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Visjon 

 
 
 

Visjon: Myklerud skole –  gode muligheter for læring og utvikling 
 
Det betyr at vi ønsker å legge til rette for elevene, slik at de gis mulighet for å lykkes – etter 
sine forutsetninger. Vi ønsker også at de skal skaffe seg god og relevant kompetanse for 
fremtiden. 
 

• Barna skal få grunnskoleopplæring av høy kvalitet. Opplæringen skal gi kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger som grunnlag for videreutdanning, arbeid og deltakelse i 
samfunnet. 

• Elevenes skolehverdag skal være preget av trygghet og trivsel. 
• Tilpasset opplæring og inkludering skal gjennomsyre opplæringen. 
• Elever og foresatte skal være synlige aktører for å skape en god skole. 

 
Grunnleggende ferdigheter i alle fag 

 
Kunnskapsløftet innebærer at skolen skal prioritere utvikling av grunnleggende ferdigheter i 
alle fag. Dette er viktige forutsetninger for videre læring. De grunnleggende ferdighetene er: 
Å kunne uttrykke seg muntlig 
Å kunne lese 
Å kunne regne 
Å kunne uttrykke seg skriftlig 
Å kunne bruke digitale verktøy 
 
Alle lærere har ansvar for at elever får utvikle sine grunnleggende ferdigheter gjennom 
arbeidet med de ulike fagene.  
 
(Kunnskapsløftet) 
 
 
Ved Myklerud skole vil vi gi alle elever og lærere opplæring i 
læringsstrategier. Dette vil være ett av flere tiltak for å oppfylle kravene 
til tilpasset opplæring.  
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Hva er læringsstrategier? 

 

 
Definisjon 

 
"Læringsstrategier defineres som evne til å organisere og regulere egen læring, kunne 
anvende tid effektivt, kunne løse problemer, planlegge, gjennomføre, evaluere, reflektere og 
erverve ny kunnskap og viten, og kunne tilpasse og anvende dette i nye situasjoner i 
utdanning, arbeid og fritid."  
                                                                                 (Kultur for læring, St.meld. nr. 30) 
 

 
Læringsstrategier er metoder en bruker for å tilegne seg ny kunnskap. Gjennom bruk av 
læringsstrategier kan en i større grad få til tilpasset undervisning. Læringsstrategier omfatter 
alle slags notat-, disposisjons- og husketeknikker. De fremmer læring ved å aktivisere 
forkunnskaper og refleksjon. Dette er sentralt i metakognisjon, forstått som bevissthet om 
hva og hvordan en lærer. 

 
 

K06 

 
Læringsstrategier er fremgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette 
er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte 
kompetansemål. Dette innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av 
den i nye situasjoner. Gode læringsstrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og 
evne til å løse vanskelige oppgaver også i videre utdanning, arbeid eller fritid. 
 
Opplæringen skal bidra til at elevene er seg bevisst hva de har lært og hva de må lære for å 
nå målene. Hvilke læringsstrategier elevene bruker for individuell læring og læring sammen 
med andre, vil avhenge av deres forutsetninger og den aktuelle læringssituasjonen. 
Opplæringen skal gi elevene kunnskap om betydningen av egen innsats og om bevisst bruk 
og utvikling av læringsstrategier.  

(Opplæringsloven § 1-2 og læreplanverkets generelle del) 
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Mål med arbeidet 

 

 
Målgruppe 

 
Alle elevene på skolen vil ha utbytte av økt bevissthet og kunnskap om egne 
læringsstrategier. Elevene vil også ha nytte av å lære nye og effektive læringsstrategier.  
 
 

Overordnet mål 

 
 

På Myklerud skole ønsker vi at elevene skal: 
 

• Være bevisste i forhold til egen læring 
• Vite om de forstår eller ikke 
• Ha strategier for å forstå og for å lære 
• Være aktive i egen læring 
• Vite hvilke strategier som er hensiktsmessige å bruke ved tilegnelse av nytt stoff og 

ved løsing av oppgaver. Eksempel: ved sammenligning av bok og film kan de bruke 
venndiagram. 
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Mål for skolen, lærerne og 
foreldre 

 
På Myklerud skole er alle lærere kurset i Tone Guldahl sine Criss-strategier. For å friske opp 
for nye og gamle ønsker vi at strategiene blir gjennomgått på team på begynnelsen av 
skoleåret. Dette skal evalueres i slutten av skoleåret. 
 

