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PÅ BORRE FOKUSERER VI PÅ GODE 
LÆRINGSSTRATEGIER

FORORD
På Borre ungdomsskole forsøker 
vi alltid å strekke oss litt lenger. 
Skoleåret 2013/2014 jobbet hele 
personalet med kreative læring-
smetoder rettet spesielt mot 
lesing. Prosjektet resulterte i 
et kort informasjonshefte for 
foreldre og foresatte, slik at de 
kunne få en oversikt over noen 
av metodene vi bruker på Borre 
ungdomsskole. Ledelsen ønsket 
å videreutvikle konseptet til en 
brukerhåndbok for ansatte, nyan-
satte, praksisstudenter og andre 
som er interesserte i læringsstrat-
egiene.

I dette heftet vil du finne en kort 
samling av læringsstrategier og 
metoder som ble samlet i denne 
perioden, få en detaljert beskriv-
else av hvordan de fungerer, og i 
noen tilfeller få tips om hvordan 
metodene kan videreutvikles.

Vi håper du lærer noe nytt og tar 
med deg videre de metodene 
som kan passe til din under-
visning.

B.I.S.O.N
Før studeringen eller lesingen 
starter, ser eleven på alle bilder i 
kapittelet/temaet, leser innled-
ningen og sammendraget/slut-
ten, ser på overskrifter samt leter 
etter nye ord som kan virke van-
skelige eller ukjente. På denne 
måten blir ikke stoffet stort og 
fremmed når eleven starter stud-
eringen. Det gir oversikt og hjelp-
er til å fokusere på innholdet. Det 
kan hende eleven kjenner til en 
del punkter i teksten fra før, og får 
dermed noen knagger å henge 
innholdet på. Tegn illustrasjonen 
på tavlen før dere starter, slik at 
elevene vet hva de skal gå gjen-
nom.
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streke under i boka. Fokuser på 
nøkkelsetninger og nøkkelord. 
Nøkkelsetningene er de viktigste 
setningene i teksten, setninger 
som beskriver noe sentralt om 
emnet. Nøkkelordene kan være 
faglige ord, ord som er viktige 
å huske eller ord som beskriver 
noe sentralt om emnet. Om nøk-
kelsetningen eller nøkkelordet 
virker fremmed eller nytt, kan det 
være lurt å lage en beskrivelse 
med egne ord i notatene, slik at 
det blir enklere å forstå. Se også 
Styrkenotat.

NOTATER
Å ta notater fra det en lesere eller 
studerer, er kanskje den vanlig-
ste studiemetoden, men mange 
elever, spesielt på ungdomstrin-
net har ikke fått dette for vane 
enda. Derfor er det viktig å lære 
elevene å ta gode notater un-
derveis.

Eleven kan bruke en blyant og 

STYRKENOTAT
Styrkenotat er en forenklet måte 
å ta notater på. Teknikken baserer 
seg på stikkord fremfor setninger, 
men kan utbroderes så mye som 
ønsket. Overskriften kan være te-
maet eller et samleord for innhol-
det. Deretter skriver man ned for-
skjellige deltemaer, områder og 
andre stikkord som har noe med 
innholdet i teksten å gjøre.

IVAR AASEN
Kjennetegn :

Samlet dialekter:

Opprettet nynorsken
Dikter

Gikk over 400 mil
Vestlandet
Trønderlag

“Nordmannen”

Illustrasjon: B.I.S.O.N

Illustrasjon: Styrkenotat



V.Ø.S.L.E / V.Ø.L
kan selvsagt fortsette å fylle ut 
kolonnene underveis i proses-
sen.  Mens studeringen pågår, 
fyller eleven ut lært-kolonnen, 
som en form for notater. Denne 
kolonnen kan utvides eller legg-
es til et eget ark, om ønskelig. Til 
slutt gjør eleven en evaluering av 
arbeidet som er blitt gjort. Hvil-
ke studeringsmetoder fungerte 
best? Hvilke fungerte ikke like 
bra? Hvordan var egen innsats? 
Kunne resultatet vært annerledes 
om innsatsen var annerledes? 
Hva var forutsetningene, og hva 
ble resultatet?

