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To ord om meg

VIST – Video to Support 
Excellence in Teaching

Ekspertgruppa om 
eksamensordningen

Fagfornyelsen – tverrfaglig 
gruppe + konsulent



God undervisning
Læreren = en hovedfaktor

Dels har man studert hvem
læreren er (personlighet, 
temperament, verdier og 
holdninger, kompetanse)

Dels har man studert hva        læreren 
gjør (undervisningsmetoder, 
klasseledelse, interaksjon med elever 
osv.)



God undervisning:

1) Ingen privilegert metode

2) Variasjon og lærerens systematiske bruk av ulike 
undervisningsmetoder viktig

Klette (2020)



Forskningsbaserte indikatorer for god undervisning

Tydelighet og 
tilgjengelighet

Faglig utfordrende? Deltakelse og 
samtaler

Støttende 
klassemiljø?

• Hvor eksplisitt er 
undervisningen?

• Hvor tydelige 
læringsmål er gitt?

• Modellering og 
innsyn i 
tankeprosesser?

• Kvaliteten på ulike 
oppgaver

• Hva kreves 
(egentlig) av 
elevene i 
undervisningen?

• («Hvem jobber 
mest i dette 
klasserommet –
elevene eller 
læreren?»)

• Elevdeltakelse
• Verbale

elev/lærer-
utvekslinger

• klassemiljø: er 
dette en klasse 
med gjensidig
respekt der 
elevene kan 
uttrykke seg?

• God arbeidsro/ 
arbeidsrutiner

(Klette, 2015; Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017;  Lipowsky et al. 2009; Seidel & Shavelson, 2007)



Scaffolding
Scaffolding eller stillasering handler om å støtte elever i læringsprosessen 

…refererer til hvordan voksne tilrettelegger for aktiviteter som barnet ikke klarer 
på egenhånd (Wood, Bruner og Ross, 1976) – gir opplevelsen av og erfaring med 
hvordan det er å meste aktiviteten

Stillaset er ment som støtte som skal 
kunne fjernes  - fading

Lærer som «the more knowledgable
other» eller den «kapable partner» 
(Vygotski)

ZPD (Zone of proximal development)  



Scaffolding = litt av poenget med skole



Er det noe scaffolding i dette klasserommet?



Rick

• Modellerer det han vil at elevene skal gjøre

• Viser egen leseprosess («Oi! Det hadde jeg ikke forventet!»)

• Viser frem ulike strategier (spå innholdet, revurdere teorien sin etc)

• Stiller spørsmål – ber elevene reflektere

• Skaper leseglede og engasjement



Noen innblikk fra 
forskningen

- Hvordan står det til med scaffolding i norske klasserom?



LISA (Linking Instruction and Student Achievement)
47 klasser på 8. trinn i norsk og matematikk

Datakilder

Videodata
4 timer pr fag
Kodet i 15-minutters 
segmenter

Framgang på 
nasjonale 
prøver i lesing 
og regning 

Spørreskjema til 
elevene om norsk og 
matematikk-
undervisningen

Lærerdata
Utdanning, etter- og 
videreutdanning, 
alder, kjønn 

NFR-finansiert prosjekt ledet av Kirsti Klette



Et hovedfunn i LISA-prosjektet er at lærerne 
driver relativt lite med «scaffolding» - de sier 
ofte hva elevene skal gjøre, men viser sjelden 
helt konkret hvordan det kan gjøres



Lesing og 
leseopplæring



Den videre leseopplæringen omfatter både 
lesestrategier og tekstkunnskap

God og eksplisitt stratgiundervisning: 
Læreren forklarer og/eller modellerer hva lesestrategien går ut på,  
hvorfor en lesestrategi er en god metode eller framgangsmåte - og 
når den kan brukes. 

Vi fant mye HVA, mindre HVORFOR og lite NÅR

Kunnskap om teksters språk, struktur og sammensetning, 
særlig viktig når elevene tar seg fram på nett: 

å vurdere teksters opphav og troverdighet

å vurdere tekster om samme tema opp mot hverandre 

å navigere hensiktsmessig på nettet og vurdere treff og kilder 
(navigeringsstrategier)

Avgjørende for kjerneelementet kritisk tilnærming til tekst



Eksempel på eksplisitt strategiundervisning 
- aktivere forkunnskaper

Lærer:  Aller først, skriv ned det dere vet om 
kontaktlinser. Og prøv å skrive en brukerveildning, 
Hva vet du om kontaktlinser? 
Målet er å vise hvordan vi kan bruke lesestrategier
på denne teksten slik at dere også kan bruke
strategiene når dere leser andre tekster, i andre
fag feks. Derfor har det ikke noe å si hva teksten
handler om. Det kunne vært fotball eller sminke, 
hva som helst. Poenget er hvordan vi kan lese på
forskjellige måter som også kan brukes i andre fag. 
Det er altså en strategi å finne fram til hva man vet 
om det teksten handler om     (…)

Når

Hvordan



Lærer:  Før du begynner å lese, hva er fordelen med 
å skrive en kort assosierende tekst før du starter å 
lese? 
Elev:  Du kommer litt dypere inn i temaet og kommer
litt i gang. Sånn at det ikke er helt nytt for deg. 
Lærer:  Ja, for du vet mye om mange ting. Så
poenget med en sånn før-lesingsaktivitet er at du 
skal knytte det du allerede vet til det du skal lese om.

