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Fagtekst - Lese, forstå, hente ut, bruke (referat mtl/skr) 
 

 

1. FØR. I par muntlig 2 min: Hvordan forstår dere begrepet ERGONOMI 

2, UNDER: I par: Les og oppsummer (førstemann leser et avsnitt, andremann oppsummerer det 

viktigste, så bytter de på å lese/oppsummere til teksten er ferdig) og sørg for at dere kan forklare alle 

begreper/fagord med strek under. Gjennomgå i klassen.  

 

3a. UNDER Hjelp til systematisering av kunnskap - modellering:  

Lag tabell og vis hvordan uthentet kunnskap omgjøres til nøkkelord. 
 

TIP-serien: Produksjon s. 24-27 “Ergonomi” 

Nytt avsnitt/”overskrifter” Utdyping av 

“overskriftene”/nøkkelord/nøkkelsetninger(korte) 

Ergonomi Tilpasning arbeid-menneske, Tekniske og mekaniske  

forhold, arbeidsstillinger 

Belastning Sunt, men feilbelastning… 

tungt-, ensidig arbeid 

Helseskader Stor belastning, ensformig arbeid, kroppen begrenser, 

Sykefravær dyrt  

Hvordan forebygge belastningsskader? Fjerne årsaker, finn alternativer, beskytte seg 

Gode arbeidsstillinger  

Stående arbeid  

 

 

3b. UNDER Elevene får ulike tekster der de først leser og oppsummerer i par og deretter 

omgjør kunnskap til nøkkelord/setningsemner.  

 

4. ETTER Hvert par presenterer sin tekst muntlig i klassen med bruk av nøkkelordene, og 

klassen får være med å vurdere med bruk av kriterier (UM-M-OM)  

 
Elev Hvor godt 

forberedt var 

eleven? 

Muntlige 

ferdigheter 

(Stemmebruk-

kontakt..) 

Faglig innhold/ 

organisering 

(Logisk oppbygd/ 

lett å følge med) 

Hvor mye lærte 

jeg av referatet? 

(1-6 best) 

Per     

Pål     

Lise     

 

5a. ETTER Lærer viser hvordan tabellen også kan nyttes som utgangspunkt for et skriftlig 

referat 

 
I læreboka Produksjon side 24-27 finner vi kapitlet «Ergonomi». Dette er læren om hvordan mennesker og 

arbeid bør tilpasses for å unngå arbeidsskader. Kapitlet legger særlig vekt på tekniske og mekaniske forhold, og 

arbeidsstillinger 

 

Menneskekroppen har ikke vondt av å bli belastet, men det er viktig å unngå feilbelastning. Vi må være spesielt 

oppmerksomme på tungt- og ensidig arbeid. 

 

Stor belastning og ensformig arbeid kan føre til ulike helseskader. Mange av disse skadene kan ses på som 

kroppens måte å gi beskjed om at noe er galt. Folk blir sykemeldt, og dette er negativt både for …. 

 

Belastningsskader kan forebygges ……… 

 

5b. Elevene skriver mange (minst 6-8) referat i ulike fag (skriver sin egen kunnskap) 
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Lesestrategier    
 
Skumlesing:  Les bare  

• overskrifter 

• bilder 

• bildetekster 

• grafer…   

• reflekter – tenk over hva dette handler om og om det er ord- og uttrykk 

du ikke skjønner etter hver skumlesing 

• Noter/strek under/få forklaring på vanskelige ord- og uttrykk  

 
Skumles 2 ganger for å få en oversikt => du lager deg en” mappe” til 
detaljer. 
Vanskelige ord- og uttrykk Forklaring med egne ord 

  
  

          

Dybdelesing:  
• Gjør om overskriftene til spørsmål – da sikrer du at du har fått med deg 

det viktigste 

• Første avsnitt (under overskriften) er ofte et ”nøkkelavsnitt”- sier noe 

om det viktigste i teksten 

• Noter/strek under/få forklaring på vanskelige ord- og uttrykk 

• Reflekter med jevne mellomrom – (fikk jeg med meg hva dette handler 

om?) 

• Gjør om overskrifter til spørsmål og reflekter avsnitt for avsnitt 

• Siste avsnitt oppsummerer ofte teksten 

Sjekk sammen med faglærerne om dette stemmer i alle lærebøker og tekster. 
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Kosmos 10 «En verden i endring» 
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PLAN 3 – Norsk og andre språk     
MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER  
 
Mål for timene 

• lese og forstå en tekst som handler om språk  

• reflektere over ord og innhold som brukes i teksten 

• gi eksempler på tre typiske trekk ved norsk språk 

• gjøre rede for tre likheter mellom eget språk og norsk 

• gjenfortelle muntlig innholdet i teksten med egne ord og god uttale 

• kunne svare skriftlig og muntlig på ulike oppgaver 

•  

 

FØR – vi forbereder forståelse. Se på språkskyen under 

• Skriv en liten tekst med overskriften SPRÅK. Den kan handle om hva som helst, hva er 

språk, hvem bruker språk….. Skriv i 5 minutter. 

 
 

 

UNDER – vi arbeider med forståelse. Jobb i teksten. 

1. Lytt til- (Lingpilot/Lingdys) og les teksten under og strek under ord (fagord 

eller andre ord) som du vil vi skal forklare i fellesskap.  

