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HVA ER LESENØKLER? 
For å øke leseforståelsen blant voksne deltakere med norsk som andrespråk, må man få 
på plass og utvikle: 

 Læringsstrategier 

 Ordforråd og begrepslæring 

 Leseferdigheter 

 Lesestrategier 

 

Det kan man gjøre ved å jobbe systematisk over lengre tid med denne fremgangsmåten: 
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KORT FORTALT! 

Når man skal jobbe med en tekst i klassen gir fremgangsmåten deg tre steg 
deltakerne kan jobbe seg gjennom: Førlesing, lese sammen og lese alene.                    

 

Hver av de tre stegene kommer med forslag til metoder man kan bruke i 
undervisningen. De har også egne hjelpeord som hjelper deltakerne med å huske 

hva de skal gjøre i de ulike fasene. Målet er at deltakerne skal kunne bruke 
fremgangsmåten på egenhånd når de leser ulike tekster. De tre stegene er en 

visuell støtte til hvordan man tar for seg en ny tekst man ikke forstår. 

 

 
Hjelpeordene er laget 
for å hjelpe deltakerne 
med å huske hva de 
skal gjøre underveis, 
og er skrevet med 
enkelt språk. 

Trafikklyset er en 
visualisering av 
fremgangsmåten. 
Dette er med på å 
tydeliggjøre 
metodene for 
deltakerne.  Fokus på 

begrepsavklaring! 
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HVA KAN DU BRUKE FREMGANGSMÅTEN TIL? 
 

 

For læreren 

• Gi klassen en fast rutine for å trene målrettet og spesifikt på leseforståelse. 
• Planlegge undervisning. 
• Få tips om metoder som kan trene leseferdigheter og lesestrategier. 
• Få en fiks ferdig fremgangsmåte for lesearbeidet i klassen. 
• Gi støtte og veiledning til elever med norsk som andrespråk. 

 

 

 

For deltakerne 

• Lære seg teknikker de kan bruke når de leser en ny tekst. 
• Øve på å tilegne seg ferdigheter for å bli en bedre leser. 
• Øke sin leseforståelse. 
• Forstå mer av ukjente tekster.  
• Utvikle flere lese-og læringsstrategier. 
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LESEFERDIGHETER VS LESESTRATEGIER 

Fremgangsmåten sikter på å jobbe systematisk med leseferdigheter og lesestrategier. 
Dette er to store temaer som omfatter svært mange ulike metoder og ferdigheter.  

For å avgrense litt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både leseferdigheter og lesestrategier er viktige elementer i 
leseforståelse. Det er derfor viktig å jobbe grundig og 
systematisk med dette over lengre tid. For å jobbe godt 
med leseferdigheter og lesestrategier på et andrespråk, må 
man ha fokus på «grunnmuren» først: Motivasjon og 
læringsstrategier. For å utdype dette nærmere kan man 
bruke det velkjente «hus-eksemplet»: For å bygge et hus må du starte med 
grunnmuren. Noe annet er faktisk umulig!  

 

LESEFERDIGHETER =  

Den tekniske delen av lesingen 
hvor avkoding, lydgjenkjenning 

og leseflyt står sentralt. 

 

 

LESESTRATEGIER =   

Metoder og strategier man 
bruker når man leser en tekst. 
Hva gjør deltakeren for å forstå 

det hen leser? 
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MER OM «GRUNNMUREN» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORDFORRÅD OG BEGREPSTRENING 

Ordforråd og begrepstrening er helt sentralt i arbeidet med norsk som andrespråk. Det er 
svært krevende å jobbe med lesestrategier dersom man har et lite ordforråd. Å øve på 
leseforståelse vil være en nærmest umulig oppgave for en deltaker med lite ordforråd og 
norsk som andrespråk! Lesenøklene øver gjennom ulike strategier på å øke ordforrådet og 
avklare begreper man møter i ulike tekster.  

Obs! Det vil aldri være sånn at alle begreper er kjent for alle, og det er derfor svært 
viktig at begreper man møter på underveis må utdypes og forklares – og ikke minst 
gjentas! Dette er svært viktig når man jobber med elever med norsk som andrespråk.  