Hvorfor



Å overvåke leseforståelsen

Lærer (leser høyt): «Vannressurser, omfatter både påviste, usikre og 
spekulative forekomster av ferskvann i verden. Ferskvann er en 
kretsløpsressurs, det vil si en ressurs som kan brukes uten å bli oppbrukt så 
lenge produksjonsgrunnlaget holdes ved like (…).» 

Når jeg leser denne teksten for første gang, leser jeg masse ord og uttrykk som 
jeg ikke aner hva betyr, og jeg kjenner at jeg blir helt fortvila. Men jeg tror jeg 
forstår hva vannressurser er, fordi vann + ressurser som består av vann, må jo 
for eksempel være elver og innsjøer. Påviste forekomster betyr vel det er påvist, 
eller bevist at det finnes, og spekulative, hva betyr det? 

Lærer: Skjønner dere at mens jeg leser, så stopper jeg opp, og så spør jeg: «Hva 
kan dette handle om? Hva slags mening gir dette?» Voksne må også gjøre det 
noen ganger. Gjør dere dette, eller leser dere bare rett gjennom og tenker: «Ja, 
ja – ferdig»?

Elev: Skjer nok det.



Skriving



Skriving



Skriving – mye helt i tråd med kjerneelementet skriftlig tekstskaping

• Korte skriveoppgaver der målet er å bli en bedre skriver: svært god støtte 
og tydelig formål. Tydelige normer for skrivingen

• Lengre skriveoppgaver: svært god støtte og tydelige normer for skriving

( vi observerte arbeid med 33 lengre skriveoppgaver i løpet av de 178 norsktimene)



Mye utrolig god veiledning på skriving

(Fra en time der elevene skriver leserinnlegg)



«Skrive for å lære»

Typisk for slike oppgaver er at de ikke har såkalt retorisk spesifisering



Hovedfunn skriving 
• Når lærerne prioriterer skriving, er det mye svært god undervisning 

(helt i tråd med det forskningen anbefaler): 

- eksempeltekster, mottakerbevissthet, tydelige forventninger, 
fokus på hele skriveprosessen, individuelle tilbakemeldinger

• Fokus på formålet med skrivingen

• Prosessorientert skriving står sterkt (uten responsgrupper, som vi 
kun ser i noen få timer)

• «Skrive for å lære»: mye fragmentert skriving uten tydelige mål 
eller forventninger – for eksempel ved notatskriving

(Blikstad-Balas, Roe og Klette, 2018; Blikstad-Balas & 2020 )



God skriveopplæring



Generelle utfordringer - fagfornyelsen

Er det tydelig nok for elevene hva som er poenget med det de 
driver med – og hva de kan ta med seg videre? 

Begrepene kompetanse og dybdelæring, som er vektlagt i  
fagfornyelsen, henger sammen.

- å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner, der refleksjon og kritisk tenkning er sentralt 



Generelle utfordringer - fagfornyelsen

• Mer vekt på overføringsverdi mellom timer, mellom trinn og mellom 
fag

• Forutsetter at vi som underviser er enda tydeligere på hva som er 
formålet med det vi driver med – og viser hvilke kompetanser som er 
avgjørende i de ulike fagene



Oppsummerende om strategier
• Strategiene trenger ikke hete noe spesielt eller fremstilles på en 

spesiell måte. Læreren trenger ikke selv bruke begrepet strategi

• Strategi er fleksible metoder eller fremgangsmåter, ikke rigide regler 
og prosedyrer. Eksempler er metoder elever kan støtte seg til under 
skriving, for å lese etter forfatterens intensjon, eller problemløsning i 
matematikk. Strategiundervisning kan innebære en forklaring av en 
prosess, eller vising av eksempler og  modellering.



Oppsummerende om modellering
• Modellering handler om å vise hvordan noe kan gjøres. Her vurderer vi  

altså i hvilken grad læreren tydelig viser relevante strategier, ferdigheter 
og prosesser for å guide elevenes arbeid før eller mens de jobber med 
en oppgave. Eksempler: læreren viser hvordan man lager en 

temasetning eller hvordan man finner felles nevner av 
1

12
og 

5

9
.

• Ved bruk av modeller ser vi på hvorvidt de analyseres og om de blir 
brukt for å illustrere hva som kjennetegner gode løsninger på en gitt 
oppgave.



Noen vesentlige poeng til slutt

• Stillas er noe mer enn detaljert oppgave 

• Det er ikke et mål i seg selv med mest mulig stillasering/scaffolding

• Målsettingen er heller å øke lærernes repertoar og systematikk 
knyttet til stillasbygging

• Nesten hva som helst kan fungere som stillas (jeg har ikke en boks 
fulle av ferdige stillas til dere)

• Avgjørende spørsmål: hvilke ting er det som er krevende for elevene å 
få til i dette faget? Hva trenger de støtte (og gradvis mindre støtte) for 
å få til? 



Råd: jobb med stoffet på ulike måter

Aktiv læring: skrivesenteret



Spørsmål


