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 Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole 

 

For lærere på 1. til 7. trinn 
 

Læringsstrategier handler om – å lære seg å lære! 
Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. 

 

 

  

http://www.google.no/imgres?q=gaupe+tegning&hl=no&biw=1034&bih=499&tbm=isch&tbnid=K-38h7zCeGISyM:&imgrefurl=http://www.skistar.com/no/Hemsedal/Om-Hemsedal/Barnas-Hemsedal/Fargelegg/&docid=pNyTzlHXke_2KM&imgurl=http://www.skistar.com/Global/Destinationer/Hemsedal/Downloads/Hemsedalsdyra-gaupa-A4.jpg&w=523&h=842&ei=yId3UZjnMcap4ATwl4DgBA&zoom=1&iact=hc&page=1&tbnh=137&tbnw=85&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:0,i:85&tx=88&ty=137&dur=156&vpx=501&vpy=78&hovh=285&hovw=177
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Forord 
 

Elever med godt utviklede læringsstrategier har høy grad av skolefaglig mestring (Pisa, Criss). 
Læringsstrategiene er tenkt bygd på hverandre år for år, slik at elevene ved utgangen av barnetrinnet har en rekke innøvde strategier å velge fra 
når de starter ungdomskolen. 

 

 

Vi ønsker elever som er metakognitive, det vil si elever som: 

 Vet hva de skal lære 

 Vet om de forstår 

 Vet hva de ikke forstår 

 Vet hva de skal gjøre for å forstå 

 
 
Læringsstrategiene gir: 

 effektive lesere 

 støtte til utvelgelse av informasjon 

 støtte til organisering av informasjon 

 overføring av informasjon til langtidsminnet 

 
Læringsstrategier brukes for å: 

 Aktivisere den enkleste bakgrunnskunnskap som igjen forsterker 

 innlæringen 

 Organisere kunnskap på en oversiktlig måte, som gir økt læringsutbytte. 

 
Hvorfor trenger vi læringsstrategier: 

 Kunnskap er ikke alltid lett å overføre 

 Må utvikles av den som skal lære 

 Du bygger i stor grad opp din kunnskap 

 Opparbeider dine ferdigheter og holdninger 

 Læring skjer bare hvis du vil det skal skje 

 For å lære må du være aktiv 
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 Å være aktiv vil si at du selv har lyst til å lære 

 Du må være aktiv i forhold til å bestemme deg for hva, hvordan og hvorfor du skal lære 

 

Synliggjøring i klasserom: 
Heng opp beskrivelser av de ulike læringsstrategiene som oppslag. Etter hver ny strategi henges den opp. Elevene kan etter hvert se når det passer å 
bruke de ulike strategiene, og velge hvilken strategi de ønsker å bruke. 
De må altså ta bevisste valg, basert på erfaring. De ulike strategiene er laget på hvert sitt ark, slik at de bare er å printe ut og henge opp i klasserom. 
Noe av kjernen i "Lære å lære" er at elevene blir bevisst på egen læring og læringsstrategier gjennom at de uttrykker på mange forskjellige måter hva 
de kan, hva de har lært og hva de gjorde for å lære. Kan du ikke uttrykke hva du har lært - har du heller ikke lært det! 

 
Mål for denne planen: 
Ved Gaupen skole ønsker vi at læringsstrategiene som blir beskrevet her skal være en del av arbeidet i hverdagen i de fleste fag. Strategiene bør bli 
integrert i årsplanene, og ligge i bunnen for arbeidet ved skolen. Vi ønsker at elevene skal beherske læringsstrategiene i første rekke, deretter vil 
kunnskapen tilegnes ”på kjøpet”. Ikke motsatt! 
Læreren bør minne elevene om læringsstrategiene hver gang de skal lære nytt stoff og for eksempel spørre hvilken læringsstrategi de har tenkt å 
bruke. 
Målet er at læringsstrategiene blir en integrert del av elevenes tenkemåte, slik at de nærmest ubevisst velger en passende strategi for et gitt lærestoff. 
Jfr. Læringsplakaten….« ta med elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning». 

 
Formidling av læringsstrategier 
1. Innføring og modellering. 
Læreren begynner vanligvis med å fortelle elevene hva strategien er, og hvorfor den er viktig. Neste steg er ”prosedyrekunnskap” der læreren 
modellerer og snakker om når og hvordan strategien skal gjennomføres. Det er norsklærer som innfører strategien tidlig på høsten. Strategien følges 
så opp av lærerne i de andre fagene. 
 
