
Et undervisningsmateriell til lærere på små- og mellomtrinnet

Produsert av Foreningen !les
i samarbeid med Riksteatret og Dysleksi Norge
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Riksteatret, Foreningen !les og Dysleksi Norge går sammen om å tilby  
skoleklassepris for deg og dine elever når Amina Sewalis kritikerroste  

«Hør’a, dagbok» blir til teater for hele landet. 

Vi hjelper deg med forberedelsene for det planlagte besøket!

I anledning ”Hør’a dagbok!” har Riksteatret invitert Foreningen !les til å utvikle et 
undervisningsmateriell til lærere på små- og mellomtrinnet  - i samarbeid med  

Dysleksi Norge. 

På de neste sidene finner du flere oppgaver som kan løses sammen med elevene i 
forkant og etterkant av forestillingen. Målet er å løfte kunnskapen om forestillingens 

tematikk, men som også forhåpentligvis vil kunne gi barna en større lese- og  
skrivegnist i hverdagen. 

Bruk undervisningsmateriellet digitalt 

Med hensyn til miljøet har vi valgt å lage et undervisningsmateriell som er tilpasset  
digitale flater, og ikke print. Undervisningsmateriellet består av interaktive lenker 

som fører deg videre til materiellets vedlegg.  

Tips på veien!

Undervisningsmateriellet må tilpasses elevenes alder, nivå og språklige ferdigheter.
Om du ønsker å lage en kortere økt, kan du utelate noen oppgaver. Velg de  

oppgavene du føler passer best for din klasse. Lykke til!



”Hør’a, dagbok!” av Amina Sewali
 

«Hør’a dagbok» er fortellingen om Nansi og det å være ny i Norge. En historie om en 
kul jente som er full av pågangsmot og minst like tøff som mobberne i klassen. Hun er 
småfrekk og stor i kjeften, og stiller alltid opp for de svake. Sammen blir vi med henne 
på veien når hun trosser dysleksien og de kule gutta på skolen for å bli Norges største 

rap-stjerne! «Hør’a dagbok» blir en forestilling om vennskap, språk, fordommer, 
klasseforskjeller og rare ord som samefugler og dillekopper. En forestilling som gir deg 

varme og humor – men som samtidig blir neste års store hiphop-musikal for 
barn fra 6 til 12 år!

LES MER OM TEATERFORESTILLINGEN, HER LES MER OM BOKEN,  HER 
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Informasjon til lærere  
om dysleksi:
Dysleksi er en spesifikk lærevanske som gjør det 
vanskelig å tilegne seg funksjonell lese- og  
skriveferdighet. 

Typiske kjennetegn er derfor omfattende vansker 
med ordavkoding og staving, i tillegg til vansker 
med andre språkrelaterte ferdigheter. Mest vanlig 
er vansker med fonologisk prosessering, hurtig 
benevning og fonologisk korttidsminne. Noen har 
også vansker med prosesseringshastigheten og 
automatiseringsevnen. Vanskene avviker fra  
personens øvrige kognitive ferdigheter.  

Dysleksi er en medfødt disposisjon som er  
livsvarig. Vanlige undervisningsmetoder er som  
oftest ikke effektive, men konsekvensene av 
vansken kan bli mildere ved tilpasset og spesifikk 
trening, inkludert bruk av datahjelpemidler og 
støttende veiledning. Vansken kan best forstås som 
et kontinuum, og det er ingen klar grense mellom 
svake avkodingsferdigheter og dysleksi.

Kjennetegn 

Indikatorer på dysleksi: 

• vansker med fonembevissthet.
• markant svakere avkodingsferdighet enn  

forventet ut fra personens læringsevne.
• vansker med fonologisk lesing.
• vansker med hurtig gjenkjenning av ord  

(ortografisk lesing).
• vansker med leseflyt (å lese en ukjent tekst 

høyt med flyt, korrekt intonasjon og uten feil).
• lav lesehastighet som påvirker leseforståelsen, 

også for dem som har kompensert for de     
• fonologiske vanskene.
• vedvarende vansker med rettskriving.
• enkelt og lite variert språk i friskriving.

Komorbiditet med andre vansker

Dysleksi opptrer ofte parallelt med: 

• språkvansker (spesifikke språkvansker/DLD).
• konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker 

(ADD/ADHD).
• matematikkvansker (dyskalkuli).

