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Metodiske tips for leseferdigheten

Med Kunnskapsløftet (K06) fikk vi et forsterket 
fokus på de fem grunnleggende ferdighetene 
å lese, å skrive, å regne, muntlige ferdigheter og 
digitale ferdigheter. Dette heftet, som omhandler 
leseferdigheten, er Fremmedspråksenterets 
første hefte i en planlagt serie ”ferdighetshefter” 
som har til hensikt å gi lærere et repertoar av 
metodiske tilnærmingsmåter - en verktøykasse 
man kan gripe til for et elevaktiviserende og vari-
ert arbeid med de grunnleggende ferdighetene. 
 Tekster er en viktig kilde til opplevelser, 
kunnskap og språk i både engelsk- og fremmed-
språkopplæringen, og i Det er verdt å lese! vil du 
finne en samling metodiske tips som er vel verdt 
å prøve ut i arbeidet med å fremme elevenes 
leseferdigheter. Slik utstyres elevene med verktøy 
de kan bruke i oppdagelsen av tekster på mål-
språket – som jo absolutt er verdt å lese!
 Metodetipsene er valgt og beskrevet ut 
fra et fremmedspråkperspektiv, men å utvikle 
leseferdighet på et annet språk vil bidra til å 
styrke leseferdigheten generelt – helt i tråd med 
tanken bak grunnleggende ferdigheter. Som 
engelsk- og fremmedspråklærere er vi også 
”leselærere”.
 I møtet med tekster trengs strategier 
eller metoder for å lette forståelsen – enten for 
å forberede, overvåke eller bearbeide det leste. 
De praktiske leseaktivitetene som presenteres i 
dette metodeheftet, er derfor kategorisert etter 
lesefasene før, under og etter lesing. Likevel vil 
de i noen tilfeller være overlappende.
 Tipsene i heftet er generelle og over-
ordnede, men i noen grad relatert til sjangre og 
teksttyper. Tekstvalget som foretas, vil dermed 
avgjøre leseaktivitetenes vanskegrad. I noen 
tilfeller er imidlertid språknivået som forutsettes 

for aktiviteten, antydet (begynneropplæring/
viderekomne). Men uansett hvor i språk-           
opplæringen man befinner seg, vil man støte 
på utfordrende tekster der man kan bruke disse 
strategiene eller metodene. 
 I Det er verdt å lese! er det styrking av lese-
ferdigheten som er i fokus, men dette arbeidet 
involverer og fremmer også andre grunn-
leggende ferdigheter: Man snakker om tekster, 
leser høyt, søker etter tekster på nettet, lytter, 
noterer, skaper digitale produkter, framfører, 
stiller spørsmål, gjenforteller, dikter om m.m.
 Varierte leseoppdrag vil bidra til at leseopp-
læringen i et lengre perspektiv blir mindre forut-
sigbar og dermed mer spennende og engasjer-
ende. Ved å trigge elevenes leselyst og skape 
leseglede oppnår vi godt rustede lesere – og 
det for livet! 
 Alle tipsene i dette heftet foreligger også 
digitalt på Fremmedspråksenterets nettsider, og 
da med tilhørende nettressurser som eksempli-
fiserer aktivitetene: www.fremmedspraksen-
teret.no/lesetips
 Da er vi klare for å spenne på oss snekker-
beltet og forsyne oss med verktøy fra ”metode-
kassa” – lykke til! 

Halden, 29. juni 2012
Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen, 
Fremmedspråksenteret
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Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet før lesing

Dette er en førlesingsaktivitet der elevene skal 
ta stilling til ulike påstander. Alle påstandene bør 
ha en tematisk tilknytning til teksten elevene 
skal lese etterpå. Målet med aktiviteten er med 
andre ord å aktivisere elevenes forkunnskaper. 
 Aller mest effektfullt er det å be elevene 
vise sin holdning/mening. Det organiseres ved 
at læreren lager fire plakater med henholdsvis 
påskriften enig, veldig enig, uenig og veldig uenig 
og henger opp én plakat i hvert hjørne av rom-
met. Etter hvert som læreren leser opp påstand-
ene, skal elevene stille seg ved den plakaten 
som best stemmer overens med deres egen 
overbevisning. Elevene vil slik bevege seg rundt 
i rommet avhengig av hva de mener. Det er ikke 
meningen at de skal argumentere for stand-

punktene sine, de skal kun ta stilling til hvorvidt 
de er enige eller uenige, og i hvilken grad. I stedet 
for å lage plakater kan aktiviteten gjennomføres 
ved at elevene markerer grad av enighet langs 
en skala på et ark.
 Denne førlesingsaktiviteten gir elevene en 
forsmak på innholdet i teksten, samtidig som 
den skaper engasjement rundt ett eller flere 
temaer i teksten. Tematikken kan spenne fra 
globale til nasjonale eller lokale spørsmål (miljø, 
kollektivtransport, vold, åpenhet, fordeling av 
goder, sport m.m.).
 Lærerens forberedelse består i å velge en 
egnet tekst og lage plakatene og guiden som 
skal gi elevene leseforventninger.

Guide til leseforventninger 

Dette er en aktivitet som gir innføring i et emne 
og aktiverer elevenes forkunnskaper om tema-
tikken i en tekst. Tilnærmingen til emnet for-
muleres som en problemstilling/et spørsmål, og 
elevene presenteres for ulike utsagn/påstander 
som kan knyttes til tematikken i den teksten de 
skal lese. 
  La oss si at elevene skal lese en tekst om 
markedsføring. Da kan man for eksempel nærme 
seg tekstens tematikk ved å gi dem ulike utsagn 
når det gjelder forholdet mellom kjøpekraft og 
kjøpepress. Problemstilling/spørsmål: Kommer 
Siri til å kjøpe olabuksene til 1200 kroner? 
Eksempler på påstander/utsagn:

 prøvingen.

 tannlegekontor (lørdager).

 av dårlig kvalitet.

 penger.

 for denne buksemodellen den siste tiden.

 sosiale ting.

Sannsynlighetsvurdering
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Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet før lesing

Det dannes grupper med tre til fem elever i 
hver. Gruppene får utdelt en konvolutt med et 
spørsmål og et sett tilhørende utsagn (som for 
eksempel vist i forslaget over) – alt sammen på 
en eller annen måte relatert til teksten elevene 
skal lese. Elevene skal gruppevis sortere ut-
sagnene som etter deres mening taler for eller 
mot problemstillingen, i tillegg til at de innad i 
gruppa må bli enige om det de vurderer som 
det mest sannsynlige utfallet ut fra de opplys-
ningene de har fått. Svaret på spørsmålet skal 
ikke være en ren opptelling av påstandene i ”for 
og mot-bunker”, påstandene kan vektes ulikt, og 

elevene må vurdere om det er noen som veier 
tyngre enn andre. Oppgaven har heller ikke noe 
fasitsvar i form av en moralsk ”dom”; det viktige er 
å komme fram til en felles begrunnet sannsyn-
lighetsvurdering med hensyn til utgangs-
spørsmålet. Nå er elevene klare til å lese selve 
teksten!
  Utsagnene/påstandene kan også trene 
elevene i å ta stilling til og argumentere på 
målspråket for og imot en sak og eksponerer 
dem for vokabular og strukturer. Dette vil elev-
ene kunne dra nytte av i en eventuell senere 
skriftlig produksjon.

