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LESETEATER
Leseteater er en spennende metode i språkundervisningen og er for mange et positivt avbrekk 

fra den vanlige leseundervisningen.  Leseteater går enkelt forklart ut på at en gruppe har høytlesing av 

en tekst som på forhånd er delt inn i mindre enheter/roller. Lesingen veksler mellom deltakerne. Når 

rollene er fordelt før høytlesningen bidrar det til å gjøre situasjonen kontrollert og trygg. Med ulike 

roller kan man tilpasse etter lesenivå på en enkel måte, og på den måten gi god tilpasset opplæring. 

Høytlesingen kan også kombineres med dramatisering.

• A f f e k t i v e  f o r d e l e r  m e d  l e s e t e a t e r

Elever som er passive og har lite selvtillit får positiv erfaring med lesing og tekstarbeid, øker selvtillit og 
entusiasme for lesing og fremføring. Siden leseteater er en gruppeaktivitet bærer man ikke alt ansvaret 
alene.  All oppmerksomhet er ikke rettet mot en person men mot gruppen som helhet. Mange elever 
blir så opptatt av å hjelpe hverandre med lesingen og tekstarbeidet at de «glemmer» litt av angsten de 
selv har for å lese høyt. Elevene blir trygge på teksten som tilhører sin rolle og får lest den mange 
ganger før de må fremføre noe for andre. Positive leseopplevelser gir økt motivasjon for å lese mer 
senere.

• Ko g n i t i v e  o g  f a g l i g e  f o r d e l e r  m e d  l e s e t e a t e r

Forskning viser at elever som deltar i leseteater har større fremgang i blant annet muntlig leseforståelse, 
ordgjenkjennelse, og lesehastighet enn elevene i kontrollgruppen. Fremgangen viste seg også fra tekst til 
tekst, og var altså kumulative. Mens elevene øver på rollene sine frigjøres lærer til å gi hjelp etter behov. 
Når teksten bearbeides mange ganger og uttale/lesing korrigeres får man også en mye bedre flyt. 

• O r g a n i s e r i n g  a v  l e s e t e a t e r

Det mest praktiske tidsmessig er at elevene får utdelt en tekst som er tilpasset til formålet. I en større 
klasse er det gunstig at elevene deles i mindre grupper – og gjerne arbeider med ulike tekster samtidig. 
På den måte blir elevene også et naturlig publikum for hverandre.

En vanlig praktisk organisering er at elevene som deltar i leseteateret sitter i en halvsirkel med 
fortellerstemmen i midten når de skal fremføre. For å ta det ett steg videre kan man også dramatisere.

• K i l d e r

• «Leseteater som metode i språkundervisning», Drew, I. 

• «Aktivitet etter lesing», Fremmedspråksenteret

• «Høgtlesing med god effekt», Forskning.no / UiD
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UKEPLAN - LESETEATER
• M a n d a g – l e s e t e a t e r  d e l e s  u t

Elevene får utdelt et leseteatermanus. Fremgangsmåten videre er avhengig av om du bruker ett manus til 
hele klassen, eller om du har ulike manus til hver gruppe. Hvis alle gruppene har samme manus er det 
lurt at lærer leser gjennom manuset, gjerne to ganger.  Lærer kan også lese inn ulike stykker og dele 
med elevene på læringsplatformen skolen bruker. Elevene kan med fordel lese teksten hver for seg og 
skrive et enkelt sammendrag.

• T i r s d a g - ro l l e f o r d e l i n g

Rollefordelingen kan også gjøres mandag hvis du foretrekker det. Elevene får hver sine rolle, og de 
bruker markeringstusj for å fremheve sine linjer i manuset sitt. Gruppene samles og sitter i en sirkel. Nå 
begynner arbeidet med å lese gjennom teksten mange ganger sammen. Dette gjentar gruppen så mange 
ganger de rekker før timen er ferdig.

