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Metodiske tips for skriveferdigheten

«Skriveverkstedet» er et hefte med 30 metodisk 
uavhengige og enkle tips til trening av skrive- 
ferdigheten i engelsk- og fremmedspråkunder- 
visningen. Tipsene er utformet slik at elevene 
og læreren skal kunne ta dem i bruk med få 
forberedelser, samtidig som de kan tilpasses til  
ulike situasjoner, ferdigheter og behov. Selv om 
heftet først og fremst fokuserer på skriveferdig- 
heten, inneholder også mange av aktivitetene 
forskjellige tilnærminger til språklæring. Elevene 
vil måtte lytte, lese og snakke underveis og ikke  
minst samarbeide med andre medelever. 

Det har vært et mål for oss at denne didaktiske 
verktøykassen skal hjelpe elevene med å skape 
egne tekster med eget språk og, i mange tilfeller, 
med mulighet til å jobbe taktilt. På denne måten 
ønsker vi å bidra til mer motivasjon og dermed 
til bedre læring. Gjennom morsom, annerledes 
og utfordrende bruk av penn, papir og tastatur 
vil vi motivere elever og lærere til å utvikle skrive-
ferdigheten på nye måter for så å lære engelsk og 
fremmedspråk. 

«Skriveverkstedet» er det tredje heftet i  
Fremmedspråksenterets serie med metodiske tips 
og følger i samme stil som Fremmedspråksenterets 
hefte for lesing «Det er verdt å lese» og heftet for 
muntlige ferdigheter «Med tunga på glid og ørene 
på stilk».  

I Fagfornyelsen slås det fast at de grunnleggende 
ferdighetene fortsatt vil være en viktig del av  
engelsk og fremmedspråkfaget. Uansett hvilket 
språk elevene skriver på, er det viktigst at tekst-
ene deres kommuniserer et innhold som  
uttrykkes gjennom alt fra korte og enkle til lengre 
og mer komplekse tekster. Denne utviklingen 
«innebærer også et gradvis bredere ordforråd, 
flere språklige strukturer og hensiktsmessig bruk 
av hjelpemidler» (LK20 fremmedspråk). Målet 
med dette heftet er at elevene skal oppnå denne 
kompetansen gjennom varierte og engasjerende 
aktiviteter.

Tipsene er delt inn i tre kategorier: «Jobbe med 
bilder», «Skrive korte tekster» og «Skrive lengre  
tekster», men kategoriene er kun ment som en 
generell rettesnor og mange av forslagene kan 
tilpasses og forandres etter elevenes og lærerens 
ønske og behov. Alle aktivitetene i dette heftet 
foreligger også digitalt på Fremmedspråksenterets 
nettsider.

Vi håper at «Skriveverkstedet» vil motivere elever 
og lærere til å ha det gøy med skriving i engelsk 
og fremmedspråk og bidra til å utvikle en skap-
ende og selvstendig skriveferdighet hos alle.

Halden, 19. august 2019
Natali Seguí Schimpke og Øystein N. Øksenvåg,
Fremmedspråksenteret
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Jobbe med bilder 

skriftlig

Elevene skriver en sammenhengende tekst med 
utgangpunkt i et bilde som læreren har tatt med. 
Teksten må inneholde svar på en rekke spørre-
ord. Bildet kan gjerne ha tematisk relevans i 
forbindelse med historiske og kulturelle aspekter 
i målspråkområdene. Elevene jobber individuelt.

Tidsbruk: 
60 – 90 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Læreren forklarer først bruk av spørreord
 og fokuserer på ordstilling i spørsmål og svar. 
•   Deretter viser læreren et relevant bilde og 
 oppmuntrer elevene til å bruke spørreord 
 på målspråket. Elevene noterer så 
 spørsmålene sine. 

•  Læreren skal prøve å svare på alle spørs-
 målene han/hun får stilt av elevene.  
• Etter at elevene har notert svarene til spørs-
 målene sine, kan de begynne å skrive en 
 sammenhengende tekst som er knyttet 
 til bildet.

Tilpasning:
Læreren kan også be elevene ta med sine 
egne bilder, gjerne innenfor et tema som er 
gitt på forhånd, og aktiviteten kan dermed 
gjøres om til en gruppeaktivitet. I stedet for at 
elevene stiller spørsmålene til læreren, stiller 
de hverandre spørsmål. Resten av aktiviteten 
gjennomføres som beskrevet ovenfor.

Spør om bildet 

Elevene jobber i grupper. Hver gruppe får et 
bilde som de må beskrive med stikkord. Der-
etter sendes stikkordene til neste gruppe som 
skal skrive en beskrivende tekst basert på disse 
stikkordene.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Klassen deles i grupper på tre-fire elever. 
 Hver gruppe får utdelt et bilde som de ikke 
 får vise til de andre gruppene. Elevene 
 begynner med å beskrive bildet muntlig. 
 Stikkord noteres underveis. 