I begynneropplæringen i engelsk og fremmed-
språk kan lesing av tekster på målspråket by på 
store utfordringer. Denne leseaktiviteten legger 
derfor opp til å innvie elevene i store deler av 
tekstens meningsinnhold forut for selve lesingen 
– og det ved å spille på flere sanser.
 Fortellende tekster med en noe over-
raskende slutt egner seg best. Man bør ikke 
avsløre hele historien på forhånd, for før-
lesingsaktiviteten skal avsluttes med en 
spørsmålsrunde der elevene formulerer ja/nei-
spørsmål til læreren om historiens utfall.
 Ved å presentere en forenklet, muntlig 
versjon av teksten på målspråket, understøttet 
og tydeliggjort med gester og mimikk, illus-
trerende bilder og sentrale stikkord, leder læreren 
elevene gjennom handlingsforløpet i teksten. For 
å bevare noe spenning til egenlesingen stopper 
læreren presentasjonen før slutten avsløres. 
 Før elevene leser teksten i sin helhet, 
skal de bearbeide det læreren har presentert 
for dem. Med utgangspunkt i hvordan de 

tror historien ender, skal de formulere ja/nei-
spørsmål på målspråket til læreren. Det er ikke 
avgjørende om elevene klarer å resonnere seg 
fram til eller gjette riktig slutt. Det viktigste er at 
denne spørsmålsrunden bidrar til at elevene blir 
ytterligere motivert for selve lesingen. Alt etter 
elevenes språknivå gjennomføres denne delen 
med eller uten forberedelsestid.
 Elevene leser så hele teksten for å se 
hvordan det går til slutt, og for å få en dypere 
forståelse.
 Forberedelser: Med utgangspunkt i en 
egnet tekst velger læreren passende bilder og 
stikkord og setter dem sammen til en presen-
tasjon over handlingsgangen i teksten som 
skal leses.

Bildestøttet førlesing med påfølgende 
spørsmålsrunde 
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Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet før lesing

Settingen for denne førlesingsaktiviteten er et 

mer tradisjonelle lanseringsfester er ikke innholdet 
i glassene flytende, men av mer ”åndelig” art. I 
hvert av stettglassene finner man nemlig en papir-
strimmel med en setning fra en litterær tekst.
  For å gi elevene de rette assosiasjonene og 
sette dem i feststemning blir de presentert for et 
langbord med duk og pent oppstilte stettglass. 
Elevene blir så bedt om å forsyne seg med hvert 
sitt glass fra det festpyntede bordet, men får 
beskjed om ikke å tyvtitte på lappen før læreren 
gir klarsignal. 
  Navnet på forfatteren eller tittelen på boken 
er ikke relevant for aktiviteten. Det er imidlertid 
det sosiale! På lanseringsfesten er det ingen som 
kjenner hverandre fra før, og det er derfor naturlig 
å ta en runde og presentere seg. Det forventes 

altså at man sirkulerer og prater med flest mulig 
av gjestene – her er det om å gjøre å ”se og bli 
sett”! Men det stilles ett ufravikelig krav før man 
kan gå videre til nestemann: Man må flette 
setningen på lappen i glasset inn i samtalen. 
  Jo flere elevene rekker å få snakket med, 
desto flere smakebiter fra teksten får de. Og den 
gjenkjennelsen de så opplever når de etterpå 
leser teksten i sin helhet, vil kunne virke positivt 
inn på leseforståelsen.

Forberedelser:

 langbord og dekk på med like mange stett-  
 glass som det er elever i gruppa (legg gjerne  
 på en duk og pynt bordet som til en fest).

 ned på lapper og legg én lapp i hvert glass.

Litterær lanseringsfest – tekst-
introduksjon gjennom tekstutdrag

I denne førlesingsaktiviteten rettes oppmerk-
somheten mot sentrale ord elevene vil møte i 
en hittil ukjent tekst. Ordene presenteres samlet i 
en ordsky slik at tekstens tematikk synliggjøres.  
  Ordskyen kan brukes på for eksempel 
disse måtene:
A) Elevene arbeider i par med ordskyen og 
diskuterer hva de tror teksten vil handle om. 
Elevene kan så gå sammen med et annet par 
for å diskutere videre. Parene kan gjerne ha 
ulike ordskyer, noe som kanskje vil gjøre samtalen 
mer interessant. Læreren oppsummerer og 
aktiviserer elevenes språklige kunnskaper, f.eks. 

hvordan prefikser, suffikser, transparens, osv. 
kan hjelpe oss til å komme frem til betydningen 
av et ord. Det at ordene presenteres samlet 
knyttet til et tema, vil kunne bidra til et mer 
helhetlig bilde av tekstens innhold. 
B)  Klassen deles i to grupper. Den ene 
gruppen får i oppgave å lese gjennom den 
nye teksten og prøve å forstå hovedinnholdet 
i denne. Tilhørende bilder, overskrifter, ord-       
lister o.l. kan være til hjelp. Den andre halv-         
delen av klassen får ordskyen utlevert, og skal, 
ved å studere ordene, danne seg opp en men-
ing om hva de tror teksten vil handle om. Så 

Ordsky
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Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet før lesing

settes elevene i par, og elevene med ordskyen 
forteller partneren hva hans/hennes hypotese er, 
mens elevene med originalteksten supplerer og 
korrigerer. 
  Man kan også dele opp teksten og lage 
ulike ordskyer til de forskjellige delene. På 
denne måten begrenses oppdraget noe.
  Når ordskyen skal lages, kan hele teksten 
skrives inn i programmet Wordle, som så gen-
ererer en ordsky der de mest frekvente ord 
i teksten blir de mest fremtredende i skyen. 
Denne fremgangsmåten sikrer nødvendigvis 

ikke fokus på innholdsordene, som gjerne må 
forstås for fullt leseutbytte. Ved å velge funk-

inn og sette frekvens på egne utvalgte ord slik 
at disse sikres en fremtredende plass i skyen.
  Fordelen med at ordene presenteres i en 
ordsky, er at denne gir et tydelig visuelt uttrykk, 
noe som kan være en støtte for mange elever. 
  Lærerens forberedelse består i å velge ut 
sentrale innholdsord fra teksten og lage en 
ordsky (eller flere) ved hjelp av programmet 
Wordle (http://www.wordle.net/). 
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Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet før lesing

Dette er en førlesingsaktivitet for de yngste barna 
der oppmerksomheten rettes mot ord som 
barna skal møte i en tekst. Eleven kan tidligere 
ha møtt ordene i muntlig form i en naturlig 
kontekst, gjennom for eksempel sanger, leker 

skal knyttes sammen. 
 

På dette nivået arbeider man oftest med 
konkreter, og små bilder av for eksempel dyr 
klippes ut eller tegnes og limes opp enkeltvis på 
en kartongbit. Deretter klippes hver kartongbit 
i to med puslebitfasong. Brikkene legges i en 
liten haug på gruppebordene, og barna skal 
pusle delene sammen – hvilket hode hører sam-
men med hvilke føtter, osv.  Så kommer ordene, 
de er også på små brikker, og elevene skal finne 
riktig ord til riktig bilde. Ord-bilde og illustrasjon 
vil forsterke innlæringen og forståelsen av ordet, 
og flere læringsstiler involveres. 
 Lærerens forberedelse består i å lage brik-
kene, noe som nok krever en viss tid, men 
resultatet er en øving som elevene kan bruke 
om og om igjen. Det kan være en god idé å 
laminere brikkene.

