
Før du leser

• Se på oppbygningen av teksten: overskrift, underoverskrift, bilder, bildetekst, 
figurer, annet. 

• Skriv stikkord om hva du tror teksten kommer til å handle om. Marker gjerne i 
teksten. 

Mens du leser

• Bruk to penner med ulike farger for å markere i teksten

• Farge 1 = viktige ord som sier noe om  budskapet 

• Farge 2 = vanskelige ord som kan være vanskelig å forstå

Etter at du har lest

• Du leder diskusjonen om innhold. Snakk om de markerte ordene i teksten. Slå 
opp ord dere ikke forstår og skriv opp definisjoner. Er dere enig om hva teksten 
handler om? Er dere enig i de sentrale ordene? 

• Sammen med gruppen din, fyll inn «boks 1 – tolk teksten» på samtalekartet.

©
V

er
o

n
ic

a
H

em
m

er
le



Før du leser

• Se på hvor teksten kommer fra: forfatter, utgivelsesdato, sjanger, utgivelsessted.

• Marker stedene i teksten som gir deg informasjon om punktene over. 

Mens du leser 

• Mens du leser bruk penn eller markeringstusj for å markere alle henvisninger til 
kilder i tekste. 

Etter at du har lest

• Du leder diskusjonen om forfatter og kilder. Snakk om kildene som er markerte. 
Sammen slå opp personer og institusjoner som refereres. Hvem er 
stemmen/stemmene i teksten? Hvorfor har forfatteren skrevet denne teksten?  

• Sammen med gruppen din, fyll inn «boks 2 – vær kritisk» på samtalekartet.
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Før du leser

• Se på oppbygningen av teksten: overskrift, underoverskrift, bilder, bildetekst, 
figurer, annet. 

• Med stikkord skriv ned assosiasjoner til andre ting du har lært på skolen eller 
kan fra før. 

Mens du leser

• Bruk penn eller markeringstusj for å markere de store temaene i teksten. Skriv 
ned sammenhenger du ser med naturfag eller hverdagen din.

Etter at du har lest

• Du leder diskusjonene om kontekst og tema. Snakk om temaene du identifiserte 
i teksten. Er dette tema aktuelt for naturfag, samfunnet, og deg? Har dere ulike 
synspunkter? 

• Sammen med gruppen din, fyll inn «boks 3 – lag koblinger» på samtalekartet.
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