• O n s d a g – u t t a l e / i n t o n a s j o n  +  g r u p p e a r b e i d

Jeg syns det er greit å ta en gjennomgang av stykket med hver gruppe (eller felles hvis alle arbeider med 
samme leseteater). Da har jeg fokus på flyt i lesingen og intonasjon. Å leve seg litt inn i det man leser gir 
en mye bedre opplevelse for publikumet, men det kommer ikke av seg selv. Å lese mange ganger gjør at 
man blir trygg og kan slippe seg litt mer løs. Det har også vært nyttig at elevene tar opp seg selv mens 
de leser og lytter etter egne feil. Til dette har jeg brukt læringsplatformen vår It’s Learning, men man kan 
også gjøre det med egen mobil f.eks. 

• To r s d a g - g r u p p e a r b e i d

På torsdag jobber vi videre med lesing i grupper.  Elevene gir hverandre tilbakemelding med fokus på 
uttale og intonasjon. I denne timen lager også elevene helt enkle rollekort. Da får de kartong som jeg 
har delt inn i ca. A6 størrelse, hullemaskin og litt tråd. De skriver navnet til rollefiguren sin på kortet og 
knyter tråden sånn at det kan henge rundt halsen. Dette kan du også bruke rollefigurarkene til!

• F r e d a g - f r e m f ø r i n g

Nå er det på tide med fremføring! Gruppene fremfører hver sin gang for klassen. Her er det viktig å 
minne om hva det vil si å være et godt publikum. Man lytter, følger med og er oppmuntrende. Det går 
også an å benytte seg av «to stjerner og ett ønske» som kameratvurdering i denne settingen – eller 
bare ta en runde med komplimenter (obs! viktig da at alle elevene i gruppen får høre noe positivt!).

Man må på ingen måte bruke en hel uke, eller ha en økt hver dag. Det er imidlertid viktig 
at elevene har god nok tid til å lese og øve. Hvis denne ukeplanen ikke passer med 
timefordelingen din så kan du tenke at det gjelder for 5-7 økter.
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RELEVANTE KOMPETANSEMÅL
Kompetansemålene som er listet opp nedenfor gjelder stort sett utøvelsen av 
leseteateret, men noen gjelder også det å være tilhører/publikum samt aktiviteten man 
legger opp til etter leseteateret der teksten/innholdet diskuteres.

• Ko m p e t a n s e m å l  i  n o r s k
• lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon (etter 2.åstrinn)

• lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster (etter 4.årstrinn)

• samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon (etter 4.årstrinn)

• lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse (etter 4.årstrinn)

• samtale om innhold og form i sammensatte tekster (etter 4.årstrinn)

• samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i 
oversettelse fra samisk og andre språk (etter 4.årstrinn)

• opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon (etter 7.årstrinn)

• lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere 
over innhold og form i teksten (etter 7.årstrinn)

• Ko m p e t a n s e m å l  i  e n g e l s k
• lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger (etter 

2.årstrinn)

• delta i enkle innøvde dialoger (etter 2.årstrinn)

• forstå hovedinnholdet i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger (etter 4.årstrinn)

• forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner (etter 4.årstrinn)

• delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger (etter 
4.årstrinn)

• forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner (etter 7.årstrinn)

• bruke grunnleggende mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og setningstyper i kommunikasjon 
(etter 7.årstrinn)

• lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder (etter 7.årstrinn)

• uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra 
forskjellige kilder (etter 7.årstrinn)
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LESETEATER
Hva er tittelen på stykket?

Hvilke rollefigurer er med? Skriv ned et sitat fra en 
rollefigur.

Hva skjedde i dette stykket?

Skriv ned et sitat fra en annen
rollefigur.

Skriv ned noe du husker godt frå 
stykket.
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LESETEATER
Hva skjedde i starten av stykket?

Hva skjedde i midten av stykket?

Hva skjedde på slutten av stykket?
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LESETEATER
Tegn fra stykket.