Mål for skolen 
• Vi ønsker å ha fokus på betydningen av gode læringsstrategier.  
• Vi ønsker å ha skolerte lærere som bruker læringsstrategiene aktivt i undervisningen. 

  
Tiltak Ansvarlig Tid 
Skolere nye lærere 
 

Rektor/teamledere Ved skolestart og nye 
tilsettinger 

Evaluering av satsingen på 
læringsstrategier 

Rektor I slutten av hvert skoleår 

Gjennomgang/repetisjon av 
strategier på team 

Rektor/teamleder Ved skolestart 

 
Mål for lærerne 

• Vi ønsker å ha gode kunnskaper om læringsstrategier og bruke disse aktivt med 
elevene 

Tiltak Ansvarlig Tid 
Læringsstrategiene skal 
synliggjøres i 
læringssamtalen 

Kontaktlærer  

Gjøre seg kjent med nye 
strategier 

Alle lærere Hele skoleåret 

Bruke strategiene bevisst i 
fag der det er 
hensiktsmessig 

Alle lærere Hele skoleåret 

 
Mål for foreldrene 

• Vi ønsker at foreldrene er innformert og jevnlig oppdatert om skolens arbeid med 
læringsstrategier gjennom ukeplaner og foreldremøter. 

 
Tiltak Ansvarlig Tid 
Læringsstrategier blir 
gjennomgått på 
foreldremøter 

Kontaktlærer Høst og evt. vår 

Synliggjøre strategiene på 
ukeplanen 

Kontaktlærer og faglærere Hver uke ved behov 
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Organisering 

 
 
 
 
Vi har i vår plan valgt ut noen læringsstrategier på hvert trinn. Dette har vi gjort for å lette 
overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Dette er et ledd i vårt prosjekt, ”vi vil lære 
mer”, med Bakkeløkka og Fjellstrand, hvor målet er at det skal være en sammenheng 
gjennom hele skoleløpet. Det gir en trygghet for lærerne å vite hvilken kompetanse eleven 
har om læringsstrategier og som de kan bygge videre på. 
 
I hvert klassetrinn innfører vi et utvalg læringsstrategier. Det innføres enkle strategier, som 
for eksempel felles tankekart, i 1.klasse. Disse strategiene utvikles videre i trinnene oppover. 
Hver lærer på hvert trinn er ansvarlig for at disse strategiene blir gjennomgått og brukt i alle 
fag. Det er ingenting i veien for at den enkelte lærer bruker strategier fra høyere trinn dersom 
noen elever har behov for det i forhold til sitt nivå. Læreren står fritt til å bruke flere 
strategier enn de som står i planen, dersom de er mer hensiktsmessige i forhold til 
tema/oppgave. Men læreren er forpliktet til å lære elevene strategiene på sitt trinn.  
 
Læringsstrategiene skal synliggjøres i læringssamtalen og på ukeplanen. Det er også viktig at 
alle kontaktlærere gjennomgår strategiene med foreldrene på foreldremøter. Det er viktig at 
alle deltar på evaluering av strategiene på høst/vår. Rektor og teamledere har ansvar for at 
nye lærere blir satt inn i dette systemet. Læreren står fritt til å legge inn innføring av de ulike 
strategiene når det passer i forhold til lærerens undervisning, så lenge alle strategiene er 
integrert i løpet av skoleåret. 
 
Bak i dette heftet finner dere en forklaring av de ulike strategiene og et sett av maler som det 
kan tas kopi av. 
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Myklerud skoles plan over innføring av 

læringsstrategier fra 1.-7.-klasse: 
   
Trinn Strategi 
1.klasse 
 
 

• Felles tankekart 
• Hukommelsesstrategi 
• Førlesing 
• Logg 

2.klasse • Felles tankekart 
• Førlesing 
• Hukommelsesstrategi 
• Logg 

3.klasse 
 
 
 
 

• Tankekart 1 
• Nøkkelord 
• Spørsmål og svar 
• Førlesing 
• Logg 

4.klasse 
 
 
 
 

• Tankekart 2 
• Nøkkelord 
• Spørsmål og svar 
• Førlesing 
• Logg 

5.klasse 
 
 
 
 

• Tankekart 2 
• Nøkkelord 
• Førlesing 
• Spørsmål og svar 
• Bro/fisk 
• Logg 

6.klasse 
 
 
 
 

• Tankekart 2 
• Nøkkelord 
• Førlesing 
• Spørsmål og svar 
• Bro/fisk 
• Styrkenotat 
• Logg 

