
                                        

Lærerveiledning til Faktafyk 2022: utarbeidet av Foreningen !les  

 

 

Bli kjent med Faktafyk  
 

Før lesingen:   

 

A) Hvilke saker har du lyst til å lese om?  

 

1. Bla i Faktafyk, se på overskrifter og bilder og les ingressene til de ulike tekstene.  

2. Velg noen tekster du har lyst til å lese, og noen du ikke tror du vil like.  

3. Begrunn valgene dine.  

Tekster jeg har lyst til å lese:  Fordi:  

    

    

    

    

    

Tekster jeg ikke tror jeg vil like:  Fordi:  

    

    

    

    

    

  

  

B) Del med klassen eller gruppa hvilke tekster du har valgt.  
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Underveis:  

  

A) Leselogg  

 

Les en av tekstene du valgte i Faktafyk.  

Noter i denne leseloggen mens du leser.  

  

Setter teksten i gang bestemte følelser?  

  

Er det noe som gjør deg 

overrasket?   

irritert? 

glad? 

sint? 

trist? 

skuffet? 

tankefull? 

engasjert?  

  

  

Jeg ble…..da jeg leste denne teksten 

fordi……………….  

Hva handler teksten om?  

Noter stikkord.  
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Fikk du vite noe som du ikke visste fra før?  

Noter stikkord.  

  

Noter spørsmål til det du ikke forstår i 

teksten:  

Er det noe du lurer på, noe som gjør deg 

nysgjerrig?  

  

Er teksten skrevet på en spesiell måte?  

Hva slags type tekst er dette (sjanger)?  

Hvordan er språket? Er det vanskelig eller 

lett å lese?  

  

  

Noter ned vanskelige ord:  

  

Noe du bare kom til å tenke på:    
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Etter lesingen:  

A) Tenk på en av tekstene du likte å lese, eller en du ikke likte så godt. 

Prøv å beskrive hvordan du opplevde å lese denne teksten.   

Når du beskriver leseopplevelsen din, kan du f.eks. bruke noen av disse igangsetterne:  

  

Da jeg leste, la jeg merke til …   

Jeg synes at …  

Jeg likte godt da …   

Jeg ble irritert over …  

Det gjorde inntrykk på meg at …   

Hvis jeg var   

Jeg ble skuffet over …  

Jeg ble overrasket over …   

Jeg likte teksten fordi …  

Jeg likte ikke teksten fordi …   

  

B) Etter at du har lest tekster i Faktafyk, kan du dele leseopplevelsen din med klassen 

eller gruppa. Ta utgangspunkt i notatene dine og setningene med igangsettere. Si også 

noe om hvordan forventningene dine ble møtt.  Stemmer opplevelsen din av tekstene 

overens med det du først tenkte da du så tittel, ingress og bilder? 