2. Støtte og videreføring. 
Læreren rettleder elevene mens de bruker strategien på et stykke. Når elevene 
forstår hvordan strategien skal gjennomføres, øver de. 

 

Husk: 
 

Læringsstrategier handler om – å lære seg å lære! 
Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. 
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Læringsstrategier Gaupen skole 
 

 7.trinn 
  6. trinn *Førlesing 

*Underveislesing 
*Etterlesing 
*Tankekart/Utvidet 
tankekart 
*BISON-overblikk 
*VØL-skjema 
*Jeg leste at 
setninger 
*Lese tabeller 
*Fri form-kart 
*Nøkkelord 
*Kolonnenotat 

*Kunne bruke 
ordliste og 
stikkordsregister 
* Resiprok lesing 
*Styrkenotat 
*Spoletekst 
*Venndiagram/Finne 
likheter og ulikheter 

5. trinn *Førlesing 
*Underveislesing 
*Etterlesing 
*Tankekart/Utvidet 
tankekart 
*BISON-overblikk 
*VØL-skjema 
*Jeg leste at 
setninger 
*Lese tabeller 
*Fri form-kart 
*Nøkkelord 
*Kolonnenotat 

*Kunne bruke 
ordliste og 
stikkordsregister 
*Resiprok lesing 
*Styrkenotat 
*Spoletekst 
*Venndiagram/Finne 
likheter og ulikheter 
 
 

  4. trinn *Førlesing 
*Underveislesing 
*Etterlesing 
*Tegnekart/Tankekart/ 
Utvidet tankekart 
*BISON-overblikk 
*VØL-skjema 
*Jeg leste at setninger 
*Lese tabeller 
*Fri form-kart 
*Nøkkelord 
*Kolonnenotat 

*Kunne bruke ordliste 
og stikkordsregister 
* Venndiagram/Finne 
likheter og ulikheter 
*Resiprok lesing 

  
  

  3. trinn  *Førlesing 
*Underveislesing 
*Etterlesing 
*Tegnekart/Tankekart/ 
Utvidet tankekart 
*Jeg ser setninger 
*Jeg vet setninger 
*BISON-overblikk 
*VØL-skjema 
*Jeg leste at setninger 
*Lese tabeller 
*Fri form-kart 
*Nøkkelord 

 

2. trinn *Førlesing 
*Tegnekart/Enkelt 
tankekart 
*Jeg ser setninger 
*Jeg vet setninger 
*BISON-overblikk 
*VØL-skjema 
 

1. trinn *Førlesing 

*Tegnekart/ 
Enkelt 
tankekart 
*Jeg ser 
setninger 
*Lage 
spørsmål til 
tekst. 
 
 
 

*Førlesing 
*Tegnekart 
 

Vi gjør vårt beste for å gi elevene gode lesebestillinger hver uke. 2016-2017 utarbeider Gaupen skole tipsplakater til gode lesebestillinger.  
HUSK! LESING I ALLE FAG. 
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http://strategiar.wordpress.com/ 

Tegnekart 
Tegnekart er et tankekart der elevene tegner stikkordene i stedet for å skrive 
dem. 

 
 

Tankekart 
Tankekart hjelper elevene å visualisere forståelsen sin. Å lage et slikt kart, gjør det enklere for dem å illustrere overordnede og underordnede deler av et 
begrep. Det er nyttig før, under og etter lesing, og som framgangsmåte for å organisere/disponere opplysninger når elevene skal skrive rapporter. Tankekart 
er en strategi som fungerer særlig godt med stoff som mangler sammenhengende struktur, og der ideer omkring et emne finnes spredt rundt 
omkring i stykket. 
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Kolonnenotat 
Når vi leser en tekst og skal organisere opplysningene kan vi bruke mange ulike former for to-kolonnenotater. 
Denne formen for to – kolonnenotat hjelper eleven å organisere hovedideer og detaljer i tekster fra ulike fagområder. Elevene deler inn arkene i to kolonner og 
skriver hovedideer i venstre kolonne og detaljer i høyre. Hovedmomentene kan skrives i form av spørsmål eller som stikkord. Deretter bruker de notatene som 
rettledning når de skal lære seg teksten. Ved å dekke til opplysningene i høyre kolonne kan de prøve seg selv i viktige ord eller hovededidé-spørsmål fra venstre 
kolonne. 