Flere av førlesingsaktivitetene vi tar for oss i 
dette heftet går ut på å sette seg inn i en teksts 
tematikk før selve teksten presenteres - ved å 
aktivere eller også opparbeide seg forkunn-
skaper. Men førlesing er også, med utgangs-
punkt i en konkret tekst, å få et overblikk og 
utnytte dens deler som bilder, overskrifter, nøkkel-
ord og innledende og avsluttende avsnitt, før 
den leses i sin helhet.
 Tekster uten illustrasjoner og nøkkelbe-
greper kan også tilrettelegges for dette ved å 
finne passende bilder og markere (“highlighte”) 
ord. Å la elevene notere/markere sentrale ord 

og begreper er en nyttig bearbeidende stra- 
tegi underveis i lesingen, men kan også utgjøre 
en førlesingsaktivitet. Ved å framheve sentrale 
ord på denne måten får man fokus på tekstens 
tematikk på ordnivå. Begreper innføres og 
bearbeides - og det i en sammenheng.

Markering av nøkkelbegreper 

Puslebrikker blir til ord
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Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet før lesing

Dette er en enkel dramaøving som kan brukes 
som en førlesingsaktivitet der det gjelder å gi 
gode råd til en person som befinner seg i en 
vanskelig valgsituasjon, i et dilemma. 

som relateres til et tema i den teksten elevene 
skal lese. En person er nødt til å gjøre et valg 
basert på for eksempel to hendelser som skjer på 
en gang der begge utveiene fører med seg noen 
ulemper. Hva om en eller flere personer blir såret 
hvis jeg velger det ene fremfor det andre? Hva vil 
vennene mine tenke om meg? Hva vil mamma 
og pappa si? Hva er viktigst for meg?, osv.
 En frivillig elev får spille personen som er 
i den vanskelige situasjonen. De andre i klassen 
får noen minutter til å tenke over hvilket råd de 
vil gi han/henne. Så stiller alle seg opp i to rek-
ker vendt mot hverandre, og personen med 
dilemmaet går sakte gjennom “alléen” 
mens han/hun lytter til de andres 
råd, som de gir med en hviskende 
stemme etter hvert som han/
hun passerer dem. Ved enden 
av alléen snur han/hun og 
går samme vei tilbake, og 
rådene fremføres en gang 
til. Til slutt spør læreren om 

hvilken beslutning personen har kommet 
frem til og hvilke råd som var avgjørende. 
Klassen kan så involveres i diskusjonen – 
ville de ha gjort det samme?
 Øvingen kan brukes før en tekst skal leses 
der elevene på denne måten ledes inn i tema-
tikken i teksten, samtidig som de også får mulig-
heten til å se en sak fra flere sider. Ved lesingen 
av en lengre tekst, for eksempel en novelle eller 
en roman, kan også øvingen brukes underveis 
i lesingen, ved at man stopper opp der en av 
karakterene står overfor et avgjørende valg. En 
tredje mulighet er å anvende samvittighetsalléen 
når teksten har en åpen slutt – hva vil skje videre?

Samvittighetsalléen
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I denne aktiviteten tas strategier som å skanne 
en tekst for informasjon samt å memorere det 
leste, med spesielt fokus på å huske ord, fraser og 
korte setninger. Det er hovedsakelig de reseptive 
ferdighetene som øves, men i prosessen med å 
overføre informasjon fra et format til et annet 
trenes også produktive ferdigheter.  
 Læreren lager en tekst med en beskrivelse 
av for eksempel en person (“Missing person!“ 
“Vermisst!“). Denne henges som en plakat 
foran i klasserommet med teksten vendt inn-
over. Det må være like mange plakater som det 
er grupper i klassen. 
 En elev fra hver gruppe starter med å løpe 
frem, snu plakaten og raskt lese gjennom 
teksten. Læreren tar tiden, for det gis kun et 
visst antall sekunder for lesing (for  eksempel ti 
sekunder). Eleven snur plakaten igjen, vender 
tilbake til gruppen sin og forteller hva han/hun 
leste. Informasjonen skal nå overføres til en 
tegning i tillegg til at vesentlige fakta skal skrives 

i en kort informasjonsboks under tegningen. På 
forhånd kan gruppa ha fått utlevert en form for 
mal, for eksempel et ark med en stor oval sirkel 
som indikerer et ansikt, dette for å forhindre at 
de tegner for smått, og med rom for tekstskriving 
under. Elevene gis noe tid til å planlegge videre 
taktikk. Så løper nestemann frem, leser og retur-
nerer til gruppa med ny informasjon, tegningen 
fylles på. Så er det tredjemanns tur. Avhengig 
av tekstens vanskelighetsgrad og elevenes 
språknivå, kan man vurdere om prosedyren skal 
gjentas en eller flere ganger. Det kan være nød-
vendig, og også til god hjelp, å stoppe elevene 
underveis for å høre om de kan gjøre rede for 
hvilke strategier de bruker for å huske, om de 
planlegger hva de skal se etter (helheten først 
og deretter detaljene?), om de har tanker om 
hvordan de skal gå videre osv. På den måten kan 
elevene få tips fra hverandre.   
 Etterpå vises og diskuteres resultatet opp 
mot opplysningene i originalteksten og hvilke 

Les, husk og tegn!

Utgangspunktet for denne leseaktiviteten kan 
være nærmest hvilken som helst type tekst, 
men den bør være av en viss lengde. Klassen 
organiseres i grupper, og elevene i de ulike 
gruppene nummereres fra en til fire. Hvert 
gruppemedlem får utdelt en �erdedel av 
teksten og et firedelt ark (A3/A4) med num-
merering fra 1 til 4 i arkets fire felter. Gruppe-
medlemmene har et individuelt ansvar for å 
lese sin tekstdel og gjøre seg notater til denne 
i ”sitt” felt. Alle med samme tekstdel, altså alle 
enere, toere, treere og firere, finner så sammen, 
diskuterer notatene sine og kommer fram til en 
felles forståelse som de skal bringe videre til ny 

gruppe bestående av en ener, en toer, en treer 
og en firer. Gruppemedlemmene deler infor-
masjon med hverandre, og resultatet er at alle 
har et ferdigpuslet notatark over det samlede 
tekstinnholdet.
 Fordelen med å dele på ansvaret for tekst-
forståelsen er at ikke alle i første omgang må 
forholde seg til en hel tekst på målspråket – 
leseoppdraget begrenses noe. I den siste gruppe-
sammensetningen bidrar hver enkelt med sine 
funn, og alle får til slutt en oversikt over inn-
holdet i teksten som helhet. Elevene skal i flere 
runder dele sin kunnskap med de andre, noe 
som også vil forsterke deres egen læring.