 

Levende språk forandrer seg 

Det finnes ca. 7000 språk i verden. Språkene er alltid i forandring, men farten varierer. Når 

samfunnet forandrer seg, kommer det nye ord inn i språket, og andre ord forsvinner. Når vi er 

i kontakt med kulturer som bruker andre språk, låner vi ord og uttrykk inn til vårt eget språk.  

 

Arveord 

Ord som alltid har vært en del av språket og som endrer seg langsom, kaller vi arveord. Ofte 

er navn på nære slektninger, kroppsdeler og tallord arveord.  
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2. Sett inn et språk du kjenner i tabellen mellom ordene på norsk og engelsk.  

 
NORSK VALGFRITT SPRÅK ENGELSK 

mor  mother 

far  father 

søster  sister 

bror  brother 

onkel  uncle 

tante  aunt 

 

Mange språk stammer fra samme språk, men vi vet ikke om alle verdens språk stammer fra 

samme språk. Språktreet viser hvordan noen språk har utviklet seg fra den indoeuropeiske 

stammen. 

 

3. Se på språktreet under og svar på spørsmålene med fulle setninger. 
 

Hvilke språk på treet har du hørt om? 

Hvilke språk på treet kan du forstå litt av? 

Hvilke språk på treet kan du lese? 

Hvilke språk på treet kan du selv snakke eller skrive? 

Hvilke språk kan du snakke eller skrive som du ikke finner på treet? 
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4. Hva er typisk for norsk språk? 

 
Vokaler 

Norsk har mange vokaler, vi har 9. (a, e, i, o, u, y, æ, ø, å) Hver av vokalene kan du uttale med lang 

eller kort lyd (mat-matt, tak-takk).  

 

Sammensatte ord 

I norsk kan vi lage nye ord ved å sette sammen ord slik vi trenger. Eksempel er dersom vi vil forklare 

at vi skal bake en kake med krydder i til jul, så kan vi sette sammen det sammen til ordet 

jul(e)+krydder+kake  julekrydderkake. 

 

SVO-språk 

På norsk må ordene oftest plasseres i en bestemt rekkefølge for at det skal bli riktig. Det vanligste er 

subjektet først (S), så verbet (V) og til sist objektet (O).  

 

V2-regelen 

Det er også vanlig at det andre setningsleddet i norsk er et verb (V). Dette kaller vi V2-regelen.  

 

 

5. Bruk et språk du kjenner. Hvor mange vokaler har det språket? Skriv dem ned. 

 

6. Lag fem sammensatte ord på norsk, det kan gjerne være ord du kjenner fra før. 

 

7. Analyser setningene under med S-V-O: 

Jenta tok sjokoladen. 

Gutten fikk beskjeden. 

Far takket mor. 

Mor skiftet bildekket. 

 

8. Bruk V2 regelen og skriv setningene under riktig. 

Hun spiste middagen i går. 

SKRIV: I går ... 

Gutten glemte mobilen sin da han kom hjem. 

SKRIV: Da han kom hjem ... 

Alle smilte da de besøkte kongen. 

SKRIV: Da de besøkte kongen ... 

 

ETTER – vi sjekker forståelse.  Muntlig presentasjon.  
  

1. Velg deg et språk du kjenner godt 

Bruk lista under for å finne informasjon om språket. Lag en muntlig presentasjon med 

utgangspunkt i lista. 

• Hva heter språket? 

• Hvilken språkfamilie tilhører språket? 

• Hvilket området finnes og brukes språket? Vis på kart. 

• Er det et offisielt språk i et eller flere land? Vis på kart. 

• Hvor mange bruker språket til vanlig? 

• Har det eget skriftspråk med grammatikkregler? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Bruk setningen Jeg leser avisen. Oversett denne til det språket du har valgt og vis likheter og 

forskjeller i plassering av ord eller annet. 

• Blir det utgitt aviser eller skrevet bøker på dette språket? Vis til eksempler og les et avsnitt for 

lærer. 

• Tror du dette språket kommer til å forsvinne? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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Forventningsskjema 

AKTIV LÆRING FOR LESING OG SKRIVING I ALLE FAG 

Påstander Rett Galt  
 

Kunnskapsløftet legger opp til at det først og fremst jobbes med 

grunnleggende ferdigheter  i norsk og mattetimene 

 

  

 

En lærer kan ikke lære elevene sine noe  

  

  

 

Med læringsstrategier mener vi ulike arbeidsmåter elevene kan nytte for å 

lære 

 

  

 

De grunnleggende ferdighetene er ikke så aktuelle i fag der det er lite teori 

 

  

 

Learning by doing er viktigst i praktiske fag 

 

  

 

Ettersom datateknologien overtar mer og mer, så blir de grunnleggende 

ferdighetene mindre aktuelle 

 

  

 

Lærerforedrag er den minst effektive, men mest brukte læringsstrategien i 

Norge 

  

  

 

Elever med svake lese- og skriveferdigheter har først og fremst et problem i 

norsktimene. 

  

  

 

Mange lærere mangler kompetansen som er nødvendig for å hjelpe elevene 

med de grunnleggende ferdighetene 

 

  

 

Målet med grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier er at elevene 

skal lære å kontrollere egen læring.  

 

  

 
 

 
 

 