Følgevansker

Disse følgevanskene er ikke i seg selv markører på 
dysleksi, men enkelte personer med dysleksi  
opplever også vansker med: 

• koordineringsevnen
• organiseringsevnen

Det kan blant annet føre til problemer med å lære 
seg klokka, med retningsoppfatning og med å lære 
seg forskjellen på høyre og venstre.

Tips: 

Elever med dysleksi trenger struktur og  
tydelige beskjeder, i tillegg til at de må få lov til å 
kompensere for lese- og skrivevanskene sine med 
datahjelpemidler som har god skrivestøtte og med 
talesyntese. Det å lære å lytte til tekst er god støtte 
for flere. Det er viktig at elevene får grundig og 
systematisk opplæring av de hjelpemidlene de skal 
benytte.  
 
Forlenget tid på prøver og eksamen og det å finne 
andre muligheter for å vise sin kunnskap, for 
eksempel diktering, ha fagsamtale eller besvare 
muntlig, er også nyttig for flere elever med  
dysleksi.
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I løpet av de første skoleårene skal elevene utforske tale og skriftspråket så  
mye som mulig gjennom samtaler, begrepsforklaringer, fortellinger,  

fellesopplevelser, høytlesing og tekstskaping. Elevene skal bli kjent med både 
de store og små bokstavene. Flest mulig av elevene skal lese innen utgangen av 

1.klasse. 

Et felles utgangspunkt for arbeid med Hør’a dagbok for 1. – 4. trinn kan være å 
gjennomføre leselystuker, eller måned, med bokstunder, høytlesing og skrive - 

og tegneoppgaver. Det vil være en fordel om klassene, i alle fall i perioden dere 
jobbet med boken, har timeplanfestet lesetid, og at det synliggjøres på  

ukeplaner, gjerne visuelt med bokens omslag. 
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Oppgave 1: helhetlig lesing av boken

På 3. og 4. trinn er det mange elever som vil mestre å lese boken på egen hånd. Det er  
implisitt i boken at man som leser forstår humoren i språket og at hovedpersonen  

Anansiwa strever med å lære seg norsk. I tillegg har hun dysleksi. Forklar elevene hva dette 
innebærer før dere setter i gang med lesingen.

Hvordan forklare dysleksi til elever:

Å ha dysleksi betyr at det å lære seg å lese og skrive kan ta litt lengre tid. Du vil lære deg 
å lese og skrive, men det kan hende at du opplever at det tar litt lang tid når du leser og 

skriver. Noen leser bra og derfor kan det være vanskelig å finne ut at man har dysleksi. For 
noen er engelsk vanskelig å lære, særlig det å skrive engelsk. Noen synes matte kan være 
vanskelig, fordi de må lese oppgaven, mens andre kan ha mattevansker som betyr at det 
å lære seg å regne og huske tall er vanskelig. Noen synes det er vanskelig å huske forskjell 
på bokstaver, for eksempel /b/ og /p/. Noen synes det er vanskelig å lære seg klokka, og å 

huske forskjell på høyre og venstre. Men dette gjelder ikke alle, da det å ha dysleksi 
oppleves forskjellig fordi vi er forskjellige. 

Og tenk, det er veldig vanlig å ha dysleksi, det er nok flere på din skole som har det, 
kanskje uten at de vet det ennå. Og det er arvelig, som betyr at flere i en familie kan også 

ha det. Uansett hva som er vanskelig for deg skal du få den hjelpen du trenger. Det kan 
være å bruke pc som hjelper deg å rette det du skriver. Du kan få lydbok, så du kan høre på 
det du skal lære i stedet for å lese selv. Det kan være lurt å øve seg på å «lese med ørene», 

det hjelper mange med dysleksi.

Les boken høyt eller hør lydboken som en erstatter:

• Les boken høyt for hele klassen. Da får du mulighet til å moderere  
språket og tilpasse fortellingen til din elevgruppe underveis i lesingen. Du får også  

mulighet til å stoppe opp underveis og benytte deg av stopp-tenk-snakk-prinsippet.  

• Lydboken er innlest av forfatteren selv, Amina Sewali, og framstår som autentisk og  
livlig. For 3. og 4. trinn kan dette være en mulighet. I og med at det er en illustrert 

roman kan det være lurt å ha bildene til de aktuelle sidene tilgjengelige for elevene, 
enten ved at de har boken framfor seg, eller at du har den i pdf-form på skjerm.

Det kan være en fordel om elevene fullfører arbeidet med boka i forkant av teaterforestillingen. Da vil 
de ha et større eierforhold til historien og forestillingen vil bli mer levende og relevant for dem. Det 

blir en rikere opplevelse for de unge leserne.  
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Oppgave 2: ukas ord

Å undre seg over språklig innhold sammen med elevene kan være særdeles nyttig for 
å øke barns leselyst. Bruk ord fra boken og ha dem som ukas ord i leseperioden. 