• Når elevene har samlet nok stikkord, sender 
 de arket videre til en annen gruppe som 
 skal beskrive bildet (som de ikke får se!) ut 
 fra stikkordene de har fått. 
• Bildene og de beskrivende tekstene blir 
 til slutt hengt opp ved siden av hverandre 
 i klasserommet. Hvor godt stemmer 
 beskrivelsene med bildene? 

Beskriv bildet ved hjelp av stikkord 
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Jobbe med bilder  

skriftlig

Et figurdikt er et sett med ord som danner en 
figur om hva diktet handler om. Diktet skaper 
på den måten et visuelt bilde og en visuell poesi.  
Vanskelighetsgrad til denne aktiviteten vil henge 
sammen med tema man velger å visualisere.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.  

Forslag til gjennomføring:
• Lærer og elever velger sammen et tema for 
 figurdiktet. Temaet bør være kjent for elevene 
 slik at de kan bruke et ordforråd som de 
 behersker (musikk, sport, vennskap m.m.).
• Elevene skal så skrive et dikt eller en tekst om 
 tema samtidig som de gir innholdet en 
 relevant visuell støtte. Det vil si at diktet skal 
 representere en figur eller et bilde som er i 
 tråd med det utvalgte temaet. 

Figurdikt  
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Jobbe med bilder

skriftlig

Dette er en variant av “Gjendiktning: Blackout 
poetry”. Elevene klipper eller kopierer ord og 
uttrykk fra ukeblad- og avistekster og kombi-
nerer disse for å skrive et dikt eller en kort tekst. 

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Læreren tar med aviser, magasiner, uke-
 blader eller tar kopier fra tekster i læreboka.

• Elevene jobber individuelt, i par eller i 
 grupper og får i oppgave å skrive en tekst, 
 enten valgfritt eller innenfor et gitt tema.  
 Oppdraget er å finne ord og uttrykk til-
 knyttet valgt tema, klippe disse ut fra 
 kildene, for deretter å sette dem sammen 
 og lime de inn på et ark slik at de danner 
 et dikt. Læreren kan eventuelt spesifisere 
 antall ord og setninger elevene skal bruke.
• Ferdigskrevne dikt kan leses høyt i klassen 
 og henges på veggen.

Collagedikt 

Dette er en variant av tipset «Beskriv bildet ved 
hjelp av stikkord». I denne aktiviteten får elevene 
et bilde som de må beskrive med en sammen-
hengende tekst og sender beskrivelsen videre 
til en annen gruppe som skal tegne/male bildet 
med utgangspunkt i teksten de har fått.

Tidsbruk: 
45-60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Klassen deles i grupper på tre-fire elever. Hver 
 gruppe får utdelt et bilde som de ikke får vise 
 til de andre gruppene. Elevene beskriver 
 bildet ved hjelp av stikkord. 

•  Når elevene har samlet nok stikkord, lager 
 de en riktig og tydelig beskrivende tekst av 
 bildet.
•  Denne teksten sendes videre til en annen 
 gruppe som bruker beskrivelsen til å tegne/
 male en kopi av bildet uten å få sett det.
•  Bildene og kopiene blir hengt opp ved siden 
 av hverandre i klasserommet. Hvor godt 
 stemmer beskrivelsene med bildene?

Fra et bilde til et annet
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Jobbe med bilder

skriftlig

Elevene jobber med en tekst fra ukeblad, avis, 
magasin eller kopier fra læreboka. I stedet for å 
skrive tekst stryker de ut ord og setninger. Det 
som står igjen skal utgjøre et meningsfullt dikt 
eller en mikrotekst. Elevene jobber individuelt.

Tidsbruk: 
45 - 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Læreren tar med aviser, magasiner, ukeblader 
 eller tar kopier fra tekster i læreboka.
• Elevene jobber individuelt og får i oppgave å 
 stryke ut ord og setninger for å skape et dikt.
• De ferdigskrevne diktene kan henges opp i 
 klasserommet.
• Diktene kan også være temabasert.

Gjendiktning: Blackout-poetry 

Still Burning

BY GERALD STERN

Me trying to understand say whence

say whither, say what, say me with a pencil walking,

say reading the dictionary, say learning medieval

Latin, reading Spengler, reading Whitehead,

William James I loved him, swimming breaststroke

and thinking for an hour, how did I get here?

Or thinking in line, say the 69 streetcar

or 68 or 67 Swissvale,

that would take me elsewhere, me with a textbook

reading the pre-Socratics, so badly written,

whoever the author was, me on the floor of

the lighted stacks sitting cross-legged,

walking afterwards through the park or sometimes

running across the bridges and up the hills,

sitting down in our tiny diningroom,

burning in a certain way, still burning.