7.klasse 
 
 
 
 

• Tankekart 2 
• Nøkkelord 
• Førlesing 
• Bro/fisk 
• Styrkenotat 
• Venndiagram 
• Logg 

Vi har skrevet førlesing selv om det her finnes mange strategier. Det er opp til hver enkelt hvilken 
førlesingsstrategi man vil bruke.  
Logg vil vi innføre i 1.klasse og bruke hvert år. Vi vil lage noen spørsmål til loggen som er fast for hvert årstrinn. 
Vi ønsker at loggen skal fungere som en hjelp i læringssamtalen. 
Se forklaringer av strategiene for utdyping av strategiene. 
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Hukommelsesstrategier 

 
 
 

Forklaring: 
 
Læring og hukommelse er to sider av samme sak. Vi lærer ved å danne assosiasjoner. Når 
båndene mellom det som skal læres og assosiasjonene er sterke husker eleven bedre. Når 
elevene skal huske noe spesielt viktig kan han for eksempel lese høyt, skape bilder i hjernen, 
høre seg selv, repetere, lage assosiasjonskjeder eller bruke tankekart som støtte for 
hukommelsen. 
 
 
 
 

Eksempel: 
   
Lese høyt: Eleven kan gjenta et viktig navn høyt, lage tullevers eller rim som knyttes til 
navnet. 
 
Assosiasjoner: For å huske tallet 2417, kan eleven assosiere 24 med julaften og 17 med 
husnummeret der en venn bor. 
 
Høre seg selv: I stedet for å terpe mange ganger etter hverandre kan det være lurt å komme 
tilbake til stoffet etter en time, en dag eller en uke. 
 
Assosiasjonskjeder: For å huske for eksempel alle fjordene i Nord-Norge kan eleven lage en 
huskesetning som tar med alle forbokstavene i navnene til det som skal huskes.  
Eks.: Alle pikene løper til vinduene. (Altafjorden, Porsangerfjorden, Laksefjord, Tanafjorden 
og Varangerfjorden) 
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Førlesing 
 

 

Forklaring:  
 
Å kunne uttrykke forventninger til en tekst eller et nytt tema. Dette kan gjøres på mange 
måter. Se eksempel. 
 

Eksempel: 
 
Ta fram boka og gi den til eleven. Registrer hvordan han/hun tar i mot den, åpner den, blar i 
den osv. 
Still spørsmålet: Hva tror du boka handler om? 
Hva kan du om dette fra før av? 
I bøker med bare bilder, snakker vi om hvert bilde. 
I ”trekkspillbøker” må vi finne ut av leseretning. 
Elever som mestrer lesing dårlig, kan vi hjelpe med å peke på ordene etter hvert som vi leser. 
Vi kan kontrollere at eleven leser linjene i riktig rekkefølge. 
 
På Myklerud skole bruker vi Leseuniverset i leseopplæringa.  I lærerpermen finnes det 
observasjonsskjema for leseerfaring og skriftbevissthet.  Denne lærerpermen finnes på 
kopirommet. 
 
Ved å la elevene bla i boka og ved det se på bilder og lignende kan interessen for boka øke. 
 
I fagbøker er dette en god framgangsmåte: 
Les forordet. 
Se på innholdsfortegnelsen for å se kapittelinndeling og underkapitler. 
Se raskt gjennom emneregisteret og finn de emnene som synes mest sentrale. 
Les raskt innledning og eventuelt oppsummering i hvert kapittel, eller finn svar på oppgaver i 
slutten av hvert kapittel. 
Elever som leser godt læres opp til å lese ”vaskeseddel” for å få et inntrykk av hva boka 
handler om.  Vaskeseddelen er viktig fordi den gir oss informasjon i den fasen der vi 
bestemmer oss for om vi vil lese ei bok eller ikke. 
 
