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Skolen og prosjektet: 

• Middels stor skole, 9 % minoritetsspråklige 

• To programmer: Studieforberedende og Idrettsfag 

• Initiativet til skriveprosjektet ble tatt av en norsklærer og 

en engelsklærer i fellesskap 

• Alle fikk tilbud, 11 ble med, sammen med 2-3 forskere 

fra ILS 

• Rektor er medansvarlig for prosjektet 

• Prosjektperioden var fire år, men prosjektet fortsetter i en 

modifisert variant i sitt femte år 

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 



Samarbeidet mellom lærerne 

foregår på flere måter: 
• Gjennom samtaler rundt tekstvurdering, 

med det siktemål å kunne gi elevene 

klarere kriterier for skrivingen 

• Gjennom deling av klasseromserfaringer 

• Gjennom undervisningssamarbeid: en og 

samme skriveoppgave i to fag 

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 



Typisk møteprogram: 

• To faglærere kommer med hver sin tekst 

som vi tar for oss etter tur. Faglærerne ses 

på som eksperter, og de forklarer hvilke 

kvaliteter de ser ved teksten (ev. også 

hvilke mangler), og vi andre kommenterer.  

• Hva sier vi norsklærere når vi ser en slik 

tekst som dette (fra Liv Bue)?                        

Frøydis Hertzberg, ILS, Universitetet i 
Oslo 

4 





UiO 16.10.07 NADDERUD VIDEREGÅENDE SKOLE 

Fra biologilærerens presentasjon på 

faglig-pedagogisk dag: 

 

Eksempel feltkursrapport VK1 2Bio  
 Målet er å hjelpe elevene til å skrive bedre faglige tekster 

 Fagskriving må ikke drukne i skrivetekniske ting 

 Bruk av muntlig språk  

 ”Spesielt forskjellen mellom sommer og vinter kan tære 

ekstremt på artene. Det er derfor ekstremt viktig at 

organismene som lever her tåler store forskjeller i 

temperatur.” 

 (Charlotte Aksland) 

 



UiO 16.10.07 NADDERUD VIDEREGÅENDE SKOLE 

 Sammensatte tekster, adekvat bruk av bilder og 

figurer 

 

 

 

”Dyreplanktonhåven vi brukte hadde masker på 200 

mikrometer,  

dermed ville maskene være for store for planteplankton og vi 

ville derfor slippe å få noen planteplankton med i håven på vei 

opp. 

Du kan få et bilde av hvordan vi gjorde det ved å se på 

figurbildene over.  

Nederst på håven festet vi et lite glass/beholder. Håven vi 

brukte likner den nedenfor.” 

 



Eks. på tekstelementer som vurderes ulikt 
mellom fag: 

• Betydningen fagterminologi  

• Bruken av underoverskrifter  

• Bruken av ”jeg” 

• Kravet om å dokumentere påstander  

• Innslag av illustrasjoner 

 

 

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Er det noe som er felles for all 

fagskriving? 
• Krav til formalia (rettskrivning, tegnsetting) 

• Evne til å bygge opp en tekst (innledning, 

midtdel, avslutning) og å dele den inn i 

avsnitt 

• Evne til å føre et resonnement 

• Evne til å finne pro- og kontraargumenter 

for en sak, og til å belegge argumentene 

med eksempler 

 
Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Et fellesanliggende:  

Kildebasert argumentasjon 

• Elevene skal etter LK 06 lære seg til  

– å søke etter kilder 

– å vurdere og sammenligne kilder 

– å inkorporere kildehenvisninger i teksten 

–  å sette opp en korrekt litteraturliste 

Frøydis Hertzberg, ILS, Universitetet i 
Oslo 
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Organdonasjon: Eksempel på direkte 

undervisning i skrivestrategier 

• Fag: Biologi 1 (Vg2) 

• Tidsbruk: 4 økter à 90 min, og 

i tillegg noe hjemmearbeid 

• Kompetansemål: Diskutere 

problemstillingar som gjeld 

organdonasjonar og 

medisinske kriterium for død  

• Lærer: Randi Fritzvold, 

Nadderud vgs 

 Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Oppgaveteksten: 

Arne har en søster som plutselig blir rammet av 

alvorlig nyresvikt og trenger en 

nyretransplantasjon for å overleve. Det viser seg 

at Arne har samme vevstype som henne og 

Arne blir derfor spurt om han kunne tenke seg å 

gi bort en av sine to nyrer til henne. Et 

menneske greier seg nemlig med bare en nyre.  

Hva tror du Arne vil svare?  

Hva kan være argumenter for og imot?  