8

Skriving i engelsk og fremmedspråk

Skrive korte tekster 

skriftlig

Hvordan ser elevene på framtiden? Elevene skal 
gi uttrykk for framtidsforestillingene sine ved å 
fylle ut en enkel mal på målspråket samtidig 
som de øver på enkle ordklasser. 

Tidsbruk: 
15 - 30 minutter.

Forslag til gjennomføring:

•  Læreren skriver malen på målspråket på tavla.
• Elevene kopierer malen og skriver et 
 passende verb, substantiv eller adjektiv der 
 disse best passer til. 
• Diktene kan leses høyt. Klassen kan evt. 
 snakke om hverandres dikt.

Tilpasning:
Tipset åpner for at man kan endre subjektet 
ved å kopiere svarene til en medelev, par eller 
grupper, og skrive dem om i riktig person.  
Elevene som ønsker det kan skrive sine framtids-
dikt uten mal og bruke mer komplekse setnings-
strukturer. 

Framtidsdikt 

Elevene bruker modelltekster til å bli kjent med 
teksttypen mikrotekst og skrive egne seksords- 
noveller, twitternoveller, haiku eller mikrodikt. 

Tidsbruk:
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Læreren presenterer ulike typer eksempel-
 tekster, og i fellesskap gjennomgås 
 kjennetegnene. 
•  Elevene setter seg deretter i par eller indi-
 viduelt og skriver sine forslag til mikro-

 tekster. Tema for mikrotekstene kan avtales 
 på forhånd. Her kan elevene velge om de 
 ønsker å skrive seksordsnovelle, twitter-
 novelle, haiku eller mikrodikt.

Tilpasning:
Elevene kan også utfordres på at alle skriver om 
samme tema, men med forskjellige lengde. For 
eksempel fra 6 ord, til 140 eller 280 tegn. Etterpå 
kan tekstene sammenlignes og tolkes i fellesskap. 
Hva har lengden å si for ordvalg og hvordan de 
forskjellige tekstene blir tolket og forstått?

Skrive mikrotekster

jeg er 

jeg ser 

jeg hører 

jeg føler 

jeg er 

jeg frykter  

jeg vil  

jeg skal 

jeg er 
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Skrive korte tekster 

skriftlig

Dette er en variant av tipset «skrive mikrotekster». 
I denne aktiviteten oppfordres elevene til å opp-
summere en film, serie eller bok med bare én 
setning. Elevene jobber individuelt.

Tidsbruk: 
15 - 30 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Klassen lager en liste over filmer, serier og 
 bøker de har lest/sett på tavla. 
• Deretter får alle i oppgave å lage opp-
 summeringer av dem. Det er kun lov å 
 skrive én setning om hver film/serie/bok 
 som de kjenner. Elevene kan skrive så 
 mange setninger som de rekker. 

• Når alle er ferdige kan de forskjellige 
 forslagene sammenlignes og de beste opp-
 summeringene kan kåres.

A short person went to a bad place and 
destroyed a magic ring for some reason.

Un homme tétraplégique embauche un 
assistant personnel très spécial.

世界最大的船沉了.

Muchas personas luchan todo el tiempo con
espadas láser. 

Ein kranker Mann stellt selbst viele Drogen 
her und stirbt später an Krebs. 

Spoiler-alert

Denne aktiviteten er en variant av «Klagebrev» og 
«Produktanmeldelse» (se: Skrive lengre tekster). 
Elevene lager en kort reklametekst for et produkt 
eller oppfinnelse fra målspråkområdene og finner 
på sine egne slagord. Elevene jobber i par eller 
mindre grupper.

Tidsbruk: 
45 - 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Klassen bestemmer seg i fellesskap for en 
 rekke produkter eller kjente oppfinnelser fra 
 målspråkområdene.
•  Produktene eller oppfinnelsene kan for 
 eksempel være knyttet til mat, reiser, kultur-
 opplevelser eller forbruksvarer. 
•  Elevene får i oppgave å skrive korte tekster 
 som presenterer produktet eller oppfinnelsen
  med et tilhørende slagord.
•  Reklamene presenteres i klassen.

Reklametekst 
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Skrive korte tekster 

Brettspill
Elevene oversetter et brettspill.

Tidsbruk: 
60 – 120 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Læreren tar med flere forskjellige passende 
 brettspill. Klassen deles inn i par eller 
 mindre grupper. Hvert par eller gruppe får 
 utdelt et brettspill og må oversette spillkort 
 og eventuelt instruksjoner fra norsk til mål-
 språket. Forslag til brettspill er Monopol, 
 Alias, eller andre brettspill som er mer eller 
 mindre tekstbaserte.

