
Ungdomstrinn 5:  
Å gi rammer som støtte for elevenes skriving
Fagsamling
Denne økta fokuserer på å gi rammer som støtte for elevenes skriving. Å gi rammer for skriving hand-
ler om å gi elevene modeller for tekstene de selv skal skrive gjennom å bruke eksempeltekster som 
utgangspunkt for samtale, modellere skriveprosessen og å ta i bruk konkrete skriverammer. Disse stilla-
sene hjelper elevene å se for seg tekstene de selv skal skrive. 

Bruk og presentasjon av fagstoff
• Prosjektgruppa må forberede seg ved å lese gjennom fagstoffet. PPT-presentasjonen er en støtte for 
å formidle fagstoffet til personalet. Prosjektgruppa bør vurdere om de skal vise presentasjonen i sin 
helhet, redigere den eller lage en egen presentasjon.

• Prosjektgruppa må ta stilling til om Prinsipp 4 «Å gi rammer som støtte i elevenes skriving» skal leses 
på forhånd eller om deler av denne økta skal settes av til å lese fagartikler. Bruk eventuelt vedlagte  
leseark. I fellesskap kan dere se nærmere på nettressursen «Rammer for skriving».
 
• I PPT-presentasjonen er det lagt inn et filmeksempel på bruk av elevtekst for å modellere bruk av 
tematiske koblinger for å skape sammenheng i tekst. 

Oppgaver til gjennomføring i praksis
Arbeidsoppgavene i forbindelse med denne fagsamlinga består i å skrive refleksjonslogg og å prøve ut 
ulike rammer for skriving.  

1. Refleksjon over bruken av rammer for skriving i min skriveundervisning. 
Hjelpespørsmål til refleksjonsloggen kan være:
•	 Hvordan legger jeg til rette for at alle mine elever kan mestre skriveoppgavene jeg gir dem? 
•	 Gir jeg mine elever tilstrekkelig støtte i de ulike fasene i skriveprosessen? 

2. Prøv ut en eller flere rammer for skriving fram mot neste refleksjonssamling. Finn inspirasjon i 
nettressursen og i eksemplene som er vist fram på fagsamlinga. 

Prosjektgruppa bør i god tid før neste samling synliggjøre hva som forventes av den enkelte 
lærer når det gjelder mellomarbeid til refleksjonssamlinga. Dette kan for eksempel gjøres på 
skolens læringsplattform, informasjonstavler med mere.
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http://skrivestien.skrivesenteret.no/kurs-ungdomsskole/oppstart/%23/kurs-ungdomsskole/trinn-5%3F%26_suid%3D139418414840305078045361320173
http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Ressurser-for-larere-pa-ungdomstrinnet/Skriving---for-larere-pa-ungdomstrinnet/Prinsipper-for-god-skriveopplaring/A-gi-rammer-som-stotte-for-elevenes-skriving/
http://skrivestien.skrivesenteret.no/%3Fattach_external_tab%2670281088%264%260%260%260%260%26iexplore
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/rammer-for-skriving-1/