Skriv ned hva du har tegnet.
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LESETEATER

Tegn den nye slutten du har laget.

Skriv en annen slutt på stykket. Hvordan vil du det skal ende?



ROLLELISTE - SAMMENDRAG
• RO L L E L I S T E – o m t r e n t  l i k e  n i v å !

På leseteatrene som er lagt opp som parlesing er rollene relativt like. Elevene leser 
annenhver linje. Etter å ha lest den samme rollen flere ganger kan de også bytte roller.
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JØRGEN
Normal rolle
13 replikker

JONATHAN
Normal rolle
14 replikker

• S A M M E N D R AG  – « B a l l s p i l l e r n e » !

Jørgen og Jonathan er begge på vei til trening – Jørgen er håndballspiller, mens Jonathan 
spiller tennis. De diskuterer idrettene de har valgt, forskjellene og det positive med 
begge. 
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JØRGEN: Hei Jonathan! Skal du på tennistrening?

JONATHAN: Hei Jørgen! Ja, det skal jeg. Jeg trener til den lokale 
turneringa, og har bare noen få måneder til å forberede meg.

JØRGEN: Det høres ut som du må trene mye, men jeg er sikker på at du 
kommer til å være klar til turneringen.

JONATHAN: Jeg håper det! Er du her for å trene, du også? Hvilken 
idrett driver du med?

JØRGEN: Jeg begynte på håndball for et par måneder siden. Jeg lærer 
fortsatt, men håper jeg kan bli bedre. 

JONATHAN: Liker du det så langt?

JØRGEN: Jeg liker det kjempegodt. Jeg er like motivert til å trene nå som 
jeg var i starten.

JONATHAN: Vel, hvis du holder deg motivert, vil du definitivt bli bedre. 
Du har nok blitt bedre allerede.

JØRGEN: Kanskje, men jeg har fortsatt lenge igjen før jeg er klar for 
turneringer. Trives du med tennis?

JONATHAN: Ja! Jeg synes det er verdens beste sport!

JØRGEN: Mener du det? Så hva liker du mest med det?

JONATHAN: Jeg liker at du alltid må tenke på hva du velger å gjøre. Og 
hva motstanderen din tenker å gjøre.

JØRGEN: Og hvis du spiller med noen andre? Liker du å spille i par?

JONATHAN: For å være ærlig, så foretrekker jeg å være alene. Jeg 
konsentrerer meg bedre når jeg spiller alene.
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JØRGEN: For meg er det helt motsatt. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det 
bra i en sport med mindre jeg hadde minst en partner, men helst et helt 
lag.

JONATHAN: Ja, selvsagt – du må jo være en lagspiller hvis du vil være 
god i lagsport.

JØRGEN: Det stemmer. Men jeg vet hva du mener med å spille alene. 
For noen er det et mareritt når det er mange spillere på banen.

JONATHAN: Det er det for meg. Krever det kanskje spesiell trening for 
å spille med et lag?

JØRGEN: Ja, du lærer det på samme måte som du lærer alt annet. Du må 
alltid følge med på lagkameratene dine hvis du ønsker å gjøre det bra.

JONATHAN: Hva med strategier? Jobber lagkamerater sammen, eller 
bare passer på hverandre?

JØRGEN: Vi må selvfølgelig jobbe sammen. Vi må lære å kommunisere og 
fungere hvis vi vil at noen som helst strategier skal fungere.

JONATHAN: Det er det samme med double, bare med mindre 
mennesker! Jeg innrømmer at det høres spennende ut.

JØRGEN: Betyr det at du skal prøve å spille double?

JONATHAN: Jeg tror ikke det. Det fungerer fortsatt best for meg å 
spille alene! Men aldri si aldri!

JØRGEN: Da så – lykke til i turneringa! Jeg må gå på trening nå.

JONATHAN: Takk! Vi sees!
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LESETEATER
Kva er tittelen på stykket?