Dele- og stjelerunde
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førunderetter

Å memorere det man har lest, halvhøyt for seg 
selv underveis i lesingen kan være en grei måte 
å overvåke egen leseforståelse på – for det å 
gjengi hovedtanker mestrer man gjerne først 
når man har forstått. Det kan blant annet foregå 
på den måten at man leser ”håndterlige” tekst-
sekvenser, for så å vende blikket bort fra teksten 
og forsøke å mumle fram det leste (med egne 
ord eller direkte gjengivelse). ”Håndterlig” kan 
gå på flere ting, for eksempel lengde, kjennskap 
til tema og kompleksitet i språk og struktur. 
Aktiviteten kan også gi utbytte når det gjelder 
innlæring av språkkonstruksjoner og/eller ut-
trykksmåter. Målet er altså ikke å lære seg hele 

teksten utenat, det er leseforståelse og innlæring 
av konstruksjoner som er i fokus. Aktiviteten går 
videre ut på å artikulere og lytte til seg selv – og 
dermed involveres også flere læringsstiler.
 Kortere tekster egner seg absolutt best, 
ellers kan aktiviteten fort oppleves som ensfor-
mig. Mumlememorering er riktig nok en over-
flatestrategi, men kan som så mye annet tjene 
til variasjon når det gjelder elevenes ulike lese-
oppdrag. Det er også slik at jo større og mer 
bevisst erfaringsgrunnlag elevene har i forhold 
til (lese)strategier, desto lettere vil de selvstendig 
kunne foreta valg av formålstjenlig strategi alt 
etter leseformål, teksttype eller læringsstil.

Mumlememorering

I tilnærmingen til en ukjent tekst på målspråket
kan det være en idé å begrense elevenes 
leseoppdrag noe. Dette kan man gjøre ved å be-
nytte seg av såkalte leserollekort (se forslag hos 
Lesesenteret: http://lesesenteret.uis.no. Søke-
ord: rollekort). I noen roller skal man fokusere på
ord og/eller avsnitt i teksten (oppøving av lese-
strategier), i andre skal man assosiere rundt og 
stille spørsmål til det leste.
 Når elevene har lest teksten hver for seg 
med sin tildelte rolle for øye, danner de grupper
hvor samtlige leseroller er representert. Hver 
elev er ekspert på sin rolle og innvier de andre 

på gruppa i sine ”funn” eller ”vurderinger”. Slik 
får alle innblikk i ulike aspekter ved teksten og 
dermed også bedre forståelse for helheten. 
Aktiviteten kan avsluttes med en oppsum-
mering i plenum.
 Elevene har klare oppgaver både mens de
leser individuelt, og under samtalen som de 
gjennomfører i gruppene. I et fremmedspråk-
perspektiv er det en fordel at man ikke alltid må 
forholde seg til absolutt alle aspektene ved tekster.
 Denne metoden åpner for nivådifferen-
siering ved valg/fordeling av roller siden noen 
roller vil være mer krevende enn andre.

Leserollekort

strategier de tok i bruk både for å huske og for 
å overføre informasjon fra et format til et annet. 
Det kan også være en god idé å la tegn-               
ingene sirkulere i klassen slik at de kan disku-
tere hverandres løsninger. 
 Eksemplet over egner seg godt når man 
arbeider med personbeskrivelser. Andre ideer 

kan være å beskrive en bil eller et hus som skal 
selges, en grønnsaksbod på torget med priser, et 
rom i et hus og lignende.
 Lærerens forberedelse ligger i å lage en 
egnet tekst og en eventuell enkel mal til tegne-
oppgaven, samt å utstyre seg med en klokke 
som viser sekunder.
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I lesesammenheng vil en resiprok tilnærming 
være å konstruere mening fra tekst gjennom 
interaksjon, det vil si en styrt tekstsamtale i 
gruppe. I arbeidet med teksten benytter lær-
eren og elevene seg av de fire lesehjelperne 
(leseforståelsesstrategier) sammenfatning, spørs-
målsstilling, klargjøring og foregripelse. I gruppe-
samtalen bytter man på å oppsummere, stille 
spørsmål, oppklare og forutsi handlingen under-
veis i lesingen, og på denne måten viser man 
hverandre hvordan man tenker og arbeider for 
å forstå en tekst – man samarbeider om å skape 
mening i teksten.
 Læreren har en viktig oppgave med å 
introdusere og modellere de fire strategiene, 
men målet er at ansvaret som leseleder etter 
hvert overføres til elevene, og at strategibruken 
både blir mer automatisert og selvinitiert. Når 

elevene får ta del i medelevers refleksjoner 
omkring tekstforståelsen, blir de også til en viss 
grad hverandres modeller. 
 Underveis i lesingen av en tekst benytter 
man seg av de fire lesehjelperne i nevnte rekke-
følge. Etter å ha lest en passe sekvens av teksten 
(for eksempel et avsnitt) stopper man opp og tar 
i bruk følgende prosedyre: 
 1. Sammenfatte: Denne delstrategien går 
ut på å trekke ut det viktigste og finne hoved-
momenter i det leste. Ved oppsummering må 
elevene bruke egne ord og får dermed kontrol-
lert at de har forstått innholdet.
 2. Stille spørsmål: Det å stille utdypende 
spørsmål til teksten har en liknende funksjon 
som punktet ovenfor – viktig informasjon identi-
fiseres og egen forståelse testes. 
 3. Klargjøre: I denne fasen blir elevene opp-

De fire lesehjelperne – felleslesing 
med resiprok metode

I et litteraturslag (”Book Slam”) konkurreres det 
om å framføre en bokpresentasjon på den mest 
kreative og fristende måten – med det for øye å 
gi egen og andres leselyst næring! 
 Dette er en variant av det kanskje mer 
kjente ”poesi-slam” – en poesikonkurranse som 
kan beskrives som en blanding av diktopples-
ning, stand up-konkurranse og ”hip hop battle”. 
I forberedelsene til litteraturslaget samarbeider 
to til fire elever om en bok eller en tekst. I selve 
litteraturslaget har hver gruppe kun tre minutter 
til rådighet, men når det gjelder hjelpemidler, 
finnes det ingen begrensninger – absolutt alt 
er tillatt! For å overholde det stramme tidskravet 

kan det være lurt å ty til rekvisitter som stoppe-
klokke og fløyte.
 Tilhørerne inntar rollen som aktivt publi-
kum og skal vise engasjement i både ord (støt-
tende tilrop, heiing m.m.) og handlinger (klap-
ping, latter m.m.). Det er også publikum som 
vurderer prestasjonene og avgir poeng på en 
skala fra 1 til 10. Til slutt blir poengene talt opp 
(av lærer elller en elev?), og en vinner kan kåres.
 Aktiviteten kan være et alternativ til den 
mer tradisjonelle bokomtalen. Elevene som 
har hatt ansvaret for en bok eller tekst får 
bearbeidet denne, mens tilhørerne tar del i en 
form for førlesing.

