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Forord 
 
 

Læring skjer hele livet, og utdanningssystemet skal sikre alle muligheter til kompetanseutvikling og 

livslang læring. I Tinn Kommune er vi opptatt av at elevene skal sikres en god lese- og 

skriveopplæring som danner grunnlaget for deres videre læring.  

Denne planen er utarbeidet etter ønske fra kommunen og mange av de ansatte i skolen. Vi ønsker 

en felles satsing på lesing og skriving i skolene i Tinn. Planen har blitt til etter et 1,5 år langt 

prosjekt bestående av representanter fra alle skolene i Tinn. Sammen har vi prøvd å sammenfatte 

lese- og skriveopplæringen på barneskolene i Tinn Kommune, i en plan. Det utvikles også en plan 

for barnehagen og ungdomskolen for å få et mer helhetlig utdanningsforløp fra barnehagen og ut 

tiende klasse på ungdomskolen. Planen skal være et verktøy for alle lærere på skolen, uavhengig 

av fag man underviser i. Planen er utarbeidet etter ideer fra andre leseplaner, kurs og teori. Vi fikk 

også mye nyttig hjelp og informasjon i forbindelse med de erfaringene Seljord Kommune hadde 

gjort seg under utviklingen av deres leseplan.  

Planen er godkjent i oppvekstutvalget, mai 2012. Den vil bli revidert annet hvert år. 

Prosjektet har vært svært lærerikt for oss i leseplangruppa. Vi håper at du finner planen og den 

tilhørende ressurspermen nyttig og lærerik du også. 

Lykke til! 

   

 

FIGUR 1: ”TIDLIG INNSATS” WWW .REGJERINGEN.NO 
 

Denne planen er utarbeidet av: 

Jorunn Øverland (red.) – Rjukan Barneskole 

Kjell Kålås – Atrå Barne- og Ungdomskole 

Lisbeth Bjørtuft – Atrå Barne- og Ungdomskole 

Hilde Bøen – Miland Skole 

Lisbeth Myhre – Rjukan Barneskole 

Gudrun Luraas – Atrå Barne- og Ungdomskole 

Gry Elise Holmegård – Hovin Skole  
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Lokale mål 

 

 
 

for barneskolene i Tinn 
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Før du tar i bruk planen 
 

For å lykkes i lese- og 

skriveopplæringen er det viktig 

at lærerne er kjent med de 

ulike utviklingsnivåene innenfor 

lesing og skriving. Dersom 

elever hopper over trinn i 

denne utviklingsprosessen, kan 

dette få følger senere. 

Kartleggingene som gjøres på 

de ulike trinnene skal være 

med på å gi læreren bedre 

oversikt over elevens 

utviklingsnivå. Ut i fra dette skal 

man tilpasse undervisningen og sette inn tiltak.  

Regjeringen har i Stortingsmelding 18 sagt at det er viktig med tidlig innsats. Lærerne har daglige 

utfordringer med å møte en svært mangfoldig elevgruppe med et godt opplæringstilbud. Læreren 

må kunne hente støtte fra skoleledelsen, lærerkollegaer og assistenter, men også fra en god PP-

tjeneste og andre kommunale og statlige tjenester.  Meldinga legger også opp til en mer målrettet 

bruk av assistenter og foreslår en egen bestemmelse om assistenter i opplæringsloven. 

Assistenten skal bistå læreren, gi praktisk hjelp til elevene og bidra til å skape et godt læringsmiljø. 

Barn lærer på ulike måter. For eksempel bruker noen barn uhensiktsmessig mye tid på å svare 

skriftlig på en oppgave.  Læringen på barnetrinnet bør bestå av aktiviteter som fanger et bredt 

spekter av elevene. Det betyr at innlæringsprosessene bør varieres. Når elevene er små er det 

viktig å benytte seg av faste innlæringsmønster, for å skape selvstendige og motiverte elever. Etter 

hvert som elevene blir eldre bør de motiveres til å ta i bruk av selvvalgte læringsstrategier for å 

tilegne seg kunnskap. Når man skal jobbe med læringsstrategiene er det viktig at man ved 

innlæring av en ny læringsstrategi skal få en innføring av strategien, det er ikke nødvendigvis 

forventet at barnet skal ha lært denne i løpet av dette trinnet. Det er vel så viktig at lærer er flink til 

å modellere og bruker læringsstrategien i møte med barna. 

Det er ikke ment at man skal gjennomføre alle tiltak i planen, tiltakene er ment som forslag til 

arbeidsmåter. Mange av disse tiltakene står forklart i ressurspermen. 

Elevene skal oppleve at de blir satt krav til samtidig som de ikke skal miste motet. Det er du som 

lærer som må være med å tilpasse opplæringen rettet mot det enkelte barn. 

Lese- og skriveopplæring skal være en del av alle fag. Denne planen er ikke bare et redskap for 

norsklæreren men for alle faglærere på skolen. Det skal jobbes med lese-, skrive- og 

læringsstrategier i alle fag. 
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1.trinn 
 

På første trinn fokuserer vi på en god overgang mellom barnehage og skole. Skolene og 

barnehagene har utviklet et årshjul for å sikre at overgangen går så greit som mulig. Alle foreldre 

skal få informasjon om leseopplæringen på første trinn og hvordan de kan være med å støtte 

oppunder denne. Lesing bør være et sentralt tema på alle foreldremøtene på 1.trinn.  Det er viktig 

å være ekstra oppmerksom på elever som sliter med lese- og skriveopplæringen. Det skal lages 

tiltak i samarbeid med for eksempel ledelsen på skolen dersom elever trenger dette. På første trinn 

kan det være stor forskjell i lese- og skriveferdighetene og det er derfor viktig å tilpasse lesingen og 

skrivingen til deres nivå. Språkleker skal brukes aktivt i undervisningen for å øke språkbevisstheten 

til barna.  

 

Hovedmålet er at man i løpet av året skal 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. 

Dette jobber vi  med på 1.trinn:  

 

• Tankekart/tegnekart 

• Før-mens-etter (kommoden) 

• Begrepskart 

• Gjenfortelling/sammendrag 

Læringsstrategier 

• Letelese 

• Korlese, høytlese,     

• Analytisk metode (LTG/helordsmetoden - ordbildemotoden) 

• Syntetisk metose (lyd og stavelse) 

• Logolesing   

• Høytlesing for seg selv eller bli lest høyt for 

• Opplevelseslesing 

Lesemåter og 
metoder 

• Eventyrperiode   - Leseuniverset 

• Leseuke (f.eks leselystaksjonen) Tema/leseprosjekt 

• Nasjonal kartlegging i norsk 

• Måltester (mål og måloppnåelse) 

• Begrepskartlegging 

• Underveisvurderinger både muntlige og skriftlige 

• Carlsten      

• Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

• Aski Raski 

Kartlegginger 

• Språkleker 

• Begrepestrening (systematisk) - kategorisering 

• Ukas ord, ord til automatisering 

• Lage setninger av ord 

• Snakke om vanskelige/ukjente ord 

• Diktat 

• Visualisering 

• Lek 

• Rim og regler 

Begreper og 
ordkunnskap 
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Lokale mål for 1.trinn  

Å kunne lese:

Å 

kunne uttrykke seg skriftl ig:  

 

  

Lokale mål 

• Kunne finne ord som rimer 

• Kunne si hva alle bokstavene 

heter og hvilken lyd de har 

• Kunne lytte ut hvilken lyd som 

kommer først i et ord 

• Kunne lytte ut hvilken lyd som 

kommer sist i et ord 

• Kunne lytte ut hvor mange lyder 

det er i et kort ord (eks ku, sol) 

• Kunne trekke bokstavlyder 

sammen til ord 

• Kunne finne de bokstavene som 

er vokaler og konsonanter i 

alfabetet 

Ideer til tiltak 

• Språkleker (Jørgen Frost) 

• Nivåtilpassa lesetekster 

• Felleslesing/medlesing 

• Bokstund 

• Samlingstund 

• Før-mens-etter man leser 

• Selvvalg 

• Gjøre praktiske øvelser til en del 

av innlæringen 

• Lek 

• Timeplanfesta leseøkter 

 

 

 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin lesebok 

• Safari lesebok 

• AKKA 

• Språkleker 

• Løko 

• aviser/blader 

• Fagbøker, billedbøker, 

eventyrbøker (skjønnlitteratur) 

• Leseuniverset, hokus/bokus 

• SMART Board (eks. 

bokstavinnlæring) 

• Bokstavplansjer 

• Bibliotek 

• Aski Raski 

• Selvvalgsmetoden (se idèbank) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne holde blyanten din på rett 

måte 

• Kunne skrive navnet sitt 

• Kunne finne ut hvor en setning 

slutter 

• Kunne telle hvor mange ord det 

er i en setning 

• Kunne bruke bokstaver og 

eksperimentere med ord, i egen 

håndskrift og på tastatur 

• Kunne lage enkle tankekart 

Ideer til tiltak 

• Ukas ord  

• Skrivetrening med fokus på 

blyantgrep, bokstav- og 

skriveretning (sporing) 

• Jobbe med hva som 

kjennetegner en setning. Finne 

setninger og lage setninger. 