• Når oversettelsene er ferdige kan elevene 
 spille spillene med hverandre på 
 målspråket.
• I noen spill vil det være naturlig å tilpasse 
 brikker, kort, tema eller geografi til mål-
 språkområdene.

Tilpasning:
Aktiviteten kan gjennomføres som et større 
prosjekt hvor klassen deles i flere grupper og 
samarbeider om en grundig oversettelse av 
ett brettspill. Hver gruppe har da ansvar for en 
bestemt del (regler, kort, instrukser m.m.). 

skriftlig

Elevene stiller og besvarer anonyme spørsmål 
om relevante tema.

Tidsbruk: 
15 – 30 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Hver elev skriver et personlig spørsmål 
 på en lapp, gjerne basert på tema som 
 klassen har jobbet med, alt fra hobbyer til 
 språklæring.

•  Læreren samler inn lappene, leser raskt  
 gjennom dem og fjerner eventuelle 
 upassende spørsmål.
•  Klassen deles i mindre grupper som får 
 utdelt minst to spørsmål. Alle spørsmålene 
 skal besvares skriftlig.
•  Gruppene leser opp spørsmålene og 
 svarene sine høyt i klassen.

Anonym rådgiving
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Skrive korte tekster

skriftlig

Elevene samarbeider i par eller i grupper på fire 
om å skrive annenhver setning av en sammen-
hengende fortelling på et A4-ark som er brettet 
som et trekkspill. 

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Elevene arbeider sammen i par eller i 
 grupper på fire. Hvert par/hver gruppe får 
 i oppgave å brette et A4-ark som et 
 trekkspill åtte ganger (hver brett er ca. en   
 tommel bred). Det gir 5 bretter man kan 
 skrive på (se illustrasjonen nedenfor). Hver 
 brett i «trekkspillet» representerer én del av 
 en fortelling som elevene skal skrive. 
• På den første bretten (som er synlig for hele 
 klassen) skriver man en felles introduksjon 
 à la «Det var en gang …».

• Deretter fortsetter den første eleven å 
 skrive fortellingen på brett nr. 2 med én 
 eller flere helsetninger. Hver brett 
 begynner med en setningsstarter som 
 eleven må forholde seg til og som læreren 
 har skrevet på forhånd på tavla. Eksempel- 
 vis kan brett nr. 2 starte med «En dag …»; 
 brett nr. 3 med «Plutselig»; brett nr. 4 med 
 «Senere» og brett nr. 5 «Til slutt».
• Når elevene er ferdig med å skrive sin del er 
 det nestemann sin tur på neste brett. Det 
 hver elev skriver er ikke synlig for 
 nestemann. 
• Slik fortsetter aktiviteten fram til de åtte 
 brettene blir ferdig skrevet. 
• Til slutt bretter man ut arket og tekstene 
 leses opp i klassen. 

Tilpasning:
Det mest naturlige vil være at fortellingen blir 
en «crazy» historie. På den måten kan man be 
hver gruppe om å skrive en ny fortelling med 
alle elementene fra hver brett på en bedre, 
sammenhengende måte. 

Trekkspillfortelling

1

2

3

4

5
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Skrive korte tekster 

skriftlig

Dette er en variant av «Trekkspillfortelling». 
Elevene samarbeider om å fortelle videre på 
hverandres historier. Elevene jobber i par eller 
i mindre grupper.

Tidsbruk: 
30 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Elevene får 3-5 minutter til å starte å skrive en 
 historie, gjerne fra et gitt tema, eller et bilde. 
 Etter tiden er ute roterer historiene i en stor 
 sirkel rundt om i hele klassen til neste gruppe 
 som må lese dem og fortsette historiene. 
•  Slik fortsetter stafetten til historiene er 

 kommet helt rundt og hver historie er 
 kommet tilbake til den gruppen som startet 
 den. Deretter leses historiene opp i klassen.
•  Aktiviteten kan også gjennomføres som en 
 sprint hvor gruppene for eksempel kun skriver 
 én setning hver.

Tilpasning:
Dersom man vil strukturere aktiviteten mer kan 
man sette like mange kriterier som det er grupper. 
Lager man fem grupper kan man eksempelvis 
følge følgende framgangsmåte: 
Åpningssituasjon - utvikling - første vende-
punkt - andre vendepunkt - avslutning.      

Skrivestafett  

Elevene plukker en historie fra hverandre ved å 
erstatte adjektivene.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter. 

