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Innhold:
• Erfaringsutveksling: Li2eratur som ramme for skriving

• Erfaringer fra FUS-prosjektet
• Bli kjent med to skrivere
• Skriveflyt og skrivekvalitet

• Evaluering av satsinga: Tidlig innsats

• Meningsfull matema<kk for alle
• Matema<ske samtaler



Erfaringsutveksling og «dukvandring»

• Del én og én (fem minutter på hver). Skriv konkrete eksempler på «duken». 
• Lag «utstilling» med bøkene og elevtekstene (20 minutter)

1. Hvilken bok har dere jobbet med? (tittel og forfatter)
2. Hva var skriveoppdraget?
3. Hvilken støtte fikk elevene i skriveprosessen? (organisering, veiledning, rammer mm.)
4. Hva fungerte godt? Noe du ville gjort annerledes?

5. "Dukvandring"/utstilling (5 minutter).





• FUS undersøker hvordan elever utvikler seg som 
skrivere på 1. og 2. trinn 

• En funksjonelt orientert skriveopplæring som betyr 
at elever får bruke skrift i meningsfulle 
sammenhenger

• Lærerne som deltok i intervensjonen fikk skolering i 
hvordan de kunne legge til rette for funksjonell 
skriveopplæring.

FUS-prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU som har 
fått støtte fra Forskningsrådet. 



Prosjektets mål har vært:
• Å utvikle og gjennomføre et program, med tilhørende undervisningsressurser, for 

skriving i de første skoleårene (intervensjon).
• Å bidra til at lærere får kunnskap om hva som kjennetegner god skriveopplæring for de 

yngste elevene.
• Å utvikle kartleggingsverktøy
FUS-studiens forskningsspørsmål:
• Hvilke effekter har deltakelse i prosjektet for elevenes skrivekompetanse?
• Hva karakteriserer elevers skrivekompetanse og skriveutvikling gjennom 

prosjektperioden? (tekstvurdering)
• Hva karakteriserer elevers utvikling som skrivere gjennom prosjektperioden? 

(observasjon)
• Hva karakteriserer læreres profesjonelle utvikling gjennom prosjektperioden?
• Hva kjennetegner undervisningspraksiser gjennom prosjektperioden?



Foreløpige funn viser at det er ingen signifikant forskjell på skriveutviklinga til de 
elevene som har vært en del av intervensjonen og de elevene som har gått på 
kontrollskolene. Mulige årsaker kan være at:

• elevene på kontrollskolene også har møtt en funksjonell og meningsfull 
skriveopplæring

• lærerne på intervensjonsskolene i for stor grad har blitt overlatt til seg selv i 
gjennomføringa av de intervensjonsaktivitetene de ble satt til å utføre

• koronaepidemien førte til at flere fysiske fagsamlinger ble erstattet med digitale. 



Feltarbeid over to år

Trøite
skole

3-5  
fokuselever

Moslet 
skole

3–5 
fokuselever

Smidt 
skole

3–5 
fokuselever

Elevgruppa

Vi har vært tett på både skriveopplæring 
og elevenes skriveutvikling, og dette har 
gitt oss viktig innsikt i hvordan elever på 
1. og 2. trinn utvikler seg som skrivere.

Data:
•Observasjon
•Video
•Samtale med elever
•Elevtekster



To ulike 
skriveres 
skriveutvikling.

Stig
Hans



Stig Hans
• Født i juni
• Hadde i liten grad bokstavkunnskap ved 

skolestart
• Liker å fortelle og tegne (god fantasi)
• Viser vilje til å skrive
• Vet hva han skal skrive om, men vet ikke 

hvordan (på grunn av manglende 
kodekompetanse)

• Krever i liten grad oppmerksomhet fra lærer 
(De som «roper høyest» får hjelp)

• Før sommeren på 1. trinn viste han tegn til 
skrivevegring (koronatiden)

• Var på 2. trinn fortsatt usikker på fonemene og 
grafemene (brukte bokstavhjelper som støtte)

• Dysleksi?

• Født i februar
• Kunne få bokstaver ved skolestart.
• Sang seg ofte gjennom boksavsangen for 

å finne den bokstaven han ønsket å 
skrive («a, b, c, .... h, i, «jådd»).

