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Oplægsholder
Præsentationsnoter




At give bud på:
Hvordan skriveformål, skriveordrer, modellering og feedback 

understøtter elevernes udvikling af skrivekompetence.

Hvordan der kan undervises i skrivestrategier i alle fag

Hvordan alle fags lærere i deres professionelle 
læringsfællesskaber kan arbejde med udvikling af 
skrivedidaktikken på skolen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fokus i dag:



 Hvor mange tekster møder I på en helt 
almindelig dag?

At forholde sig til tekst er blevet en af de 
allervigtigste færdigheder et menneske har behov 
for, for at kunne tage del i tekstsamfundet. Det er 

blevet et kendetegn på det at være en deltagende 
medborger og et moderne menneske. For at 

navigere fornuftigt i en stadig mere tekstliggjort 
verden, er vi helt afhængige af det som stadig 

flere kalder literacy 

Marte Blikstad-Balas: Literacy i skolen, 2016 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Indledningsvist vil jeg gerne lige have jer til at tænke over følgende: 2 min. Hvor mange tekster møder I på en helt almindelig dag? Ikke bare bøgerne, aviserne eller dokumenterne I læser, men alt fra vejrudsigten på mobilen til varedeklarationen på syltetøjsglasset. Brug lige 2 minutter på for jer selv til at tænke over dette og noter på et stykke papir, hvilke tekster det drejer sig om.2 min. Del nu dine refleksioner med din sidemand. Teksterne er med os fra morgen til aften – for mit vedkommende fra den første handling med snooze-knappen på mobilen om morgenen til bogen på natbordet om aftenen. I stadigt flere af vores dagligdagshandlinger forholder vi os til tekster på den ene eller anden måde. Stigningen i brug af skriftlig kommunikation i de nære relationer illustrerer udviklingen godt. Hvor vi blot for nogle år siden ville have ringet eller opsøgt nogen, sender vi i dag beskeder på SMS eller via de sociale medier. Mange unge siger, at de hellere vil flirte gennem tekstbeskeder end ansigt til ansigt, fordi de her i højere grad tør sige det de mener. Både på jobbet og når vi er under uddannelse forventes det, at vi både forholder os til, og skaber en række korte eller længere tekster. Præmissen er altså, at mere og mere af det som udgør vores liv, medieres gennem tekst.Og som Marte Blikstad-Balas udtrykker det, er det (LÆS HØJT) at forholde sig til tekst blevet en af de allervigtigste færdigheder et menneske har behov for, for at kunne tage del i tekstsamfundet. Det er blevet et kendetegn på det at være en deltagende medborger og et moderne menneske. For at navigere fornuftigt i en stadig mere tekstliggjort verden, er vi helt afhængige af det som stadig flere kalder literacy. Direkte oversat fra engelsk betyder begrebet literacy evnen til at læse og skrive. Det at ”have literacy” handlede oprindeligt om det at mestre alfabetet og kunne skabe mening med verbalsproget.Når vi taler om literacy i dag, mener vi mere end det at kunne sætte bogstaver sammen og få dem til at betyde noget. I udvidet forstand drejer literacy sig om, hvordan vi skaber mening med tekster. Både dem vi læser, og dem vi skriver.Literacy er i dag en forudsætning for både videns- og færdighedstilegnelse og for samfundsdeltagelse, og det at udvikle og videreudvikle børn og unges literacy-kompetencer er derfor det overordnede mål med al skolegang.Og det dette perspektiv jeg tager udgangspunkt i når jeg taler om skrivekompetence og skrivedidaktik.  



Skrivekompetence er kompetencen til at 
komponere en tekst med et skriveformål
for øje med udgangspunkt i en forestilling 
om skrivesituationen, forståelse af og 
evnen til at håndtere den kognitive og
sociale skriveproces i relation til 
skrivningens funktion samt evnen til at 
håndtere teknologier til at producere 
tegn med.

Mette Bak Bjerregaard, 2013

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En væsentlig del af den føromtalte literacykompetence er skrivekompetencen. Men hvordan definerer vi skrivekompetence? I forbindelse med mit speciale der udarbejdede jeg denne teoriinformerede definition:Skrivekompetence er kompetencen til at komponere en tekst med et skriveformål for øje med udgangspunkt i en forestilling om skrivesituationen, forståelse af og evnen til at håndtere den kognitive og sociale skriveproces i relation til skrivningens funktion samt evnen til at håndtere teknologier til at producere tegn med.Hvis vi lige kigger på de fremhævede elementer: 



Kreativ process

Foretager valg om 
elementernes placering

Ikke en lineær proces

Oplægsholder
Præsentationsnoter
At have skrivekompetence indbefatter, at man kan indgå i en kreativ proces, hvor man komponerer en række forskellige elementer der i sidste ende kommer til at fremstå som den manifesterede tekst. Elementerne strækker sig fra bogstaver, der sammensættes til ord, ord der sættes sammen til sætninger, sætninger der sammensættes til afsnit og til sidst afsnit og evt. tegn fra andre modaliteter der tilsammen udgør den samlede meningsskabende tekst i en specifik kontekst. Sammensætningen af alle disse elementer udgør en kreativ proces, hvor den kompetente skriver aktivt foretager en række bevidste valg om elementernes placering i forhold til det budskab, som skriveren ønsker, at teksten skal kommunikere om. Dette er ikke en lineær proces men derimod en frem-og-tilbageproces, hvor der byttes rundt på elementer, tilføjes nye og andres slettes. 



Hvorfor skriver jeg denne
tekst? Hvad er det jeg
ønsker at opnå?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Samtidig med kompetencen til at komponere elementer til en tekst, så vil den kompetente skriver altid forholde sig til skriveformålet og være bevidst om og forholde sig til, hvad han ønsker at opnå ved at skrive en given tekst. 



Afstand i tid og rum

Udfolde
formuleringer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På et overordnet plan kan skrivesituationen beskrives som en situation bestående af en skriver med et ønske om at ville formulere noget på skrift til sig selv eller andre. Skrivesituationen er kendetegnet ved, at skriveren og læseren som oftest befinder sig i to forskellige kontekster, to forskellige situationer og ofte også på to forskellige tidspunkter. Det kræver at skriveren formulerer sig mere udfoldet, og ikke kun skal have blik for sin egen situation men også for den situation læseren befinder sig i.Skrivesituationen i skolen er ofte udfordret af, at eleverne primært skriver til læreren og på baggrund af en forestillet situation. Det er derfor rigtig vigtigt, at man i sin planlægning af skriveundervisningen tænker i, at få skabt meningsfulde og så vidt muligt realistiske skrivesituationer, da dette vil aktivere flere kognitive og emotionelle niveauer som vil understøtte skriveprocessen. Men vi kommer mere tilbage til selve skriveundervisningen senere i oplægget.



