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Sådan kan 
du arbejde...

Litteraturskema
Når du skal forstå og tage 
stilling til en tekst, er det  
godt at sætte ord på, hvad 
du kunne lide og ikke lide, 
hvad du undrer dig over, og 
hvad teksten minder dig om.

Jeg kunne lide ... Jeg kunne ikke lide ... Jeg undrede mig
over ...

Den minder mig om ...

Kolonneskema
Kolonneskemaet kan du bruge, når du på en 
enkel måde skal overskue en tekst. Kolonnerne 
kan bruges forskelligt, fx til at skrive eksempler 
fra teksten og dine egne tanker om dem eller 
til forskellige typer information.

Eksempel fra teksten ... Det tænker jeg

Hvem er du-kort
Når du arbejder med et hvem er du-kort,  
får du styr på det særlige ved tekstens 
 personer. Du begrunder med eksempler  
fra teksten.
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Navn
Persontankekort
Skriv i persontankekortet, mens du læser, eller 
efter du har læst. Du 
samler oplysninger 
og viden om tekstens 
personer. Navn

Spændingskurve
Når du arbejder med 
 spændingskurve, får du 
overblik over, hvor det 
vigtige sker i teksten. Skriv 
eksempler eller citater fra 
teksten i spændingskurven.

vendepunkt

højdepunkt

slutningbegyndelse

spænding

Stop og tænk
Du bliver en aktiv læser, når du stopper og 
tænker over teksten, mens du læser.

Stop og tænk

Hvilke  per soner har vi 
mødt i historien? Hvad er der sket?

Hvad er  problemet/ 
problemerne 
( konflikten)  
i historien?

Hvad tror du,  
der videre sker?  
Begrund.

Lær nye ord-skema
Når du i en tekst støder på et 
ord, du ikke kender, bruger du 
Lær nye ord-skemaet. Du skal 
selv tænke over, hvad du tror, 
ordet betyder, du kan også slå 
ordet op eller få hjælp.

Ord Jeg tror, det betyder Det betyder

Find spor-tankekort
Find spor-tankekortet bruger du, når du er 
læsedetektiv og søger efter bestemte spor i 
teksten. Mens du læser, noterer du sporene.

Forelsket

Hvem hvad hvor-tankekort
Brug hvem hvad hvor-tankekortet, mens du 
læser, eller efter du har læst. Så får du styr på 
tekstens handling, personer og sted. Hvem 
hvad hvor-tankekortet kan også udvides med 
fx hvornår og hvordan, hvis det er vigtigt i 
teksten.

Gif, Gaf
Giraffenguf

Hvad

Hvor

Hvem

Handlingslinje
En handlingslinje hjælper dig til at forstå teksten og få styr på handlingsforløbet. Når du skriver 
tekstens episoder på en handlingslinje, får du et overblik over, hvad teksten handler om.

så sker der

så sker der

så sker der

slutningBegyndelse

Venn-diagram
Venn-diagrammet er rigtig godt, når du skal 
sætte ord på forskelle og ligheder – mellem 
personer i teksten, indholdet i forskellige 
tekster, sproglige ligheder og forskelle og 
meget mere …

Ordskema
For at få en dybere forståelse af et ord,  
kan du bruge ordskemaet. Du ser på,  
hvad ordet betyder, og du bestemmer  
dets ordklasse. Du danner sætninger  
med ordet og finder måske synonymer 
eller antonymer.

Definition

Synonym Ordklasse

Sætning med ordet

Tankekort
Et tankekort bruger du, når du skal få ideer 
eller associationer til et ord eller et emne.