• Diktering 

• Lære å lage enkle 

tankekart/tegnekart 

• Tekstskaping gjennom f.eks 

forfatterbok eller egne bøker 

• Begrepskart/tankekart/tegnekart 

• Selvvalg 

• Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin/Safari 

• Plastelina  

• Legobokstaver 

• Forfatterbok 

• Skrive på PC 

• Bruke biblioteket 

• Språkleker 

• Fagbøker, bildebøker og 

eventyrbøker 

• Arne Trageton - digitale verktøy 

• SMART Board 

• Bokstaver til å øve sporing på 

• Bokstavhus 

• Selvvalgsmetoden (se idèbank) 

• Smartboard 
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Å kunne uttrykke seg muntlig:  

 

Å kunne regne:  

 

Å kunne bruke digitale verktøy:  

 

  

Lokale mål 

• Kunne minst 2 regler 

• Kunne sitte på fortellerstol og 

fortelle om noe du har med 

deg/har gjort 

• Kunne klappe/si hvor mange 

stavelser det er i et ord 

Ideer til iltak 

• Gjenfortelling 

• Undringssamtaler/ filosofiske 

samtaler 

• Lese/fortelle fra egne 

opplevelser (forfatterstol) 

• Beskrive bilder 

• Samlingstund 

• Klappe stavelser 

• Lek  

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin/Safari 

• Språkleker 

• Lekegrupper 

• Ulike spill (Memory, Alias....) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne benytte begreper som 

mindre, større, over, under, 

mellom, bak, foran osv. 

Ideer til iltak 

• Språkleker fast 

• Bruke kroppen til innlæring av 

begreper (praktiske oppgaver) 

• Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Språkleker (Jørgen Frost) 

• Begreper man bør kunne (se 

vedlegg) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne kjenne igjen bokstavene 

på tastaturet og eksperimentere 

med dem 

Ideer til iltak 

• Bruke data som en naturlig del 

av undervisningen 

• La elevene få bruke smartboard 

• Lekeskrive på data 

• Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Word 

• Nettressurser som tilhører 

læreverkene eller se rommet 

digitale nettressurser på fronter. 

• Smartboard 
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2.trinn 
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2.trinn 
På andre trinn fokuserer vi på lesing med både store og små bokstaver. Lesenivåene vil være 

forskjellige. Det er viktig at elevene kartlegges for å kunne tilrettelegge undervisningen bedre. 

Elevene skal være i et språkstimulerende miljø der de skal lese og bli lest for hver dag og erfare at 

lesing gir opplevelse og læring. Elevene skal ha tilpasset leselekse hver dag og lese denne for en 

voksen eller medelever (f.eks. korlesing, parlesing). Elevene skal skrive hver dag og erfare at 

skriftspråklige aktiviteter er redskaper for opplevelse og læring. De skal skrive: med små og store 

bokstaver, for hånd og på tastatur. Skriving og lesing skal være en naturlig del, uansett fag.  

Sammenhengende skrift skal startes opp i løpet av 2. skoleår for de elevene som er klare for dette. 

Det er viktig at skolebiblioteket brukes aktivt og at man mist en gang i året besøker et offentlig 

bibliotek. I leseopplæringen brukes flere metoder, men syntetisk metode skal være grunnleggende. 

Innlæringen skal være preget av variasjon gjennom både praktiske, muntlige og skriftlige 

oppgaver. I arbeidet med tekster skal man bruke tid på å gå i dybden (arbeide med 

læringsstrategier, finne ord i ord, finne like ord, lete etter ord, lete etter svar i teksten, rettskriving 

av ord osv.).   

Hovedmålet er at elevene får sikker bokstavkunnskap gjennom at bokstavene/lydene 

automatiseres. De skal kunne lese ord og enkle tekster med små og store bokstaver. 

Elevene kan bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over aldersadekvate 

tekster. Elevene skal kunne skrive med små og store bokstaver. Elevene skal lære seg å 

kunne gjennomføre oppgaver på en selvstendig måte.  

Dette jobber vi  med på 2.trinn:  

 

• Tankekart/tegnekart    

• Gjennfortelling/sammendrag    

• Begrepskart 

• Før-mens-etter (kommoden) 

Læringsstrategier 

• Korlese, høytlese, stille lese - Letelese, skumlese/skimming  

• Parlese, medlese  - Opplevelseslesing 

• Tonefall, innlevelse  - Slangelese 

• Analytisk metode (LTG/helordsmetoden,ordbildemotoden)  

• Syntetisk metode (lyd og stavelse) 

Lesemåter og 
lesemetoder 

• Tema om f.eks bondegården -Leseuniverset 

• Leseuke f.eks. leselystaksjonen Tema/leseprosjekt 

• Nasjonal kartlegging    

• Måltester (mål og måloppnåelse)  

• Underveisvurderinger og egenvurderinger 

• Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

• Carlsten 

• Aski Raski (lesesvake) 

• Begrepskartlegging 

Kartlegginger 

• Språkleker     

• Begrepstrening (systematisk) - kategorisering 

• Lage setninger av ord 

• Snakke om vanskelige/ukjente ord (ukas orkunnskap) 

• Visulaisering i klasserom 

• Diktat (ukas ord) 

• Kategorisering - hva gjør ord like 

Begreper og 
ordkunnskap 
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Lokale mål for 2.trinn  

Å kunne lese:  

 

Å kunne uttrykke seg skriftl ig:  

 

 

  

Lokale mål 

• Kunne lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse 

• Kunne lese ABC-lesebok med 

flyt 

• Kunne forstå innholdet i en tekst  

• Kunne gjenkjenne og lese 

diftongene 

• Kunne lese enkelte 

konsonantforbindelser  (spr, 

str....) 

• Kunne lese sammensatte 

språklyder (eks. ng, nk, kj, skj, 

sj) 

Ideer til tiltak 

• Begrepsinnlæring 

• Bokstavinnlæring 

• Språkleker 

• Leselekse hver dag 

• Jobbe med høyfrekvente ord 

• Diktering 

• Før-mens-etter lesing 

• Tegnekart - begrepskart- 

tankekart 

• Selvvalg (se idèbank) 

• Stillelesing - lesetime på 

timeplanen 

• Lesekurs 

• Timeplanfesta leseøkter 

• Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Bokstavhus 

• SMART Board 

• Zeppelin/Safari 

• Bokstav/ordpuslespill (Larsen) 

• Damms leseunivers 

• Bibliotek 

• Forfatterbok/tegnebok 

• AKKA/BAKKA - Les og Løs 

• Løko 

• Leseforståelse (GAN Forlag) 

• Aski Raski 

• Smartboard 

 

Lokale mål 

• Kunne vite når en setning starter 

og slutter (stor bokstav og 

punktum). 

• Kunne ha sammenheng i 

innholdet i egen tekst. 

• Kunne referere fra turer og 

opplevelser 

• Kunne stavskriftbokstavens form 

og skriveretning 

Ideer til tiltak 

• Diktering 

• Tekstskaping gjennom f.eks 

forfatterbok eller egne bøker 

• Bruke data 

• Stavskrift, sporing av bokstaver 

• Fokus på riktig skriveretning 

• Tankekart/tegnekart/begrepskart 

• Språkleker 

• Storyline 

• Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin/Safari 

• Skrive- og tegnebøker 

• PC/Data 

• Stavskriftbok (med leiebue) 

• Språkleker 

• Aski Raski 

• Bokstavhus 

• Smartboard 
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Å kunne uttrykke seg muntlig:  

 

Å kunne regne:  

 

Å kunne bruke digitale verktøy:  

 

  

Lokale mål 

• Kunne fortelle fra en opplevelse 

eller hendelse i kronologisk 

rekkefølge 

• Kunne fortelle handlingen i en 

bok 

• Formidle enkelt fagstoff til 

medelever 

Ideer til tiltak 

• Undringssamtaler 

• Opplevelseslesing 

• Forfatterstol 

• Vurdere forfatterens håndverk 

• Gjenfortelle 

• Huskeleker som mitt skip og 

kims lek 

• Øve på å legge frem noe 

• Dramatisere 

• Samlingstund 

• Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

•  Jørgen Frost - språkleker 

•  Diverse billedbøker - bilder osv. 

• Fagbøker 

• Bruke skuespill/dukketeater 

• Smartboard 

 

Lokale mål 

• Kunne lese og forstå en 

skjematisk fremstilling som for 

eksempel ukeplan. 