En enklere versjon av V.Ø.S.L.E- 
skjemaet er V.Ø.L-skjemaet. Det 
inneholder kun vet, ønsker å lære 
og lært-kolonnene. Dette kan 
passe bedre til mindre oppgaver 
eller temaer. 

Denne metoden gir eleven 
oversikt over tidligere kunnskap, 
bevisst på egne studieteknikker, 
hva som læres og om teknikkene 
har fungert eller ikke. På denne 
måten kan eleven lære å kjenne 

Elevene får utdelt et skjema som 
skal brukes under hele lærings-
prosessen, for eksempel ved et 
tema, kapittel eller i en enkel sko-
letime. Skjemaet er delt opp i fel-
tene:
 - Vet
 - Ønsker å lære
 - Slik lærer jeg
 - Lært
 - Evaluering

Eleven skriver det han/hun vet 
om temaet i første kolonne, før 
studeringen begynner. I neste 
kolonne skriver eleven det han/
hun ønsker å lære. Hva tror elev-
en temaet omhandler? Hva er 
interessant? Hva kan eleven få ut 
av dette? Neste kolonne skriver 
eleven studieteknikker han/hun 
har erfaring med at fungerer. Det 
kan være at eleven ønsker å job-
be i fred, i grupper, ha en presen-
tasjon, se en film eller noe annet. 
Her er det viktig å ha et åpent 
sinn som klasseleder (innenfor 
rimelighetens grenser). Hver elev 
jobber forskjellig og lærer forsk-
jellig. Når disse feltene er fylt ut, 
starter selve studeringen. Eleven 

Vet

GEOMETRI SVAR

Ønsker å lære

Slik lærer jeg

Lært

Evaluering

Etter at eleven har lest en tekst, 
skal eleven selv skrive et sam-
mendrag. Sammendraget kan 
omhandle enten et avsnitt, ka-
pittel, en tekst eller en bok. Dette 
kan være en god form for notater 
også! La gjerne eleven få utbro-
dere sammendraget med notater 
fra undervisningen. Kanskje elev-
en også kan ting om temaet som 
ikke står i teksten som ble lest?

SAMMENDRAG

LESEGRUPPE
Elevene samler seg i grupper, 
gjerne på 4-6 elever. En elev 
starter å lese et avsnitt i teksten 
de skal gjennom. Når eleven har 
lest ferdig avsnittet, skal eleven 
til venstre gjenta med egne ord 
hva avsnittet handlet om, og hva 
essensen i avsnittet var. Om elev-
en som skal gjenta ikke klarer å 
formulere seg skikkelig, har mis-
forstått innholdet eller ikke for-
sto innholdet, kan andre elever 
i gruppen komme med faglige 
innspill. Det blir da en intern sam-
tale om temaet, slik at 
alle elevene på grup-
pen har forstått innhol-
det i teksten. Om det er 
usikkerheter, står elevene 
selvsagt åpne for å spørre 
læreren. Når alle har 
forstått innholdet, leser  
neste elev et 
avsnitt. 

seg selv over tid med helt konk-
rete erfaringer.

Illustrasjon: V.Ø.S.L.E / V.Ø.L



Eleven til venstre gjentar med 
egne ord. Slik fortsetter gruppen 
til de har gått gjennom teksten 
de skulle lese.

PARKERINGSPLASS
Elevene sitter enten hver for seg 
eller i grupper og leser. Hvis de 
møter på ord eller uttrykk de ikke 
kan eller forstår, skriver de ordet 
ned på en liten lapp (for eksem-
pel en Post-it-lapp). Når alle har 
lest ferdig teksten, og skrevet 
ferdig lappene sine, går alle elev-
en opp til tavla og fester lappen. 
Læreren går så gjennom ordene 
og/eller uttrykkene på tavla.

Teknikken er effektiv i forhold til 
språkfag, hvor det stadig dukker 
opp nye gloser hvor mange av 
glosene ikke er beskrevet i boken.