Litteraturslag

førunderetter
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fordret til kritisk vurdering av teksten og sin egen 
forståelse gjennom oppklaring av ord, begreper 
og innhold.
 4. Foregripe: Gjennom denne siste lesehjeI-
peren lærer elevene å trekke foreløpige slutnin-
ger og sette opp antakelser om hva som vil skje 
videre i teksten (= førlesingsstrategi før lesing av 
neste tekstsekvens) – det går på deres person-

lige ”forestillingsbilder”. Dette er basert på det 
de allerede har lest, og dermed vet.
 Prosedyren gjentas i forbindelse med 
hver leste tekstsekvens.
 Resiprok tilnærming til tekst er en ut-
bygd metode og det man vil kalle en dypere 
lesestrategi, i motsetning til mer overfladiske 
lesestrategier. 

førunderetter

Å utføre eksperimenter kan være en spennende 
og engasjerende måte å lære på, så også i 
engelsk- og fremmedspråkopplæringen. Spes-
ielt stort oppleves gjerne utbyttet når det kom-
mer til begynneropplæringen, og da særlig i 
forhold til leseferdighetene: 

 føring av eksperimenter gjør teksten lett   
 tilgjengelig (trinnvis instruks/forklaring).

 utfall, kan virke lesemotiverende; elevene får   
 umiddelbart kontrollert om de har forstått   
 instruksene. 
  I denne aktiviteten styrkes elevenes lese-
ferdighet gjennom å lese og utføre.

Å lese instruksjoner/gjennomføre 
eksperimenter

Til denne aktiviteten trenger man tekster av et 
håndterlig omfang, for eksempel kortere poet-
iske tekster (dikt, sanger, rim eller lignende).
 Framgangsmåte: Elevene jobber i par, og 
hvert par får utdelt en konvolutt med et dikt opp-
klipt i biter.  Men det dreier seg ikke om en puslespill-
oppgave, for her skal det jobbes på et språklig plan! 
Det er heller en lesegåte, der elevene skal prøve 
seg fram og plassere bitene i en rekkefølge som de 
synes er logisk innholdsmessig (logisk hendelses-
forløp, tematikk o.l.) og/eller formmessig (stor bok-
stav, tegnsetting, ny linje m.m.). 

Til slutt sammenligner man elevenes resultater 
med originalteksten. Her kan det være like 
interessant å se på likheter som på ulikheter (= 
”nye” tekster som har oppstått).
 Aktiviteten kan fungere som et inn-
ledende og bevisstgjørende arbeid med 
sjangertrekk, for eksempel strofeinndeling som 
virkemiddel i dikt. Sjangerkunnskap er som 
kjent en sentral del av leseforståelsen siden for-
ventningene til en tekst er avhengige av blant 
annet sjangeren.

Klippedikt
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En lesekonkurranse kan arrangeres på mange 
slags måter. I denne aktiviteten arrangeres 
tekstlesingen som en stafett internt i klassen. 
Det dannes lag med tre elever, og innad i 
hvert lag fordeles rollene orakel, budbringer 
og skribent. Orakelet og skribenten plasseres 
i ulike rom, eventuelt i hver sin ende av 
samme rom.
 Nå kan stafetten settes i gang: Orakelet 
får teksten som danner utgangspunktet for 
aktiviteten. Vedkommende skal lese og velge 
ut håndterlige tekstsekvenser og viderefor-
midle innholdet muntlig til budbringeren, 
som lytter oppmerksomt. Når budbringeren 
føler seg klar til å bringe innholdet videre, 
skynder han/hun seg til skribenten og gjen-

forteller. Skribenten lytter og noterer ned tek-
stinformasjonen. Når dette så er gjort, starter 
en ny ”runde” med neste tekstsekvens, og slik 
fortsetter aktiviteten helt til hele tekstinnhold-
et har nådd skribenten. 
Vinneren kåres på grunnlag av to ting:
1. Hurtighet 
2. Gjengivelsens kvalitet (det skriftlige notatet
 sammenlignet med utgangsteksten)
Aktiviteten er ganske støyende, men kan settes 
inn for å skape variasjon og litt bevegelse. Om 
man i det hele tatt kan strekke det så langt at 
man bruker strategibegrepet, så er det her snakk 
om en overflatestrategi. Kortere tekster egner 
seg best for aktiviteten, da det blir noe ensfor-
mig om det drar ut i lengden. 

Lesestafett

førunderetter

Utgangspunktet for aktiviteten er en hel bok. 
Best egnet er litterære bøker med kortere 
kapitler, et begrenset persongalleri og en klar 
handlingsgang. 
 Elevene får ansvar for, enten individuelt 
eller i par, å lese og presentere hver sin del (hvert 
sitt kapittel) av boken. Arbeidet kan struktureres 
ved hjelp av spørreordene når, hvem, hvor, hva 
og hvordan, eller så kan en utfyllende tidslinje 
gjøre samme nytten. Slike tidslinjer kan avslut-
ningsvis settes sammen og slik gi en visuell 
oversikt over bokens handlingsforløp, der alle 
har bidratt med sin del av et hele.
 Etter at elevene har lest sin tekstdel, skal 
medelevene ta del i deres leseopplevelse. Hver 
elev/hvert elevpar presenterer muntlig det 
leste, nå i kronologisk rekkefølge (= handlingen 
i boken). Dette i motsetning til forberedelses-

delen, der de kun leser et utsnitt av helheten. Nå 
får alle oversikt over tekstens samlede hand-
lingsgang, og vips har alle fått en bok unna-
gjort på én dag!
 Aktiviteten er en lett form for mengdelesing. 
Selv om elevene ikke leser alt selv, bidrar de til 
og deltar i en felles leseopplevelse. Å nærme seg 
en tekst på denne måten kan også motivere for 
videre lesing – enten fordi man får lyst til å lese 
den konkrete boken, eller fordi man blir inspirert 
til å lese andre litterære tekster. Gjennom denne 
metoden kan elevene erfare at det å lese en bok 
ikke er uoverkommelig – og at det gir innblikk i 
en ny og spennende verden! 

En hel bok på én dag!
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førunderetter

Dette er en enkel dramaøving for yngre elever 
der disse aktiviseres gjennom lærerens høyt-
lesing av en ukjent tekst. Læreren lager først 
like mange lapper som det er elever i klassen 
der hver lapp har et ord som forekommer i 
teksten. Tre til fire lapper har det samme ordet. 
Lappene legges ut på golvet eller et bord, og 
elevene går frem og henter seg en lapp. 
 Læreren starter høytlesingen – dette bør 
være en fortellende tekst. Hver gang elevene 
hører sitt ord bli lest opp, må disse reise seg 
for så å sette seg igjen (andre reaksjonsmøn-
stre kan også være aktuelle) når læreren leser 
videre. Slik vil tre-fire elever reise seg samtidig, 

og skulle en være så uheldig og ikke helt følge 
med, så byr fortsettelsen på nye sjanser.  
 Øvingen setter fokus på lydbildet av ord 
som presenteres i en sammenheng. Avhengig 
av tekstens vanskelighetsgrad og elevenes 
språknivå vil noen elever ha utbytte av selve 
historien, andre vil sannsynligvis bli veldig 
opptatte av å lytte etter sitt ord – og bare det. 
Fordelen er likevel at ordene blir uttalt og gjen-
tatt flere ganger samtidig som eleven sitter 
med det skrevne ordet i hånden. 
 Som forberedelse til øvingen må læreren 
velge ut de ordene fra teksten som elevene 
skal reagere på og skrive disse opp på lapper. 

Lytt etter ditt ord!