Forslag til gjennomføring:
• Elevene jobber individuelt eller i par. De får 
 10-15 minutter til å skrive en kort beskrivelse  
 av en person eller et sted. 
•  Deretter sendes teksten til neste gruppe i 
 rommet. Gruppen får deretter beskjed om 

 å skrive av teksten, men å fjerne alle 
 adjektiv og sette inn et tomrom. Denne nye 
 teksten vises til læreren for å sjekke at den 
 er riktig og sendes så til neste gruppe som 
 må forsøke å gjenskape originalen så godt 
 de kan ved å fylle inn passende adjektiv.
• Til slutt roterer teksten tilbake til utgangs-
 punktet, og både originalen og kopien 
 leses opp høyt i klasserommet og sammen-
 lignes.  

Omvendt adjektiv-fortelling 
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Skrive korte tekster

skriftlig

Elevene skriver fortellinger eller dikt hvor de 
bytter ett og ett ord i setningen. 

Tidsbruk: 
15 - 30 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Elevene starter med å velge en av flere 
 setninger som lærere skriver på tavla. 
 Deretter skal de kopiere setningen, men 
 bytte ut ett ord for hver ny linje. 
•  For eksempel kan læreren starte med å skrive: 
 «I have been to Paris» eller «Ich habe das». 
•  Læreren kan sette kriterier for hvor langt 
 diktet skal være og hva som skal forandres. 
 For eksempel kan diktet være minimum 
 seks linjer og må inneholde forandring 

 av personlig pronomen, verb, adjektiv, 
 substantiv og lignende.

I have been to Paris
I have been to New York
I have been to your house
You have been to your house
You have been waiting
I have been waiting
I have been crazy

Ich habe das
Ich weiß das
Du weißt das
Du weißt was?
Du sagst was?
Du sagst Entschuldigung

Ett ord om gangen
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Skriving i engelsk og fremmedspråk

Skrive korte tekster

skriftlig

Elevene konkurrer mot hverandre i grupper 
om å oversette enkeltsetninger fra norsk til 
målspråket.

Tidsbruk: 
15 – 30 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Elevene deles inn i fire til seks grupper som 
 får hver sin startplass på forskjellige steder i 
 klasserommet.
•  Lærer henger ett stort svarark per gruppe 
 lengst mulig unna startplassen.

•  Læreren sier en setning på norsk.
•  Gruppene skal diskutere setningen og 
 sende én representant for å skrive svaret på 
 svararket. 
•  Læreren kontrollerer om svaret er riktig. 
 Hvis det er feil må representanten løpe 
 tilbake til gruppa og diskutere videre. Første 
 gruppe til å skrive riktig svar får et poeng.
•  Alle elevene på gruppa må svare etter tur.

Oversettelseskonkurranse 
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Skrive lengre tekster

skriftlig

Elevene blir informert om at bestemte gjen-
stander som de er godt kjent med har valgt å 
streike. Aktiviteten er todelt. I første omgang 
skal elevene skrive en tekst hvor de beskriver 
hvordan streiken har påvirket dem. I den andre 
delen får elevene i oppdrag å skrive en ny tekst 
ut ifra gjenstanden sitt perspektiv. Elevene kan 
jobbe individuelt, i par eller i små grupper. 

Tidsbruk: 
45 - 90 minutter.

Forslag til gjennomføring: 
DEL 1
•  Elevene blir informert om at bestemte 
  gjenstander har valgt å streike. Ta gjerne 
  med gjenstandene til klasserommet slik 
  at elevene kan leve seg inn i aktiviteten og 
  be elevene velge én av dem. Velg gjerne 
  gjenstander som kan brukes i sammen-
  heng med kjente temaer og kjent 
  vokabular for elevene (alt fra husnøkkel til 
  mobiltelefon). 

•  Læreren oppfordrer elevene til å skrive 
  noen stikkord / lage et tankekart om gjen-
  standen (hva brukes den vanligvis til, hva 
  betyr den for eleven, hvordan påvirker det 
  eleven at gjenstanden har valgt å streike 
  m.m.).
•  Elevene skriver en sammenhengende tekst 
  på målspråket hvor de inkluderer alle 
  punktene fra tankekartet. Teksten må vise 
  elevenes perspektiv og ikke gjenstandens 
  perspektiv. 

DEL 2
•  Tekstene blandes og deles ut til andre 
  elever/grupper. Disse får nå i oppdrag å 
  skrive en ny tekst ut ifra gjenstandens 
  perspektiv. Hvorfor valgte gjenstanden å 
  streike? Elevene kan gjerne skrive i 1. person.
•  Avslutningsvis kan man sammenligne 
  tekstene og lese dem høyt i klassen.

Jeg streiker! 
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Skrive lengre tekster

skriftlig

Elevene jobber individuelt eller i par og 
beskriver «arbeidsdagen» til en superhelt.

Tidsbruk: 
90 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Elevene velger et passende navn som er 
 i samsvar med superheltens egenskaper og 
 beskriver utseende og personligheten til 
 superhelten.