 Idédannelse

 Syntaktisk bevidsthed

 Bevidsthed om 
modtagerforhold

 Teknisk korrekthed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er en mangfoldighed af kognitive processer involveret i skrivning og omfatter blandt andet: Idédannelse relateret til evnen til at skabe originale tekster og kreative ideer, syntaktisk bevidsthed i forhold til produktion af grammatisk korrekt tekst, bevidsthed om modtagerforhold med henblik på at målrette teksten til modtager, teknisk korrekthed relateret til fx stavning og bevidsthed om forskellige aspekter som fx genre. Det er nogle af de kognitive processer som skriveren skal udvikle en forståelse af og evne til at håndtere.Og mængden og kompleksiteten af de kognitive skriveprocesser der er involveret i skrivning pointerer vigtigheden af automatisering af visse kognitive processer. Fx vil automatisering af syntaktisk bevidsthed og stavning mindske presset i den kognitive skriveproces og skaber mere overskud til at fokusere på den vigtige kommunikation der skal foregå igennem skrevne tekster..I har helt sikkert alle sammen oplevet de elever som kæmper så meget med stavning og syntaktisk bevidsthed, at de bliver helt opgivende i forhold til det at skrive. De kan godt have gode ideer, men hvis de kæmper bare med at få sat bogstaverne sammen går det ud over indholdet i deres tekst.



Skriverens 
efterspørgsel af 
respons hos 
omgivelserne

01
At skrive 
sammen med 
andre

02
At skrive på 
vegne af andre

03

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men det at skrive er ikke kun en individuel proces – det er i høj grad også en social proces som fordrer nogle sociale kompetencer. For det første, så skal man som skriver kunne efterspørge, modtage respons og handle på baggrund af respons – eller feedback, alt efter, hvad vi kalder det. Vi kommer tilbage til dette når vi skal tale tilrettelæggelse af skriveundervisning.Ofte kommer vi også i situationer, hvor vi skal skrive sammen med andre – blandt andet i uddannelsessammenhæng. Men det at skrive sammen er ofte en udfordrende proces, da der foregår i en konstant forhandling mellem skriverne om, hvad er skal skrives og hvordan det skrevne forholder sig til  formålet med skrivningen. Men det er samtidig også en givende proces, da man får skærpet tekstens budskab gennem dialogen med en anden skriver. I Ishøjprojektet så vi rigtig meget samskrivning mellem børnene, og det varierede meget, hvad gode de var til at håndtere denne samskrivningsproces.Sidst men ikke mindst, så vil man (specielt i arbejdslivet) skulle skrive på vegne af andre – det stiller nogle krav til indlevelse, forståelse for den anden og indgående kendskab til den genre der skrives i (fx når embedsmænd skriver svar på vegne af politikere). 



SKRIVNINGENS 
FUNKTION

At skrive for 
at 

kommunikere

At skrive for 
at lære 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Grundlæggende antager jeg, at skrivningen har to overordnede funktioner, at skrive for at kommunikere og skrive for at lære. Skrive for at kommunikere kan vi også kalde præsentationsskrivning, har til formål at kommunikere et bestemt budskab til andre end skriveren selv. At skrive for at lære kan vi kalde tænkeskrivning som er en uformel og udforskende type skrivning i forhold til et givent emne, hvor modtageren ofte vil være skriveren selv. Der vil være forskel på teksterne der produceres alt efter funktion og der vil være forskellige formkrav. Og det skal man kunne forholde sig til som skriver.



Automatisering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En automatisering af skriften, hvad end det er på computer eller i hånden, er vigtigt for skrivekompetencen. Hvis eleverne skal bruge alt for meget energi på at forme bogstaverne i hånden eller finde bogstaverne på tastaturet så tager det opmærksomheden fra de andre dele af skriveprocessen.



Skrivekompetence er kompetencen til at 
komponere en tekst med et skriveformål
for øje med udgangspunkt i en forestilling 
om skrivesituationen, forståelse af og 
evnen til at håndtere den kognitive og
sociale skriveproces i relation til 
skrivningens funktion samt evnen til at 
håndtere teknologier til at producere 
tegn med.

Mette Bak Bjerregaard, 2013

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Denne definition på skrivekompetence er baseret på et funktionelt syn på skrivning. Skrivning er en handling, hvor målet er at kommunikere forståeligt og hensigtsmæssigt med andre. Men definitionen lægger også vægt på, at skrivningen ikke altid har en modtager, Skrivningen er også et vigtigt redskab til at reflektere med, lære med og udvikle egne tanker med. Skrivning er med andre ord en kompleks meningsskabende aktivitet. Skrivekompetence ikke bør opfattes som en kompetence der tilegnes en gang for alle og derefter kan tages i brug i nye sammenhænge.  Udviklingen at skrivekompetence foregår hele livet og i mange forskellige situationer, men arbejdet med udvikling af skrivekompetence skal grundlægges i skolen.  Og hvordan er det så lige, at vi griber det an…… ja, det er noget af det vi så småt skal til at se på nu.En af de tekster I har fået udleveret udfolder skrivekompetencen, og jeg vil ikke gå mere i dybden med det her.https://www.videnomlaesning.dk/media/1405/videnom_15_5.pdfhttps://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr15-lad-os-skrive-om-skrivedidaktik/



Den første skriveundervisning indebærer udvikling af:

Retstavning

Grundlaget for en funktionel håndskrift og tastaturbrug 

At kunne planlægge og skrive enkle og tydelige tekster til 
forskellige formål. 

Den fortsatte skriveundervisning indebærer videre udvikling af 
funktionel skrivning og er tæt forbundet med den faglige udvikling. 

 Skrivning er et redskab til læring i alle fag
(Utdanningsdirektoratet, 2012).