LÆRINGSSTRATEGIER  

- Kunnskap om å «Lære å lære». 
- Gjentakende arbeid og 

modellering av ulike 
læringsstrategier. 

- Trene opp egen metakognisjon. 
- Lære seg enkle studieteknikker. 
- Benytte seg av morsmål og 

erfaringer. 

 

 

TILPASSEDE TEKSTER  

- Tekster med tilpasset nivå. 
- Tekster med tilpasset innhold. 
- Tekster med nytteverdi. 
- Tekster som bruker en stor del 

kjente ord, og som gjerne gjentar 
like ord mange ganger. 

- Tilpassede tekster vil kunne 
påvirke motivasjonen og 
lesegleden hos deltakerne. 
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NÅ KAN DU SETTE I GANG! 
- Introduser et steg av gangen og øv på 

ulike metoder, verktøy og begreper 
som hører til de ulike stegene. 

- Bruk god tid på å øve! Modeller, 
modeller, modeller! 

- Vis nytteverdien av fremgangsmåten 
for deltakerne: Hvorfor jobber vi med 

dette, og hvor kan de få bruk for 
denne fremgangsmåten senere? 

Fremgangsmåten inneholder tre steg. Man kan ta for seg en del av gangen eller 
bruke alle tre i løpet av en undervisningsøkt. Når fremgangsmåten er ny for 
deltakerne kan det være fint å jobbe med korte tekster og gjerne om kjente 
temaer slik at fremgangsmåten er i fokus.  

 
Når man har vært gjennom alle de tre stegene og har øvd på disse noen ganger, 
kan man kjøre alle de tre fasene etter hverandre sammen med en ny tekst. Det 
vil variere fra klasse til klasse hvor lang tid denne innkjøringen tar, det vet du 
som lærer best selv. Husk at målet er at deltakerne skal kunne bruke 
fremgangsmåten helt på egenhånd! 
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Introduksjon med klassen 
 

 

 

 

Ta utgangspunkt i et bilde av et trafikklys som du viser frem på tavla. Trafikklyset 
er visualiseringen av stegene i fremgangsmåten, og det er viktig å avklare felles 
begreper helt fra starten: Hva er dette for noe? Hva brukes det til? Hvordan 
fungerer det? Hva betyr de ulike fargene? Finnes det i hele verden og brukes det 
likt? Hvorfor har man trafikklys? La gjerne deltakerne snakke sammen om bildet 
først. 

Et trafikklys er der for å hjelpe oss og vise oss når det er trygt å gå over veien. 
Trafikklyset gir oss mye informasjon og er noe vi alle trenger for å være trygge! 
Dette setter tankene i gang og hjelper til med å skape en forståelse av 
fremgangsmåten de senere skal i gang med. Hvordan blir vi trygge lesere? 

Trafikklyset er et universelt symbol som brukes i hele verden – Det er derfor fint 
å kunne knytte fremgangsmåten til dette bildet. Rød betyr stopp, gul betyr vent, 
grønn betyr klart! Målet er at man lettere skal kunne huske og hente frem de 
ulike metodene på egenhånd, når man kan bruke det visuelle som støtte. Med 
elever med norsk som andrespråk er visuell støtte svært viktig! 
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De ulike stegene 
Førlesefase 

Muntlig fokus, tenkeferdigheter, få oversikt over temaet, forberede seg. 

Aktivere forkunnskaper! Hva kan jeg? Hva vet jeg? 

Orientere seg i en tekst. Se på bilder og overskrifter. Trekke slutninger. 

Samtale om aktuelle temaer. 

 

Lese sammen 
Ord og begreper, lese sammen, bevissthet om egen læring/læringsstrategier. 

Veksle mellom Helhet– Del – Helhet. 

Hva trenger jeg hjelp til? Hva er nytt for meg? 

Oppklare misoppfatninger. Bruke forkunnskapene og erfaringene til deltakerne. 

Avklare begreper. Bruke morsmål! 

Lese alene 
Lese alene og lese høyt for noen. 

Leseforståelse og innhold. 

Uttale og flyt. 