Forklar dem, les dem, del dem opp og lek med dem. Kan for eksempel ordet 
«dagbok» deles opp? Er det satt sammen av flere ord? Gjemmer det seg flere ord i 

boken? 

Det er mange ord her som kan virke «rare», annerledes og morsomme for elevene å 
leke med i fellesskap. «Hva ligner ordet på?» «Er det noe som rimer?» «Er ordet kort 

eller langt?» 

Oppgave 3: tegneoppgaver

Elevene lar seg inspirere av illustrasjonene i boka og lager sine egne versjoner av  
innholdet og handlingene som beskrives. Dere kan for eksempel lage et galleri i  
klasserommet, med en stor overskrift «Hør’a dagbok» i samme skrifttype som  

bokomslaget. Heng gjerne også opp en utskrift av omslaget. Slik kan dere sammen 
tegne dere igjennom handlingen i boken og lage deres egne illustrerte versjon i  

fellesskap.  
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Før lesing

1. Studer bokens omslag. Legg merke til detaljer, fargebruk og stil. Er det noe omslaget 
minner dere om?  

2. Snakk deretter om det dere har sett og hørt om boken. Lag en felles førforståelse i 
gruppa. La de som har lest den, eller kjenner til den fortelle de andre om den. Forsøk å 
få elevene til å la være å si om de liker/ikke liker den, men heller gjøre dem nysgjerrige 
på boken!  

3. Les forlagsteksten høyt for elevene. Den kan også kopieres og deles ut, slik at de kan 
lese den selv. 

Forlagsteksten

Hør’a! Dette boka handle om meg, Nansi.
Et 12 år gammel ugandisk kvinne fra Tøyen, med 
plan om å Norges STORESTE RAPSTJERNE. 

Men på vei til og bli Norges STORESTE  
RAPSTJERNE, det skje masse drama i min livet, 
ass. Du vil vite mer? Ja, ass. Jeg kan se på din 
trynen at du vil vite mer om Nansi, ass.

Men da må du lese boka mi, skjønner?  
For boka mi er farlig, bror!
 
Ses på første side!  
- Nansi
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Videre diskusjon før boken leses i sin helhet

• Tror dere norsk er et lett eller et vanskelig språk å lære?  
Begrunn svaret.

• Hvilke andre språk enn norsk kan dere?
• Velg et språk dere kan, og angi – på en skala fra 1-10 – hvor gode 

dere er til å skrive, snakke, lage planer og rappe.
• Anasiwa har kun bodd i Norge i to år. Hvordan tror dere det er å 

måtte skrive norsk når man bare har bodd her så kort?
• Anasiwa får et tips om å skrive dagbok for å lære norsk. Hva synes 

dere om tipset?
• Har dere noen gang skrevet dagbok?
• Hvilke fordeler og ulemper er det ved å skrive dagbok?
• Hva synes dere er den beste måten å lære seg et nytt språk på?
• Hvilke forventninger har dere til språket i Hør’a dagbok?
• Hvilke planer tror dere Anansiwa har?
• Får dere lyst til å lese boken?

Det kan også være en god idé å snakke litt om tittel – og undertittel – 
før dere leser utdraget. Det vil være en fordel om du som lærer har lest 

boken og notert ned noen tanker om innholdet og om hva du tror  
elevene dine vil mene om boken. Da vil du være bedre rustet til å  

diskutere den med elevene dine. 

Å sette søkelys på litterære opplevelses i klasserommet ved å lese bøker i sin helhet er forankret i LK20: 

Å kunne lese i norsk innebærer å lese både på papir og digitalt. Det innebærer å kunne lese og reflektere 
over skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne 

vurdere tekster kritisk. 

Lesing i norsk innebærer også å lese sammensatte tekster som kan inneholde skrift, bilder, tegninger, tall 
og andre uttrykksformer. 

Norskfaget har et særlig ansvar for opplæringen i å kunne lese. Utviklingen av å kunne lese i norsk går fra 
den grunnleggende avkodingen til å lese, tolke og reflektere over tekster i ulike sjangre, for ulike formål og 

av ulik lengde og kompleksitet.
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Underveis i lesningen

Be elevene skrive ned (for hånd, i en notatbok) når de leser eller  
hører boken som lydbok: 

• Noe som er morsomt
• Noe som er spennende

• Noe som er vanskelig å forstå
• Tanker om bokens avslutning

Sett så av tid til å lese/høre boken i skoletiden. Det vil være gunstig å  
timeplanfeste det, samt synliggjøre lesingen på ukeplan/lekseplan. Du kjenner 

dine elever best og bestemmer hvor lang tid du tenker de  
trenger på å lese/høre boken ferdig.  