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De tekster som eleverne skriver i skolen er typisk skolegenrer, som bidrager til at udvikle elevernes skrivekompetence og lære eleverne at tilegne sig fagenes forskellige vidensområder og fagenes sprog. Ofte er skolens tekster det man kan kalde ”skolske”, det er tekster som læreren bruger som øvelse i fagene, og samtidig er de genstand for lærerens vurderinger: ”Har eleverne forstået det de skulle og kan de producere fagenes tekster?”. Der er i skolen ofte tradition for, at det eleverne skriver skal afleveres til læreren, som så derefter bruger tid på at kontrollere, rette, vejlede og give feedback til eleven.Lærerens syn på skrivning og skrivningens formål får indflydelse på didaktiske overvejelser og tilrettelæggelse af undervisningen. Hvis den grundlæggende holdning er, at skrivning er et spørgsmål om at kommunikere korrekt (at kunne sammensætte sætninger der er grammatiske korrekte uden stavefejl) bliver skriveundervisningen dansklærerens domæne. Men opfattes skrivning som en måde at kommunikere et budskab på der er afpasset til situationen og modtageren samtidig med, at skrivning er et redskab til at tilegne sig læring, så bliver udvikling af elevernes skrivekompetence et anliggende for alle fags lærere, hvilket også understreges i Fælles Mål.Faglærerne vil derfor skulle betragte det at skrive i fagene som deres domæne, og tænke skrivning og undervisning i fagenes tekster ind i egne didaktiske overvejelser.I de norske styredokumenter deles skriveundervisningen op i to faserden første skriveundervisning og den fortsatte skriveundervisningI styredokumentet står der om skrivning:Den første skriveundervisning indebærer udvikling af: retstavning, grundlaget for en funktionel håndskrift og tastaturbrug samt at planlægge og skrive enkle og tydelige tekster til forskellige formål. Den videre udvikling af funktionel skrivning er tæt forbundet med den faglige udvikling. Skrivning er et redskab til læring i alle fag, og gennem udvikling af skrivefærdigheder bliver faglige færdigheder udviklet. Parallelt med, at den faglige progression bliver mere avanceret, bliver fagspecifikke skrivefærdigheder udviklet, således at form og indhold i teksten tilpasses formålet med skrivningen” (Utdanningsdirektoratet, 2012).Og det er således den fortsatte skriveundervisning der i fokus i dag. Og det er i den sammenhæng, at vi skal se på begreberne skriveformål, skriveordre, modellering og feedback som et anliggende for alle lærere i alle fag.



Interventioner

1. Udvikling af et fælles sprog om skrivning

2. Et systematisk arbejde med at formulere skriveformål

3. Et systematisk arbejde med at formulere skriveordrer

4. Øvelse og afprøvning af modellering som metode

5. Udvikling af evalueringsformer og feedback

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og for at forstå, hvorfor det netop er disse 4 begreber jeg tager udgangspunkt i, så vil jeg starte med at fortælle jer ganske kort om projekt skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag – og som i daglig tale hedder Ishøjprojektet.Det var et aktionsforskningsprojekt der blev gennemført i perioden 2012 – 2014 og efterfulgt af et år med aktionslæring på alle skolerne i 2014-15.I projektet deltog Ishøjs 5 skoler med hver deres 4. klasse, ca. 125 elever, 21 lærere og 15 vejledereLærerne der deltog underviste eleverne i historie, dansk, matematik og natur/teknik (som det hed på det tidspunkt)Første del af projektet var et observationsstudie, hvor vi havde fokus på hvad, hvorfor og hvordan elever og lærere skriver i skolen. Alt observationsmateriale (observationsskemaer, fotos, elevtekster og video blev analyseret) og analyserne førte til en række mulige indsatsområder. På baggrund af analyserne udfordrede vi i projektets andet år de eksisterende undervisningspraksisser ud fra projektets tese om, at skrivning kan føre til læring i fagene og forandre en skolepraksis. De deltagende lærere og vejledere var med til at definere, hvad der for dem var de væsentligste interventioner.De 5 interventioner vi endte med var:Udvikling af et fælles sprog om skrivningEt systematisk arbejde med at formulere skriveformålEt systematisk arbejde med at formulere skriveordrerØvelse og afprøvning af modellering som metodeUdvikling af evalueringsformer og feedbackÅr to blev således et interventionsstudie, hvor lærere og vejledere på seminardage blev undervist i skrivedidaktik med udgangspunkt i de 5 interventionsområder. På baggrund af workshops skulle lærere og elever arbejde med de forskellige skrivedidaktiske greb. Vi blandende os ikke undervisningens indhold, det var op til de enkelte lærere i samarbejde med kollegerne at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i deres nye viden om tilrettelæggelse af skriveundervisning. Vi tre forskere observerede løbende undervisning i år to og afholdte efterfølgende didaktiske samtaler med lærerne og på nogle skoler også pædagoger, da de var en del af undervisningen.Så det er altså empirisk viden fra Ishøjprojektet samt nordisk og international forskning som er grundlaget for det jeg præsenterer jer for i det kommende.Bogen som jeg har sat ind på slidet er skrevet på baggrund af Ishøjprojektet og beskriver hele projektet mere detaljeret. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA2Nyu5PzfAhVKBywKHdeLDXUQjRx6BAgBEAU&url=http://klim.dk/bog/skrivedidaktik%26q%3Dskrivedidaktik.htm&psig=AOvVaw1xWrBP08YAbwr6Pm98rx88&ust=1548088271403536


Tre motivationspunkter

1.Det er vigtigt at have noget at skrive om som 
er gyldigt i den aktuelle sammenhæng 
(Indhold)

2.At lærer, hvordan! (Man bliver ikke en dygtig 
skriver ved blot hovedløst at skrive en masse 
tekster – man skal udvikle et gyldigt og 
brugbart sprog) (Form)