I større klasser kan en velge mellom å bruke for eksempel et vøl- skjema, et tankekart eller 
lage påstander(enig/uenig) for å få elevene til å bli ”online” ved et nytt tema.  
Eks på tankekart: Hvis det nye tema i matte er brøk kan du gjøre følgende: Lag en ring på 
tavla hvor du skriver brøk inni. Hva husker elevene om brøk fra før? Skriv på alt de vet. 
Sammen kan det bli et stort tankekart. Når dere er ferdige med tema kan dere fylle på alt dere 
nå har lært med en ny farge. 
Eks på påstander: ” ¼ er det samme som ½. Ved hver påstand skal elevene si om de er 
enig/uenig. Lag 10-15 påstander. Når de er ferdige med temaet skal de fylle ut arket på nytt 
og se om de har lært noe nytt og kanskje endret noen av meningene sine. 
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Tankekart 
 
 

Forklaring:  
 
Tankekartet er et godt verktøy i alle fag. Metoden er en måte å samle, bearbeide, organisere 
og lagre data på. Den kan brukes når du skal være kreativ, når du skal notere under en 
forelesning, mens du leser eller når du skal lære noe utenat. Oppgaven er som regel at du skal 
ta utgangspunkt i et emne og utdype dette. Hvis du f.eks skal holde et foredrag/innlegg 
trenger du bare et tankekart som påminnelse på de punkter du skal formidles. Strategien er 
også lur å bruke før du skriver en fagtekst. Det er lettere å få elevene å bruke egne ord når de 
må ta utgangspunkt i tankekartet sitt. Hvis elevene har laget tankekart 2 før de skriver 
teksten, har de også alle underoverskrifter klare og det blir en oversiktlig tekst hvor de bruker 
egne ord. 
Tankekartet kan brukes på tre måter: 
Tegnekart- da tegner en i stedet for å skrive nøkkelord. Egner seg godt for de minste. 
Tankekart 1- da fører en på alt en vet om emnet i midten uten å sortere tankene i kategorier. 
Tankekart 2 – et tankekart som er sortert i kategorier og underkategorier. 
 
Fremgangsmåte: 
 
Ta frem et blankt A4 ark.  
Skriv et temaord midt på arket. Sett en ring rundt ordet og lag greiner ut ifra sirkelen. 
Skriv på greinene ord som dukker opp når du jobber med temaet. 
Greiner som naturlig hører sammen kan du trekke forbindelseslinjer mellom. 
Har du problemer med å finne bare et ord (nøkkelord) kan du f.eks tegne eller bruke 
symboler (tegnekart). 
Eksempel:(se flere eksempler bak) 

 

Kari 

Har en 
lillebror Liker å 

sykle 

Bor i et 
rødt hus 

Ønsker 
seg 
hund 

Langt 
mørkt 
hår 
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Tankekart  

 
Eksempel på tankekart 1: 
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Tankekart  

 
Eksempel på tankekart 2: 
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Spørsmål og svar 

 
 
Forklaring:  
Dette er en strategi som kan brukes i alle fag for å notere fakta fra en tekst. Det er viktig at 
hele teksten leses før det lages spørsmål for å få med seg helheten. Spørsmålene kan starte 
med hvem, hva, hvor, hvorfor, når og hvilken. Grunnen til at man starter med disse 
spørsmålsordene er for at det ikke skal svares med ja eller nei. Denne strategien venner 
elevene til å formulere egne spørsmål. Ved å bruke strategien kan elever som til vanlig 
presterer lite, få muligheten til å hevde seg, og de kan sette andre på prøve.  
Når elevene arbeider med fagtekster, kan svarene telles som viktige opplysninger om emnet. 
 

1. Les teksten. 
2. Finn fakta i teksten du synes er viktig og lag et spørsmål om det. 
3. Noter svaret på spørsmålet. 

 
Eksempel: 

Nesodden er en kommune i Akershus med vel 17 000 innbyggere. Nesodden kommune 
ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Sjøgrenser mot 
Oslo i nord, Asker, Bærum og Røyken i vest og Oppegård i øst. I sør grenser kommunen 
til Frogn. 

Spørsmål: 

Hvor mange innbyggere er det ca på Nesodden?  

Svar: Det er ca 17 200 innbyggere. 

Spørsmål:  

Hvor ligger Nesodden?  

Svar: Nesodden ligger i Akershus.  

Spørsmål: 

Hvilke kommuner grenser Nesodden mot?  

Svar: Nesodden grenser mot Oslo, Asker/Bærum/Røyken, Oppegård og Frogn. 
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Nøkkelord 
 
 
Forklaring:  
 
Et nøkkelord i en setning eller til et avsnitt er det ordet som gir innholdet mening, dvs. gjør 
det forståelig. Et nøkkelord kan brukes som en nøkkel for å kople til annen data/informasjon. 
 
Eleven plukker ut de delene av teksten som best gir ham assosiasjoner til temaet/teksten. 
Under lesing kan eleven notere nøkkelord på post-it lapper eller skrive de i et tankekart, 
styrkenotat eller kolonnenotat. 
 