Det vil også være en fordel å legge til side annet hjemmearbeid i  
leseperioden, slik at elevene også får tid og overskudd til å lese/høre  

boken hjemme. 

Boken finnes som lydbok. Det er forfatteren selv som er innleser og det kan være 
en god ide å lytte til den i fellesskap, som et alternativ til at elevene leser selv. 

For de som strever med lesingen er dette åpenbart et godt verktøy. Det kan også 
være tidsbesparende i en hektisk skolehverdag! 
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Etter lesning

Oppgave 1:  snakk kort om boken
Klassesamtale (sett gjerne av en god økt til dette)

 
Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle 

har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

 
Oppgave 2: personlig mening

Individuelt arbeid

• Be elevene ta stilling til boken. Likte du boken? 
• Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker den?

 
Oppgave 3: finn argumenter

Gruppesamtale

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem snakke sammen i gruppen 
om hva de synes er bra og/eller dårlig med boken, og hva de eventuelt 

synes kunne vært bedre. 

Lag deretter to lister: 

1. Argumenter for: de tingene som er med på å gjøre boken god.
2. Argumenter mot: ting som trekker boken ned. 

På listen over argumenter for kan det for eksempel stå: «Jeg synes at… 
boken var morsomt fordi hun uttrykte seg på en morsom måte og fordi det 

var artige tegninger.»
 

På listen over argumenter mot kan det for eksempel stå: «Jeg ble irritert… 
over at det var litt vanskelig å forstå noen av ordene i boken.»

Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.
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Oppgave 4: Debatt i grupper à 4-5 elever
Gruppesamtale.

Del gruppene fra oppgave 3 i to. Den ene halvparten tar listen med argumenter for og den 
andre med argumenter mot. Elevene med argumenter for settes sammen med en annen 

gruppe med argumenter mot. Førstnevnte skal argumentere for at boken er god,  
sistnevnte skal argumentere mot. Kjør debatt.

Oppgave 5: Debatt med streken
Klassesamtale.

Marker en strek i klasserommet med teip, bøker, ved å peke eller på annen måte.  
Denne streken skal fungere som en enig/uenig-akse.Læreren fremsetter påstander,  

klassen diskuterer og elevene plasserer seg til høyre eller venstre for streken avhengig av 
om de er enige eller uenige.

Det kan være en god idé å teste at elevene har forstått opplegget før klassen setter i gang. 
Begynn for eksempel med å si: «Jeg synes det er deilig med sommer» og be elevene 

plassere seg etter om de er enige eller uenige. De fleste vil være enige. Fremsett deretter 
en påstand som er egnet til å få frem ulike synspunkter, for eksempel: «Jeg gleder meg til 
vinteren». Her er nok meningene mer delte, og elevene vil fordele seg på hver sin side av 

streken og forstå hvordan avstemmingen fungerer.

Sett deretter i gang med en klassediskusjon der boken diskuteres på bakgrunn av utsagn 
fra læreren. Læreren kan samle inn lister med argumenter fra gruppene (jf. over),  

modellere bruken av setningene fra ‘min leseopplevelse’ eller finne på påstander selv.

Eksempel: «Jeg synes at… boken var morsomt fordi hun uttrykte seg på en morsom måte 
og fordi det var artige tegninger. Er dere enig eller uenig?» Klassen diskuterer utsagnene, 
og når det har kommet frem argumenter for og mot, plasserer elevene seg i henhold til 

om de er enige eller uenige i utsagnet.

En variant av denne aktiviteten er å gradere enig/uenig-aksen slik at de som er veldig 
uenige plasserer seg nærmest vindusrekka, de som er veldig enige plasserer seg helt inn til 
veggen osv. Eller klasserommet kan deles inn i 4: veldig enig, enig, uenig, veldig uenig osv. 