3.Forstå og identificere sig med 
skrivesituationen og skriveformålet (Formål)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som jeg sagde tidligere, så ville jeg vende tilbage til begrebet skriveformål.For eleverne i skolen er det rigtig væsentligt at holde sig skriveformålet for øje. Et ret kendt skriveformål i skoleskrivning kan være at få en god karakter eller tilfredsstille læreren. Men et sådan skriveformål er ikke udviklende for skrivekompetencen. Skriveforskerne i det norske SKRIV projekt peger blandt andet på, at der er behov for i skolesammenhæng at lægge større vægt på skriveformål, og hvad teksten skal bruges til. Grundlæggende peger de på tre områder, der kan motivere eleverne til at skrive godt:Det er vigtigt at have noget at skrive om som er gyldigt i den aktuelle sammenhæng (Indhold)At man lærer hvordan (man bliver ikke en dygtig skriver ved bare hovedløst at skrive en masse tekster – man skal udvikle et gyldigt og brugbart sprog) (Form)Og så skal man altså kunne forstå og identificere sig med skrivesituationen og skriveformålet. (Formål)Skrivehjulet er udviklet af norske skriveforskere i forbindelse med SKRIV projektet. Og de norske forskere argumenterer for, at skolens skriveundervisning skal rundt om alle disse grundlæggende skriveformål, og at eleverne som en del af deres skriveudvikling skal skrive tekster der tager udgangspunkt i disse overordnede skriveformål. En opgave kan sagtens have flere skriveformål, og de overordnede situationsbestemte skriveformål vil ofte kunne suppleres af andre. Om man som lærer anvender skriveformålene som er beskrevet i det norske skrivehjul, eller om hun formulerer sine egne inden for de overordnede kategorier er ikke så afgørende. Det afgørende er, at læreren guider eleverne til at blive bevidste om, at der er et formål og en hensigt med at skrive en længere tekst eller løse en opgave skriftligt.



Principper for gode skriveordrer i 
skolen er, at lærere og elever kan 
forklare:

 Hvorfor skal teksten skrives? 
(Skriveformål)

 Hvad skal eleven have ud af at skrive 
teksten? (Læringsmål)

 Hvem skal læse og forstå teksten? 
(Modtager)

 Hvad skal teksten handle om? (Indhold)

 Hvad skal teksten bruges til? (Handling)

 Skriveordreren skal være på skrift!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Begrebet skriveordre stammer fra den norske skriveforskning. Begrebet dækker over den skriveopgave som læreren giver eleven. Skriveordreropfordrer eleverne til at gøre noget bestemt. En skriveordre kan udformes på mange forskellige måder, og der vil være forskel på, hvordan skriveordrer tager sig ud i de forskellige fag, og hvilken type skrivning den lægger op til. Er der tale om en længere sammenhængende genrespecifik tekst, vil skriveordren typisk være mere udfoldet, end hvis der er tale om en kortsvarstekst eller en refleksionstekst, som produceres som led i et læringsforløb, hvor selve teksten ikke er det primære fokus.En skriveordre må gøre opmærksom på skriveformål, læringsmål, modtager og handling og skal være så præcist formuleret, at eleverne kan forstå den.Eleverne skal selv kunne forklare, hvorfor de skriver, hvad hensigten er med at skrive, og hvem der er den reelle modtager af deres arbejde – de skal kort sagt kende til formålet med den læreproces, de er i gang med. Vi opstillede i Ishøjprojektet en række principper for gode skriveordrer i skolen som er, at lærere og elever kan forklare:• Hvorfor skal teksten skrives? (Skriveformål)• Hvad skal eleven have ud af at skrive teksten? (Læringsmål)• Hvem skal læse og forstå teksten? (Modtager)• Hvad skal teksten handle om? (Indhold)• Hvad skal teksten bruges til? (Handling) – skal den overbevise nogen om noget, skal den underholde, skal den instruere nogen i noget eller..?Den norske skriveforsker Jon Smidt påpeger, at jo mere præcis en skriveordre er udformet, jo bedre bliver elevernes færdige produkter, fordi sandsynligheden for, at eleverne forstår, hvad opgaven går ud på, er større. Lige netop arbejdet med skriveordre var ifølge en del af deltagerne (både lærere, vejledere og elever) noget af det der havde størst betydning for skriveundervisningen. En del af lærerne blev meget optaget af at undersøge skriveordrerne i de læremidler de anvende. Og de blev i mange tilfælde ret overraskede over, hvor svært tilgængeligt opgaverne var formuleret og ofte ret mangelfulde. I den første del af projektet udfordrede jeg mig selv ved at lave en del skriveopgaver fra forskellige læremidler. Jeg udvalgte opgaver, hvor der skulle skrives kortsvarstekster (i form at svar på spørgsmål eller små refleksioner) og længere opgaver som skrivning i genre. Og lad mig bare sig – nogle gange er det godt at tage egen medicin. Jeg oplevede ret ofte, at det ikke var helt tydeligt, hvad der forventes af mig/eleven, og der var ikke ret mange skriveordre der levede op til principperne for gode skriveordre. Men det der nok slog mig allermest var, hvor lang tid selv små skriveopgaver kan tage. Og her tænker jeg, at alle lærere skal være opmærksomme – skriveprocessen er en langsommelig affære, vi er ikke altid gode nok til at give den tid det tager at producere kvalificeret tekst, hvilket også viste sig ofte i Ishøjprojektet. En god øvelse kan også være ind i mellem selv at lave de opgaver man stiller eleverne overfor – det kan være lidt en øjenåbner.



Gå sammen to og to

Læs den udleverede tekst om 
Solvognen

Diskuter:

 Hvordan kunne skriveordreren blive
mere præcis, så eleverne forstår
hensigten med skriveaktiviteten?

 Hvad lægger I vægt på, når I 
udarbejder en skriveordrer/vælger
en skriveordrer?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
10 min.I har fået tilsendt nogle forskellige dokumenter, og i blandt dem finder I et uddrag fra bogen Skrivedidaktik. Det er et uddrag fra en observation i en historietime. Det er et eksempel på, hvor svært det kan være for eleverne at afkode lærerens forventning. Sæt jer sammen 2 og 2 eller tre og tre, hvad der lige passer. Læs den udleverede tekst og diskuter så efterfølgende de to spørgsmål



