
 

ARBEID MED LESE- OG 
LÆRINGSSTRATEGIER I TINN 

KOMMUNE 
 

Inneholder alle læringsstrategiene fra 
planen + noen ekstra 
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Påstand-bevis 

Læresamtale 

VENN-diagram 

Prosessnotat 

BISON 

Lage overskrifter 

Læringslogg 

Bruke ordliste og 
oppslagsverk 

To-kolonne notater 

Nøkkelord 

VØL (VØSL) 

Vurdere forfatterens 
håndverk 

Kommoden 

Gjenfortelling 

Tankekart/ tegnekart 

Begrepskart 

LÆRINGS-
STRATEGIER 

1 2 3 4 5 6 7 

Lese- og læringsstrategier 
Noen lesestrategier vi 
jobber med: 
 
•Før-mens-etter 
•Skanne- letelese 
•Skumlese 
•Dybdelese – nærlese 
•Lineær lesing 
•Ikke-lineær lesing 
•Korlesing 
•Høytlesing 
•Ta notater mens man 
leser 
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ARBEID MED BEGREPER  

BEGREPER  - BEGREPER  - BEGREPER  - BEGREPER  - BEGREPER  - BEGREPER  - BEGREPER  - BEGREPER 

Ett nytt ord Som betyr… Som kan brukes 
i en setning… 

 
 

 
 

 
 

BRUK ARBEID 
MED BEGREPER 
for å øke 
forståelsen og 
ordforrådet 
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BEGREPSKART 

BEGREPSKART – BEGREPSKART – BEGREPSKART – BEGREPSKART – BEGREPSKART- BEGREPSKART 

KASSE-
ROLLE 

Synonymer: 
Kjele, gryte 

Kategori:  
kjøkkenutstyr 

Forklaring: 
 

Det er noe man lager mat i. 
 

Bruk ordet i en setning: 
 

Pappa koker poteter i en 

kasserolle. 

Illustrasjon: 
 
 

BRUK BEGREPSKART for å øke forståelsen 
og ordforrådet. 

Overskriftene kan endres for å passe det du vil forklare/lære. 
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TEGNEKART 

TEGNEKART – TEGNEKART – TEGNEKART – TEGNEKART – TEGNEKART – TEGNEKART - TEGNEKART 

SLIK LAGER DU ET 
TEGNEKART: 
•Tegn alt du kommer på som 
har med temaet å gjøre 

VINTER 
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KOMMODEN 

KOMMODEN – KOMMODEN – KOMMODEN – KOMMODEN – KOMMODEN – KOMMODEN - KOMMODEN 

Kan fra før: 

Har lært: 

Vil vite mer om: 

KOMMODEN BRUKES TIL å jobbe med en 
tekst før og etter lesing. Den hjelper å 

sortere det du kan fra før og det du har 
lært etter lesingen.  
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FORFATTERENS HÅNDVERK 

FORFATTERENS HÅNDVERK - FORFATTERENS HÅNDVERK - FORFATTERENS HÅNDVERK  

Før du leser:  
Leit etter hvordan denne teksten er utformet?  
•Se på bildene, bildetekstene 
•Innledningen 
•Siste avsnitt  
•Overskifter  
•Ord som er skrevet annerledes (NB-ord).   

Mens du leser:  
Legg merke til ord som binder sammen teksten 
og hjelper leseren videre.  
•Forsterkende ord: viktig, først og fremst, veldig, 
svært, mange, mest, osv. 
•Forklaringsord: derfor, fordi, siden, for 
eksempel, altså, dermed, nemlig, osv.  
•Motsetningsord: men, likevel, på den andre 
sida, sjølv om, osv. 
•Rekkefølgeord: først, så, deretter, dessuten, 
tilslutt, før, nå, for det første, for det andre, for 
det tredje osv.  
•Gjentagelser  

Etter du har lest:  
Leit etter tema for hvert avsnitt 
•Hva handler avsnittet om? Skriv gjerne 
nøkkelord.  