• Kunne lese instruksjonene i 

mattematikkboken 

• Kunne lage regnefortelling 

Ideer til iltak 

•  Bruke ukeplanen aktivt, 

ukeplanen skal være  et 

arbeidsredskap for elevene 

også 

•  Dagen i dag - skjema 

•  Bruke ulike tabeller  

•  Lage regnefortellinger for 

hverandre 

•  Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

•  Abakus/Multi 

•  Tabeller 

•  Ark til å lage regnefortellinger 

•  Holde telling/lage diagram over 

været og temperaturen 

• Leseforståelse (eks. gan forlag) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne finne igjen bokstavene på 

tastaturet 

• Kunne skrive ord og setninger 

• Kunne endre skriftstørrelse og 

type 

Ideer til tiltak 

• Skrive på data 

• Øve på enkel touch 

• Bruke pedagogisk programvare 

• Bruke nettressurser 

• Lek 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Enkele touch-øvelser  for å finne 

bokstavene på tastaturet (masse 

nettressurser kan brukes) 

• PC 

• Smartboard 

• Nettressurser til læreverkene 

eller se rommet "didgitale 

nettressurser" på Fronter. 
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3.trinn 
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3.trinn 
På tredje trinn skal man jobbe med å lese mye høyt for elevene og dele opplevelser gjennom 

samtaler. Man skal gjennomføre tiltak som kan stimulere til leselyst og samarbeide med foresatte 

om viktigheten av å fortsette lesetreningen selv etter at lesekoden er knekt. Vi beveger oss fra å 

lære å lese til å lese for å lære. Eleven skal lære å kunne utføre selvstendig arbeid og reflektere 

over egen innsats. Elevene skal skrive hver dag, for hånd eller på data. Det jobbes videre med å 

utvikle sammenhengende skrift. Digitale verktøy skal brukes som læringsarena i lese og 

skriveopplæringen. Elevene skal bli kjent med internett og øve opp evnen til kritisk bruk av kilder. 

Elevene skal ha tilgang til bøker fra skolebiblioteket, og det skal bli gitt tid til jevnlige besøk på 

biblioteket.  

Hovedmålet på 3.trinn er å sikre automatisering av leseferdighetene (stavelseslesing, lesing 

av høyfrekvente ord, konsonantforbindelser og sammensatte grafem) gjennom daglige 

leseøkter på skolen og hjemme. Det er viktig å jobbe systematisk med begrepsforståelsen 

og arbeide med enkle læringsstrategier som hjelper elevene å tilegne seg innholdet i ulike 

teksttyper. De fleste elevene skal i løpet av 3.trinn ha utviklet sammenhengende håndskrift. 

Dette jobber vi  med på 3.trinn:  

 

  

• Begrepaskart 

• Tankekart/tegnekart 

• Gjennfortelling/sammendrag 

• Kommoden 

• Vurdere forfatterens håndverk 

• VØL (VØSL) 

• Nøkkelord (selektiv understreking) 

Læringsstrategier 

• Korlese, høytlese, stille lese  - Letelese   

• Parlese, medlese   - Skumlese/skimming 

• Tonefall, innlevelse   - Lese med finger under 

• Opplevelselesing   - Slangelese 

• Analytisk metode (LTG/helordsmetoden - ordbildemotoden) 

• Syntetisk metose - lyd og stavelse 

Lesemåter og 
metoder 

• Leseuker(f.eks. leselystaksjonen)  

• Tverrfaglig prosjektarbeid/Storyline 

• Damms leseunivers 
Tema/leseprosjekt 

• Nasjonal kartlegging    

• Måltester (mål og måloppnåelse) (før-etter) 

• Underveisvurderinger og egenvurderinger 

• Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

• Carlsten 

• Aski Raski (lesesvake) 

Kartlegginger 

• Språkleker     

• Begrepstrening (systematisk) - kategorisering 

• Lage setninger av ord 

• Snakke om vanskelige/ukjente ord (ukas ordkunnskap) 

• Visulalisering i klasserom 

• Diktat (ukas ord) 

• Kategorisering - hva gjør ord like 

• Rim og regler 

Begreper og 
ordkunnskap 
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Lokale mål for 3.trinn: 

Å kunne lese:  

 

Å kunne uttrykke seg skriftl ig:  

 

  

Lokale mål 

• Kunne lese enkle tekster høyt 

med flyt 

• Kunne lese bøker tilpasset 

nivået og svare på spørsmål til 

teksten 

• Kunne se likheter i ord 

• Kunne lese høyfrekvente ord 

• Kunne lese ord med f.eks. sj-lyd 

og kj-lyd riktig 

Ideer til tiltak 

• Leselekser hver dag 

• Foreldrekurs om den andre 

leseopplæringen 

• Arbeide med repetert lesing 

• Lær deg og lære 

• Introdusere VØL og nøkkelord 

• Bruke tankekart, begrepskart, 

tegnekart 

• Intensive leseperioder 

• Veiledet lesing gjennom f.eks. 

stasjonsundervining 

• Lesekurs 

• Elevsamtaler med fokus på 

leseutvikling 

• Timeplanfesta leseøkter 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin, Safari 

• AKKA/BAKKA, - Les og løs 

• Damms leseunivers 

• Elevsamtaler 

• Underveisvurdering 

• Jobbe med mål for timen og 

oppsummering av hver time. 

Refleksjon; hva lærte vi nå, 

hvorfor lærer vi dette? 

• Lær deg og lære 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne skrive sammenhengende 

stavskrift 

• Kunne skrive hele setninger og 

sette punktum og stor bokstav 

• Kunne omsette tanker, ideer, 

følelser og kunnskap til 

egenproduserte tekster 

• Kunne skrive de 100 mest 

høyfrekvente ordene riktig 

Ideer til tiltak 

• Fokuserer på skrift og riktig 

skriveretning. 

• Jobbe med setningsoppbygging 

• Egenvurdering av skriftlige 

arbeider 

• Arbeide med enkel gramatikk 

• Øyhopping 

• Bruke Aski Raski til å lære 

rettskriving 

• Storyline 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Skrivebøker/tegnebøker 

• Fagtekster 

• Zeppelin/Safari 

• Førtester - ettertester (måle 

læringsutbytte, motivere) 

• Måltester/ukesjekk 

• Smartboard 
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Å kunne uttrykke seg muntlig:  

 

Å kunne regne:  

 

Å kunne bruke digitale verktøy:

 

  

Lokale mål 

• Kunne lytte til andre og holde 

seg til temaet gruppen snakker 

om 

• Kunne samarbeide om muntlig 

fremføring av gruppearbeid 

• Kunne sette ord på egne 

følelser og meninger 

• Kunne gjenfortelle noe man har 

opplevd eller lest 

• Kunne forklare ord for andre 

Ideer til tiltak 

• Ha samtaler om det man 

leser/opplever 

• Dramatisering av lekser, 

lesestykker osv... 

• "Samlingstund" en gang i uka 

• Jobbe parvis med ordkunnskap 

 

 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Samlingstund 

• Elevsamtaler 

• Dramatisering (skuespill) 

• Data 

• Smartboard 

 

Lokale mål 

• Kunne forklare enkle tabeller og 

statistikk 

• Kunne ordenstallene og bruke 

dem i tekst og tale 

• Kunne beskrive med ord 

geometriske former og figurer 

Ideer til tiltak 

• Arbeide med ordenstall og lære 

regler for disse 

• Arbeide praktisk med 

geometriske former og figurer 

for å øve inn begreper 

• Bruke ukeplanen aktivt 

• Gjøre nivåtilpassede praktiske 

oppgaver i forhold til arbeid med 

statestikk 

• Jobbe med innholds-fortegnelse 

og hvordan man finner frem i en 

bok 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Abakus/Multi 

• Zeppelin/Safari 

• Lær deg å lære 

• Leseforståelse (GAN Forlag) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne skrive en enkel tekst i et 

tekstbehandlingsprogram. 

• Kunne endre tekst og bilde. 

• Kunne hente ned bilder og tekst 

fra internett og lime inn i eget 

arbeid 

• Kunne logge seg inn på fronter 

og finne ulike rom 

Ideer til tiltak 

• Jobbe med nettvett, deriblant 

opphavsrett.  

• Lære å lime inn bilder fra nettet 

• Bruke ulike rom på fronter 

• Legge lenker på f.eks 

fronter/hjemmesiden som 

elevene kan bruke 

• Lærer modellerer bruk 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Fronter 

• Data 

• Word 

• Internett 

• Nettressurser til læreverkene 

eller se rommet "didgitale 

nettressurser" på Fronter. 

• Smartboard 
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4.trinn 
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4.trinn 
På fjerde trinn jobbes det videre med mye av det barnet lærer på 3.trinn. For å jobbe med 

leseutvikling og skape leseglede jobbes det daglig med leseøkter både på skolen og hjemme. 