Skriverammer
Imitation som
metode
Modeltekster

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Modellering handler om at give eleverne eksempler, de kan efterfølge. Det handler om, at læreren viser, hvad han forventer, eleverne skal gøre, og dermed udtrykker sig gennem eksemplets kraft. Det kan foregå ved tavlen som instrukser, der skal følges. Det kan foregå gennem modeltekster, hvor eleverne lærer en given teksttype at kende ved at studere modeltekster, eller det kan foregå via forskellige måder at demonstrere læringssituationer på. Men hvorfor arbejde med modellering som en del af skriveundervisningen?Skriveforskning peger på, at lærerens modellering af elevernes skriveopgaver giver eleverne et godt læringsudbytte, idet eleverne får modeller for, hvordande kan løse deres arbejde. Matematikfaget er det fag, hvori der modelleres mest og oftest, hvilket langt hen ad vejen er med til at sikre, at eleverne kommer i gang med det selvstændige arbejde. Matematikfagets tekster er ofte kortsvarstekster, hvor lærere og elever skal udregne matematikstykker eller svare på opgaver, og den type af skriftlighed er overskuelig at udføre for eleverne. I de øvrige fag: dansk, historie og natur/teknik, hvor der ofte skrives længere, sammenhængende og genrespecifikke tekster, er det en vanskeligere opgave at modellere ved at demonstrere for eleverne, hvordan en tekst kan skrives. Her er det i nogle tilfælde mere oplagt at modellere gennem brug af modeltekster.En skriveramme er en strukturel ramme, som kan hjælpe eleverne med at få overblik over, hvilke dele deres tekst skal indeholde. Arbejdet med skriverammerkan hjælpe eleverne med at konkretisere, hvilke tekstelementer den færdige tekst skal indeholde, eller hjælpe eleverne med strukturer til fastholdelse af viden.Imitation som metode: En tilgang til skriveundervisningen, som har tradition langt tilbage i tiden, er, at elever lærer at skrive ved at undersøge, hvordan andre skriver, og forsøge at efterligne denne skrivemåde. Ved at arbejde med imitation som metode i fagene bygger læreren sin didaktik på en grundlæggende antagelse om, at læring støttes gennem observation og imitation. Da skrivning både er en social og en kognitiv proces – og tillige en ‘usynlig’ proces – må læreren tænke højt sammen med eleverne for at tydeliggøre selve skriveprocessens dele.Imitation er som grundprincip ikke befordrende for selvstændig faglig videnstilegnelse i undervisningen, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke afog til kan være en god ide at skrive efter eller at imitere andres skrivemåder. I danskfaget har man haft en tradition for at arbejde med medskrivningsopgaver,hvor eleverne eksempelvis skal skrive slutningen på en novelle. For at kunne gøre det måtte eleverne kigge sproget, stilistikken og sprogtonen i teksten igennemog se, om de kunne ramme forfatterens måde at formulere sig på. En sådan øvelse kan give indsigt i danskfagets særlige måde at bruge fiktionssprog på ogvære en model for eleverne.Det er en stor diskussion inden for undervisningsverdenen, hvorvidt modellering fører til, at eleverne lærer at skrive sig ind i faget, eller om det fører til uselvstændig skrivning og kopiering, fordi de blindt følger lærerens anvisninger og måder at vise faget på. Flere forskere peger på, at vi alle kopierer, referererog imiterer, når vi skal skrive noget. Vi låner eksempler fra andres tekster, fra noget, vi har hørt og set, eller fra konkrete eksempler, som kan lede os ind iskriveprocessen og ind i fagenes sprog og tekstuniverser. Og det var da også et af de områder der blev diskuteret meget i Ishøjprojektet. Nogle mente decideret det var snyd når eleverne skrev lærerens tekst af fra tavlen, mens andre oplevede, at det faktisk førte til, at nogle elever der aldrig fik skrevet noget – rent faktisk fik skrevet.Modeltekster:  Ved at benytte modeltekster i skriveundervisningen kan eleverne få en forestilling om, hvordan de skal løse forskellige skriveopgaver, og hjælpe dem med opbygning af viden om de tekster, de skal skrive. Og de af jer der arbejder med sprogbaseret undervisning har masser af erfaring med at arbejde med modeltekster.Der er på baggrund af Ishøjprojektet udarbejdet små videoer om de forskellige interventioner. Nu skal I se Rikke fortælle om modellering i historiefaget. 



Diskutér ved bordene: 

Hvordan har I arbejdet med at 
være skrivemodeller for 
eleverne?

Er der særlige forhold i fagene, 
som gør det let eller 
udfordrende at være 
skrivemodel?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
10 min.



Læreprocesoverskrifter

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En af de helt store udfordringer med feedback er timing. Hvornår giver det bedst mening at give feedback? Søger vi i teorier om feedback, så er svaret entydigt:Feedback skal gives, mens eleven befinder sig i læringsprocessen og stadig har mulighed for at udvikle sig og forbedre sig (Hattie 2013, Hopfenbeck 2015,Kvithyld og Aasen 2013). En forudsætning for at give eleverne feedback, mens de befinder sig i læringsprocessen, er, at læreren er til stede, mens eleverne skriver, hvilket betyder, at eleverne så vidt muligt skal skrive i undervisningen og ikke som lektie hjemme (hvilket også er grunden til at jeg har kaldt dagens oplæg bring skriveundervisningen tilbage til klasserummet). Ved at lade eleverne skrive i undervisningen kan læreren støtte og vejlede eleverne i skriveprocessen og give feedback, når eleverne efterspørger den. Det handler altså om at få struktureret skriveundervisningen så der gives mulighed for løbende feedback.Og hvis vi først lige kaster et blik på strukturering af skriveundervisningen, så er her et eksempel fra danskfaget, hvor man med fordel kan tage udgangspunkt i læreprocesoverskrifter som findes under kompetenceområdet fremstilling i Fælles mål for dansk. De er lidt forskellige alt efter klassetrin, men da vi i dag har fokus på mellemtrinnet er det overskrifterne efter 6. klasse jeg kigger på: PlanlægningForberedelseFremstillingRespons KorrekturPræsentation og evaluering I bogen Feedback i danskfaget giver jeg et bud på et undervisningsforløb er overordnet set følger de forskellige faser (med undtagelse af responsfasen som jeg har kaldt revidering)Forløbet i oversigtsform er sendt til jer sammen med artiklen, hvor det er beskrevet, men jeg vil lige ganske kort løbe det igennem.Jeg afviger i undervisningsforløbet en smule fra læreprocesoverskrifterne når vi når til overskriften respons, og det gør jeg, da der i den bog, hvor jeg har udarbejdet forløbet til ikke har været fokus på gensidig elevfeedback men i stedet har fokus været på lærerens feedback til eleven. Og elevernes revidering af tekst på baggrund af lærerens feedback.Det var altså et bud på, hvordan man kan strukturere undervisningen i de forskellige forløb og hvordan man kan give den løbende feedback.