NB! Det er sjelden du finner alle typer spor i en og samme tekst! Hopp over de punktene du ikke 
finner, og gå videre til neste. Hvilken metode man velger og hvordan man modellerer er avhengig av 
alderstrinn og type tekst.. 
1. trinn  se på bildene, samtale om det de ser, hva vet vi frå før, se på overskriften  
2. trinn  som 1. trinn + hva er et avsnitt? Hvem har skrevet teksten?  
3. trinn  utvide til også å studere innledning og utheva ord   
4. trinn  som 3. trinn  og se på avslutning (siste avsnitt)  
5.-7.trinn  kan bruke alle metodene som nevnt ovenfor  
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VØL (VØSL/VØSLE) 

VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL – VØL- VØL – VØL 

For å oppnå effektiv læring har den 
seinere tids forsking vist at det å 
aktivisere bakgrunnskunnskap bidrar til 
mer effektiv læring.  
Den mest kjente læringsstrategien er 
VØL-skjema eller : VØSL og VØSLE.  

VET ØNSKER Å 
LÆRE 

HAR LÆRT 

 
 
 

VET ØNSKER Å 
LÆRE 

SLIK VIL JEG 
LÆRE DET 

LÆRT EVALUERING 
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NØKKELORD  

NØKKELORD – NØKKELORD – NØKKELORD – NØKKELORD – NØKKELORD – NØKKELORD - NØKKELORD 

SLIK SKRIVER DU NØKKELORD: 
 
•Finn de aller viktigste ordene i teksten 
•Ikke ta med for mange ord 
•Skriv nøkkelordene under hverandre 

I alle tekster er det noen ord 

som er ekstra viktige. De 

forteller mye om hva teksten 

handler om. Slike viktige ord 

kaller vi nøkkelord. 

 

Nøkkelord er et godt redskap 

til: 

•Å forstå forfatternes plan 

•Organisere opplysninger 

•Huske det man leser 

Å finne nøkkelord er en av de eldste og mest kjente læringsstrategiene i norsk skole. Den er ikke 
lett å beherske, ettersom mange elever strever med å finne de innholdsmettede ordene. De ender 
ofte opp med å notere altfor mange ord.Derfor kan det være lurt å begrense antall nøkkelord som 
elevene får bruke. 
Tips: 
• På kopier og i egne bøker: Strek under og skriv i margen 
• I skolebøker går det an å skrive nøkkelordene på post-it lapper og lime dem inn i margen 

”En liten nøkkel kan låse opp døra 
inn til et stort skattkammer. Et lite 
nøkkelord kan låse opp døra inn til 

hukommelsen.”  

10 



OPPSLAGSVERK 

OPPSLAGSVERK – OPPSLAGSVERK – OPPSLAGSVERK – OPPSLAGSVERK - OPPSLAGSVERK 

Oppslagsverk: 
Et sted du søker etter fakta opplysninger 
om ulike emner, enten digitalt eller i en 
bok (eks. leksikon og atlas). 
•De ulike emnene står alfabetisk etter 
hverandre. Først ord på A, så B osv.  
•I et oppslagsverk vil det stå oppslagsord 
både på venstre og høyre side. Slik blir 
det lettere for deg å bla raskere i 
oppslagsverket. På datamaskinen skriver 
du inn ordet i søkefeltet. 

Stikkordsregister: 
Stikkordsregister kan brukes til å leite 
etter emner i boka. 
Stikkordsregisteret er ordnet 
alfabetisk. Etter hvert stikkord vil det 
stå hvilken side du skal slå opp på i 
boka. Ofte bak i boka. 
 