TANKEKART
Eleven starter med å skrive ned 
et tema eller et emne midt på 
en side i boka si, og tegner en 
sirkel rundt ordet eller setningen. 
Deretter fyller eleven ut tanker, 
informasjon, nøkkelord, nøkkel-
setninger rundt ordet. Tegn en 
strek fra temaet og bort til hver 
nye tanke. Om flere setninger 
eller nøkkelord har sammenheng 
med hverandre, setter man en 
linje mellom disse ordene, slik 
at alt danner et større nettverk.

FLEIP ELLER FAKTA?
Lærer/Elever lager en mengde 
påstander rundt et tema. Elevene 
får utdelt hver sin grønne og røde 
lapp eller hvert sitt røde grønne 
ark. 

Lærer/elev(er) leser opp eller    
viser frem påstandene. For hver 
påstand holder elevene opp ent-
en den røde lappen for fleip eller 
den grønne lappen for fakta. Der-
som påstanden er fleip, må elev-
ene forklare hvorfor det er fleip 
– eller fakta.

Metoden kan også brukes indiv-
iduelt ved at elevene får alle på-
standene utdelt på et ark med 2 
kolonner, en for fleip og en for 
fakta. De kan gå gjennom skje-
maet før de begynner å lese, for 
deretter å sette kryss med blå 
penn der de tror det passer. Et-
terpå setter de kryss med for             
eksempel grønn penn mens de 
leser og finner «fasiten». 

Til slutt kan de evaluere sin egen 
innsats med poeng for hvert rik-
tig svar, og ender med å skrive en 

evaluering som for eksempel: 
”Jeg kan det meste om 

første verdenskrig 
men jeg trenger å 

øve mer på allian-
sene og det nye 
Europakartet 
etter krigen.”

PEER LEARNING
Elevene blir delt i grupper. Sam-
men skal hver gruppe jobbe seg 
gjennom et tema eller et læring-
smål. Hver elev får sin del som 
skal læres, og etter en viss tid 
hvor eleven får øve på egenhånd, 
samles gruppen igjen og under-
viser hverandre muntlig, slik at 
hele gruppen lærer noe om alle 
områdene.

BEGREPSKART
Elevene får utdelt eller finner 
et begrep, og setter opp et be-
grepskart for å forstå begrepet            
bedre. Begrepet skrives i en sirkel 
i midten, og rundt skriver elev-
en definisjonen på begrepet, et 
eksempel på hvordan begrepet 
kan brukes, synonym på be-
grepet (finnes det en annen måte 
å beskrive ordet?), og til slutt et 
antonym som sier hva det mot-
satte av ordet er. 

Om begrepet er ordet ”snill,” kan 
definisjonen være ”vennlig, lett å 
omgås eller føyelig.” Et eksempel 
på ordet i bruk kan være ”Det var 
en veldig snill gutt.” Synonym kan 
være ”from, godhjertet, omsorgs-
full eller hengiven,” mens anto-
nymet kan være ”slem, ondskaps-
full, fiendtlig eller kaldhjertet.”

Se illustrasjon øverst på siden.

BEGREP
definisjon

eksempel

Synonym

antonym

Illustrasjon: Tankekart

Illustrasjon: Begrepskart



VENNDIAGRAM
Eleven setter opp et venndia-
gram med forskjeller og likheter 
innenfor forskjellige temaer 
eller områder. Ved å tegne flere 
sirkler og la de overlappe, kan 
man finne likheter og forsk-
jeller mellom forskjellige ting. 

Det er også mulig å bruke flere 
sirkler, ved å for eksempel sam-
menligne de fem verdensreli-
gionene, epoker i historien, musik-
kepoker eller politiske partier.