Fagtekster skal brukes aktivt i innlæringen av begreper og ordforråd. Det skal gjennomføres minst 

ett leseprosjekt.  Skolen skal ha god dialog med foreldrene slik at disse vet hvordan de kan hjelpe 

barnet til å bli en bedre leser. Veiledet lesing er en metode som er godt egnet på dette trinnet til å 

øke leseforståelsen blant barna. Elevene skal føle at de mestrer teksten ved å få tilgang til 

nivåtilpasset lesetekster. Eleven skal forberedes på de nasjonale prøvene på femte trinn. De må 

derfor få øvelse i å forstå, tolke og reflektere over det de leser. 

 

Hovedmålet på 4.trinn er å lære elevene opp til å bruke noen enkle strategier for å lære det 

de leser. Elevene skal bruke digitale verktøy som en læringsarena i lese og 

skriveopplæringen. Det skal fokuseres på å skape gode arbeidsrutiner slik at elevene blir 

mer selvstendige, for på den måten å bli bedre på å utføre selvstendig arbeid og reflektere 

over egen innsats. 

Dette jobber vi  med på 4.trinn:  

 

 

• Tankekart/tegnekart   - Begrepskart 

• Gjennfortelling/sammendrag  - Nøkkelord  

• Kommoden     - VØL (VØSL)  

• Vurdere forfatterens håndverk   - Læringslogg 

• Ordliste/oppslagsverk    

• To-kolonnenotat 

Læringsstrategier 

• Korlese, høytlese, stille lese  - Letelese   

• Parlese, medlesing   - Skumlese/skimming 

• Tonefall, innlevelse   - Lese med finger under 

• Opplevelselesing   - Slangelese 

Lesemåter og 
metoder 

• Lese og skrivestimluernede prosjekt, f.eks. leselyst, øyhopping... 
Damms leseunivers 

• Leseuker (leselystaksjonen) 
Tema/leseprosjekt 

• Nasjonal kartlegging    

• Måltester (mål og måloppnåelse) (før-etter) 

• Underveisvurderinger og egenvurderinger 

• Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

• Carlsten 

• Aski Raski (lesesvake) 

Kartlegginger 

• Språkleker     

• Begrepstrening    

• Lage setninger av ord    

• Snakke om vanskelige/ukjente ord (ukas ord) 

• Jobbe med gramatikken i språket  (språklige likheter) 

• Diktat (ukas ord) 

• Kategorisering 

• Visualisering i klasserom 

Begreper og 
ordkunnskap 
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Lokale mål for 4.trinn  

Å kunne lese:  

 

Å kunne uttrykke seg skriftl ig:  

  

Lokale mål 

• Kunne bruke lesestrategier og 

tekstkunnskap målrettet for å 

lære 

• Kunne lese skjønnlitteratur og 

fagtekster for barn med flyt, 

sammenheng og forståelse 

• Kunne lese ord med 

dobbelkonsonant riktig 

• Kunne lese ord med 

konsonsantforbindelser som  kj-, 

skj-, tj-, hv-, sj - riktig 

Ideer til tiltak 

• Leselekser hver dag 

• Timeplanfesta leseøkter 

• Arbeid med FØR-MENS-ETTER 

lesing 

• Tiltak for å øke leselyst, f.eks 

lesekonkurranser, quiz osv. 

• Bruke bibliotek aktivt 

• Nivåtilpassa bøker som 

leseuniverset 

• Veiledet lesing 

• Lesekurs 

• Læringsstrategier (tankekart, 

vøl, lær deg å lære, kommode-

modellen...) 

• Leseperioder/tema 

• Bruke Aski Raski til å øve på å 

lese ord  

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Kopier til arbeid med 

læringsstrategier (eks. Carolina 

Santa) 

• Zeppelin/Safari 

• Akka,/bakka/bomk/rakka 

• Les og Løs 

• Leseuniverset 

• Leseforståelse (Gan forlag) 

• Fagbøker i NASA og RLE 

• Elevsamtaler 

• Kartleggingsprøver 

• Smartboard 

• Aski Raski 

• Digitale ordlister på Smartboard 

(elevene kan selv komme frem å 

søke opp vanskelige ord) 

• Bruke nettressurser 

Lokale mål 

• Kunne skrive med 

sammenhengende og 

funksjonell håndskrift 

• Kunne skrive små tekster som 

innholdsmessig ”henger 

sammen” 

• Kunne bruke punktum og stor 

bokstav riktig 

• Kunne ordne tekster med 

overskrift, innledning og 

avslutning 

• Kunne skrive fortellinger, dikt, 

brev og faktatekster 

• Kunne dobbeltkonsonant 

• Kunne skrive de vanligste 

norske ordene riktig 

Ideer til tiltak 

• Forfatterbok 

• Skrive på PC 

• Arbeid med rettskriving 

• Sammenhengende håndskrift 

• Skrivekurs 

• Arbeid med tegnsetting 

• Diktat  

• Bruke Aski Raski til å lære 

rettskriving 

• Skrive i fronter 

• Skrive etter instruksjon 

• 222 høyfrekvente ord 

• Leselogg/ bokomtale 

• Regelbok i gramatikk 

• Øyhopping 

 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin/safari 

• Tuba Luba (har mye på 

rettskriving) 

• Aski Raski 

• Lær deg å lære 

• PC 

• Smartboard 

• Fronter 

• Nettressurser 

• LES og LØS 

• Akka, bakke, bonka, rakka 
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Å kunne uttrykke seg muntlig:  

 

Å kunne regne:  

 

  

Lokale mål 

•  Kunne gi og ta imot beskjeder 

•  Kunne uttrykke seg kort og 

presist 

•  Kunne lese/presentere en tekst 

med innlevelse 

Ideer til tiltak 

• Fokus på hvordan vi bruker 

stemmen 

• Forfatterstol 

• Tale - foredrag (fremføre for 

andre) 

• Drama 

• Bokomtale 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin/Safari 

• Bilder 

• Fagbøker 

• Egenproduserte tekster og 

prosjekt 

• Smartboard 

Lokale mål 

•  Kunne matematiske begreper 

som addisjon, subtraksjon, 

multiplikasjon og divisjon 

•  Kunne samtale om det de 

erfarer i verkstedsituasjoner, 

kunne forklare en tankegang, 

være nysgjerrig og stille 

spørsmål 

•  Kunne lese en regnefortelling, 

drøfte/løse problemer 

• Kunne hente opplysninger fra 

en tabell slik som tv-guide, 

busstabell , resultatliste osv. 

Ideer til tiltak 

• Lage regnefortellinger  

• Jobbe med  ferdige 

regnefortellinger 

(læringsstrategi) 

• Prosessnotat 

• Verkstedbok  

• Gjøre forsøk og forklare 

• Arbeide praktisk med 

matematiske begreper gjennom 

f.eks ta tiden på hverandre, 

lage mat, osv... 

• Preposisjoner (på, under, over, 

inni, bak, foran, osv.) 

• Beskrive tegninger 

• Beskrive geometriske figurer 

• Bruke aviser og blader 

• Bruke tabeller som finnes i 

samfunnet rundt oss  

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Regnefortellinger 

• Skrivebøker til forsøk - 

verkstedsoppgaver... 

• Abakus/Multi 

• Zeppelin/Safari 

• Leseforståelse 4 (Gan forlag) 

• Les og Løs 
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Å kunne bruke digitale verktøy:  

 

 

  

Lokale mål 

• Kunne bruke tekstbehandling til 

kortere tekster. 

• Kunne søke etter informasjon 

på internett 

• Kunne logge inn og ta en prøve 

på Fronter 

• Kunne skrive en kort tekst på 

Fronter 

• Kunne noen enkle regler for 

bruk av PC 

• Kunne gjennomføre en digital 

prøve slik som de nasjonale 

prøvene på 5.trinn 

Ideer til tiltak 

• Word, power point 

• Skrive på Fronter, 

prøveverktøyet 

• Lære PC begreper - Når man 

bruker PC på f.eks SMART 

Board, beskriv alltid hva man 

gjør (skrivebord, ikon, 

nettadresse, lenker, meny...) 

• Skrive fortellinger i word 

• Lage fortellinger gjennom bruk 

av f.eks Photostory (Windows 

Movie Maker) 

• Arbeide med tastaturet 

• Digitale ordlister 

• Søke på nettet 

• Hente tekst og bilder fra nettet 

• Bruke de nasjonale prøvene 

som ligger tilgjengelig på nettet 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Office 

• Fronter 

• SMART Board 

• Touchkurs (nettressurs) 

• Nettressurser 

• Nettvett 
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5.trinn 
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5.trinn 
Fra femte trinn vil mange elever være gode lesere med et rikt ordforråd. Samtidig vil det være noen 

elever som ikke kan gå inn i en fagtekst uten støtte/hjelp. Dette kan skyldes både manglende 

språkforståelse og/eller manglende leseferdigheter. Alle elever trenger imidlertid opplæring i å 

arbeide systematisk med en fagtekst. Det er viktig å vise elevene hvordan de kan tenke og handle 

før, under og etter lesing. De må få anledning til å prøve ut nye arbeidsformer når de arbeider med 

tekster både i norsk og i andre fag. Når de har blitt kjent med ulike måter å arbeide på, må de 

oppmuntres til å benytte den metoden som til en hver tid passer best for dem og det aktuelle 

lærestoffet.  