Innholdsregister 
Ett innholdsregister viser en oversikt 
over hvordan boka er inndelt og 
hvilken side hver del eller hvert 
kapittel starter på. Ofte foran i boka. 
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ORDLISTE 

ORDLISTE – ORDLISTE – ORDLISTE – ORDLISTE – ORDLISTE – ORDLISTE – ORDLISTE - ORDLISTE 

Ordliste: 
En ordliste er sortert alfabetisk 
og finnes både digitalt og i 
bokform. 
En ordliste kan brukes til å slå 
opp ord for å: 
• Vite hvordan man skriver 
ordet (rettskriving), og bøyer 
ordet. 
• Vite hva et ord betyr.  
(Fremmedordbok eller 
synonymordbok ) 
•Vite hva ord heter på et annet 
språk eller hva ord på et annet 
språk betyr (eks. engelsk – 
norsk, norsk - engelsk ordbok) 
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TO-KOLONNE NOTATER 

TO-KOLLONE NOTATER - TO-KOLLONE NOTATER - TO-KOLLONE NOTATER  

BRUK TOKOLONNENOTAT NÅR DU … 

1. Skal få fram hovedpunkter og detaljer 

2. Navn – opplysninger 

3. Påstand – bevis 

4. Spørsmål - svar  

Tiger Rovdyr 

Kattefamilien 

Bor i Asia 

Napoleon var 
en stor leder 

1. Stoppet     
revolusjonen 

2. Ny grunnlov 
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LÆRESAMTALE 

LÆRESAMTALE – LÆRESAMTALE – LÆRESAMTALE – LÆRESAMTALE – LÆRESAMTALE  

 

Gå sammen to og to. 

Snakk etter tur. 

Begge må si noe i hver runde. 

 

Samtalen har fire runder: 

1. Runde: ”Jeg har lært at…” 

2. Runde: ”Jeg mener det viktigste er…” 

3. Runde: ”Mitt spørsmål er…” 

4. Runde: ”Jeg lurer på…” 
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LAGE OVERSKRIFT 

LAGE OVERSKRIFT – LAGE OVERKRIFT – LAGE OVERSKRIFT – LAGE OVERSKRIFT  15 

En overskrift skal gi en idé innholdet i en tekst som 
følger. Overskriften er gjerne fremhevet i forhold til det 
øvrige innholdet. 
En overskrift kan fungere som blikkfang og for eksempel 
være informativ, tankevekkende eller provoserende, alt 
etter hvilken sammenheng den står i.  
 
•Å lage en overskrift er en god måte å se om man 
forstår innholdet i teksten.  
 
•Skal man lage en overskrift bør man tenke på hvem 
man vil nå (målgruppen) og hvordan den skal skape 
blikkfang/nyskjerrighet. (Hva er hensikten med 
overskirften) 

Overskrift 

Ingress  

Innhold  



BISON-OVERBLIKK 

BISON  OVERBLIKK – BISON OVERBLIKK – BISON OVERBLIKK – BISON OVERBLIKK 

B 
BILDER OG BILDETEKSTER 

Studer alle bilder og illustrasjoner, også tabeller og skjemaer. Husk å lese 
bildetekstene også. 

I 
INNLEDNING 

Les innledningen til teksten. Innledningen er det første avsnittet i teksten. Der 
pleier forfatteren å skrive noe om hva hele teksten handler om. 

S 
SISTE AVSNITT 

Les siste avsnitt i teksten. Der skriver forfatteren ofte et lite minisammendrag. 

O 
OVERSKRIFTER 

Les alle overskriftene i den teksten du skal lese. En lang tekst er ofte delt opp i 
mindre deler, hver med sin overskrift. 

N 
NB! ORD SOM SKILLER SEG UT 

Les alle NB-ordene i teksten.  

•Kursiv 

•Understreking 

•fete typer 

•STORE BOKSTAVER 
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SAM – SKJEMA (VENN) 

SAM-SKJEMA (VENN) – SAM-SKJEMA (VENN) – SAM-SKJEMA (VENN) – SAM-SKJEMA (VENN) 17 

Vi kan lære mye av å 
sammenlikne opplysninger 

Noen kaller også SAM-
skjema for VENN-diagram 



LÆRINGSLOGG 

LÆRINGSLOGG – LÆRINGSLOGG – LÆRINGSLOGG – LÆRINGSLOGG - LÆRINGSLOGG 18 

EN LÆRINGSLOGG BRUKES TIL:  
•Å samle ideer og tanker 
•Friskriving 
•Skrive forklaringer 
•Skrive hva man har lært/observert 

FRI-RESPONS LOGG: 
Lese og skrive tankene sine uten å 
fokusere på innhold. 

