
IGP (Individuelt – Gruppe – Plenum)

Gruppe B: Workshop med multiple tekster etter IGP- modell 

Individuelt arbeid 

Eksplisitt instruksjon til leseoppgaven: 

”Nå skal du lese fire forskjellige tekster om noe som skjedde på hjemveien til Jens. Når du har lest alle 
de fire tekstene skal du fortelle en venn hva som har skjedd.”

Les de fire tekstene nedenfor i den rekkefølgen de står, og svar på spørsmålene nedenfor skriftlig.*  Du får 
IKKE gå tilbake i tekstene etter du har lest gjennom dem.

 
a) Forklar kort hva som skjedde på hjemveien til Tor Magne så nøyaktig som mulig. Oppfølging: Hus-

ker du flere detaljer, husker du noe mer?
b) Hvorfor tror du ulykken skjedde? Oppfølging: Hvor skjedde dette? 
c) Hvem mener du har hovedansvar for ulykken og hvorfor mener du det?
d) Er det enighet om hva som skjedde? Begrunn svaret.
e) Mener du at de fire tekstene beskriver ulykken på samme måte? Er de enige om hva som har 

skjedd? 
f) Hva er beskrevet likt i tekstene?
g) Hvordan er innholdet forskjellig i tekstene? 

I grupper – til refleksjon (for elever og lærere)
1 Diskuter svarene dere fikk i grupper.
2 Hvilket perspektiv hadde du på lesinga? Hvordan vil dette perspektivet «farge» din tolking av hen-

delsesforløpet? Diskuter! 

I grupper – til refleksjon (for lærere)
1 I hvilken grad kan arbeidet med multiple, delvis motstridende tekster kunne utvikle dybdeforståel-

se? (Begrunn svaret)
2 Kan du nevne andre måter å jobbe med dybdeforståelse på, med utgangspunkt i disse tekstene?
3 Hvorfor og hvordan kan multiple tekster brukes i arbeid med dybdeforståelse?
4 Den som hadde bursdag sist lager et felles notat/referat av diskusjonen gjennom stikkord. Notatet 

blir utgangspunkt for presentasjon i plenum.  Gruppevis presentasjon der hver gruppe får ca. 5 mi-
nutt for å presentere det dere diskuterte.

I plenum - gruppevis presentasjon

Felles diskusjon/ oppsummering. Les opp instruksjonen til gruppe A og gruppe B. Hva er likt og hva er 
ulikt? Endra instruksjonene dere fikk i starten lesinga deres på noen måte? 



*Kilde til tekstheftet og prosedyren: 

Rogne, W.M (2014). På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstri-
dande tekstar. Ein empirisk mixed-method studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar. Av-
handling forsvart for ph.d. Oslo: Akademika forlag.

Leseforslag til videre fordyping:

Gamlem, S.M. og Rogne,W.M. (2015) Dybdelæring i skolen. Pedlex skoleinformasjon.

Gamlem, S.M. & Rogne, W.M. (2016) Læringsprosesser – dybdeforståelse, danning og kompetanse. 
Oslo: Gyldendal forlag.

   Lykke til med arbeidet! 
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