs/selen-som-kunne-telle-<l-</
Snowmen at night: h>ps://skrivesenteret.no/ressurs/snowmen-at-night-som-inspirasjon-for-skriving/
Krim på småtrinnet: h>ps://skrivesenteret.no/ressurs/krim-pa-smatrinnet/
Film om eksempeltekster i norskfaget: h>ps://sprakloyper.uis.no/begynneropplaering/skrive-i-ulike-fag-kva-betyr-
det-i-praksis/skriving-i-begynnaropplaeringa/film-vere-skrivelaerar-i-norsk

Podcast: Bruk av modelltekster og skriverammer som skrivestøtte i begynneropplæringa
Materiell om veiledet lesing h>ps://www.uis.no/nb/lesesenteret/materiell-veiledet-lesing
HeKe om høytlesing:
h>ps://www.uis.no/nb/forskning/fa-mer-utby>e-av-hoytlesingen
Ar<kkel om modelltekster: h>ps://utdanningsforskning.no/ar<kler/2014/elever-skriver-bedre-med-
modelltekster/
Fem råd <l bruk av modelltekster: h>ps://www.uis.no/nb/5-rad-<l-bruk-av-modelltekstar

http://Sehttps:/skrivesenteret.no/ressurs/selen-som-kunne-telle-til-ti/
https://skrivesenteret.no/ressurs/snowmen-at-night-som-inspirasjon-for-skriving/
https://skrivesenteret.no/ressurs/krim-pa-smatrinnet/
https://sprakloyper.uis.no/begynneropplaering/skrive-i-ulike-fag-kva-betyr-det-i-praksis/skriving-i-begynnaropplaeringa/film-vere-skrivelaerar-i-norsk
https://nettop.guru/wordpress/bruk-av-modelltekster-og-skriverammer-som-skrivestotte-i-begynneropplaeringa/
https://www.uis.no/nb/lesesenteret/materiell-veiledet-lesing
https://www.uis.no/nb/forskning/fa-mer-utbytte-av-hoytlesingen
https://utdanningsforskning.no/artikler/2014/elever-skriver-bedre-med-modelltekster/
https://www.uis.no/nb/5-rad-til-bruk-av-modelltekstar
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