Hovedmålet på 5.trinn er at man skal jobbe aktivt med fagtekster i alle fag. Elevene skal 

utvikle sine grammatiske og ortografiske ferdigheter. Elevene skal trene på å gi gode 

tilbakemeldinger/vurderinger både på eget og andres arbeid.  

 

Dette jobber vi  med på 5.trinn:  

 

  

• Tankekart/tegnekart   - Begrepskart 

• Kommoden    - Nøkkelord 

• Gjennfortelling/sammendrag   - VØL(VØSL)  

• Vurdere forfatterens håndverk   - Læringslogg 

• Ordliste/oppslagsverk   - Prosessnotat 

• Kolonnenotater   - Lage overskrift 

• BISON 

Læringsstrategier 

• Korlese, høytlese, stille lese  - Letelese   

• Parlese, medlesing   - Skumlese/skimming 

• Tonefall, innlevelse   - Lese med finger under 

• Opplevelselesing   - Slangelese 

• Repetert lesing  

Lesemåter 

• Lese- og skrivestimulerende prosjekt (f.eks. øyhopping,  
storyline, lage egne lesebøker, lese og lage tegneserier) 

• Leselystaksjon 

• Damms leseunivers 

• Prossesskriving 

Tema/leseprosjekt 

• Nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk for 5.trinn 

• Måltester (mål og måloppnåelse) (før-etter)  

• Underveisvurderinger og egenvurderinger 

• Carlsten 

• Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

• Aski Raski (lesesvake) 

Kartlegginger 

• Diktat (ukas ord/setninger/tekst)     

• Synonymer - Antonymer  

• Snakke om vanskelige/ukjente ord (fremmedord) - Bruke 
ordbok 

• Jobbe med gramatikken i språket 

• Visualisere læringsstrategier i klasserommet 

• Kategorisere ord 

• Arbeide med ordklasser 

• Innholdsforståelse 

Begreper og 
ordkunnskap 
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Lokale mål for 5.trinn  

Å kunne lese:  aktiv modellering og bruk av læringsstrategiene i alle fag

 

  

Lokale mål 

• Ha førforståelse -Hva vet du fra 

før? 

• Kunne bruke tankekart 

• Kunne bruke nøkkelord 

• Kunne bruke VØL-skjema 

• Kunne skumlesningsteknikk og 

nærlesing 

• STOPP OPP! Tenk! Hva leste 

du nå? 

• Mengdelesning for å utvikle 

lesehastigheten: Høytlesning, 

stillelesning, korlesning, 

slangelesning 

Ideer til tiltak 

• Ulike lesemåter 

• Trene på skjermlesing 

• Lese for yngre elever 

• Innlæring av læringsstategiene 

for 5.trinn 

• Aktiv modellering og bruk av 

læringsstraetegier i alle fag 

• Bibliotek 

• Lesestimulerende prosjekter 

• Arbeid med å lese fagtekster i 

alle fag 

• Før-mens-etter 

• Øve automatisering av ord ved 

å bruke ASKI RASKI 

• Leseperioder 

• Lese ulike sjangre som 

bruksanvisninger, oppskrifter, 

tabeller, sammensatte tekster, 

fagtekster, intervju, repotasjer, 

biografi, fortellinger 

• Leselogg - bokomtale-

bokanmeldelse 

• Spille inn det man leser 

• Levere leselekse på FRONTER 

• Før-mens-etter lesing 

• Intensive lesekurs 

• Systematisk og mye lesing av 

tekst tilpasset nivå 

(mengdelesing) 

• Veiledet lesing 

• Erfare nytten av ulike lesemåter 

• Lese nyheter  og aviser 

• Øyhopping 

• Storyline 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Leseforståelsesbøker som 

Leseforståelse A,B,C (Gan 

Forlag), Akka-serien, Les og 

Løs, snipp snapp snute m.m. 

• Zeppelin/Safari 

• Kopier til arbeid med 

læringsstrategier (eks. Carolina 

Santa) 

• Zeppelin/Safari 

• Akka, bakka osv. 

• Fagbøker , skjønnlitteratur 

• Elevsamtaler 

• Kartleggingsprøver 

• Smartboard 

• Aski Raski 

• Bruke nettressurser tilgjengelig 

• Nasjonale prøver 

• Damms leseunivers 

• Måltester 
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Å kunne uttrykke seg skriftl ig:  

 

Å kunne uttrykke seg muntlig:  

 

  

Lokale mål 

• Kunne ordklasser; 

verb,substantiv,adjektiv, 

preposisjoner 

• Kunne skrive egne fortellinger 

• Kunne variere språket når man 

skriver 

•  Kunne skrive leselig håndskrift 

•  Kunne sj-lyd (eks. skj/sj/ski/sky) 

•  Kunne v-lyd 

•  Kunne å-lyd 

•  Kunne bruke dobbelkonsonant  

Ideer til tiltak 

• Arbeide med rettskriving 

• Aski Raski til å øve rettskriving 

(automatisering) 

• Intensive perioder med fokus på 

rettskriving og ortografi 

(tegnsetting) 

• Prosessorientert skriving 

• Prosjektarbeid/storyline/ 

• Øyhopping 

• Aktiv moddelering og bruk av 

læringsstrategier i alle fag. 

• Leselogg-bokanmeldelse-

bokomtale 

• Diktat 

• Spill 

• Få kunnskap om 

tekstorganinsering 

• Penskrift/innføring 

• Lage regelbok i gramatikk 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Aski Raski 

• Diverse rettskrivings-materiell 

som  

• Rettskrivingsregler 

(www.korrekturavdelingen.no) 

• Diverse nettressurser (se 

rommet "digitale nettressurser" 

på fronter) 

• Egenvurdering 

• Kartlegginger 

• Spill som løko og scrabble 

• Måltester  

• Skriveskolen 

(www.skriveskolen.no) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne presentere 

egenproduserte tekster 

• Kunne delta i samtaler 

• Kunne motta og gi respons 

Ideer til tiltak 

• Fokus på ord og begreper; 

synonymer, kategorisering, 

begrepskart 

• Bruke film, lyd, bilder osv. til 

grunnlag for samtaler 

• Vurdere seg selv 

• Vurdere andre (hva er 

konstruktive tilbakemeldinger?) 

• Spille inn det man leser/sier 

• Dramatisering 

• Samtale og refleksjon rundt 

tekster, opplevelse osv. 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Fremføringer av eget arbeid 

• Ordbank 

• Film 

• Lydbøker 

• Nettressurser 

• SMART Board 

• Egenvurdering 

• Elevsamtaler 

• Måltester 

• Smartboard 
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Å kunne regne:  

 

Å kunne bruke digitale verktøy:  

 

 

 

  

Lokale mål 

• Kunne lese diagram/tabeller 

• Vite hva vanlige symboler man 

bruker betyr (eks. %, §, ©, @, :, 

!, ?, =, ;, &....)  

Tiltak 

• Bruke aviser, blader osv. 

• Jobbe med symboler i språket 

vårt 

• Lage setninger der man bruker 

symboler. 

• Bruke diagram/tabeller som 

utgangspunkt for samtaler 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• PC 

• Internett 

• Matematikkverk 

• Zeppelin/Safari 

• Leseforståelse (GAN Forlag) 

• Aviser, blader osv... 

• Måltester 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne hente informasjon fra 

nettsider 

• Kunne bruke pedagogiske 

programvare for å øve faglige 

ferdigheter 

• Skrive tekster med 

tekstbehandling  

• Kunne lage en tegneserie ved 

bruk av f.eks Creaza  

• Kunne legge inn en tekst og 

jobbe videre på den på Fronter 

Tiltak 

• Word, power point, excell 

• Skrive på Fronter, arbeide 

videre på en fil. 

• Levere lekse på Fronter 

• Lære PC begreper - Når man 

bruker PC på f.eks SMART 

Board, beskriv alltid hva man 

gjør (skrivebord, ikon, 

nettadresse, lenker, meny...) 

• Skrive fortellinger i word 

• Lage fortellinger gjennom bruk 

av f.eks Photostory ,(Windows 

Movie Maker), Creaza 

• Arbeide med tastarturet 

• Bruke digitale ordlister 

• Søke på nettet, hva er en god 

søkesetning... 