Etter lesing kan eleven krympe teksten til noen få setninger som sier det viktigste om 
innholdet. 
 
Meningen med å lære seg nøkkelord er at elevene skal lære seg å sette egne ord på innholdet. 
Å skrive en fagtekst utifra et tankekart med nøkkelord gjør at elevene blir tvunget til å vise at 
de har forståelse for stoffet og at de har gjort det til sitt eget. 
 
Nøkkelordene kan både skrives og tegnes. 
Eksempel: 
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 Styrkenotat 

 
 
Forklaring:  
 
Å lage styrkenotat er en strategi for å få oversikt og struktur over noe du har lest. 
Det gjelder å skille mellom hva som er det viktigste og hva som er mindre viktig i det du har 
lest. 
 
Styrkenotat er også en fin skrivestrategi. Man ordner teksten i overskrifter, underoverskrifter 
og lærer seg en god måte og disponere egne tekster på. 
 
Styrk 1 er overskriften/hovedideen i det eleven jobber med 
Styrk 2 er underordnet styrk 1 og forteller hva som kjennetegner styrk 1 
Styrk 3 er underordnet styrk 2, og slik fortsetter det så lenge det er hensiktsmessig 
 
(Når man starter med styrkenotat kan det være smart å introdusere styrk 1 som overskrift og 
styrk 2 som underoverskrifter) 
 
 
 
 
Eksempel: 
 
 Se vedlegg side 18 og 19 
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Styrkenotat- vedlegg 
Eksempel 1. 
Hovedideen, altså styrk 1, er mat. 
1: MAT 
 
 2: Frokost 
  
 2:Middag  
 
2:Kveldsmat 
 
Som du ser hører nå alle styrk 2 innunder styrk 1. Når du skal bygge ut styrke notatet videre 

er det viktig at styrk 3 underbygger styrk 2. (For eksempel: hva spiser man til frokost/middag 

/kvelds) 

1: MAT 
 2: Frokost 
   3: Frokostblanding 
   3: Brød 
   3: Loff 
  
 2:Middag  
   3: Kjøtt 
   3: Fisk 
   
2:Kveldsmat 
 
Styrk 4 skal forteller  om styrk 3 osv…. 

 
1: MAT 
 2: Frokost 
   3: Frokostblanding 
      4: Musli 
         5: Havregryn 
         5: Rosiner 
   3: Brød 
      4: Kneip 
   3:Loff 
      4: Hvete 
 
 2:Middag  
   3: Kjøtt 
     4: Svin 
     4: Okse 
   3:Fisk 
     4: Ørret 
2:Kveldsmat 
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Styrkenotat- vedlegg 

 
 
 
Du kan også sette dette opp i et skjema: 
 
 
Styrk 1. MAT 

 
Styrk 2 Frokost Styrk 2 

Middag 
Styrk 2 
Kvelds 

Styrk 2 Festmat Styrk 2 Turmat 

Styrk 3.Brød 
            4.Kneip 
         3. 
Frokostblanding 
            4.Musli 
              5.Hvete                                            
              5.Rosiner  
 
  

Styrk 3.Kjøtt 
            4.Svin 
          3.Fisk 
             
4.Torsk 
             4.Sei 

Styrk 3.Frukt 
           4.Eple 

Styrk 3.Kaker 
              
4.Ostekake 
              
4.Fyrstekake 
           3. Is 
               
4.Vaniljeis 
               
4.Sjokoladeis 

Styrk 3. Pølser 
             
4.Kyllingpølse 
             
4.Kalkunpølse 
          3.Salater  
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Fortellerbrua 
 
Forklaring:  
Fortellerbrua er en god strategi for å lære elevene et verktøy som kan fungere som hjelp for 
dem til å skrive egne tekster. 
Fortellinger er fantasitekster. Selv om alle fortellinger er ulike, har de en struktur som er lik 
for alle. Strukturen i fortellingen består av tre deler: innledning, hoveddel og avslutning. I 
hoveddelen må det vare en konflikt som blir løst. De tre delene i fortellingen kan 
sammenlignes med fortellerbrua. 
I innledningen pleier det å stå hvem denne fortellingen handler om, hvor handlingen skjer, og 
når det skjer. Ofte blir konflikten presentert i innledningen. Etter innledningen fortsetter vi 
med hoveddelen. Det er her selve handlingen blir fortalt. Hoveddelen skal være den lengste 
delen i fortellingen. Det er i hoveddelen vi får vite hvordan konflikten blir løst, og hvorfor det 
går som det går. Slutten på fortellingen kan være kort. Den viser hvordan situasjonen er etter 
at konflikten er løst. 
Før du skal skrive dine egne fortellinger, kan du stille disse spørsmålene: 
Hvem skal dette handle om? 
Hvor skal dette skje? 
Når skal dette skje? 
Hva er konflikten? 
Fortellerbrua er en god strategi man kan bruke til alle typer tekster, ikke bare fortellinger som 
er beskrevet ovenfor. 
Eksempel: 