- er en måte å omforme ideene fra en form til en annen. I denne omformingsprosessen skjer det en aktiv læring. Å bruke kolonnenotat hjelper elevene til å 
strukturere stoffet etter skillelinjer: kjent – ukjent, begrep – forklaring, underordnet - overordnet nivå. 

Kolonnenotat kan ha flere former: 

- To-kolonnenotat 

- Prosessnotater (årsak – virkning, problem – løsning, nøkkelord – forklaring) 

Begrep Forklaring 

spenning   

strøm   

motstand   

(eksempel fra naturfag) 

 

Eksempel på kolonnenotat: stikkord – forklaring - hvorfor 

Stikkord Forklaring Hvorfor ? 

Hva er kolonnenotat ?  Omforme ideer fra en form til en annen.  
 Strukturere læringsstoffet  
 Organisere kunnskapen  

 Gjøre elevene aktive i sin egen 
læringsprosess  

 = bli metakognitive  
 Aktivisere elevenes bakgrunnskunnskaper 

for derved å gjøre læringen bedre  
 Knytte forbindelse fra det kjente til det 

ukjente  
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Tre-kolonnenotat (VØL)  

Felles for disse er at man stiller opp en tabell med for eksempel tre kolonner, der elevene skal fylle inn i de ulike cellene. 
VØL- skjema er et eksempel på et mye brukt skjema – et trekolonnenotat. 
VØL står for: 
V = Dette vet jeg. 
Ø= Dette ønsker jeg å få vite mer om 
L= Dette har jeg lært 
V og Ø fylles ut i begynnelsen av læringsprosessen, mens L fylles ut etterpå. 

V Ø L 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Samisk/Veiledning-til-lareplan-i-Samisk-som-forstesprak/Samisk-som-forstesprak-Nordsamisk/7-
arstrinn/Undervisningsopplegg-Styrkenotat/ 

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Samisk/Veiledning-til-lareplan-i-Samisk-som-forstesprak/Samisk-som-forstesprak-Nordsamisk/7-arstrinn/Undervisningsopplegg-Styrkenotat/
http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Samisk/Veiledning-til-lareplan-i-Samisk-som-forstesprak/Samisk-som-forstesprak-Nordsamisk/7-arstrinn/Undervisningsopplegg-Styrkenotat/
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Nøkkelord 

”En liten nøkkel kan låse opp døra inn til et stort skattkammer. Et lite nøkkelord kan låse opp døra inn til hukommelsen.” 
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 selvklebende lapper og lime dem inn i margen 
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Styrkenotat 

Styrkenotat er en strategi som kan gjøre det lettere for elevene å skille mellom hovedideer og detaljer ( Santa og Engen 2003) 

Spoletekst er en måte å strukturere en tekst. Teksten skrives etter et bestemt mønster. Den begynner med en innledning som inneholder en påstand. 
Hoveddelen består av argumenter og det er et argument for hvert avsnitt. Spoleteksten avsluttes med et sammendrag der du gjentar argumentene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkenotat 
 

1.Dyr 
              2. Husdyr 
                       3. Katt 
                       3. Ku 
                       3. Hund 
                       3. Sau 
 
              2.Ville dyr 
                       3. Ulv 
                       3. Bjørn 
                       3. Hare 

                             3. Hjort 

Spoletekst 
Dyr i Norge 

Innledning: 
Nå vil jeg fortelle om hvilke typer dyr vi har 
i Norge. De kan deles i to typer. Det er ville 
dyr og husdyr. 
 
Hoveddel: 
Husdyrene er veldig viktig for oss. I Norge 
er det veldig mange som har hunder og 
katter. De kalles ofte for kjæledyr. Noen 
har husdyr som skal gi dem mat. Det er 
flest kuer og sauer 
 
Det er ikke lenger så mange ville dyr i 
Norge. Mange har blitt skutt av jegere. To 
kjente rovdyrtyper er ulv og bjørn. To typer 
ville dyr som ikke spiser kjøtt er hare og 
hjort. 
 
Avslutning: 
Jeg har nå fortalt om hvilke typer dyr vi har 
i Norge. Jeg er selv mest glad for at vi 
fortsatt har ville dyr i Norge selv om jeg er 
veldig glad i husdyr som hunden min og 
katten min. 
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Venndiagram 

 

I et Venndiagram skal elevene finne det som er likt og ulikt og føre opplysningene inn i et skjema. Dette gir en god oversikt over opplysninger i en tekst.  