• Hente tekst og bilder fra nettet 

• Skjermlesing 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Office 

• Fronter 

• SMART Board 

• Creaza - tegneserie 

• Touchkurs (nettressurs) 

• Nettressurser 

• Nettvett 

• Måltester 

• Smartboard 
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6.trinn 
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6.trinn 
På 6.trinn gjelder det å holde motivasjonen for lesing og skriving oppe. Elevene skal bli fortrolige 

med hvordan de best kan tilegne seg kunnskap. Dette betyr at lærer må ha god kommunikasjon 

med elevene og gi konstruktive fremovermeldinger på hvordan det bør jobbes for å nå nye/høyere 

mål.  

Hovedmålet på 6.trinn er å få elever aktive i sin egen læringsprosess. Dette skal skapes 

gjennom klare mål og elevene skal kjenne til kriteriene for måloppnåelse. Elevene skal 

gjennom lesestimuleringstiltak og systematisk jobbing med nivåtilpassede tekster, vise 

leselyst og skriveglede. Eleven skal finne læringsstrategier som passer dem. Elevene skal 

erverve seg handlingskompetanse i å tilnærme seg en tekst på – ut i fra tekstens innhold, 

oppbygging og formålet. Elevene skal få trening i å vurdere egne tekster og gi begrunnet 

respons til andres tekster med hensyn til formål og form.   

 

Dette jobber vi  med på 6.trinn:  

 

  

• Tankekart/ftegnekart   - Begrepskart 

• Kommoden     - BISON 

• Gjennfortelling/sammendrag   - VØL (VØSL)  

• Vurdere forfatterens håndverk  - Læringslogg 

• Ordliste/oppslagsverk   - Nøkkelord 

• Læresamtale    - Lage overskrifter  

• Prosessnotat    - VENN-diagram (SAM- 
        skjema) 

Læringsstrategier 

• Korlese, høytlese, stille lese  - Letelese   

• Parlese, medlesing   - Skumlese/skimming 

• Tonefall, innlevelse   - Lese med finger under 

• Opplevelselesing   - Slangelese 

• Repetert lesing   - Lese for yngre  

Lesemåter 

• Lese- og skrivestimulerende prosjekt. f.eks. "Fantasy"   

• Leselystaksjon 

• Felleslesing (felles bok) 

• Prosessorientert skriving 

• Avis i skolen    

Tema/leseprosjekt 

• Aski Raski (lesesvake) 

• Måltester (mål og måloppnåelse) (før-etter)  

• Underveisvurderinger og egenvurderinger 

• Carlsten 

• Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

Kartlegginger 

• Diktat (ukas ord/setninger/tekst)     

• Synonymer - Antonymer  

• Snakke om vanskelige/ukjente ord (fremmedord), bruke ordbok 

• Jobbe med gramatikken i språket 

• Visualisere læringsstrategier i klasserommet 

• Kategorisere ord 

• Arbeide med ordklasser 

• Innholdsforståelse 

Begreper og 
ordkunnskap 
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Lokale mål på 6.trinn 

 

Å kunne lese:   

 

  

Lokale mål 

• Kunne bruke varierte 

lesestrategier for å lese ulike 

typer tekst i ulikt tempo 

• Kunne være bevisst på hvilke 

læringsstrategier han/hun liker 

og bruke og bruker dem 

• Kunne lese lengre tekster 

• Kunne lese og følge en skriftlig 

instruksjon. 

• Kjenne til noen vanlige ordtak 

og forstå betydningen av disse 

• Kunne finne språklige 

virkemidler i en tekst (humor, 

ironi, kontarster, 

sammenlikninger, symboler og 

språklige bilder) 

Tiltak 

• Leselekser hver dag 

• Før-mens-etter 

• Læresamtale/litterær samtale 

• Mål og måloppnåelse 

• Finne læringsstrategier som 

passer eleven godt 

• Ulike lesemåter, læringstrategier 

på 6.trinn 

• Bibliotek 

• Prosjektarbeid/storyline 

• Arbeid med fagtekster 

• Lese ulike sjangre 

• Leselogg - bokanmeldelse 

• Intensive lesekurs 

• Systematisk og mye lesing av 

tekst tilpasset nivå 

• Veiledet lesing - repetert lesing 

• Lesestimulerende tiltak: 

lesetimer på timeplanen, 

lesekonkurranser og intensive 

lesepeioder 

• Skanning av tekst (lete etter 

bestemte opplysninger) 

• Arbeide med metaforer og andre 

språklige virkemidler i språket 

• Aktiv modellering og bruk av 

læringsstrategier i alle fag. 

• Jobbe med ordtak og språklige 

virkemidler som kontraster 

• Skjermlesing 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Leseforståelsesbøker som 

Leseforståelse A,B,C (Gan 

Forlag), Akka-serien, Les og 

Løs, snipp snapp snute..... 

• Zeppelin/Safari 

• Kopier til arbeid med 

læringsstrategier (eks. Carolina 

Santa) 

• Zeppelin/Safari 

• Fagbøker i NASA og RLE 

• Utvinking-/Elevsamtaler 

• Kartleggingsprøver 

• Smartboard 

• Aski Raski 

• Nettressurser  

• Damms leseunivers 

• Måltester/vurderinger 

• Lesekurs 

• Læringsstrategier henger 

synling i klasserommet 
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Å kunne uttrykke seg skriftl ig:  

 

Å kunne uttrykke seg muntlig:  

 

  

Lokale mål 

• Kunne presentere egne 

leseerfaringer fra 

skjønnlitteratur 

• Kunne mestre tegnsetting og 

bruk av ulike 

setningskonstruksjoner 

• Kunne skrive egne 

tekster/fortellinger med konflikt 

eller spenningstopp 

• Kunne gjenkjenne ordklassene 

substantiv, verb, adjektiv, 

adverb, preposisjoner, 

interjeksjoner og pronomen 

• Kunne bøye et verb i flere tider. 

• Kunne enkel setningsanalyse 

(subjekt, verbal og objekt) 

• Kunne bruke språklige 

virkemidler i  skaping av egen 

tekst (humor, ironi, kontarster, 

sammenlikninger, symboler og 

språklige bilder) 

Tiltak 

• Bokanmeldelse/leselogg 

• Skrive fortellinger: Hvordan 

begynne-hva skal skje-slutten-

respons 

• Arbeide med rettskriving 

• Intensive perioder med fokus på 

rettskriving og ortografi 

(tegnsetting) 

• Prosessorientert skriving 

• Prosjektarbeid/storyline 

• Aktiv modelering og bruk av 

læringsstrategier i alle fag. 

• Få kunnskap om 

tekstorganinsering 

• Arbeide med ordklasser 

• Skrive fakta i skjema 

• Lage VENN-diagram 

• Lage regelbok i rettskriving 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Fremføringer 

• Innleveringer 

• Måltester 

• Zeppelin/Safari 

• PC 

• Nettressurser (se rommet 

"digitale nettressurser" på 

fronter) 

• Spill som Scrabble, løko... 

• Egenvurdering 

• Måltester/vurderinger 

• Utvikling-/elevsamtaler 

• Skrivebøker  

• Penskrift 

• Elise Våle: lese og 

rettskrivingskurs for veldig 

svake lesere 

• www.norsksidene.no  

 

Lokale mål 

• Kunne lytte til andre, uttrykke og 

grunngi egne standpunkter og 

vise respekt for andres (gi 

respons) 

• Kunne vurdere tekster 

• Kunne presentere et fagstoff 

muntlig med mottaker 

• Kunne finne språklige særtrekk i 

sitt eget miljø og sammenlikne 

med noen andre dialekter 

• Kunne opptre i ulike språkroller 

gjennom rollespill, drama og 

intervju 

Tiltak 

• Fokus på ord og begreper; 

synonymer, kategorisering, 

begrepskart 

• Bruke film, lyd, bilder osv. til 

grunnlag for samtaler 

• Vurdere seg selv og andre 

• Lydinnspilling 

• Dramatisering/rollespill 

• Storyline/prosjektarbeid 

• Samtale og refleksjon rundt 

tekster, opplevelse osv. 

• Lytte til ulike dialekter og hente 

inn ord fra lokalmiljøet 

• Intervju 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin/Safari 

• Elevsamtaler 

• Måltester/vurderinger 

• Film, bilder osv. 

• Faglitteratur/Skjønnlitteratur 

• Lyd (dialekter) 

• Smartboard 
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Å kunne regne:  

 

Å kunne bruke digitale verktøy:  

 

 

 

  

Lokale mål 

• Kunne trekke ut viktige 

elementer for å løse 

tekstoppgaver 

• Kunne trekke ut informasjon fra 

tabeller, grafer osv. 

• Kunne kjenne igjen og bruke en 

del vanlige symboler i språket 

vårt ( 

Tiltak 

• Jobbe med regnefortellinger 

(hva slags informasjon får vi, 

hva trenger vi for å løse 

oppgaven?) 