DIALOGLOGG:  
Bytt logg med en annen elev og gir 
kommentarer til hverandre. 

IDÈDUGNAD:  
Skrive i loggen hva du trur ulike 
begrep/ord eller liknende betyr. Dele 
ideene med andre. Finn svar ved å lese 
eller søke på nettet. Skriv inn 
opplysningene du finner.  

OBSERVASJONSLOGG:  
Skrive ned det du observerer, for 
eksempel i et naturfagsforsøk eller 
på uteskolen. 

PERSPEKTIVNOTAT:  
Forsøk å ta en annens perspektiv, 
For eksempel kan man skrive som 
om man er en skjønnlitterær person, 
et dyr eller en berømt person. 



PÅSTAND - BEVIS 

PÅSTAND BEVIS – BÅSTAND BEVIS – PÅSTAND BEVIS – PÅSTAND BEVIS – PÅSTAND BEVIS 19 

Påstand Bevis/Argumentasjon 
For Mot 

 
 
 
 
 

PÅSTAND BEVIS BRUKES TIL Å: 
 
Lære hvordan man kan utvikle 
argumenter, og hvordan man kan 
finne bevis for dem i tekster. 

SLIK BRUKER DU PÅSTAND- BEVIS: 
1. Skriv et utsagn eller en påstand i 

venstre kolonne. 
2. Lete i teksten etter bevis/støtte for 

argumentene, og skriver det i høyre 
kolonne.  

3. Bruk notatene til å skrive 
argumenterende tekster. 



PROSESSNOTAT 

PROSESSNOTAT – PROSESSNOTAT – PROSESSNOTAT – PROSESSNOTAT - PROSESSNOTAT 
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SPØRSMÅL 

JEG VET 

JEG VET OGSÅ 

TEGNING 

 

OVERSLAG 

REGN UT 

 

Har du 
kontrollregnet? 
Ja/Nei:  

TEKSTSVAR 

ET 
PROSESSNOTAT 
BRUKES TIL: 
Å løse problem-
orienterte 
oppgaver ved å 
sortere 
informasjonen 
man får i 
teksten. 



TIDSLINJE 

TIDSLINJE – TIDSLINJE – TIDSLINJE- TIDSLINJE – TIDSLINJE - TIDSLINJE 
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ÅRSAK-VIRKNING SKJEMA 

ÅRSAK -VIRKNING SKJEMA - ÅRSAK -VIRKNING SKJEMA - ÅRSAK -VIRKNING SKJEMA  
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Årsak-virkning-skjema skal hjelpe til med å se sammenhenger 

 årsaker og virkninger 

Sterke vinder 

Oppstår ved ekvator 

Lufttrykk 

Varm og kald luft møtes 

Orkaner 

Hus blir ødelagt 

Dødsfall 

Folk må evakuere 

Tap av penger 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Flying_insect_coocoon_without_silk.jpg


MINI LOTUSDIAGRAM 

LOTUSDIAGRAM – LOTUSDIAGRAM – LOTUSDIAGRAM – LOTUSDIAGRAM - LOTUSDIAGRAM 
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BRUK LOTUSDIAGRAM NÅR DU F. EKS… 

1. Rydde/strukturere tankene 

2. Se flere muligheter 

3. Holde foredrag 

 

A 

a APE 



FoSS 

FOSS – FOSS - FOSS – FOSS – FOSS – FOSS – FOSS – FOSS – FOSS – FOSS – FOSS – FOSS - FOSS 
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NIVÅ 2 – TENK OG LEIT 

Svarene står flere steder i teksten.  