Deretter fremsettes et nytt synspunkt som klassen diskuterer.
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Læreren kan aktivisere elevene på forskjellige måter, for eksempel ved å la dem plassere 
seg rett etter at et nytt synspunkt er lansert. Etter diskusjonen kan de få plassere seg på 
nytt, noe som vil kunne få frem hvordan en diskusjon med gode argumenter kan være 

med på å påvirke elevenes oppfattelse. Hvis mange av elevene plasserer seg på samme 
side kan læreren trekke inn elevene i diskusjonen på følgende måte: læreren ser at det 

er færre på den ene av sidene av streken og gir derfor ordet til en eller flere at de  
elevene som er på den siden der det er færrest elever og ber dem forklare hvorfor de er 
enige/uenige. Læreren kan da velge ut de som erfaringsmessig er gode til å tale for seg, 

legge til sine egne, gode argumenter eller liknende.

Eventuelt kan også en eller flere av de følgende mer spesifikke spørsmål  
inngå i diskusjonen av boka:

• Hvilket inntrykk får dere av Anansiwa?
• Liker dere henne? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvilket inntrykk får dere av mammaen hennes?
• Hvordan vil dere beskrive relasjonen mellom Anansiwa og mammaen?
• Hva synes dere om språket i boka?
• Hvorfor tror dere boken er skrevet på denne måten?
• Hvorfor tror dere noen ord er streket ut?
• Endrer språket seg i løpet av boka? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hva synes dere om tegningene i boka? Begrunn svaret.
• Hvordan ser en kul dagbok ut, ifølge dere?
• Tror du Anansiwa er lei seg for å ha mistet bestevennen sin, Marvin? Begrunn svaret.
• Hva synes dere om planen til Anansiwa?
• Hvorfor tror dere hun er så opptatt av å bli kjent?
• Er dere enige i at det er en god og enkel plan? Begrunn svaret.
• Hvorfor tror dere hun skriver «plutselig» så mange ganger når hun beskriver planen?
• Er dere enige i at Anansiwa og den norske kongen har mye til felles? Begrunn svaret.
• Gikk alt etter planen? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvilke mål har dere for livet? Har dere en plan for å nå målene?
• Kunne dere tenke dere å bli en stjerne eller en kjendis? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvordan tror dere det går med Anasiwa videre i livet?

Til slutt kan dere foreta en samlet vurdering og spørre:

• Liker dere boka? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at  
rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de  

meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.
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Oppgave 6: anmeldelse av boka

Vi oppfordrer til å la elevene skrive anmeldelse av boka. I den forbindelse har vi laget en  
veiledning til elevene. 

 

Dere kan også benytte dere av en generell mal for før-underveis og -etterlesing

Oppgave 7: teater vs bok

For å koble sammen boken og teaterforestillingen for elevene så kan dere også jobbe med å 
sammenligne de to formatene:

• Hva var likt, hva var ulikt? 
• Hvordan skiller teaterforestillingen seg fra boken og hva var overraskende (alt etter som 

hva de har sett først)?
• Er det deler i boken som ikke kommer like godt fram i forestillingen? Hva med omvendt? 
• Er musikken slik du forestilte deg da du leste? 
• Lignet skuespillerne på karakterene i boken, syns du? 
• Hva likte du best, boken eller forestillingen? Begrunn svaret ditt. 

NYNORSK,  SE HER BOKMÅL, SE HER 

NYNORSK,  SE HER BOKMÅL, SE HER 
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Ta med deg din gjeng med elever på teater!
Riksteatret tilbyr gunstige priser for skoleklasser. Skoleklasseprisen er 120,- + billettavgift  

per elev/lærer. Ta kontakt med oss for din bestilling. 

(*) Vær oppmerksom på at tilbudet er gjelder et begrenset antall billetter. 
Førstemann til mølla! 

Julie Vold Bjørkamo
jv@riksteatret.no 

Er du på jakt etter inspirasjon til undervisningen?
Visste du at Foreningen !les har en digital undervisningsside? Her finner du leksjoner og 

digitale ressurser som du kan bruke i undervisningen. 

Gjerne ta kontakt med om du har noen spørsmål om undervisningsmateriellet:

Christian Goveia Jacobsen
christian@foreningenles.no 

 
Ønsker du mer info om dysleksi?

Dysleksi Norge er en frivillig organisasjon som jobber for alle med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker og språkvansker. Vi har mange lokallag som tilbyr medlemmer ulike spennende 

aktiviteter. Våre pedagoger holder flere kurs for blant annet ansatte i skole, PPT, barnehage i tillegg for 
våre private medlemmer som foresatte, unge voksne og voksne i arbeidslivet. 

Vi har ca. 150 skoler som er sertifisert som dysleksivennlige gjennom oss. Disse skolene skal ha et 
godt system som oppdager og ivaretar elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og 

språkvansker. 
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