• Deretter skal de beskrive superheltens dag.
• Til slutt kan de beskrive hvordan super-
 heltens er når han/hun er en vanlig person.
• Elevene kan gjerne tegne superheltene 
 sine og presentere dem foran klassen. 

Tilpasning:
På høyere nivåer kan elevene trene på bruk av 
fortid for å beskrive hvordan superhelten fikk 
sine superegenskaper.

Superheltens dag  
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Skrive lengre tekster

skriftlig

Elevene dokumenterer språkferdighetene sine og 
reflekterer over egen språklæring ved å skrive 
en tekst til sitt fremtidige jeg på målspråket. 
Tekstene oppbevares i en bestemt tidsperiode, 
helt til man ønsker å lese dem på nytt. Elevene 
får så i oppdrag å skrive en ny tekst basert 
på samme tema. Elevene ser og vurderer 
egen progresjon ved å sammenlikne den nye  
versjonen med den opprinnelige.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Læreren introduserer tanken bak opp-
 legget: Tidskapselen er en lukket gjenstand 
 (eske, kiste, konvolutt eller lignende) der 
 man oppbevarer tekster for at de senere 
 skal kunne tas frem.

• Elevene kan skrive en kort tekst om et gitt 
 tema. Elevene kan også skrive en vurdering 
 av egen språklæring og sitt eget språklige 
 nivå, sine ambisjoner og hvor flinke de tror 
 de kommer til å være når de åpner tids-
 kapselen.
• Når tidskapselen tas fram igjen senere i skole-
 året må elevene rette opp eventuelle feil de 
 finner. Deretter kan de fortsette på teksten.

Tilpasning:
Elevene kan også skrive et brev og «sende det 
tilbake i tid», altså et brev til sitt gamle jeg og 
fortelle om hva de har lært og hva de har gjort 
i løpet av tiden som har gått, og om hva de 
synes om sitt gamle jeg sine språkferdigheter.

Tidskapselen

Elevene tar utgangspunkt i seks ord med samme 
forbokstav for å beskrive en reise. Elevene jobber 
individuelt. 

Tidsbruk: 
60 – 90 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Læreren sier en bokstav.
• Deretter skal elevene hver for seg finne ett 
 ord som begynner på denne bokstaven til 
 følgende kategorier (land/by – plagg – ting 
 – mat/drikke – merke – artist/kjendis).
• Etter en viss avtalt tid hører man hva alle 

 har svart. Elevene som ikke har fylt ut alle 
 kategoriene kan låne ord fra andre.
• Elevene tar utgangspunkt i de seks ordene 
 for å skrive om et sted de kunne tenke seg å 
 reise til (eller en reisedagbok). Alle ordene 
 skal brukes.

Tilpasning:
Elevene som ønsker det kan argumentere 
for og imot ulike gjenstander fra kategoriene  
ovenfor som bør eller ikke bør være med på 
reisen. På høyere nivåer kan elevene beskrive 
i fortid en reise de har gjort med samme krav 
om å inkludere alle ovennevnte kategoriene.  

En reise med lite bagasje
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Skrive lengre tekster

skriftlig

Dette er et skriveprosjekt som går over lengre 
tid hvor elevene skriver om seg selv i en blogg. 
Elevene bearbeider temaer, ord og begreper 
og samler tekster om temaer som de skal 
beherske (familie, interesser m.m.). Bloggen 
åpner opp for å se progresjon i faget og etter 
hvert som elevene lærer nye ord, begreper og 
språklige strukturer kan de gå tilbake til be- 
arbeidede temaer og evt. rette språket og 
bygge opp med nytt kunnskap. Prosjektet er 
digitalt og kan for eksempel inneholde bilder  
av elevene, avatarer, videoer, sanger m.m. 
Elevenes blogger kan være åpne eller lukede.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter, over flere måneder eller ett 
eller flere skoleår.

Forslag til gjennomføring:
•  Prosjektet starter med å opprette en blogg 
 e.l. Elevene kan gjerne lage sin egen avatar 
 eller illustrere på andre måter for å ikke 
 måtte laste opp egne bilder. 
•  Bloggen skal bestå av ulike temaer som 
 fokuserer på hva elevene jobber med i 
 faget (personlige opplysninger, presen-
 tasjon av familien sin, hobbyer og 
 interesser, yndlingsmusikk, beskrivelse av   
 en person man liker, m.m.).
• I tråd med feiringer/høytider man 
 jobber med i faget kan elevene forklare 
 skriftlig hvordan de opplever disse (påske, 
 jul, karneval osv.). 
•  Der hvor det er relevant kan elevene laste 
 opp (egne) videoer, bilder, sanger m.m. Her 
 er det viktig å utforske og tenke kritisk over 
 bruk av kilder og opphavsrett. 