                                                              Det som er ulikt 

                                                                Det som er likt 

                          Norge             Danmark 

 

 

 

Mye fjell. Flatt land. Ligger i Nord-

Europa. 

Monarki 

 



12 

 

Før lesing      Under lesing    Etter lesing 

         

 

 

 

 

 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-e3hn9XdwrFA/T3X3BBboVWI/AAAAAAAAAAU/JXEjSgh1MWc/s1600/A4+F%C3%B8r+du+leser.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-059yISLBaPo/T3X3egzSj5I/AAAAAAAAAAc/KfdQx64bkgQ/s1600/A4+Mens+du+leser.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-qspBu4zinKc/T3X36GO9HOI/AAAAAAAAAAk/b1dU9DQIyFE/s1600/A4+Etter+at+du+har+lest.jpg
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Læresamtalen 
Jmfr. Elevsamtale og Vurdering For Læring 
 
Før læresamtalen: 

- Les teksten. Skriv gjerne nøkkelord eller lag tankekart mens du leser. 

- Forbered deg på de fire rundene i læresamtalen. 
 
Selve læresamtalen: 

- Gå sammen to og to. 

- Snakk etter tur. Begge må si noe i hver runde. 

- Samtalen har fire runder. I hver runde skal begge si en setning eller stille et spørsmål som begynner med et bestemt startord. 
 
1. runde: - Startord: Jeg har lært at…… 
2. runde: - Startord: Jeg mener den viktigste setningen er. 
3. runde: - Startord: Mitt faktaspørsmål er …….. 
4. runde: - Startord: Jeg lurer på ……. 

I 3. og 4. runde skal den andre prøve å svare på spørsmålene. 

 

 

Hvordan bruke noen av disse punktene inn i elevsamtalen? 
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I 7b bruker vi resiprok undervisning i RLE og samfunnsfag slik at vi skal 

utvikle god leseforståelse og studieteknikk. 

 

Rød nøkkel 

"Ut fra på denne setningen, tror jeg avsnittet vil handle om ... " 

Forutsi handlingen - Gruppelederen ber de andre elevene om å lese overskriften, se på eventuelle bilder, 

eller på undertittel dersom det fins. Gruppen diskuterer hva de tror teksten vil handle om og hva de vet om 

dette fra før. 

 

Blå nøkkel 

Lese: Eleven som har nøkkelkortet forteller resten av gruppen at de skal lese frem til et avtalt punkt i teksten. 

Det er opp til gruppelederen å bestemme hvor langt, men det bør være minst tre avsnitt av teksten i hver 

runde. Her kan det velges å lese gjennom teksten på ulike måter, de kan lese stille, enkeltvis for gruppen, til 

en partner eller korlese. Dette gjøres for å skape litt variasjon. Gruppelederen bestemmer. 
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Gul nøkkel 

Vanskelige ord og begreper: Dette nøkkelkortet gir leserne mulighet til å se nærmere på noen ukjente ord, 

uttrykk eller uttale av ord de syns er vanskelige i teksten. Gruppelederen ber elevene notere ord de ikke 

forstår, eller ord de syns der interessante ut, eller ord de vil vite synonymer til. Gruppeleder har ansvar for å 

lede oppklaringsrunden, der elevene finner ut hva ordene og begrepene betyr. Dersom elevene ikke ser ut til 

å ville komme frem med at det er ord de ikke forstår de første par ganger de jobber med denne strategien, 

plukker læreren ut et ord eller en sekvens i teksten og ber gruppen om å forklare. På denne posten kan 

elevene også trene seg i hvordan de bruker oppslagsverk ordlister, margtekster, bildetekster aktivt for å 

finne mening i teksten. 

 

Svart nøkkel  

Hvor ? Hva? Hvem? Hvorfor? Hvordan ? Nå skal elevene stille spørsmål til det de har lest. Spørsmålene 

besvares muntlig slik at alle opplever å få felles forståelse av innholdet. Eleven som har nøkkelkortet sørger 

for å innhente svar fra de andre elevene. 
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Grønn nøkkel 

”Kan du si høyt, eller skrive en setning eller to for å oppsummere det du har lest?” Oppsummere: Nå skal 

elevene sammenfatte de viktigste de viktigste punktene, skrive dem ned som et tankekart, eller som notater, 

punkter eller lignende. Sirkelen er sluttet. Prosessen kan begynne på nytt. 

 

 