Kortere tekster kan enkelt tilrettelegges for 
yngre elever og elever på lavere språknivåer 
ved å erstatte nye/utfordrende ord og begreper 
med bilder, dette i den løpende teksten. På 
denne måten lettes forståelsen ved første gjen-
nomlesing, dette gir likevel en leseopplevelse, 
og man kan i neste omgang rette fokus på ord 
og begreper som skal læres.

Innlæringen lettes ved at ordet/begrepet knyttes 
til et bilde.
 Lærerens forberedelse ligger i å skrive 
teksten og velge ut bilder som skal erstatte 

art-arkiver på internett eller i digitale bilde-
ordbøker. 

Ord representert ved bilder 

Begrepet tidslinje er vidt og kan brukes på 
ulike måter som redskap for læring. Når det 
gjelder leseferdigheten, kan det å føre en 
tidslinje mens man leser, være til hjelp for å 
strukturere, forstå og huske det leste. Det kan 

blant annet dreie seg om handlingsgangen i 
en litterær tekst, framstillingen av en historisk 
utvikling i årstall/merkedager eller beskrivelsen 
av en prosess.

Tidslinje
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førunderetter

Til denne luketekstaktiviteten egner kortere 
tekster seg best, og kanskje framfor alt lyriske 
tekster. Gjennom lukene i teksten oppnår man 
et vekselvis fokus på ord og tekstnivå. Ved valg 
av ord bringer elevene noe av seg selv til teksten 
- riktignok mer “teknisk” enn ved for eksempel 
tekstanalyse og leseopplevelse. Selv om det 

finnes en slags fasit i originalteksten vil man 
oppleve at også andre ord kan passe. Valg av 
ord vil dessuten fortelle noe om elevenes for-
ståelse, og nye “litterære verk” vil kunne oppstå.
 Dikt med rim vil forenkle aktiviteten noe, 
da ordutvalget begrenses.

Luketekster – å “lese” ord inn 
i en sammenheng 

Leseteater har et stort potensial i engelsk- 
og fremmedspråkundervisningen. Det er en 
gruppelesingsaktivitet hvor man får tildelt en 
rolle (en karakterrolle eller en fortellerrolle). Elev-
ene får så i oppdrag å lese teksten til rollen høyt 
– de blir rett og slett ”readers on stage”. 
 Stemmebruk og vektlegging av ord og ut-
trykk kan være med på å gi en tekst nye dimen-
sjoner, men for å kunne formidle teksten på en 
sterk og overbevisende måte må det ligge god 
tekstforståelse til grunn. Ved bruk av leseteater 

legges det til rette for å jobbe med fortolkningen 
av tekstinnholdet. I en klasseromssituasjon kan 
leseteatermetoden gi en god leseopplevelse 
både på det personlige plan og i felleskap, noe 
som igjen kan motivere til videre lesing.  
 Metoden åpner for deltakelse fra lesere 
som befinner seg på ulikt språklig nivå, ved at 
roller og replikker tilpasses den enkelte. 
 Det finnes mange ferdige leseteaterversjoner 
av tekster på internett, men man kan også vur-
dere å skrive om en tekst til et leseteatermanus.

Leseteater

Denne diktaktiviteten er en form for høytlesing 
– men med innlevelse og forberedelse. Elev-
ene arbeider i par, og med utgangspunkt i en 
lyrisk tekst skal de lese noen linjer hver for seg 
og noen linjer sammen.
 Elevene samarbeider om leseforståelsen 
og fungerer på den måten som hverandres 
leseveiledere. Det at elevene er sammen både 
om forberedelsen (forståelse + betoning) og 
fremførelsen, gjør dem tryggere i situasjonen. 

Når ”lesearbeidet” fordeles og man arbeider sam-
men, blir oppgaven også mer overkommelig i 
et fremmedspråkperspektiv. Aktiviteten passer 
derfor for elever på lavere språknivåer, men aktivi-
teten kan også settes inn for lesevariasjon (”krea-
tiv” lesing) på høyere nivåer i språkopplæringen. 
 Læreren (eller elevene) finner et egnet dikt, for 
eksempel et dikt med kontraster, og markerer hvilke 
deler elev A skal lese, hvilke elev B skal lese, og hvilke 
som skal leses unisont av både elev A og B.

Dikt for to stemmer
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Vise leseforståelse gjennom 
loop-aktivitet 
Loop-aktiviteten er en etterlesingsaktivitet som 
gjennomføres ved at hver elev får utdelt en lapp 
som inneholder både et spørsmål og et svar, 
men med den vrien at spørsmålet og svaret 
ikke passer sammen. Svaret på spørsmålet er 
det nemlig en annen elev som har! Aktiviteten 
forløper slik: 

 på lappen sin ut i klasserommet: 
 ”Hvem har …?”

 høyt: ”Jeg har …” 

 sitt spørsmål til klassen. 
Slik drives spørsmål og svar-aktiviteten videre 
som en slags loop-sløyfe fra den ene til den 
andre, før hele seansen avrundes med svaret 
på startkortet til den første eleven og ringen 
er sluttet. 
  Loop-aktiviteten tar utgangspunkt i en 
tradisjonell spørsmål og svar-oppgave, men 
representerer likevel noe mer: Absolutt alle 
elevene involveres i aktiviteten – samtidig og 
sammen. Dessuten er de gjensidig avhengige 
av hverandre for at loopen ikke skal stoppe 
opp. I et fremmedspråkperspektiv kan det 
videre være en fordel at elevene kan vise lese- 
og lytteforståelse uten at de selv må produsere 
noe på målspråket. Aktiviteten egner seg derfor 
særlig i begynneropplæringen. Innholdskom-
ponentene i både spørsmål og svar baserer seg 
på en lest tekst, og elevenes oppdrag går ut på 
å forstå og gjenkjenne innhold og saksforhold 
fra det de har lest. 
  Med tanke på det positive utbyttet av 
mengdelesing behøver ikke alle tekster å bear-

beides like inngående, og dette er en aktivitet 
man kan gripe til for en rask tekstgjennomgang. 
  I forberedelsene til denne oppgaven må 
læreren velge en egnet tekst, fylle ut en loop-
mal med spørsmål og svar og klippe dem opp. 
  I mange tilfeller har tekstene i læreverkene 
tilhørende spørsmål som man enkelt kan legge 
inn i malen. Det gjør ingenting om det er flere 
spørsmål enn elever; da får noen rett og slett 
ansvar for to lapper. Men det bør minimum 
være én lapp per elev for å sikre at alle deltar 
aktivt. Hvis teksten er veldig kort, kan aktiviteten 
gjennomføres i mindre grupper med flere iden-
tiske versjoner av samme loop. 

førunderetter
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“Smultringaktiviteten” er i bunn og grunn en 
spørsmål og svar-seanse for å gå gjennom en 
lest tekst, bare med en litt aktiviserende vri. Elev-
ene danner to sirkler. Halvparten av gruppa er i 
den indre sirkelen, den andre halvparten i den 
ytre. Indre og ytre sirkel skal stå med ansiktene 
vendt mot hverandre. Hver elev i den indre 
sirkelen stiller spørsmål til den eleven som står 
overfor han/henne i den ytre sirkelen, som så må 
svare. Elevene i den indre sirkelen sjekker svaret 
opp mot en fasit de har. Når læreren gir tegn, 
beveger den ytre sirkelen seg ett (eller flere) hakk 
til høyre, det vil si til en ny elev, som står klar med 
nye spørsmål. Og slik forløper aktiviteten videre 
til sirkelen er tilbake til utgangspunktet. Om det 
underveis skulle skje at elevene har ørene på 
stilk og ”smuglærer ” litt av sine sidemenn, så er 
heller ikke det å forakte!