Hva har jeg lært? Hvordan kan jeg bruke dette senere? 
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Ferdigheter 
I arbeid med fremgangsmåten må man øve på disse ferdighetene: 

Røde ferdigheter Gule ferdigheter Grønne ferdigheter 
Kunne orientere seg i en 
tekst.  
Aktivere forkunnskaper. 
Metaforståelse: Hva kan        
jeg? Hva vet jeg? 
Se sammenhenger. 
Resonnere.  
Snakke om et tema.  

Uttrykke det man ikke 
forstår. 
Teknikker for å 
avklare/forstå begreper. 
Hvordan bruke morsmål 
som hjelp. 
Trekke slutninger. 
Språklig bevissthet. 

Forstå det man leser. 
Gjenfortelle. 
Lage spørsmål til en 
tekst. 
Oppsummere. 
Lese mellom linjene. 
Metaforståelse: Hva har 
jeg lært? Hvor kan jeg 
bruke dette? 
Lese med flyt. 
Lese med funksjonell 
uttale. 

 

ET LITE NOTAT OM LESENØKLENE OG FAGFORNYELSEN 

I fagfornyelsen står dybdelæring og tverrfaglighet sentralt. Det er viktig at 
fremgangsmåten ikke ses på som løsrevne aktiviteter man kan fylle timen med, 
men at man hele tiden har ferdigheter som mål! Hvilke ferdigheter er viktige for 
deltakerne og når får de bruk for dette i deres hverdag utenfor skolen?  
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METODER OG AKTIVITETER 

Her finner du forslag til metoder og aktiviteter du kan bruke når dere jobber 
med fremgangsmåten i klassen. Aktivitetene er delt inn i rød, gul og grønn og 
passer slik til hver del av fremgangsmåten. Materialet du trenger finner du i 
neste kapittel, klart til å printe ut. Ønsker du mer avklaring rundt de ulike 
aktivitetene kan du melde deg på e-postlisten min å få ukentlige tips! 

 

Røde aktiviteter 
Her er det svært viktig å ha et muntlig 
fokus, slik at deltakerne kan fokusere på 
å aktivere forkunnskapene sine! 

Tankekart        VØL- skjema  

Venn-diagram                                                  BOK/BISON/Superblikk etc 

Stasjoner        Rangering 

Tenkespørsmål: Hva tror du teksten handler om?   Se på film 

Bildeoppgave: Hvem skal ut?     Påstander 

Tenkenøkkel – Alfabetet      Samtale-ring   

Se på flere tekster i samme sjanger 
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Gule aktiviteter 
Her er det viktig å bruke god tid! Å avklare 
begreper står sentralt. Husk at å jobbe med 
leseflyt og leseforståelse blir krevende uten 
ordforråd og begrepsavklaring! 

Helhetslesing! Helhet – Del – Helhet. Varier blikket på teksten fra hele til deler. 

Slå opp ord, oversette, bruke morsmålsstøtte. 

Jobb med tekst – Arbeidsark. 

Jobbe med et spesielt tema dersom teksten handler om dette, f eks Verdensrommet. 

Jobbe med vanskelige ord: Post it/high lighter/understreking. 

Leseøvelser felles: Lese i par, stafett, ekko, korlesing etc. 

La deltakerne lytte til teksten – Bruk høytlesning! 

Gå – spør – bytt. 

Læringsstrategier: Tenk selv- spør naboen – spør læreren. 

Skriv inn teksten i Symwriter. 

Skrive forklaringer til ord/lage muntlige forklaringer. 

Øve fonologisk bevissthet – For eksempel «Dagens ord». 
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Grønne aktiviteter 
Her må du tilpasse oppgavene til klassen 
din. Noen er gode skriftlige og kan jobbe 
mye med dette, andre trenger fremdeles å 
ha et muntlig fokus.  

Lytte til ulike måter å lese en tekst høyt på. 

Lese høyt alene. Gjerne ta lydopptak! 

Øve på leseflyt  

Fremføre teksten i par, grupper eller for klassen. 

Notere en ny ting du har lært – VØL-skjema. 

Finne mer info om emnet dere leser om. 

Svare på spørsmål og finne informasjon i teksten – muntlig eller skriftlig. 

Gjenfortelle – Muntlig, skriftlig, i par, felles, gjenfortell etter bilder etc. 