Kva rollefigurar er med? Skriv ned eit sitat frå ein 
rollefigur.

Kva skjedde i dette stykket?

Skriv ned eit sitat frå ein annan 
rollefigur.

Skriv ned noko du hugsar godt 
frå stykket.
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LESETEATER
Kva skjedde i starten av stykket?

Kva skjedde i midten av stykket?

Kva skjedde på slutten av stykket?
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LESETEATER
Teikn frå stykket.

Skriv ned kva du har teikna.
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LESETEATER

Teikn den nye slutten du har laga.

Skriv ein annan slutt på stykket. Korleis vil du det skal ende?



ROLLELISTE - SAMMENDRAG
• RO L L E L I S T E – o m t r e n t  l i k e  n i v å !

På leseteatrene som er lagt opp som parlesing er rollene relativt like. Elevene leser 
annenhver linje. Etter å Jørgen and Jonathan are both headed to practice – Jørgen is a 
handball player, while Jonathan plays tennis. They discuss the sports they have chosen, 
their differences and the good sides of both disciplines. ha lest den samme rollen flere 
ganger kan de òg bytte roller.
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JØRGEN
Normal rolle
13 replikker

JONATHAN
Normal rolle
14 replikker

• S A M M E N D R AG  – « B a l l s p e l a r a n e » !

Jørgen og Jonathan er begge på vei til trening – Jørgen er håndballspiller, mens Jonathan 
speler tennis. De diskuterer idrettene de har valgt, forskjellene og det positive med 
begge. 
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JØRGEN: Hei Jonathan! Skal du på tennistrening?

JONATHAN: Hei Jørgen! Ja, det skal eg. Eg trener til den lokale 
turneringa, og har berre nokre få månader til å førebu meg.

JØRGEN: Det høyrest ut som du må trene mykje, men eg er sikker på at 
du kjem til å vere klar til turerninga.

JONATHAN: Eg håper det! Er du her for å trene, du òg? Kva idrett driv 
du med?

JØRGEN: Eg begynte på håndball for eit par månader sidan. Eg lærar
framleis, men håper eg kan bli betre. 

JONATHAN: Liker du det så langt?

JØRGEN: Eg liker det kjempegodt. Eg er like motivert til å trene no som 
eg var i starten.

JONATHAN: Vel, viss du held deg motivert, vil du definitivt bli betre. Du 
har nok blitt betre allereie.

JØRGEN: Kanskje, men eg har framleis lenge igjen før eg er klar for 
turneringar. Trivst du med tennis?

JONATHAN: Ja! Eg synest det er verdas beste sport!

JØRGEN: Meiner du det? Så kva liker du mest med det?

JONATHAN: Eg liker at du alltid må tenke på hva du vel å gjere. Og kva 
motstandaren din tenker å gjere.

JØRGEN: Og viss du speler med nokon andre? Liker du å spele i par?

JONATHAN: For å vere ærleg, så føretrekker eg å vere åleine. Eg
konsentrerer meg betre når eg speler åleine.
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JØRGEN: For meg er det heilt motsatt. Eg trur ikke eg hadde gjort det 
bra i ein sport med mindre eg hadde minst ein partner, men helst eit heilt 
lag.

JONATHAN: Ja, sjølvsagt – du må jo vere ein lagspelar viss du vil vere
god i lagsport.

JØRGEN: Det stemmer. Men eg veit hva du meiner med å spele aleine. 
For enkelte er det eit mareritt når det er mange spelarar på banen.

JONATHAN: Det er det for meg. Krever det kanskje spesiell trening for 
å spele med eit lag?

JØRGEN: Ja, du lærar det på same måte som du lærer alt anna. Du må 
alltid følgje med på lagkameratane dine viss du ønsker å gjere det bra.

JONATHAN: Kva med strategiar? Jobbar lagkameratar saman, eller går 
dei berre rundt kvarandre? 