VANNKRAFT SOLENERGI

Fornybar

Elektrisk strøm

Naturlig

Fallenergi

Demninger

Rimelig

Solvarme

Solfanger

Konsentrert
solkraft

Solscelle

Induksjon

WALK & TALK
Etter at elevene har jobbet med 
lærestoffet, lager hver elev et 
spørsmål og et svar på en lapp. 
Deretter går alle elevene rundt i 
klasserommet og spør hverandre 
sine spørsmål. Når en elev møter 
på en annen elev, starter den ene 
med å stille den andre spørsmålet. 
Svarer eleven rett, stiller den an-
dre eleven spørsmålet sitt. Der-
som begge to klarer å svare rett, 
bytter de lapper og går videre til 
en annen elev. Om kun en, eller 
ingen av de klarer å svare på 
spørsmålet, går de videre til en 
annen elev uten å bytte lapper.

Elevene setter seg i grupper og 
deler inn i lag på to, tre eller fire. 
De får så utdelt flere kort med 
forskjellige faglige temaer, ord og 
begreper. Et lag tar et kort hvor 
en elev på gruppen skal forklare 
temaet, ordet eller begrepet, 
uten å si hva som står på kortet. 
De andre på gruppen skal forsøke 
å gjette hvilket ord som blir fork-
lart. Spillet går på tid, og hvert 
lag får enten 30 sekunder eller ett 
minutt på hver runde. Den som 
klarer flest innen tiden, har til 
slutt vunnet.

Læreren eller elevene kan også 
lage et spillebrett, slik at spillerne 
ser hvor mange poeng de har. 
Brettet kan inneholde ruter som 
”hopp over en runde,” ”åpen runde 
– alle lagene kan svare på fem kort,” 
”tre kort – dobbel tid” og lignende.

ALIAS

Læreren deler opp en historie 
eller hendelser på en tidslinje i et 
antall biter, og skriver delene ned 
på lapper som deles ut til elevene. 
Elevene lærer seg sin del utenat, 
og legger fra seg lappene. Så skal 
elevene gå sammen og samle 
historien eller tidslinjen sammen 
igjen ved å finne sin plassering på 
en rekke. Elevene må da fortelle 
hva de har om og finne ut hvor de 
skal stå.

Metoden kan også brukes 
ved for eksempel å lære om                  
energikilder. Alle som har fått ut-
delt lapper om solenergi lærer st-
offet utenat sammen, alle med 
vannkraft, vind osv. for seg.  

PUSLESPILL

Læreren kommer opp med 
spørsmål tatt fra en tekst, kapittel, 
bok eller lignende som elevene 
har gått gjennom tidligere. Elev-
ene deles inn i grupper fra to til 
fem. Læreren stiller spørsmålene 
og setter poeng for vanskel-
ighetsgrad. Elevene skal forsøke å 
svare på spørsmålene. 

Når alle spørsmålene er blitt 
gjennomgått, bytter gruppene 
svar-arket sitt. Læreren går så 
gjennom fasitsvarene, og elev-
ene setter poeng for hvert riktig 
svar. Blir det uenigheter om sva-
ret er korrekt, er det lærer som har 
det endelige ordet. Læreren kan 
velge å bruke svaralternativer, ha 
slingringsmonn eller være klar på 
at svarene må være korrekte for at 
gruppen får poeng.

Til slutt spør lærer hvor mange 
poeng hver gruppe har fått. De 
to lagene som ligger best an, 
sender svararket opp til lærer for 
gjennomgang. Vinnerlaget får en 
liten premie eller praktisk fordel 
(for eksempel 5 minutter leng-
er på neste prøve, hint på et av 
spørsmålene og lignende).

QUIZ

Illustrasjon: Venndiagram



Elevene får utdelt et skjema med 
utfordringer. Eleven må så finne 
andre elever som kan svare på ut-
fordringene, notere ned svarene 
og få underskrift fra personen.

Skjemaet er satt opp med tre kol-
onner. I første kolonne står det 
hva eleven skal finne svar på, for 
eksempel ”…nevne hvilke land 
som var delaktige i 2. Verdenskrig.” 
I neste kolonne skal landene listes 
nedover. Deretter signerer eleven 
i tredje kolonne.

Lærer kan også sette opp skje-
maet slik at man trenger besvar-
elser fra flere elever. For eksempel 
om spørsmålet er ”…kan nevne tre 
ordklasser” og skjemaet tilsier at 
man må finne to eller tre elever 
som kan dette. Den første elev-
en kommer kanskje opp med 
ordene substantiv, adjektiv og 
verb, men neste elev må så 
kunne flere. Om eleven kun 
kan to, må eleven som har 

FINN NOEN SOM...