• Bruke tabeller og grafer til å 

finne infromasjon 

• Jobbe med tegnsetting og 

symbolbruk 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Matematikkverk 

• Zeppelin/Safari 

• Leseforståelse A,B,C (Gan 

Forlag) 

• Nettressurser (se rommet 

"digitale nettressurser" på 

fronter) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne bruke bibliotek og 

digitale informasjons-kanaler på 

en målrettet måte 

• Kunne bearbeide digitale tekster 

og drøfte virkningene 

• Kunne bruke digitale 

skriveverktøy i skriveprosesser 

(f.eks word, excel og 

powerpoint) 

• Kunne lage sammensatte 

tekster med bilder og lyd  

• Kunne levere lekser på fronter 

og lese vurdering fra lærer 

Tiltak 

• Bruke biblioteket, søke etter 

bøker 

• Arbeid med skjermlesing 

• Jobbe med tekster på nettet 

• Bruke nyheter på nett som 

innfallskanal til diskusjoner 

(gjerne en liten økt hver 

dag/uke) 

• Powerpoint, Photostory eller 

lignende til å lage samensatte 

tekster 

• Levere lekser på Fronter 

• Ta en prøve på fronter 

• Øve touch-metode 

• Jobbe med Word, Powerpoint 

og Excell (lære bruksområder)  

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Nettressurser 

• PC 

• Fronter 

• Smartboard 

• Zeppelin/Safari 

• Nettressurser (se rommet 

"digitale nettressurser" på 

fronter) 
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7.trinn 
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7.trinn 
På syvende trinn skal man sikre automatisering av leseferdighetene gjennom daglige leseøkter på 

skolen og hjemme. Det er viktig å skape gode arbeidsvaner og forberede elevene på overgangen 

til karakterer på ungdomskolen. Man skal bruke høytlesing som grunnlag for litterære samtaler og 

gjennomføre minst et lesestimulerende tiltak i løpet av året. Elevene må føle motivasjon i møte 

med stadig vankeligere tekster. Elevene skal få prøve seg på rollespill og drama minst en gang i 

halvåret.  

 

Hovedmålet på 7.trinn er at eleven skal styrkes i muntlig fremføring av arbeid, 

egenprodusert eller i gruppe. Elevene skal bli vant til å forholde seg til vurderinger og 

målkriterier. På dette trinnet skal elevene og foresatte bevisstgjøres i betydningen av deres 

innstilling til skolearbeidet. Elevene skal bli gode brukere av internett og 

informasjonsinnhenting og utvikle evnen til kritisk vurdering og bruk av kilder.  Fronter skal 

brukes til innelevering av prosjektarbeid og lekser.  

 

 
 

Dette jobber vi  med på 7.trinn:  

 

• Tankekart/tegnekart    - Begrepskart 

• Før-mens-etter (aktivere bakgunnskunnskap)  - BISON 

• Gjennfortelling/sammendarg    - VØL (VØSL)  

• Vurdere forfatterens håndverk    - Læringslogg 

• Ordliste/oppslagsverk    - Nøkkelord  

• Skrive fakta i skjema    - Læresamtale 

• Påstand-bevis 

• VENN-diagram (SAM-skjema) 

Læringsstrategier 

• Korlese, høytlese, stille lese  - Letelese   

• Parlese, medlesing   - Skumlese/skimming 

• Tonefall, innlevelse   - Lese med finger under 

• Opplevelselesing   - Slangelese 

• Repetert lesing   - Lese for yngre 

Lesemåter 

• Lese- og skrivestimulernede prosjekt, f.eks. "Film" 

• Drama/rollespill   

• Leselystaksjon/Storyline 

• Felleslesing (felles bok) 

• Prosjektoppgave 

Tema/leseprosjekt 

• Aski Raski (lesesvake) 

• Måltester (mål og måloppnåelse) (før-etter)  

• Underveisvurderinger og egenvurderinger 

• Carlsten 

• Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

Kartlegginger 

• Diktat (ukas ord/setninger/tekst)    

• Synonymer - Antonymer  

• Snakke om vanskelige/ukjente ord (fremmedord), bruke ordbok 

• Jobbe med gramatikken i språket 

• Visualisere læringsstrategier i klasserommet 

• Kategorisere ord 

• Arbeide med ordklasser 

• Innholdsforståelse 

Begreper og 
ordkunnskap 
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Lokale mål for 7.trinn  

 

Å kunne lese:

Lokale mål 

• Kunne bruke varierte 

lesestrategier for å lese ulike 

typer tekst i ulikt tempo 

• Kunne lese lengre norske eller 

oversatte skjønnlitterære tekster, 

barnelitteratur og 

sakprosatekster 

• Kunne uttrykke forståelse  for 

det man leser og 

leseopplevelsene 

• Uttrykke egne opplevelser og 

begrunne egne synspunkter på 

leste tekster 

Tiltak 

• Leselekser hver dag 

• Før-mens-etter 

• Påstand/Bevis 

• Mål og måloppnåelse 

• bruk av selvvalgte 

læringsstrategier 

• Bruke varierte lesestrategier  

etter formålet med lesingen 

(slangelesing, korleesing, 

letelesing, nærlesing...) 

• Ulike lesemåter, læringstrategier 

på 7.trinn 

• Bibliotek 

• Prosjektarbeid/storyline 

• Arbeid med fagtekster 

• Lese ulike sjangre 

• Leselogg - bokanmeldelse 

• Intensive lesekurs 

• Systematisk og mye lesing av 

tekst tilpasset nivå 

• Veiledet lesing - repetert lesing 

• Lesestimulerende tiltak: 

lesetimer på timeplanen, 

lesekonkurranser og intensive 

lesepeioder 

• Skanning av tekst (lete etter 

bestemte opplysninger) 

• Arbeide med metaforer i språket 

• Aktiv modelering og bruk av 

læringsstrategier i alle fag 

 Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Leseforståelsesbøker som 

Leseforståelse A,B,C (Gan 

Forlag), Akka-serien, Les og 

Løs, snipp snapp snute..... 

• Zeppelin/Safari 

• Kopier til arbeid med 

læringsstrategier (eks. Carolina 

Santa, læreverk og 

ressursperm/idèbank) 

• Zeppelin/Safari 

• Fagbøker /Skjønnlitteratur 

• Utvinking-/Elevsamtaler 

• Kartleggingsprøver 

• Smartboard 

• Nettressurser  (eks. rommet 

"didgitale nettressurser" på 

fronter) 

• Damms leseunivers 

• Måltester/vurderinger 
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Å kunne uttrykke seg skriftl ig:

 

Å kunne uttrykke seg muntlig:  

 

Lokale mål 

•  Kunne referere og oppsummere 

tekster 

•  Kunne vurdere sterke og svake 

sider ved egne og andres 

tekster 

•  Kunne mestre de viktigste 

rettskrivings-reglene 

•  Kunne mestre tegnsetting og 

bruk av ulike 

setningskonstruksjoner 

•  Kunne bruke et variert ordforråd 

•  Kunne bruke estetiske 

virkemidler i egen 

tekstproduksjon 

• Kunne  skrive ulike 

sakprosatekster 

• Kunne plassere ord i ordklasser. 

(Substantiv, verb, pronomen, 

preposisjon, konjunksjon, 

subjunksjon, interjeksjon, 

adjektiv, adverb og determinativ) 

Tiltak 

• Bokanmeldelse/leselogg 

• Skrive fortellinger: Hvordan 

begynne-hva skal skje-slutten-

respons 

• Arbeide med rettskriving 

• Intensive perioder med fokus på 

rettskriving og ortografi 

(tegnsetting) 

• Prosessorientert skriving 

• Prosjektarbeid 

• Aktiv modelering og bruk av 

læringsstrategier i alle fag. 

• Få kunnskap om 

tekstorganinsering 

• Arbeide med ordklasser 

• Skrive fakta i skjema 

• Lage venn diagram (SAM-

skjema) 

• Plassere ord i ulike ordklasser. 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Fremføringer 

• Innleveringer 

• Måltester 

• Zeppelin/Safari 

• PC 

• Nettressurser  (eks. rommet 

"didgitale nettressurser" på 

fronter) 

• Spill som Scrabble, løko... 

• Egenvurdering 

• Måltester/vurderinger 

• Utvikling-/elevsamtaler 

• Skrivebøker  

• Penskrift 

• Elise Våle: lese og 

rettskrivingskurs for svært svake 

lesere 

• Smartboard 

Lokale mål 

•  Kunne presentere et fagstoff 

muntlig med mottakerbevissthet 

•  Kunne opptre i ulike språkroller 

gjennom for eksempel drama, 

debatt, rollespill og intervju 

•  Kunne gi en begrunnet 

vurdering av andres muntlige 

fremføringer 

•  Kunne drøfte og vurdere 

skjønnlitterære tekster med 

utgangspunkt i egne opplevelser 

og med forståelse for språk og 

innhold 

Tiltak 

• Samtale om ord, ordklasser, 

begreper, kategorier... 