JØRGEN: Vi må sjølvsagt jobbe saman. Vi må lære å kommunisere og 
fungere viss vi vil at nokre strategiar skal fungere i det heile.

JONATHAN: Det er det samme med double, berre med mindre 
menneske! Eg innrømmer at det høyrest spanande ut.

JØRGEN: Tyder det at du skal prøve å spele double?

JONATHAN: Eg trur ikkje det. Det fungerer framleis best for meg å 
spele aleine! Men aldri si aldri!

JØRGEN: Då så – lykke til i turneringa! Eg må gå på trening no.

JONATHAN: Takk! Vi sjåast!
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READER’S THEATER
What is the title of this play?

Which characters are in the play? Quote one of the characters.

What happened in this play?

Quote a different character. Write down something you
remember well from the play.



© Malimo.no

What happened at the beginning of the play?

What happened in the middle of the play?

What happened at the end of the play?

READER’S THEATER
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Draw something from the play.

Write and explain what you drew above.

READER’S THEATER
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Draw the new ending you wrote above.

Write a different ending to the play. How does it end?
READER’S THEATER



ROLLELISTE - SAMMENDRAG
• RO L L E L I S T E – o m t r e n t  l i k e  n i v å !

På leseteatrene som er lagt opp som parlesing er rollene relativt like. Elevene leser 
annenhver linje. Etter å ha lest den samme rollen flere ganger kan de også bytte roller.
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JEREMY
Normal rolle
13 replikker

JACKSON
Normal rolle
14 replikker

• S A M M E N D R AG  – « T h e  B a l l  P l a y e r s » !

Jeremy and Jackson are both headed to practice – Jeremy is a handball player, while 
Jackson plays tennis. They discuss the sports they have chosen, their differences and the 
good sides of both disciplines. 
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JEREMY: Hi Jackson! Are you here for your tennis lessons?

JACKSON: Hey Jeremy! Yes, I’m here for my lessons. I’m practicing for 
the local tournament and I only have a few more months to prepare.

JEREMY: It sounds like you’ll have to practice a lot, but I’m sure you’ll be 
ready in time for the tournament.

JACKSON: I hope so! Are you here to train as well? What sport have 
you chosen?

JEREMY: I started practicing handball a few months ago. I’m still learning 
but I hope to get better.

JACKSON: Do you like it so far? 

JEREMY: I like it a lot. I’m still as motivated to practice as I was when I 
first started.

JACKSON: Well if you stay that motivated, you’ll definitely get better. 
You have probably improved already.

JEREMY: Maybe, but I’m still far away from any tournaments. Are you 
happy with tennis?

JACKSON: I am! I think it’s the best sport ever!

JEREMY: Really? So what do you like most about it?

JACKSON: I like the fact that you always have to think about the moves 
you make. And about the moves your opponent makes as well.

JEREMY: And if you play with someone else? Do you like playing double?

JACKSON: Not really, to be honest. I prefer to be alone. I concentrate 
better when I’m playing all alone.
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JEREMY: With me, it’s completely opposite. I don’t think I would do well 
in a sport unless I had least a partner if not an entire team.

JACKSON: Well, of course – you have to be a team player if you want to 
be good at any team sport.

JEREMY: That’s right. But I know what you mean about playing alone. For 
some people, crowded field is a nightmare.

JACKSON: It surely is for me. So does it take special training to play 
with a team?

JEREMY: Yes, you learn that like you learn anything else. You always have 
to pay attention to your teammates if you want to play well.

JACKSON: What about strategies? Do teammates work together or just 
look out for each other?

JEREMY: We all have to work together, of course. We have to learn to 
communicate and function if we want any strategy to work.

JACKSON: It’s the same in doubles, only less crowded! I admit it sounds 
a little exciting.

JEREMY: Does that mean you’ll try to get better at playing doubles?

JACKSON: I don’t think so. Playing alone still works best for me!

JEREMY: In that case – good luck at the tournament! I have to go to 
practice now.

JACKSON: Thanks! See you around!
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