Min blogg 

En kassalapp forteller både noe om hva som 
ble kjøpt, samt hvor og når. Kunden, derimot, 
er ute av bildet. Elevene kan dikte opp kunden 
og beskrive for eksempel levesett og vaner. 
Med utgangspunkt i kvitteringen kan elevene 
slippe fantasien løs samtidig som de henter ut 
kunnskap om priser og evt. generelle vaner og 
levevilkår i målspråkområdene.

Tidsbruk:
 45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Lærer tar med en eller flere kassalapper på 
 målspråket.  

•  Elevene jobber i par. Parene får en kassa-
 lapp som skal være utgangspunkt for å 
 dikte opp en person de skal beskrive. 
 Punktene elevene bør ha med kan være: 
 kjønn, alder, sivilstand, yrke, beskrivelse av 
 innkjøpte produkter og grunnen til innkjøpet. 
•  Ferdigskrevne tekster kan leses høyt i 
 klassen og diskuteres.

Tilpasning:
Elevene som ønsker det kan utdype beskrivelsen 
og skrive om levesettet til personen og fortelle 
om resten av personens dag. 

Kvitteringsidentitet 
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Skrive lengre tekster

skriftlig

Elevene jobber i par eller i små grupper for 
å skrive en historie basert på forskjellige 
kategorier av innhold som bestemmes av et  
terningkast. Innholdet kan på forhånd 
velges av læreren eller av klassen i felleskap.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring: 
• Lærer lager en tabell som består av fem 
 kolonner og syv rader på tavla (se illustra-
 sjonen nedenfor). Hver kolonne inneholder 
 eksempelvis en historiefigur, et sted, en 
 hendelse og en gjenstand. Radene viser 
 øynene til terningen (fra 1 til 6). Lærer og 

 elevene fyller ut malen sammen.  
• Klassen deles i par eller i små grupper. Hver 
 gruppe får en terning.
• Terningen kastes og elevene velger minst 
 ett element fra raden for å skrive en tekst.   
 Terningen kastes etter tur og elevene må 
 prøve å skrive en sammenhengende tekst. 
• Ferdigskrevne historier kan leses høyt i 
 klassen. 

Tilpasning:
På høyere nivåer kan elevene skrive historien i 
fortid. Dersom man ikke ønsker å jobbe med 
eventyr/fortellinger er det bare å bytte på inn-
holdet i kolonnene (eksempelvis person/yrke; 
hendelse/problem; sted).

Kast terningen og skriv

historiefigur sted hendelse gjenstand

historiefigur sted hendelse gjenstand
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Skrive lengre tekster

skriftlig

I denne aktiviteten inntar elevene rollen som 
journalist og kjendis. Målet er å skrive en artikkel 
i et ukeblad (eller et innlegg på en kjendisblogg). 

Tidsbruk: 
90 – 120 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Elevene deles opp i par. De velger selv 
 hvilken kjendis som skal bli intervjuet og 
 hvilket ukeblad (eller hvilken blogg) 
 intervjuet blir publisert i. Kjendisen må 
 være fra målspråksområdene.
•  I neste skritt må elevene formulere spørsmål 
 til intervjuet og sette seg inn i kjendisens 
 liv. Elevene bestemmer selv hva intervjuet 

 skal handle om. Elevene må gjerne la seg 
 inspirere av ukeblader som læreren har tatt 
 med (eller av blogger de finner fram til selv).
•  Når spørsmålene er klare, inntar den ene 
 eleven journalist- og den andre eleven 
 kjendisrollen. Selve intervjuet foregår 
 muntlig i første og andre person (og evt. 
 med høflig tiltaleform), og journalisten 
 noterer svarene til kjendisen i stikkordsform. 
 Deretter renskrives intervjuet av begge 
 elevene i samarbeid i tredje person.
•  Intervjuene leveres inn til læreren eller 
 henges opp i klassen.

Kjendisintervju 

Elevene skriver et klagebrev på et produkt de 
ikke er fornøyde med. Elevene jobber individu-
elt, i par eller i små grupper.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Læreren forklarer oppgaven: Elevene har 
 kjøpt et produkt eller en tjeneste som de 
 ikke er fornøyde med, og de bestemmer 
 seg for å klage. Klassen kan i fellesskap lage 
 en liste på tavla over produkter og tjenester 
 fra målspråkområdene som de ønsker å   
 klage på, og hvorfor.
•  Produktene kan for eksempel være knyttet  
 til mat, reiser, kultur eller forbruksvarer. 

•  Klagebrevet som skrives må være saklig og 
 begrunnet, og elevene må beskrive hvorfor 
 de ikke er fornøyde.
•  Før aktiviteten starter har læreren og 
 klassen en brainstorming på relevante ord 
 og uttrykk som passer til de forskjellige 
 produktene.
•  Klagebrevet kan være formelt eller uformelt, 
 for eksempel formet som et innlegg på 
 nettsider eller sosiale media. 
•  Elevene kan senere få i oppgave å skrive 
 svar på hverandres klager.