Oppsummere teksten muntlig eller skriftlig. 

Finne nøkkelord. 

Lese mellom linjene, og øve på å tolke teksten. 

Lage egne spørsmål til teksten.  
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MATERIELL TIL KLASSEROM OG DELTAKERE 

Her finner du materiell klart til bruk! Noe kan henges opp i klasserommet, på 
tavla eller på pultene til deltakerne, og andre ting kan brukes som oppgaver når 
dere jobber med fremgangsmåten. Husk at du kan forstørre og forminske etter 
eget ønske når du skal skrive ut, slik at det blir akkurat slik du ønsker. Du kan 
også ha disse sidene fremme på tavla når dere snakker om fremgangsmåten! 

Innhold: 
Trafikklys til introduksjon s. 18 

Fremgangsmåten – Alt på en side s. 19 

Fremgangsmåten – Del for del s. 20 – 22 

Bokmerker med tips til leseflyt s. 23 

Jobb med tekst – Arbeidsark s. 24 –26 

Tankekart s. 27 

VØL – skjema s. 28 

Venn-Diagram s. 29 

Tenkenøkkel Alfabetet s. 30 

Snakk om bilder s.31.  
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Bokmerker om leseflyt 
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Jobb med tekst    

 

Sett ring rundt vokalene i ordene: SOLA 

 

 

 

 

 

 

Sett strek mellom stavelsene i ordene: SOLA 

 

 

 

 

 

 

Finn øveordene i leseteksten. 

Sett strek under øveordene eller bruk tusj. 
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Velg to ord. Skriv en forklaring til hvert ord her: 

 

 

 

 

Skriv fire setninger fra teksten her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn fem ikke-lydrette ord i leseteksten. Skriv dem her: 

 

 

1 

2 
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 Lag tre spørsmål som passer til leseteksten. 

 Skriv dem her: 

1) 

 

2) 

 

3)  

 

 

Nå skal du lese teksten igjen. 

Les høyt.  

 Øv på uttalen av ordene.  

 Er ordet vanskelig? Si det høyt flere ganger. 

 

 

 

 Fortell hva du har lest. Fortell til noen i klassen.  

  Hva husker du? 

 Hva handlet teksten om?  
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Tankekart 
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VØL-skjema 

V 
Hva vet jeg? 
Hva kan jeg? 

Hva husker jeg? 

Ø 
Hva ønsker jeg å 

lære? 
Hva lurer jeg på? 

L 
Hva har jeg lært? 
Hva husker jeg? 
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Venn-diagram 
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Tenkenøkkel – Alfabetet 

A        N 

B        O 

D        P 

E        R 

F        S 

G        T 

H        U 

I        V 

J        Y 

K        Æ 

L        Ø 

M        Å 
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Snakk om bilder! 
 

 

 

 

 

 

  
Se på bilden e og snakk sammen: 

Hva ser du på bildene? 

Er det flere bilder? 

Har du sett dette før? 

Hva skjer? 

Hvilke personer ser du? 

Hva gjør de? 

Hvor er de? 

Hva slags farger ser du? 

Er bildene nye eller gamle? 

Er det noe du ikke kan navnet på? 

Hva slags stemning er det? 

Hvordan er været? 

Er bildene fra Norge? 

Kan du lage en historie til bildene? 
 

 
Tenk alene: 

Hva tror du teksten handler om? 

Hva heter bildene du ser på 
morsmålet ditt? 

 
Skriv alene eller sammen: 

Hva er overskriften? 

Skriv overskriften her: 

 

Skriv tre setninger om hva du ser på bildene: 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Spørsmål og tilbakemeldinger 
Hvis du har spørsmål, trenger mer informasjon eller vil gi en 

tilbakemelding kan du ta kontakt på e-post: spraknokler@gmail.com. 

 

Dette materialet deles ut gratis og jeg er derfor avhengig av delinger 
og omtaler! Bruk #språknøkler/#lesenøkler eller tagg meg med 
@spraknokler i sosiale medier dersom du bruker Lesenøklene!  

 
Lik, del og kommenter og ikke minst; Lykke til med arbeidet med 

Lesenøklene! 

 

mailto:spraknokler@gmail.com