Tese 1: Respons skal gives undervejs i skriveprocessen
Tese 2: Responsen skal være selektiv
Tese 3: Responsen skal være en dialog mellem skriver 
og responsgiver
Tese 4: Responsen skal motivere eleven til at revidere 
teksten
Tese 5: Responsen skal være forståelig og 
læringsfremmende

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De to norske skriveforskere Kvithyld og Aasen opstiller 5 teser for funktionel respons på elevtekster: Tese 1: Respons skal gives undervejs i skriveprocessen. Responsen der er gives på en tekst som eleven føler hun er færdig med har kun ringe effekt.Tese 2: Responsen skal være selektiv. Læreren er en kvalificeret læser der kan diagnosticere elevteksten på mange niveauer. Men en selektiv respons indebærer at læreren ikke giver eleven hele diagnosen, men kun respons på de opstillede læringsmål og vurderingskriterier.Tese 3: Responsen skal være en dialog mellem skriver og responsgiver: Det betyder ikke nødvendigvis, at responsen skal være mundtlig. Hovedpointen er at det er en dialog, hvor læreren ikke tager kontrol over teksten men stiller spørgsmål som fx: Hvad har du prøvet at opnå ved at skrive dette afsnit? Hvilke dele af din tekst er du særligt tilfreds med? Er der dele af teksten som du er usikker på osv. Tese 4: Responsen skal motivere eleven til at revidere teksten: Det er ikke altid eleverne er lige villige til at revidere deres tekster. Det er en hård proces at skrive, og det er vigtigt, at eleven ikke oplever responsen som en straf.Tese 5: Responsen skal være forståelig og læringsfremmende. Flere studier viser, at elever ofte ikke forstår lærerens respons. Måske fordi den er for overordnet og meget lidt handleanvisende, eller noget så simpelt som, at eleven ikke kan læse lærerens håndskrift…De 5 teser udgør et solidt grundlag for mundtlig såvel som skriftlig respons på elevernes tekster – og det uanset om det er tale om kortsvarstekst i matematik når eleverne fx laver problemregning eller om der er tale om tekster i historie, natur/teknologi, dansk, i sprogfag etc. Der vil selvfølgelig være forskel om der er behov for, at læreren giver individuel respons eller om noget respons kan gives til klassen eller grupper af elever. Det afhænger meget af opgaven og hvad der giver mening i faget. Men grundlæggende er det disse 5 teser man skal tænke på.I både kapitlet i Feedback i danskfaget og Skrivedidaktik bogen beskriver vi, hvordan man kan arbejde med Hatties feedbackmodel i skriveundervisningen.



Læreren spiller en afgørende rolle for, at eleverne kan 
udvikle sig til gode og strategiske skrivere, da det er 
lærerne der skal facilitere det systematiske arbejde 
med elevernes udvikling af skrivekompetence.

Læreren skal derfor være tilstede mens eleverne 
skriver. Det at udvikle eleverne til at blive gode 
skrivere er en kompleks opgave.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ifølge et stort amerikansk metastudie, Writing Next, som sammenfatter fundene i en række undersøgelser af, hvilken type skriveundervisning der gør eleverne til gode skrivere, er undervisningen i skrivestrategier den, som fremstår som det mest effektfulde, vi kan gøre for at udvikle elevernes skrivekompetence (Graham & Perin, 2007). God skriveundervisning handler om at udvikle elevernes evne til at bruge forskellige skrivestrategier, når de skriver. Læreren spiller en afgørende rolle for, at eleverne kan udvikle sig til gode og strategiske skrivere, da det er lærerne der skal facilitere det systematiske arbejde med elevernes udvikling af skrivekompetence.Læreren skal derfor være tilstede mens eleverne skriver. Det at udvikle eleverne til at blive gode skrivere er en kompleks opgave. Noget af det vi så i Ishøjprojektet var, at eleverne skrev rigtig meget i løbet af en skoledag (og her tænkes både længere skriftlige opgaver, kortsvarstekster som fx besvarelse af spørgsmål, noter etc. Matematik var det fag, hvor der blev skrevet mest (og det er jo selvfølgelig når vi taler om et bred skrivebegreb – at tegn bliver til tekst der kommunikerer et budskab) Men det samtidig, så var der forsvindende lidt UNDERVISNING i, hvordan man skriver. Og vi må konstatere, at man bliver ikke en dygtig skriver ved at skrive rigtig mange tekster uden at lære HVORDAN! Vi så i begyndelsen af Ishøjprojektet ikke meget undervisning i skrivestrategier. 



Procedurer og teknikker som en 
skriver tager i brug for at 
gennemføre en skriveopgave.

Nogle strategier kan observeres 
mens andre skrivestrategier er 
mentale processer som ikke er 
observerbare.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skrivestrategier er et relativt nyt begreb i norden, og det kan defineres som procedurer og teknikker som en skriver tager i brug for at gennemføre en skriveopgave (Hertzberg, 2006). Dette inkluderer alt fra, hvordan en skriver reviderer teksten undervejs, og til hvordan skriveren færdiggør teksten. Nogle skrivestrategier kan observeres, for eksempel det at skrive en disposition, skrive førsteudkast eller bruge tænkeskrivning for at komme i gang med skriveprocessen, mens andre skrivestrategier er mentale processer som ikke er observerbare, og som skriveren måske ikke selv er klar over, at han bruger (fx at man hele tiden vurderer en ny tekst i lyset af de sidst skrevne linjer – det kan ikke observeres.Så hvordan tilrettelægger vi god skriveundervisning der tilgodeser, at eleverne udvikler skrivestrategier som er så væsentlige for at udvikle sig til en god skriver.Jo først og fremmest, så begynder god skriveundervisning tydelige og relevante skriveordrer. 



SKRIVEPROCESSEN

Førskrivningsfasen

Skrivefasen

Revideringsfasen

Færdiggørelsesfasen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når vi skal planlægge undervisning med øje for at udvikle elevernes skrivestrategier, kan det være en fordel at inddele skrivearbejdet i forskellige faser når der er tale om længere skriveforløb med et produktkrav i sidste ende. På den måde kan man koncentrere sig om én udfordring ad gangen. Vi bør give eleverne støtte og vejledning, mens de er i skriveprocessen, og ikke blot kommentere på den færdige tekst. Skriveprocessen kan deles op på forskellige måder. De norske skriveforskere der er ophavsmænd og kvinder til denne virkelig gode bog om skrivestrategier opdeler skriveprocessen i 4 faser – meget i stil med læreprocesserne i fælles mål under fremstilling. 



Førskrivingsfasen Skrivefasen Revideringsfasen Færdiggørelsesfasen

Handler om at få idéer 
til, hvad man vil skrive 
om og hjælp til at 
forestille sig, hvordan 
teksten kan realiseres.