RUNNING DICTATION
skjemaet gå videre til en annen 
elev. 
Dette vil løse seg ettersom elev-
ene får svar fra hverandre og kan 
dermed svare på andre sine skje-
maer med svar de selv har samlet. 

I eksempelet med 2. Verdenskrig, 
vet kanskje ikke den første elev-
en navnene på alle landene som 
var innblandet, men kan noen. 
Eleven skriver da ned de landene 
han/hun kjenner til, så må elev-
en som har skjemaet gå videre til 
en annen elev for å finne flere av 
landene.

Ha gjerne mange utfordringer i 
hvert skjema, slik at elevene hold-
er på en stund og engasjerer flere. 
På slutten av øvelsen går læreren 
gjennom svarene sammen med 
elevene, og gir elevene poeng for 
hver oppgave som er gjennom-
ført riktig med riktige svar.

FINN NOEN 
SOM... Forklaring signatur

kan Nevne 3
ordlkasser

1: Substantiv
2: Verb
3: Adjektiv

1:
2:

Elisabeth

kan Nevne 
2 adverb

Et informasjonsark er hengt opp 
på veggen. På dette arket står det 
faktasetninger, små avsnitt eller 
stikkord med beskrivelser rundt 
et tema. Elevene blir satt sammen 
i grupper på to til fire stykk. 

Øvelsen går på tid (vurder leng-
den selv etter hvor mye informas-
jon som står på informasjonsar-
ket), og læreren starter tiden. En 
av elevene på gruppen løper så 
frem til arket og leser et avsnitt 
eller en liten tekst. Så løper elev-
en ned til gruppen sin, og gjentar 
eller lærer de andre elevene det 
han/hun har lest. En av elevene 
på gruppe kan ta notater av det 
som blir sagt. Når dette er gjort, 
løper en annen elev opp til in-
formasjonsarket og leser neste 
avsnitt. 

Når tiden er ute, får de et par 
minutter på å oppsummere 

Illustrasjon: Finn noen som...



stoffet før aktiviteten avsluttes 
med en quiz, parprøve eller grup-
peprøve. 

Øvelsen kan også gjøres uten tid 
hvor den holder på frem til alle 
gruppene har kommet seg gjen-
nom alt stoffet på informasjon-
sarket.

JEOPARDY

Elevene deles inn i grupper og får 
utdelt et instrument som lager lyd. 
Læreren har på forhånd laget en 
rekke med svar, tatt fra et kapittel, 
tema eller et læringsmål. Læreren 
har svarene og eleven skal kom-
me opp med spørsmålene. For 
eksempel kan læreren gi svaret 
”Dette skjedde i 1814”. Elevene 
skal prøve å være først ute med å 
lage lyd med instrumentet, for så 
å stille spørsmålet ”Når ble Norg-
es grunnlov laget?” 
Det er viktig at eleven alltid bruker 
ordene hvem, hvordan, når, eller 
hvor før et spørsmål. Hadde elev-
en bare sagt ”Norges grunnlov 
ble laget” er ikke dette formulert 
som et spørsmål, og muligheten 

20 SPØRSMÅL
Læreren setter opp et arbeidsark 
på 20 spørsmål. Spørsmålene kan 
være hentet fra en tekst, et kapit-
tel, et tema eller et fagfelt elevene 
skal gjennom. 

Som lekser eller som arbeid på 
skolen skal elevene lese og stud-
ere pensum og løse spørsmålene 
på arbeidsarket. 

Som prøve kan læreren hente ut 
6 av spørsmålene fra arbeidsar-
ket. På denne måten gjør man 
stoffet overkommelig, oversiktlig 
og sørger for at eleven har sett 
spørsmålene på prøven tidligere, 
slik at de er mer forberedt på hva 
som møter de.

for å gi spørsmålet går videre til 
neste gruppe som lager lyd først.