VI BRUKER FoSS NÅR: 

Ulike typer spørsmål skal ha ulike typer svar. 

NIVÅ 3 – FORFATTEREN OG JEG 

Du kan ikke finne svarene direkte i teksten. 

Du må bruke det du vet fra før OG det teksten 
forteller 

NIVÅ 1 – AKURATT DER 

Svarene står et sted i teksten. Du kan peke på det.  

NIVÅ 4 – PÅ EGENHÅND 

Teksten sier ingenting om 
dette. Du må tenke selv 

I boka 
(Reproduksjons
-spørsmål) 

 

I hodet 
(Refleksjons-
spørsmål) 

 



RAMMENOTAT (GLOSER) 

RAMMENOTAT – RAMMENOTAT – RAMMENOTAT – RAMMENOTAT – RAMMENOTAT - RAMMENOTAT 
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CHEESE 
 

 
I LIKE TO EAT CHEESE. 

 
OST 

 
 
 

 
 
 



SAMMENDRAG 

SAMMENDRAG – SAMMENDRAG – SAMMENDRAG  - SAMMENDRAG – SAMMENDRAG - SAMMENDRAG 
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SLIK KAN DU LAGE ET SAMMENDRAG: 

 
• Ta et BISON – overblikk over teksten 
• Nærles hele teksten 
• Skriv nøkkelord til hvert avsnitt 
• Bruk nøkkelordene og skriv en setning for 
hvert avsnitt. 
• Bruk dine egne ord! 

 



LESEFASER 

LESEFASER – LESEFASER – LESEFASER – LESEFASER – LESEFASER – LESEFASER – LESEFASER  
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Før •Forbrede lesingen 

•Hvilken sjanger? 

•Se på overskrifter, bilder, viktige ord og begreper 

•Hva kan jeg om dette fra før? 

•Hva tror jeg teksten handler om 

Under •Stille spørsmål 

•Oppklare ting jeg ikke forstår 

•Finne sammenhenger med det jeg kan fra før 

•Trekke slutninger 

•Skille ut viktig informasjon 

•Lese selektivt (letelesing, dybdelesing, skumlesing) 

Etter •Oppsummere 

•Samtale 

•Bearbeide teksten (tankekart, tokolonnenotat osv) 



LETELESE 

LETELESE – LETELESE – LETELESE – LETELESE – LETELESE – LETELESE – LETELESE - LETELESE 
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SLIK LETELESER DU: 
 
• Bruk øynene og fingrene 
og let i teksten etter 
det du skal finne 
• Ikke les hele teksten 

BRUK LETELESING NÅR DU SKAL … 
 
1. Finne et ord i ordlista 
2. Finne et navn i en katalog eller på 
en liste 
3. Finne ut når et TV-program 
begynner 
4. Finne opplysninger i en tabell 



NÆRLESE 

NÆRLESE – NÆRLESE – NÆRLESE – NÆRLESE – NÆRLESE – NÆRLESE – NÆRLESE - NÆRLESE 
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SLIK NÆRLESER DU: 
 
1. Les overskrifter 
2. Se på illustrasjoner 
3. Snakk med noen om hva du tror 
teksten handler om 
4. Snakk med noen om hva du vet fra før 
 

 
BRUK LETELESING NÅR DU… 
 
1. Leser for å kose deg 
2. Leser hele teksten for å få med alt 
 



SKUMLESE 

SKUMLESE – SKUMLESE – SKUMLESE – SKUMLESE – SKUMLESE – SKUMLESE – SKUMLESE  
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SLIK SKUMLESER DU: 
 
1. La øynene gli nedover siden 
2. Les overskrifter og ord som er uthevet 
3. Les bare noen ord for å finne ut hva 
teksten handler om 

BRUK SKUMLESING NÅR DU… 
1. Leser en faktabok for å se om du 
kan finne det du leter etter 
2. Skal låne eller kjøpe en bok og vil 
finne ut hva den handler om 
3. Blar i en avis eller i en bok for å se 
hva du vil lese 
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