Klagebrev 
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Skrive lengre tekster

skriftlig

Dette er en variant av «Klagebrev», hvor elevene 
anmelder et produkt. Dette tipset åpner for å 
bruke produkter fra målspråkområdene slik at 
elevene lærer samtidig noen kulturelle aspekter. 
Tipset passer fint sammen med “Klagebrev” 
og “Reklametekst” . Elevene jobber i par eller 
mindre grupper.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
• Klassen bestemmer seg i fellesskap for en 
 rekke produkter eller oppfinnelser fra 
 målspråkområdene.

• Produktene eller oppfinnelsene kan for 
 eksempel være knyttet til mat, reiser, kultur
 opplevelser eller forbruksvarer. 
• Deretter får de i oppgave å skrive en kort 
 beskrivelse av produktet eller oppfinnelsen, 
 om de likte dem og om de vil anbefale andre 
 å kjøpe dem. 
• Avslutningsvis kan de gi produktet eller opp-
 finnelsen en karakter.  

Produktanmeldelse

Elevene skriver om deler av biografien til en kjent 
person eller en kjendis fra målspråkområdene. 

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring: 
• Klassen foreslår i fellesskap en rekke kjente 
 personer fra målspråkområdene som 
 skrives på tavla. Elevene deles inn i par 
 eller grupper og de velger selv hvilken 
 person de ønsker å skrive om. 
•  Elevene henter en biografisk tekst om 
 personen.

• Elevene må deretter forandre navnet til 
 personen. Bortsett fra det kan de endre så
  mange personopplysninger og annen 
 informasjon som de ønsker. 
• Evt. kan læreren sette kriterier, som for 
 eksempel fem setninger med original 
 informasjon og fem setninger der
 informasjonen er forandret av elevene.
• Når biografiene er ferdig skrevet kan 
 gruppene bytte biografier og forsøke å
  gjette hvilke personer de andre gruppene
  har omskrevet.

Å pynte på sannheten 
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Skrive lengre tekster

skriftlig

I denne aktiviteten oppfordres elevene til å 
bruke fremtidsformer for å skrive et brev til sitt 
yngre jeg om de viktigste hendelsene som de 
kommer til å oppleve fram til dagen i dag. 

Tidsbruk:
45 – 60 minutter. 

Forslag til gjennomføring: 
•  Hver elev går tilbake i tid, til barndommen 
 sin og skriver noen stikkord om de viktigste 
 tingene de husker som de har opplevd   
 fram til i dag.
•  Deretter skriver de en sammenhengende 
 tekst til sin yngre jeg ved å bruke fremtids - 

 former (eksempelvis: Kjære Martin, du 
 kommer til å lære å sykle når du er seks år. 
 En dag kommer du til å falle veldig stygt ...). 
•  De ferdigskrevne tekstene kan evt. leses 
 høyt i klassen.

Tilpasning:
I stedet for å skrive om fortiden kan elever også 
velge å skrive om fremtiden med samme metode 
og fremgangsmåte. På denne måten kan 
elevene vri på eventuelle negative opplevelser 
og i stedet fokusere på positive ting, håp og  
drømmer for fremtiden. 

Et brev til mitt yngre jeg 

Elevene foreslår 15 ord knyttet til et kjent tema 
som de etterpå skal bruke for å skrive en sammen-
hengende tekst på målspråket. Siden elevene 
selv har valgt ordene, kan det være enklere 
for dem å skrive en sammenhengende tekst 
om temaet. Elevene kan jobbe individuelt, i par 
eller i små grupper.

Tidsbruk: 
45 – 60 minutter.

Forslag til gjennomføring:
•  Læreren skriver et tema på tavla som klassen 
 holder på med eller som er kjent for elevene.
•  Til sammen skal klassen velge 15 ord til-
 knyttet temaet. Disse 15 ordene er delt inn 

 i ulike kategorier som for eksempel: 
 substantiv, adjektiv og verb. Klassen og 
 læreren kan gjerne sette kriteriene i felleskap 
 og bli enige om alle ordene.  
•  Deretter får elevene i oppdrag å skrive en 
 sammenhengende tekst på målspråket. 
 Dette gjør de individuelt. Alle de 15 ordene 
 må brukes i teksten.

Tilpasning:
Læreren kan tilpasse oppgaven ved å foreslå 
ulike alternativer som er mer eller mindre  
kreative eller mer eller mindre åpne. 
Eksempelvis kan utgangpunktet være kun en 
tittel eller en mer konkret problemstilling.

Våre 15 ord
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