Læreren kan også lage forskjel-
lige kategorier og gi forskjellige 
poengsummer for vanskelighets-
grad.

ØVEBOK
Et A3 eller A4-ark brettes i to på 
langs. Den ene siden klippes for 
eksempel i tre deler. På de for-
skjellige delene skrives ulike be-
greper, overskrifter, påstander 
eller spørsmål. Delen av arket som 
ligger under fylles med besvarels-
er. Når man løfter på delen med 
spørsmålene, står svaret eller be-
grunnelsen på papiret under.

ALGEBRA
Illustrasjon: Øvebok

Illustrasjon: Jeopardy
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2 7

8 12
Illustrasjoner: Hvem skal ut?

Eleven får utdelt et skjema, eller 
laget er skjema selv, med to kol-
onner. I den første kolonnen står 
det et deltema eller et nøkkelord, 
på den andre siden fyller eleven 
inn det han/hun kan fra før og 
senere det han/hun finner av in-
formasjon i teksten. Skjemaet kan 
utvides med flere kolonner om 
ønskelig.

TOKOLONNENOTAT

Illustrasjon: Tokolonnenotat

- Samsara
- Karma
- Moksha

- Brahma
- Shiva
- Vishnu

HINDUISMEN

Kjennetegn

Guder

HVEM SKAL UT?
Elev eller lærer lager fire ruter og 
setter inn enten illustrasjoner, be-
greper, årstall, symboler eller tall 
rundt et tema eller fagfelt. Nå er 
det opp til elevene og finne ut 
hvilken rute som ikke passer inn 
og komme opp med argumenter 
for hvorfor. 

Et eksempel er om en mattelærer 
setter opp tallene 2, 7, 8 og 12. 
En elev kan mene at tallet 7 skal 
ut, fordi det er det eneste odd-
etallet. Andre vil kanskje mene 
at det er 12, siden det er det 
eneste tallet med to siffer. 
Tallet 7 er det eneste tallet 
som ikke inneholder noen 
buer osv. 

I naturfag kan man for 
eksempel liste opp 
energikilder:

 

- Solenergi, 
- Fossil energi, 
- Vannkraft og 
- Atomkraft. 
Hvem skal ut?

Det trenger ikke nød-
vendigvis være noe fa-

sitsvar på hvem som skal 
ut. Hensikten med øvelsen er 

å få til en faglig debatt og kom-
me frem til gode begrunnelser. Eks. 1: Naturfag

Eks. 2: Matematik



Denne metoden kan brukes i alle 
språkfag, men dette eksempelet 
tar for seg den engelske vers-
jonen. Metoden hjelper elevene 
med å forstå hva et substantiv er, 
og hvordan det kan brukes. Start 
timen med å dele opp klassen i 
grupper med tre til seks elever i 
hver gruppe.

En elev starter å si setningen “I 
went to town and bought…” og 
fyller inn siste del med et substan-
tiv, for eksempel. “…some apples”. 
Den neste eleven skal starte set-
ningen likt som forrige elev, men 
skal legge til enda et substantiv. 
For eksempel kan setningen bli 
slik: “I went to town and bought 
some apples and a banana.” Neste 
elev skal gjenta setningen til de 
foregående elevene, og legge til 
enda et ord, osv. 

Slik fortsetter metoden til en elev 
ikke husker hvilket ord som skulle 
være med. Om eleven bruker for 
lang tid, eller ikke kommer på 
hvilket ord som ble sagt, er elev-
en ute denne runden, frem til 
det kun er en elev igjen som går 
av med seieren. Når vinneren er 
kåret, kan runden starte på nytt.

I WENT TO TOWN

Denne metoden kan også brukes 
i samtlige språkfag, men dette 
eksempelet tar for seg den en-
gelske versjonen. Metoden hjelp-
er elevene med å forstå hva et 
adjektiv er, og hvordan det kan 
brukes. Start øvelsen med å dele 
opp klassen i grupper med tre til 
seks elever i hver gruppe. En elev 
starter å si setningen “My aunt Li-
sa’s cat, is a…” for deretter å legge 

inn et adjektiv, for eksempel “…
dirty cat.” Den neste eleven skal 
gjøre det samme, men blir nødt 
til å komme opp med et annet 
adjektiv, for eksempel “My aunt 
Lisa’s cat is a tiny cat.” Om eleven 
ikke kommer på et nytt adjektiv, 
er eleven ute til runden er over.