Aktiviteten kan benyttes i forbindelse med 
tekstgjennomgang, enten for variasjonens del 
eller som en metode for at flere skal få anled-
ning til å vise sin leseforståelse. For eksempel 
må alle elevene i den ytre sirkelen svare på alle 
spørsmålene til teksten. For også å aktivisere 
elevene i den indre sirkelen kan man vurdere 
å bytte på rollene, eller de kan utgjøre den ytre 
sirkelen en annen gang – med en annen tekst 
og andre spørsmål.
 Forberedelsene til aktiviteten består i å 
klargjøre lapper med spørsmål og svar til teksten.

”Smultringen” – indre og ytre sirkel

førunderetter
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Som en strategi for å oppnå dypere lesefor-
ståelse av en tekst kan visuell tekstanalyse 
være et alternativ. Da utfordres elevene både 
følelsesmessig og kognitivt, og aktiviteten er 
dessuten en fin øvelse på veien mot en mer 
tradisjonell faglig tekstanalyse.
 Siden analyseoppgaven framfor alt går ut 
på å visualisere bildespråk, kan gjerne poesi, 
som ofte har en rik bildebruk, være best egnet 
som utgangspunkt. 
 Når elevene leser teksten, må de tenke 
gjennom hvilke bilder den framkaller i dem. 
Deretter leter elevene i bildebaser med frigitte 
bilder på nettet, eller de tegner eller fotograferer 
selv noe som passer, det vil si noe som stem-
mer overens med deres personlige forståelse/
tolkning av teksten. En fordel med denne 
måten å arbeide på er at skriftlig svake elever 
også kan få vist sin leseforståelse.
 For å ta det hele litt videre kan man 
bruke ulike digitale presentasjonsprogram i 

framstillingen av analyseresultatene, for eks-
empel PhotoStory. Det første steget her er å 
importere de tekstillustrerende bildene inn i 
programmet. Deretter er det klart for å føye til 
”titler”, for eksempel tekstsitat eller egne formu-
leringer. I neste og tredje steg er det mulig å 
gjøre opptak der elevene leser bildenes ”titler” 
eller et utvalg sentrale tekstlinjer som en ekstra 
effekt. Fjerde og siste kreative steg er å legge til 
bakgrunnsmusikk som gjenspeiler stemninger 
i teksten. I lagringsprosessen integreres alle 
de foregående stegene, og resultatet blir en 
digitalt sammensatt tekst med både et visuelt, 
et auditivt og et tekstlig uttrykk. Dessuten er 
elevenes egen tolkning av det leste nedfelt i et 
nytt meningsuttrykk.
 Denne utvidede måten å arbeide med 
visuell tekstanalyse på involverer flere fer-
digheter. I tillegg til leseferdigheten trenes 
så vel digitale som skriftlige og muntlige   
ferdigheter.

Visuell tekstanalyse

En leselogg kan ha nærmest hvilken som helst 
form – alt fra å være et slags refleksjonsnotat under-
veis i lesingen av lengre tekster til å utgjøre et 
”leseregnskap”, det vil si en stadig oppdatert 
oversikt over samtlige tekster som er lest, både 
stort og smått. I fremmedspråkopplæringen er 
det på begynnernivå ofte ikke de mest omfat-
tende tekstene man arbeider med, og en lese-
logg kan bidra til å bevisstgjøre eleven på hva 
og hvor mye hun/han har lest - man har ofte 
lest mer enn man tror! Slik synliggjøres og verd-
settes også lesekvantiteten (mengdelesingen), 
ikke bare lesekvaliteten (leseforståelse m.m.). 

En logg kan være mer eller mindre styrt, for eks-
empel tilrettelagt som skriverammer for utfyl-
ling, eller åpnere og friere formulert. Den kan 
være faglig rettet (inneholde analysespørsmål 
om virkemidler, synsvinkel, persongalleri, miljø 
og tema) eller gi rom for å uttrykke egne men-
inger og opplevelser. Hvis loggføringen er styrt, 
må læreren i forkant tenke ut refleksjonspunkter 
og velge form.
 Føring av faglige leselogger egner seg ypper-
lig på nett, for eksempel i en blogg (klasseblogg 
eller individuell blogg). På denne måten kan man 
ta del i hverandres refleksjoner rundt tekster.

Leselogg
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Biodikt eller biografiske dikt kan fint anvendes 
som en etterlesingsaktivitet. Som navnet tilsier, 
egner de seg særlig for bearbeiding av tekster 
om personer og deres liv – for eksempel fakta-
tekster om kjente nålevende eller historiske 
personer eller litterære tekster med et fiktivt 
persongalleri.
 Elevene blir presentert for diktinstruksene 
som sier hva de skal gjøre (se eksempel) – de 
skal skrive inn alt fra personens navn og bo-
sted til hans/hennes ønsker, følelser, frykt og 
prestasjoner. På et lavere språknivå kan det 
være krevende nok å forstå og hente inn 
passende ord fra den leste teksten, mens man 
på et høyere nivå vil kunne gi rom for egne 
tolkninger av teksten. I begge tilfeller dreier det 
seg om ord- og begrepslæring. 

Eksempel:
1. linje – fornavn
2. linje – tre adjektiv som beskriver personen

3. linje – navnet på en som personen er i slekt med
4. linje – tre ting personen liker
5. linje – tre ting personen drømmer om
6. linje – tre ting personen er redd for/frykter
7. linje – hvor personen bor
8. linje – fornavn og etternavn

Aktiviteten passer spesielt godt for begynner-
opplæring i språk. Elevene bearbeider det 
leste gjennom enkle skriveoppgaver. Det 
produktive arbeidet lettes av setningsstartere 
eller en lyrisk skriveramme. Tekstbearbei-
delsen ligger framfor alt i at sentral informa-
sjon i den leste teksten oppstår i ny form       
(= biodiktene). Gjennom egne valg får elev-
ene satt sitt personlige preg på diktene de 
skriver. Aktiviteten munner dessuten ut i flotte 
lyriske produkter og bidrar til en levende-
gjøring av personene og deres liv. Aktiviteten 
kan også brukes i et begynnende arbeid om-
kring sjangerbevissthet. 

Biografiske dikt 

Dette er en etterlesingsaktivitet der man kombi-
nerer reseptive og muntlig produserende 
ferdigheter. Etter å ha lest en felles tekst kan 
elevene bearbeide innholdet i grupper gjen-
nom ”å sette ord på det leste”. Gruppene får 
utdelt lapper med stikkord fra teksten. Der-
etter sorterer elevene lappene i kronologisk 
rekkefølge i tråd med hendelsesforløpet. Til 
sist skal elevene gjenfortelle tekstinnholdet 
muntlig ved hjelp av stikkordene på lappene.
 For å sikre en grei fordeling kan man avtale 
hvor mange lapper hvert gruppemedlem skal 

gjøre rede for, før det er nestemanns tur (tre til 
fem lapper, avhengig av tekstlengden). Akti-
viteten pågår til hele historien er gjenfortalt.
 Tekstbearbeidelsen ligger framfor alt i å 
vise forståelse ved gjengivelse. I tillegg får elev-
ene øvelse i å uttrykke muntlig hva de har for-
stått, gjennom gjenfortellingen.
 Aktiviteten kan alternativt arrangeres klasse-
vis. Alle elevene stiller seg på linje, og hver og 
en forteller sin del av historien ved hjelp av 
stikkordet/stikkordene som vedkommende 
har fått tildelt. 