 

 

Innledning 
Det var en 
gang de tre 
bukkene Bruse 
skulle til seters 
for å gjøre seg 
fete. Men på 
veien kom de 
til ei bru, og 
under brua var 
det et stort 
troll. 

HOVEDDEL 
 

Da de skulle gå over brua, hadde trollet lyst til å 
ta dem. Den minste og den mellomste bukken 
greide å lure trollet til å slippe dem over. De sa 
at det var mye bedre å vente på den største 
bukken. Men den største bukken kjempet med 
trollet og stanget det ned i elva. 

Avslutning 
Så gikk de tre 
bukkene Bruse 
til seters for å 
gjøre seg fete. 
- Og har du 
ikke sette dem, 
så er de der vel 
ennå. 
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Venndiagram 
 

 
Forklaring:  
 
Strategien kommer fra den engelske presten John Venn. 
 
Skjemaet brukes til å analysere forskjeller og likheter mellom to eller flere personer, emner, 
dyr, hendelser, fortellinger, ting, land eller lignende. 
 
Fremgangsmåte: 
 
Hvis det er to ting du skal finne likheter og forskjeller mellom tegner du to sirkler som går i 
hverandre på midten. Det som er felles skriver du i midten, det som er ulikt står i de 
respektive sirklene. Se eksempel. Det går også an å ha flere sirkler, f. eks. hvis du skal 
sammenlikne Norge, Sverige og Danmark. 
 
 
 
 
Eksempel: 
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Logg 1 
Forklaring: Logg innføres fra 1. klasse og brukes på alle årstrinn. Vi har laget noen 
spørsmål som er fast på hvert årstrinn. Loggen skal fungere som en hjelp i læringssamtalen. 
Logg 1 er for 1.-4. klasse 
Eksempel: 

NAVN:____________________________  UKE:_______________ 

 
 

 

Dette har jeg 
gjort? 

 

Dette har jeg 
lært! 

 

Dette er jeg 
fornøyd med. 

 

Dette var 
vanskelig. 

 

Hva vil jeg 
forandre i neste uke 
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Logg 2 
Forklaring: Logg innføres fra 1. klasse og brukes på alle årstrinn. Vi har laget noen 
spørsmål som er fast på hvert årstrinn. Loggen skal fungere som en hjelp i læringssamtalen. 
Logg 2 er for 5.-7. klasse 
Eksempel: 

NAVN:____________________________  UKE:_____________ 

 

 

 Hva likte du 
å jobbe med? 

 

Hva var 
vanskelig? 

 

 Hva kunne jeg 
gjort bedre? 

 

Hvilke læringsstrategier 
har du brukt? Hvorfor 
har du valgt disse? 

 

Hvordan trives du på skolen; 
i timene, friminuttene og 
med venner? 

 

Hva har jeg lært? 



MYKLERUD SKOLE 2009 

  24 

 

 

KOPIORIGINALER 
 
 
 

• Logg 

• Tegnekart 

• Fortellerbro 

• Venndiagram i sirkler 

• Venndiagram i tabell 

• VØL 

• Styrkenotat 
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LOGG 1  
 

NAVN:____________________________  UKE:_______________ 

 

 

 
 
 
 
 

 

Dette har jeg 
gjort? 

 

Dette har jeg 
lært! 

 

Dette er jeg 
fornøyd med. 

 

Dette var 
vanskelig. 

 

Hva vil jeg 
forandre i neste uke 
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LOGG 2  
 

NAVN:____________________________  UKE:_____________ 

 

 

 
 

 

 

 Hva likte du 
å jobbe med? 

 

Hva var 
vanskelig? 

 

 Hva kunne jeg 
gjort bedre? 

 

Hvilke læringsstrategier 
har du brukt? Hvorfor 
har du valgt disse? 

 

Hvordan trives du på skolen; 
i timene, friminuttene og 
med venner? 

 

Hva har jeg lært? 
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