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Fra videregående til universitetet

VGS: 

Vise at du har lest, få med mest 
mulig 

Tvilen kommer deg til gode: 
har du skrevet det, har du forhåpentligvis  
forstått det 

Skriver til læreren

Levert = ferdig 

Vant med tilbakemeldinger

Universitet: 

Ikke ta med alt, men velge det 
vesentligste 

Svare på oppgaven 

Vise at du har forstått og kan 
prioritere 

Etter hvert: skrive for å lære, 
bruke og  argumentere 

Større krav til språklig klarhet



Skriveprosess

Tidlig fase: 

Hva skal med, hva skal kanskje med, hvordan vite det? 

Skrive utkast, diskutere 

Mellomfase: 

Ordne delene i en rekkefølge

Revidere utkast, ta ut det som ikke passer  

Sluttfase: 

Finpusse språk, lage flyt, tenke på leser 



HOCs & LOCs (litt lengre oppgaver)

Høyere ordens hensyn (higher order concerns)
Hva vil jeg si? Hvordan skal jeg undersøke det? 
Fortelling, innhold, oppbygning, argumentasjon

Lavere ordens hensyn (lower order concerns)
Forklare ideene for en leser
Korrekte referanser 
Grammatikk, språk
Flyt, leserveiledning 

Begge er viktige, men HOCs kommer først 



Fisken og trådsnella
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Trådsnella (større oppgaver)

Innledning
Samtalen du deltar i: Hva vet vi fra før? Hva lurer vi på?

Hva er formålet?  

Avgrensning
Ditt/dine spørsmål  

Hvordan du velger å gjøre det (metode)

Undersøkelsen
Hva du/dere gjorde og hva du/dere fant

Diskusjon og avslutning
Hva bidraget betyr i den store samtalen  

9



Hva er problemet med ikke å avgrense?

• https://youtu.be/GD1scK6R01A

https://youtu.be/GD1scK6R01A


Hva er poenget med 
tilbakemeldinger?



Tilbakemeldinger
Prosessorientert, se framover, 
støtte selvstendighet og selvtillit som fagperson



Studentens perspektiv

Hva betyr det å drøfte selvstendig? Hvordan gjør jeg det?  

Hva vil det si å argumentere? 

Hva er akademisk språk? Hva er ‘muntlig’? 

Kan jeg skrive ‘jeg’?  

Har jeg drøftet nå? Hvordan vet jeg det? 

Hvordan kan jeg komme videre med teksten min? 



Tre prinsipper for å gi tilbakemeldinger

• Innta et leserperspektiv 

• Join & add 
• Eller: speiling + stillasbygging

• Stille spørsmål 

→Målet er selvstendighet, å utvikle analytiske ferdigheter som kan 
overføres fra en oppgave til neste

= Jobbe med å støtte skriveren, ikke fikse teksten  



Hva du ikke bør gjøre

• Gi uspesifisert ros (dette ser fint ut)
• Si hva som fungerer bra, og hvorfor (helst fra et leserperspektiv)

• Gi uspesifisert kritikk, à la «dette er uklart»
• Heller: Jeg skjønner ikke helt hva du mener her 
• Mener du x, eller y?
• Da skjønner studenten at hen skal mene noe, ikke bare vise at hen har lest  

• Peke på alle mangler og feil
• Velge ut HOCS for å fremme faglig forståelse
• LOCs bare hvis de er veldig forstyrrende  

• Gjøre jobben for studenten 



Tre prinsipper for å gi tilbakemeldinger

1. Innta et leserperspektiv 

2. Join & add (speiling med stillasbygging) 

3. Stille spørsmål 



1. Leserrespons

Som leser blir jeg nysgjerrig på … 

ønsker jeg å lese mer om … 

blir jeg usikker på … 

for å forstå x trenger jeg å vite mer om y

→ Leserperspektiv gjør relasjonen mer symmetrisk 



2. Join & add (speiling & stillasbygging) 

Støtte det studenten har fått til (join)

Reformulere med ønskede fagtermer (speile), 

legge til noe som peker ut retningen videre (stillasbygging)

→ Studenten skjønner hvor hen skal, og får selvtillit, mestringsfølelse, 

motivasjon til å jobbe videre på egen hånd 

→ Forhåpentligvis også (meta-)ferdigheter som kan overføres til nye 

oppgaver 



3. Åpne spørsmål

«Hva er det du ønsker å finne ut av her?»

«Hvordan vil du gå videre for å …»

«Hvordan kan du underbygge, støtte, undersøke …»

«Hva syns du selv [om teksten]?»

«Hva blir neste skritt?»

→Åpne spørsmål gjør at vi må tenke 

Tips: Hvis du sterkt ønsker å gi råd, prøv å formulere det som spørsmål 



Og en øvelse: 

Hva skriver du om? 

Jeg skriver om ______ 

Hva vet du ikke om emnet / hva ønsker du å finne ut? 

Jeg ønsker å finne ut hva/hvordan/hvorfor ________

Hvorfor skal leseren din bry seg om dette? 

For å hjelpe leseren min til å forstå __________



www.sokogskriv.no

http://www.sokogskriv.no/


Spørsmål eller kommentarer? 