Handler om at få 
ordene ned på papiret 
eller skærmen og 
videreudvikle ideerne 
fra førskrivningsfasen.

Handler om at forbedre 
og udvikle teksten.

Handler om at 
færdiggøre teksten og 
gøre den præsentabel 
for en læser.

I denne fase producerer 
eleverne ofte stikord, 
dispositioner, 
tænkeskrivningstekster, 
tankekort og andre 
former for notater. Dette 
er ufærdige tekster med 
det primære formål at 
støtte den videre 
skrivning, og de er som 
oftest ikke produceret 
med henblik på en 
ekstern modtager.

I denne fase produceres 
gerne et førsteudkast i 
form at en mere eller 
mindre 
sammenhængende 
tekst. Et førsteudkast vil 
kunne læses af en 
responsgiver.

I denne fase er skriveren 
mere kritisk i forhold til 
den producerede tekst, 
og justerer og ændrer 
og forbedrer teksten.

På dette tidspunkt i 
skrivefasen er tekstens 
indhold færdigskrevet, 
og ændringerne sker på 
et formelt niveau – det vi 
ofte kalder for 
’sprogvask’

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Førskrivningsfasen Handler om at få idéer til, hvad man vil skrive om og hjælp til at forestille sig, hvordan teksten kan realiseres.SkrivefasenHandler om at få ordene ned på papiret eller skærmen og videreudvikle ideerne fra førskrivningsfasen.RevideringsfasenHandler om at forbedre og udvikle teksten.FærdiggørelsesfasenHandler om at færdiggøre teksten og gøre den præsentabel for en læser.



 Afkode opgaven

 Klargøre skrivesituationen, formål og modtager

 Opstille mål og vurderingskriterier for skrivearbejdet

 Bruge strategier til idégenerering

 Aktivere elevernes forhåndsviden

 Anvende læsestrategier til at indhente information og opbygge viden om emnet

 Disponere teksten

 Modellere skriverammer

 Bruge modeltekster

 Modellere skriveprocessen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her ser I forskellige strategier som anbefales i førskrivningsfasen. Jeg vil ikke gennemgå alle strategierne i alle faserne, men blot lave nogle nedslag:Afkode opgaven: Mange elever har svært ved at svare på det, som opgaven handler om. Og det kan derfor anbefales, at man dvæler lidt ved opgaven og bruger tid fælles i klassen på at sikre sig, at eleverne har forstået opgaven. Og for at træne afkodning af skriveordrer kan man lade eleverne arbejde med forskellige skriveordre – lade dem læse dem og give deres bud på, hvordan opgaven løses.. Det kan man sagtens gøre uden rent faktisk at skrive opgaven. Eleverne skal også lære at bruge skriveordreren løbende i sin arbejdsproces – vi så i Ishøj ofte, at eleverne ikke kunne finde deres opgaver – de stolede på hukommelsen – men gennem projektet understøttede lærerne at eleverne vendte tilbage til skriveordreren flere gange gennem skriveprocessen og fandt støtte og vejledning i den når den var velformuleret og retningsgivendeOpstille mål og vurderingskriterier for skrivearbejdet: Læringsmål og vurderingskriterier kan være med til at guide eleverne i skriveprocessen samtidig med, at det er en nødvendighed for at kunne give selektiv og præcis respons til eleverne. Alle strategierne er udfoldet i bogen



 Tænkeskrivning

 Lugeskrivning

 Samskrivning

 Benytte skriverammer

 Læse modeltekster

 Skrive teksten i dele

 Modellere skriveprocessen

 Fortælle om indholdet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Lugeskrivning: Lugeskrivning tager udgangspunkt i elevernes tænkeskrivningstekster, hvor eleverne selv forsøger at finde indholdselementer, somkan videreudvikles i processen frem mod en færdig tekst. Eleverne ‘luger’ efter fagligt relevant indhold og momenter, som kan udvikles til egne afsnit,og de kan for eksempel bruge et tekstbinderarkiv, en samling af ord, som kategoriserer forskellige måder at skabe sammenhæng i en tekst på. En sådanordsamling kan hjælpe eleverne med at komme på sporet af måder, de kan binde teksten sammen på. (se næste slide)Fortælle om indholdet: En god strategi, hvis man er gået i stå med skrivningen og ikke kan komme videre med teksten, kan være at fortælle til sig selv eller andre, hvad det er, man har tænkt sig at skrive. Det er ofte lettere at afprøve forskellige formuleringer mundtligt frem for skriftligt, og eleverne kan efter denne mundtlige afprøvning skrive ned, hvad det er, de har sagt.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gå tilbage til forrige slide



 At læse egen tekst for at vurdere kvalitet og forbedringer

 Revidere teksten på baggrund af respons

 Læse modeltekster

 Læse og revidere teksten i lyset af målene for skriveopgaven

 Afprøve alternative formuleringer

 Samskrive

 At TOSE førsteudkastet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
At TOSE førsteudkastet



Systematisk
metode til
revideringsarbej-
det.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
TOSE: At TOSE førsteudkastet er en systematisk metode til revideringsarbejdet. Mange elever reviderer kun deres tekster overfladisk. Med TOSE-skemaetfår eleverne et værktøj, som hjælper dem til at reflektere over, hvilken type tekstændringer de foretager. TOSE klassificerer fire typer ændringer: Tilføje,Omorganisere, Slette og Erstatte. Når eleverne TOSEr førsteudkastet bliver de bedt om at klassificere de ændringer, de foretager, ud fra disse kategorier.Ved at arbejde på denne måde kan eleverne ‘afsløre’, om de blot foretager ændringer på ordniveau, eller om de også foretager ændringer på andreniveauer i teksten.



 Læse teksten på forskellige måder

 Læse teksten højt

 Bruge hjælpemidler til at læse teksten

 Søge bevidst efter fejl der går igen

 Læse teksten baglæns

 At bruge tekstbehandlingsprogrammer

 Læse teksten på papir

 Strategier til at give teksten den rette grafiske udformning

 Færdiggørelse på baggrund af respons

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Pointen er, at alle disse strategier i de forskellige faser kan anvendes i forskellige fag, men nogle er selvfølgelig mere oplagte end andre.Jeg har på et tidspunkt lavet et forløb til 5. klasse omkring argumenterende skrivning som tager afsæt i denne tænkning om at tilrettelægge undervisningen i fire faser og anvende forskellige strategier i de forskellige faser. Vi har ikke tid til at gennemgå det, men det er sendt med ud, og så kan I jo lade jer inspirere af det, hvis I har lyst til det. Men der er også i bogen om skrivestrategier nogle gennemarbejde forslag til, hvordan man kan arbejde med skrivestrategier i de forskellige fag.