“My aunt Lisa’s cat” kan også 
gjøres på samme måte som ”I 
went to town” ved at elevene skal 
legge ordene etter hverandre, 
hvor det er om å gjøre å huske 
alle ordene de andre elevene har 
sagt tidligere, i tillegg til å komme 
opp med et nytt selv.

Prinsippene bak både “I went to 
town” og “My aunt Lisa’s cat” kan 
brukes til for eksempel å øve på 
verb, adverb eller andre ordklass-
er eller gramatiske utfordringer. 
Forsøk å vær kreativ og kom opp 
med egne regler elevene skal 
prøve seg på!

MY AUNT LISA’S CAT

PRØVER - HVORDAN?
Det å utvikle en god prøve for å 
teste elevens måloppnåelse, er 
ikke noe som kommer av seg selv. 
Her er noen veiledende prinsip-
per for hvordan man utvikle en 
god prøve:

En prøve skal få frem hva 
eleven kan, ikke hva eleven 
ikke kan.

En prøve skal avspeile hvor 
vellykket undervisninga har 
vært.

En prøve skal ikke ta lengre 
tid å gjennomføre eller å 
rette, enn  nødvendig. 

HOVEDREGLER

Alle elever skal kunne klare å 
besvare første spørsmål. 

Still kun spørsmål som er 
vektlagt i undervisningen. 
(Jfr. #2) 

Gi eleven mulighet til å velge 
mellom spørsmål. 

Ikke still flere spørsmål enn 
nødvendig. (Jfr. #3) 

Unngå to spørsmål som krev-
er to ulike svar, i samme for-
mulering. 

Vern om den empatiske elev-
en. 

Ikke innfør nye ord/begrep-
er i prøvens spørsmåls-
formuleringer. 

Siste spørsmål bør være et 
vippespørsmål. 
Eksempel: ”Dette kan jeg, 
men ble ikke spurt om” 

Ha gjerne en tegneoppgave 
eller lignende til slutt, om 
eleven blir ferdig tidlig. 

En illustrasjon eller et bilde 
på prøvearket gir prøven 
identitet.

TOMMELFINGERREGLER
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Tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen

Utarbeidet av

Elisabeth Hareide Skjønhaug
- i samarbeid med personalet 

på Borre ungdomsskole

Tekst og grafisk arbeid av

Torgeir Bull

avkoding
forståelse

&
Lesing omfatter to deler

En funksjonell leser kan
Hente ut informasjon i en tekst

Stille spørsmål og reflektere over 
innholdet 

Gjøre rede for innhold. 

formålet med lesingen
Følge instrukser
Finne informasjon
Lære
Oppleve

Finn flere kreative strategier, 
metoder, leker, tips og triks på:

KREATIVUNDERVISNING.NO
- Ressurssiden for lærere.

Borre ungdomsskole
Horten kommune
Vestfold

Dette metodeheftet er laget som 
en lærerveiledning i kreative, 
pedagogiske læringsmetoder 
som blir brukt på Borre ungdoms-
skole. Skoleåret 2013/2014 job-
bet utvalgte lærere sammen med 
resten av personalet med å samle 
disse strategiene. Dette metode-
heftet ble resultatet.

Vi håper du lærer noe nytt og tar 
med deg videre de metodene 
som kan passe til din under-
visning!

På Borre ungdomsskole setter vi 
spesielt lesing i fokus. Vi er opptatt 
av at elevene lærer ulike strate-
gier for å tilegne seg kunnskap. 
Målet er å gjøre elevene i stand 
til å bli bevisste sin egen læring. 
Godt læringsmiljø og sam-
handling i klasserommet gir økt 
læring for hver enkelt elev.
- Rektor

Borre fokuserer på Kreative læringsstrategier