• Startet gjerne skriveøkta med å tegne
• Snakket ofte høyt til seg selv («åsså 

mellomrom mellom ...»)
• Søkte bevisst og tydelig hjelp hos lærer, 

og fikk derfor også mye støtte til å lydere 
ut lyder når han skrev verbaltekst (1. 
trinn)

• Liker å skrive og er villig til å legge ned 
mye innsats når det er oppgaver han liker



Utetid (oppstart 1. trinn)



Drømmematpakke (oppstart 1. trinn)

Bruk sansene dine og 
beskriv din 
drømmematpakke. 
Skriv til en som ikke 
kan se eller lukte den. 



Hvorfor liker både Stig og Hans å skrive fortellinger?
• Nært knyttet til deres muntlige kompetanse?
• Begge har god fantasi?
• De har fått systematisk opplæring i hvordan de skal skrive 

fortellinger?



Forskingsspørsmål: Hvordan tar elever på første og andre trinn i bruk 
didaktiske ressurser i arbeid med skriftlig fortelling i norskfaget?

Funn (under arbeid):
• Elevene bruker ressursene (inkl. fagbegreper) når 

de snakker om egne og andres tekster –analytisk
• Elevene bruker ressursene når de skriver 

fortellinger – produktivt



Hva er god skriveopplæring for disse to elevene?
Hvilke [ltak?



Stig Hans
• Et trygt og godt skrivemiljø
• Balansert lese- og skriveopplæring
• Veiledet skriving (støtte fra lærer)
• Få være både øveseskriver, språkutforsker og 

forfatter
• Automatisere bokstavene (lyd og form)
• Skrive mye
• Språkleker (i kontekst)
• Mange meningsfulle møter med bokstavene
• Bokstavhjelper med illustrasjoner som støtter 

lyd (ikke bilde av yoghurt på J «yikk»)
• Få bruke sin muntlige kompetanse 

(fortellerkompetanse). Lese inn?
• Gode rammer for skriving
• Skrivestrategier (planlegge, organisere, skrive, 

etterarbeid)
• Bygge opp mestringstro 

• Et trygt og godt skrivemiljø
• Balansert lese- og skriveopplæring
• Få være både øveseskriver, 

språkutforsker og forfatter
• Bokstavforming
• Skrive mye 
• Boksavsanger som støtter lyd (eller få 

kjennskap til at de eventuelt ikke gjør 
det («jådd») 

• Lære strategier for å planlegge, skrive 
og bearbeide tekster (Pose)

• Veiledet skriving/tekstsamtaler 
• Skrivekondis på andre sjangere enn 

fortelling
• Bygge videre på hans mestringstro 

som skriver



Skriveflyt og skrivekvalitet



Skriveflyt og tekstkvalitet henger sammen

• Tekstene ble samlet inn på 1.-3. trinn på alle skoler i prosjektet våren 2019

• 1 skriveoppgave (utetid) og 1 bokstavoppgave (skriveflyt)

• Tekstene fra skriveoppgaven har blitt vurdert på 8 vurderingsområder og fått 
poeng på en skala fra 1-5

• Vurderer-panelet har ikke fått informasjon om navn, kjønn, alder, skole osv.



Teksteksempel 1
• Elev 1. trinn
• 9 bokstaver på skriveflytoppgaven
• 1 poeng på skriveoppgaven (skala: 

1–5)  



Teksteksempel 2
• Elev 1. trinn
• 135 bokstaver på 

skriveflytoppgaven
• 3,5 poeng på 

skriveoppgaven 
(skala: 1–5) 



Bokstavlæring
- håndskrid

LK20:
Etter 2.trinn: skrive tekster for hånd og med tastatur

Etter 4. trinn: skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur

Funksjonell håndskrift:
Skrivekvalitet: skriften kan leses med normal lesehastighet og den er i samsvar med den 
allment aksepterte standarden for håndskrift (trykkbokstaver, stavskrift eller løkkeskrift).

Skrivehastighet (skriveflyt) vil si at skriveren kan forme skriften så raskt at den ikke tar 
fokuset bort fra andre viktige element som skjer i en komplisert skriveprosess (skape og være 
kreativ)



Bokstavlæring: hvordan og når?
• Automatisering (fonem-grafem)

• Bokstavforming

Når mestrer elevene å 
skrive i bokstavhus?

Hvordan legge til rette for både øving og utforsking?

Hvilken støtte?

Meningsfull skriveopplæring?
Elevene får bruke bokstavene når de leser og skriver.

Hvor mange bokstaver skal 
elevene bli kjent med i uka?



skrivesenteret.no


