OPPDRAG

Lesekondis

– tren hjertet og hjernen
Visste du at vi i dag leser på andre måter enn bare for noen tiår siden?
Fordi vi er vant til å være på internett hele tiden og ofte gjør flere ting
samtidig, forventer hjernen vår å bli avbrutt ofte, selv når vi leser på papir.
I dette oppdraget skal vi gjøre noe med det! Målet er å øke lesekondisen og
få gode leseopplevelser, slik at du blir dratt inn i et romanunivers og glemmer
tid og sted. Vi skal trene utholdenhet og styrke hjernens «lesemuskel»!
I oppdraget får du en personlig trener eller treningskamerat, slik at dere
kan motivere og hjelpe hverandre med å komme i form!

Felles
for alle Oppvarming – hvorfor trene «lesemuskelen»?
Tenkeskriv i tre minutter, og del tankene før dere reflekterer over:


Når kan det være fint å grave seg ned i ei bok?



Hvilke fordeler kan det ha å like å lese eller ha en god lesekondis?



Hvordan kan dere trene lesekondisen, og når kan dere gjøre det?
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Oppsummer og del i fellesskap

FINN EI GOD BOK OG LEGG EN PLAN!

Først skal du lage en treningsplan som du skal diskutere med treningspartneren
din. Velg noe du tror kan være interessant å lese om, da er det lettere å trene leseutholdenheten. Kanskje kan du utfordre seg selv og finne ei bok som gjør at du
må strekke deg litt? I treningsperioden er det smart med jevnlige leseøkter, helst
hver dag. Målet kan for eksempel være å komme opp i minst 15 minutter sammenhengende lesing. Sett dine egne mål ut fra hvor lenge du kan lese uten å miste
oppmerksomheten.
Tips til treningsplan, tenk på:


Hvor lange økter? Intervalltrening med stadig lengre økter?



Hvordan registrere lesingen?



Hvor vil du lese, og hvordan kan du hindre forstyrrelser underveis?
Skap gode treningsforhold.

 Lever en realistisk treningsplan til hovedtreneren (læreren).
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FØLG TRENINGSPLANEN!

Loggfør leseøktene og noter antall økter og hvor lenge de varer. Snakk med din
treningspartner underveis, og juster planen om nødvendig. Denne etappen
kommer du tilbake til gjennom hele oppdraget.
treningsdagbok/leselogg for leseaktiviteten din i perioden til
 Lever
hovedtreneren.
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SIRKELTRENING (gjentas flere ganger)

I sirkeltreningen får dere innblikk i hverandres bøker. Forbered deg til alle stasjonene.
Du skal både gi noen glimt fra universet i romanen og lytte og stille spørsmål til de
andre. Trenger du hjelp til forberedelsen? Bruk treningspartneren eller din personlige
trener. Gjennomfør sirkeltreningen i grupper, og bytt stasjon etter signal fra hovedtreneren (læreren).

Her er stasjonene dere kan være innom:

: Lydglimt: Les høyt et avsnitt du liker godt, eller som er typisk for romanen.
: Ja/nei-lek: Still ja/nei-spørsmål til hverandre for å finne ut mest mulig om
		de andres bøker.

: Lesestafett: Les høyt utdrag/setninger hver deres gang uten pauser, slik at
tekstene til sammen blir en ny «tekstkollasj». Velg måte å lese på ut fra
stemningen i boka.

: Dette tror jeg skjer: Del noe du tror vil skje videre.
: Skildring eller gode setninger: Del en setning du syns er spesielt god.
Diskuter setningene og måten forfatteren har skrevet på.
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BØY OG TØY INNHOLDET!

Bruk romanen som inspirasjon til små tekster i ulike sjangrer. Skriv først selv og
arbeid deretter sammen. Bruk treningspartneren eller din personlige trener, og
hjelp hverandre slik at tekstene blir så gode som mulig.

5

INTERVJUET ELLER BOKDATEN

Se for dere hvordan det er å være hovedpersonen i romanen dere har lest.
I bokdaten skal to hovedpersoner bli kjent med hverandre og snakke sammen
om hvordan livet er. Etter «daten» lager dere en profiltekst av hovedpersonen.

 Lever inn profiltekstene til hovedtreneren.
MER OM

Her er noen forslag til sjangrer du kan velge mellom:

fiksjonstekster i kapittel 4, side 112

: Nyhetsnotis: Velg en hendelse eller episode i romanen, og legg den fram som

saktekster i kapittel 5, side 180

en kort nyhetsnotis, enten for ei avis eller for radio eller tv. Flett eventuelt inn
tittel og forfatter i notisen.

sammensatte tekster i kurs 7.3,
side 290

: Post i sosiale medier: Tenk at hovedpersonen deler en hendelse i sosiale medier.
Lag innlegget.

: Dagbok eller brev: Velg en av personene i boka, og skriv et dagboknotat eller brev
som får fram tankene rundt en eller flere av situasjonene i boka, hvis det er mulig.

 Presenter nyhetene og notisene for hverandre i klassens «nyhetstime».
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Skriv et kort notat der du deler din opplevelse av sirkeltreningen.
Lever det til hovedtreneren.
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I mål!
profiltekst – en kort beskrivelse av deg selv og hva du er interessert i

å skape tekster i oppslagsdel,
side 378
sjangeroversikt, side 380
Flere tips og veiledning til oppdraget
i Skolestudio
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