Diskutér ved bordene: 

Hvilke muligheder ser I, i 
arbejdet med skrivestrategier?

Er der på jeres skole 
samarbejde mellem fagene i 
forhold til at arbejde med 
skrivestrategier?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
10 min.



”I og med at alle lærere 
i alle fag har et fælles 
ansvar for at udvikle 
elevernes 
skrivefærdigheder, er 
det nødvendigt at 
samarbejde om 
skriveundervisningen”
(Ottesen & Møller 2010). 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I og med at alle lærere i alle fag har et fælles ansvar for at udvikle elevernes skrivefærdigheder, er det nødvendigt at samarbejde om skriveundervisningen (Ottesen & Møller 2010). Et tættere samarbejde mellem fagene indebærer ikke bare at finde på mere eller mindre relevante tværfaglige skriveopgaver, men først og fremmest om at lærere i forskellige fag går i dialog med hinanden om, hvad der kendetegner teksterne og skriveopgaverne i de forskellige fag. Eleverne skal forholde sig til fagforskellene, da de møder forskellige skrivetraditioner når de går fra dansktimen til naturfagstimen. Som lærere skalvi også være bevidste om disse fagforskelle. En sådan bevidsthed vil bidrage til øget viden hos hver enkelt faglærer om, hvilken samlet skriveundervisning eleverne faktisk får. Viden om elevernes samlede skriveundervisning er vigtig for at kunne planlægge og gennemføre skriveundervisning i eget fag og for at vide noget om, hvilke skrivestrategier eleverne bruger i de forskellige fag. Traditionelt har dansklæreren været ansvarlig for læse- og skriveundervisningen, og det er dansklæreren, der gennem læreruddannelsen har fået kompetence til at varetage den generelle læse- og skriveundervisning. Det faktum, at faglig skrivning er indført som tværgående fokusområde i alle fag, betyder ikke, at dansklæreren skal vare tage skriveundervisningen i andre fag end dansk. Det er den enkelte faglærer, der er i stand til at varetage skriveundervisningen i sit fag, netop fordi han har viden om faget, fagets terminologi, fagets teksttyper, og ikke mindst om, hvad der kan forventes af faglig viden på de forskellige niveauer (Hertzberg 2006). Dansklæreren og de andre faglærere besidder forskellige kompetencer, som hver for sig er vigtige for skriveundervisningen.I Ishøjprojektet foregik dette arbejde i årgangsteamet der arbejdede som professionelt læringsfællesskab. Teamet dannede således rammen om udvikling af skrivepraksis. I begyndelsen var det ikke alle lærerne der var lige begejstrede for dette, da de ikke mente at fagene havde noget til fælles og de havde en forståelse af at skrivning var = stilskrivning i dansk. Men gennem de kompetenceløft der lå på seminardagene arbejdede vi os støt og roligt ind i forståelsen af skrivning som en læringsstrategi der vedkommer alle fag. Et af de første tiltag vi lavede var at lave en såkaldt state of writing som er en spørgeramme som alle lærere lavede som sætter fokus på fælles forståelse og fælles sprog i forhold til skriveundervisning og skrivedidaktik. Vi arbejdede også med teamets samtaler om skrivning. I projektperioden skulle der på hvert teammøde være fokus på udvikling af skriveundervisning gennem didaktiske samtaler/læringssamtaler. Alle lærere skulle i perioden afprøve forskellige skrivedidaktiske tiltag og det var disse der var omdrejningspunkt i de didaktiske samtaler: hvad var planlagt, hvilke erfaringer havde lærerne gjort sig i forhold til elevernes læring.I forbindelse med vores kommunale indsats om professionelle læringsfællesskaber er jeg ofte blevet mødt af bekymringen om, at hvis man arbejder lærende som årgangsteam, så vil der altid være fokus på det sociale og ikke den faglige del af elevernes læring. Men netop Ishøjprojektet er et godt eksempel på, hvordan et didaktisk område kan være genstand for udvikling i det professionelle læringsfællesskab på årgangen. 
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 https://www.videnomlaesning.dk/

 https://www.videnomlaesning.dk/soegning/?s=skrivning

 http://skrivesenteret.no/

 http://norm.skrivesenteret.no/

 https://www.nwp.org/

Link til små videoer om skrivedidaktik:

 https://www.emu.dk/modul/skrivedidaktik-på-mellemtrinnet-i-alle-fag

Link til bogens hjemmeside: Feedback i danskfaget

 http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Ekstramateriale---kapitel-5.5963.aspx

Oplægsholder
Præsentationsnoter
https://viaplay.dk/player/default/born/svampebob-firkant/saeson-2/afsnit-17Svampe BobSvampe Bob, Sæson 2 afsnit 17 – ”Stilen” (hvis der er tid) – første del og sidste del….

https://www.videnomlaesning.dk/
http://skrivesenteret.no/
http://skrivesenteret.no/
http://norm.skrivesenteret.no/
https://www.nwp.org/
https://www.emu.dk/modul/skrivedidaktik-p%C3%A5-mellemtrinnet-i-alle-fag
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Ekstramateriale---kapitel-5.5963.aspx

	skrivedidaktik
	Målsætning
	Skrivning i ET literacyperspektiv
	Skrivekompetence
	Komponere tekst
	Skriveformål
	Skrivesituationen
	Den kognitive skriveproces
	Den sociale skriveproces
	Skrivningens funktion
	Teknologier til at producere tegn
	Skrivekompetence
	SKRIVNING I SKOLEN
	Ishøjprojektet 2012 – 2014
	Skriveformål
	Skriveordre
	Refleksion
	Modellering
	Refleksion
	Fælles mål - fremstilling
	5 teser om respons/Feedback
	Bring skriveundervisningen IND i klasserummet!
	Skrivestrategier
	Skriveprocessen
	Dias nummer 25
	Strategier i førskrivningsfasen
	Strategier i skrivefasen
	Tekstbinderarkiv
	Strategier i revideringsfasen
	TOSE
	Strategier i færdiggørelsesfasen
	Refleksion
	PLF og skrivedidaktik
	         Spørgsmål
	Tak for i dag
	Litteratur
	Nyttige links