Gjenfortelling med stikkordsstøtte
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Et venndiagram (etter John Venn) er et verktøy 
for visuell sammenligning av for eksempel tekst-
innhold. Enkelt forklart er et venndiagram to 
(eller flere) sirkler som overlapper hverandre, og 
så fyller man inn stikkord i midten for å vise hva 
som er felles, mens stikkordene i de ytre feltene 
får fram det som er ulikt. Et venndiagram egner 
seg dermed utmerket som en etterlesings-
aktivitet for å strukturere det leste. 
 Man bør bruke tekster som egner seg for 
sammenligning: enkelttekster med et sammen-
ligningsgrunnlag innad i teksten eller to (eller flere) 
tekster med noe felles – det være seg personer 
(litterære, historiske eller kjente), miljø, hend-
elser eller aktuelle tema. 

Venndiagram – læring gjennom 
sammenligning

venndiagram

A B

Å dramatisere og framføre tekster har mye for 
seg når man skal styrke språkferdighetene – 
deriblant leseferdigheten. Det ligger for eks-
empel mye tekstbearbeidelse bak det å gi en 
fortellende tekst dramatisk form. I tillegg bear-
beides teksten når man prøver å gi den en per-
sonlig tolkning. 
 En klar forutsetning for et vellykket høre-
spill er altså at det ligger god tekstforståelse 
til grunn, men selve formidlingen, altså ”skue-
spillerens” fortolkende uttrykk – som betoning 
(aksent/trykk) og uttale – er enda viktigere. I så 
måte stiller det å skulle framføre teksten som 
hørespill enda større krav til leseferdighetene. 
Man har ikke så mange rekvisitter å ty til; elev-
ens stemme blir det sentrale i formidlingen.

Med enkelt IKT-utstyr ligger det dessuten 
godt til rette for opptak av framføringen – for 

eller vurdering (egenvurdering og/eller til-
bakemeldinger fra læreren og medelevene) 
av produktet.
 Å benytte seg av ferdig dramatiserte tekster 
vil naturligvis være tidsbesparende. 

Hørespill

førunderetter



22

Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet etter lesing

”Finn en som kan svare” – eller ”kvitterings-
spørsmål” – er en etterlesingsaktivitet hvor elev-
ene repeterer kjent stoff sammen. Aktiviteten 
går helt konkret ut på at hver elev får utdelt et 
ark med spørsmål til en lest tekst (utarbeides 
av læreren). Spørsmålsarket har plass til å skrive 
ned svaret og inneholder dessuten stiplede linjer 
for kvittering for avgitt svar.
 Så er det opp å stå: Elevene skal nem-
lig ikke selv svare på spørsmålene – de skal 
sirkulere og spørre medelever. Det er bare 
lov til å stille ett spørsmål til hver medelev. 
Medeleven avgir et muntlig svar, og eleven 
noterer svaret på arket. Medeleven kvitterer 
deretter for avgitt svar. Eleven går så videre for 
å finne en annen som han/hun kan stille neste 
spørsmål til. Samme prosedyre følges til arket 
er ferdig utfylt. 
 Formålet med kvitteringen for avgitt svar er 
å forplikte litt (både den som spør, og den som 
svarer), samt at det kan brukes for å styre ”tur-

takingen” i en eventuell påfølgende repetisjons-
runde i plenum: Den som har kvittert på et svar, 
er den neste til å lese opp spørsmål med svar. 
En repetisjon i plenum gir læreren og elevene 
anledning til å etterprøve riktigheten i svarene 
(leseforståelsen), og slik forsterkes læringen.  
  Dette er en temmelig tradisjonell 
spørsmål og svar-oppgave, bare med litt andre 
rammer og i en mer aktiviserende form: Elevene 
snakker, lytter og skriver – og hovedmålet er å 
sjekke og utvikle leseforståelsen.
 Aktiviteten kan også benyttes i et differ-
ensieringsøyemed. Enkeltelever må ikke vise 
foran hele klassen om de har forstått teksten 
eller ikke, det blir en sak mellom spørsmåls-
stilleren og medeleven som skal svare. I den 
avsluttende plenumsrunden vil hver elev ha 
svar på alle spørsmål, da disse oppnås gjennom 
samarbeid (elevenes utveksling av svar). I tillegg 
kan man alltids be om et annet spørsmål, hvis 
man blir stilt et spørsmål man ikke kan svare på.

Finn en som kan svare! 
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I tekster med et utviklet persongalleri (ut-
dypende personbeskrivelser) – altså stort sett 
episke eller dramatiske tekster – kan man variere 
tekstbearbeidelsen ved at elevene inntar roller 
som personer i teksten og svarer på spørsmål til 
rollefiguren sin. 
 Aktiviteten gjennomføres best i grupper, 
slik at alle skal få prøvd seg både i rollen som 
spørsmålsstiller og som en av personene i 
teksten. Størrelsen på gruppene avhenger av 
hvor mange personer teksten har, eller hvilke 

man eventuelt ønsker å dekke. Med utgangs-
punkt i teksten formulerer så alle medlemmene 
i gruppa to-tre spørsmål til hver av karakterene 
som gruppemedlemmene representerer. 
 Intervjuspørsmålene kan gå direkte på tekst-
innholdet eller være av mer fortolkende art, slik 
at rollefiguren får noe å bryne seg på.
I aktiviteten får elevene vist sin leseforståelse 
både ved selv å stille spørsmål som intervjuer 
og ved å formulere egne svar i rollen som en 
litterær person.

Karakterintervju
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Dette er en etterlesingsaktivitet i ekte Beat for 
beat-stil (fra NRK), men i dette tilfellet er det 
ikke snakk om å løse musikalske nøtter, men 
å svare på spørsmål som går på leseforståelse. 
Kortere faktaspørsmål egner seg trolig best.
 Organisering av aktiviteten: Elevene deles 
inn i grupper på tre, og hver gruppe får utdelt 
”plakater” (A4-ark) til å skrive på, og en bred tusj. 
Tavla klargjøres for poengføring med én kolonne 
for hver gruppe. Det stilles så spørsmål som 

gruppene skal svare på. Hver gruppe skriver 
svaret på A4-arket. Det stilles fire spørsmål før 
gruppene ”viser seg” (”showdown”), det vil si 
holder plakaten med svarene opp mot dom-
meren (læreren). Sjekk svarene og skriv ned 
poengene. Dette gjentas i et par runder til alle 
spørsmålene er stilt. Metoden representerer 
en mulighet for variasjon i lettere tekstbear-
beidelse, og konkurransemomentet virker ofte 
motiverende.

Vis deg! (Showdown!)
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