(Stiftelsen Organdonasjon, 2009)  
Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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• Læreboka: Bios (Sletbakk, 2007)  

• www.bion.no  

• ”Bioteknologinemda sier nei til egen 

xenotransplantasjonslov” ( Borge, 2007)  

• www.organdonasjon.no  

• Filmen ”En gave for livet” www.engaveforlivet.no  

• Læreboka gir en grunnleggende innføring i temaet om 

organdonasjon. Mer spesifikk informasjon finnes hos 

bioteknologinemda (bion.no) med flere artikler som tar 

opp ulike sider ved organdonasjon som biologiske 

utfordringer, etikk, mulighetene for organtransplantasjon 

og ny forskning. Foreningen organdonasjon 

(organdonasjon.no, engaveforlivet.no) gir gode fakta 

opplysninger om orgando  

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Arbeidsgang: 

• Samle argumenter for og imot 

• Finne sammenhengen mellom ulike argumenter 

• Finne de beste argumentene 

• Skriving av førsteutkast etter introduksjon av 

modelltekster, skriverammer og undervisning i 

avsnittstruktur 

• Lærer kommenterer utkastene på ITL 

• Skriving av endelig tekst hjemme 

 

 
Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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• Først og fremst vil han 
mest sannsynlig ha lyst 
redde livet til søsteren. 
Etter som at han er 
familiemedlemmet med 
vevstypen som passer best, 
vil han muligens føle seg 
litt forpliktet til å ofre en 
av sine nyrer for at 
søsteren skal overleve.  

• Den umiddelbare tanken, 
vil nok være at han vil 
redde livet til søsteren sin. 
Det at han har vevstypen 
som passer best, betyr at 
mange av antigenene som 
sitter på overflaten av 
cellene hans er like 
søsterens antigener. Da er 
det mindre risiko for at 
søsterens immunforsvar 
vil oppfatte Arnes nyre 
som fremmed og 
motkjempe den, og til slutt 
avstøte den. 

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Kirsti Magelssen og Lisa Vikane 

 
SEKULARISERING 

Tverrfaglig oppgave norsk og religion 

 

Oppgavetekst: 

 I hvilken grad er Norge et sekularisert samfunn? 

Sammenlign med et annet land du kjenner godt. 

 Omfang: 2-3 sider 

Frøydis Hertzberg, ILS, Universitetet i 
Oslo 16 



Kompetansemål fra begge fagene: 

 gjøre rede for og vurdere ulike former for 

religions- og livssynskritikk 

 gjøre rede for eksempler på kontinuitet og 

forandring i kristendommens historie i og utenfor 

Europa  

 sammenligne kristendommen med andre 

religioner og livssyn  

 Kunne skrive norsk med stor grad av korrekthet 

 Kunne skrive lengre tekster med god struktur og 

sammenheng 

 
Frøydis Hertzberg, ILS, Universitetet i 

Oslo 17 



Gjennomføring av undervisningsopplegget 

1. Lesing og arbeid med å forstå tekster knyttet 

til temaet 

2. Samling og systematisering av ideer 

3. Skriving av førsteutkast 

4. Respons fra begge lærerne 

5. Skriving av endelig tekst, som vurderes av 

begge lærerne 

 

 
Frøydis Hertzberg, ILS, Universitetet i 

Oslo 18 



Lærernes konklusjon 

 Lesing og klassesamtale viktig for å gi 

elevene ideer til skriving. 

 Både elever og lærere dro nytte av tverrfaglig 

samarbeid. 

 Elevenes flerkulturelle bakgrunn ble en viktig 

ressurs. 

Frøydis Hertzberg, ILS, Universitetet i 
Oslo 19 



Min vurdering: 

Begge prosjektene var vellykkede fordi 

– læren organiserte arbeidet etter en bevisst 

plan, med veksling mellom lærerstyring og 

elevaktivitet, grupper og individuelt arbeid 

– elevene fikk hjelp til innhold og tekststruktur, 

og fordi kriteriene for argumenterende tekster 

var gjort tydelig for dem 

– elevene fikk gode kilder å arbeide ut fra, og 

kildene ble tematisert i undervisningen 

 
Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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«Hva betyr skriving som 

grunnleggende ferdighet for deg 

som faglærer?» 

• Å finne ut hvordan skriving kan brukes for 

å fremme læring (tenkeskriving) i akkurat 

ditt fag/dine fag 

• Å bli klar over hva en ”god tekst” er i et 

faget, og hvordan det skal forklares til 

elevene  

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Generelt om samarbeid 

norsklærer - faglærer 
 

• Bud nr 1: Å unngå at norsklæreren reduseres til 
rettepoliti 

• Bud nr 2: Å unngå at norsklæreren ses på som 
den øverste autoriteten, den som «eier språket» 

• Bud nr 3: Å ha respekt for hverandres 
fagtradisjoner 

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Faglæreren har  

• kunnskap om faget og 

fagets terminologi 

• kunnskap om hvordan 

faget legitimeres i 

skolesammenheng 

• kunnskap om fagets 

spesielle genrer og 

framstillingsformer 

• kunnskap om hva en kan 

forvente av fagkunnskap 

på det gjeldende stadiet 

• kunnskap om hvordan 

tekstene vurderes til 

eksamen 

 

Norsklæreren har  

• metakunnskap om språk, 

tekst og genre 

• kunnskap om generelle 

tekststrategier 

• kunnskap om gradering 

av formalfeil (ikke alle feil 

er like alvorlige) 

• kunnskap om 

språkutvikling 

• kunnskap om 

prosessorienterte 

arbeidsformer  

• kunnskap om 

responsarbeid 

 
Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 
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Takk for oppmerksomheten! 

Frøydis Hertzberg, ILS, 

Universitetet i Oslo 