• Bruke kontraster i språket, ironi, 

sarkasme, humor.... 

• Bruke film, lyd, bilder osv. til 

grunnlag for samtaler 

• Vurdere seg selv og andre 

• Lydinnspilling 

• Dramatisering/rollespill 

• Prosjektarbeid 

• Samtale og refleksjon rundt 

tekster, opplevelser osv. 

• Lytte til ulike dialekter og hente 

inn ord fra lokalmiljøet 

• Intervju 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Zeppelin/Safari 

• Elevsamtaler 

• Måltester/vurderinger 

• Film, bilder osv. 

• Faglitteratur 

• Smartboard 
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Å kunne regne:  

 

Å kunne bruke digitale verktøy:  

 

  

Lokale mål 

• Kunne trekke ut viktige 

elementer for å løse en 

tekstoppgave 

• Kunne bruke tabeller og grafer 

for å finne informasjon 

Tiltak 

• Jobbe med regnefortellinger. 

Hva slags informasjon får vi, hva 

trenger vi for å løse oppgaven? 

(prosessnotat) 

• Bruke tabeller og grafer til å 

finne infromasjon 

• Jobbe med tegnsetting og 

symbolbruk 

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Matematikkverk 

• Zeppelin/Safari 

• Leseforståelse A,B,C (Gan 

Forlag) 

• Nettressurser  (eks. rommet 

"didgitale nettressurser" på 

fronter) 

• Smartboard 

Lokale mål 

• Kunne lagre og levere 

dokumenter på Fronter 

• Kunne lage sammensatte 

tekster med bilder, 

utsmykninger og varierte 

skrifttyper til en større helhet, 

manuelt og ved hjelp av digitale 

verktøy  

• Kunne bearbeide digitale 

tekster/nettsider og drøfte 

virkningene  

Tiltak 

• Bruke fronter til innlevering av 

lekser 

• Bruke Windows Movie Maker til 

å lage Photostory 

• Bruke Powerpoint (være nøye 

med at man ikke bare klipper-

limer inne) 

• Bruke nettsteder som vg til å 

snakke om nyheter og drøfte 

disse (gjerne en nyhet daglig) 

• Bruke netteressurser til å jobbe 

med emner som 

kildekritikk,opphavsrett, nettvett 

osv...  

Verktøy, materiell og 

læreverk 

• Nettressurser 

• PC 

• Fronter 

• Smartboard 

• Zeppelin/Safari 

• Nettressurser  (eks. rommet 

"didgitale nettressurser" på 

fronter) 
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Teoretisk forankring 

 

”Arbeidet med lesing og skriving må legges til rette slik at barnet 

ut i fra sine forutsetninger kan ledes inn i arbeidsmåter som utvikler 

effektive strategier som fører til lesing. Lærerens viktigste oppgave 

er å støtte og påvirke elevenes tenking og arbeidsmåter”. 

          Jørgen Frost 
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Skolens formålsparagraf 
 

Skolens formålsparagraf (opplæringsloven §1-1):  

§ 1-1. Formålet med opplæringa  

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.  

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 

som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 

solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 

menneskerettane.  

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår 

felles internasjonale kulturtradisjon.  

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho 

skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine 

og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong.  

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad.  

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.  

Skolen inngår i et samarbeidsprosjekt med hjemmet om å utvikle og oppdra barnet, men det er 

foreldrene som har det overordnede ansvaret. Opplæringen sikter mot langt mer enn faglig 

kunnskapstilegnelse. Utvikling av åndelige, fysiske og menneskelige kvaliteter er vesentlige 

siktemål for opplæringen.  

Loven sier blant annet…  

Alle barn og unge har rett til opplæring i 13 år. Alle barn skal ha 10 års grunnskole. 

Elevene skal ha: 

 opplæring og vurdering i samsvar med lov og forskrift 

 medvirkning og medbestemmelse 

 tilpasset opplæring 

 gratis offentlig grunnskoleopplæring 

 et godt og trygt lærings- og oppvekstmiljø 

 opplæringen gitt av lærere med godkjent utdanning 
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Hva er læring? 
 

 

Alle barn har rett til å lære ut i fra sine forutsetninger. Det betyr at lærernes viktigste oppgave er å 

få til en undervisning som fremmer lærelyst hos alle. 

For å få til en god undervisning må vi ha kunnskap om det vi gjør – pedagogisk praksis. Spørsmål 

man bør stille seg som lærer er Hva skaper god læring? Når lykkes jeg? Dette betyr at læreren er 

den viktigste faktoren i et barns liv når det gjelder læring. Lærere må reflektere over egen praksis. 

En slik refleksjon gjør at vi stadig utvikler oss.  

Thomas Nordahl er en av de fremste forskere i Norge på hva som kjennetegner gode læringsmiljø. 

Han peker på faktorer som er viktige for å lykkes:  

Tørre å være tydelige –  sti l le krav 

En av de faktorene han peker på er om lærerne til tider 

legger lista for lavt. Elever som får spesialundervisning blir 

ofte satt enda mindre krav til av lærerne. Thomas peker 

på at det ofte er disse barna som trenger å få klare 

rammer og vite hva som kreves av dem. Han sier også at 

dersom det stilles få krav til barnet hjemme er det desto mer viktig at opplever å bli stilt krav til på 

skolen. Med andre ord: Vi må tørre å være tydelige. 

 Det er tre deler en undervisningsøkt alltid bør bestå av:  

 

Mange undervisningssituasjoner består i dag kun av midtøkten. Selv om denne delen er svært 

viktig opplever barn å arbeide med ting de ikke har gjennomgått eller forstår. Vi vet også at 

gjennom å oppsummere og repetere omdannes det man har lært til kunnskap.  

Færre valg, mer struktur  

Thomas Nordahl påpeker her faren ved å lage for eksempel 14.dagers planer, der elevene raser 

gjennom leksene for å bli ferdig med de før de har gjennomgått stoffet. Han mener at barn i svært 

liten grad gjennom grunnskolen kan være ansvarlig for egen læring. Når man spør hva 15-16 år 

gamle gutter ønsker, er svaret mindre valg og mer struktur. En annen risiko ved bruk av planer der 

eleven selv er ansvarlig, er at tidsbegrepet hos barn er svært abstrakt. De klarer derfor dårlig å 

strukturere dagene sine. En lærer bør derfor i større grad gå inn å hjelpe elevene med dette. 

Individuelt eller felleskap?  

Selvregulert læring ligger i bunn på skalaen over hva som fremmer læring. Det kan med andre ord 

være risikabelt å gi elevene for mye ansvar for egen læring. I dagens skole skjer 60 % av 

undervisningen individuelt. Sammenlikner vi oss med land som Singapore, hvor de scorer høyt på 

læring, skjer kun 18% av læringen alene. Med andre ord bør undervisningen preges av større grad 

av samarbeidende aktiviteter. Vi vet at barn lærer mye av hverandre. 

Innlæring Overføring 
Gjenn-

henting 
Læring 

Presentasjon av 

lærerstoffet 
Elevene skal få prøve seg 

Oppsummering 

(repetisjon) 

”Vil du bli noe må 

du lære noe...” 
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Relasjon 

Det er sagt at lærerens relasjon til den enkelte elev er en av de viktigste faktorene som fremmer 

læring. Noen lærere føler det er vanskelig å få en relasjon til elevene, når de underviser 40-50 

forskjellige elever. Thomas Nordahl mener at mange lærere her har missoppfattet begrepet 

relasjon til eleven. Det handler om at eleven skal bli trygg på deg som lærer, kjenne deg, ikke 

nødvendigvis at du skal kjenne den enkelte elev. Lærere må by på seg selv så de skaper en 

relasjon til den gruppen elever de underviser. 

Det er viktig å vite at det er du som lærer som er ansvarlig for relasjonen til elevene. Dette er ikke 

barnas ansvar. Etablering av slike relasjoner handler om de små kommentarene og opplevelsene 

av å bli sett. Å bli sett er ikke det samme som å få korreksjoner og tilbakemeldinger. Som lærer 

nyter du godt av å interessere deg i barnets liv utenfor klasserommet. Prat med dem om 

interessene, dette skaper relasjoner. 

NB! Elevene må oppleve at tilbakemeldingene du gjør er ekte. De oppdager lett om du ikke sier det 

som er sant. Dersom eleven oppdager dette ødelegger dette relasjonen din til eleven. 

Proaktiv fremfor reaktiv  

Proaktive lærere lykkes i større grad en reaktive. 

 

Ros, oppmuntring og støtte  

Positive tilbakemeldinger er uvurderlige. Det 

er vesentlig å oppmuntre både resultater, 

arbeidsinnsats og adferd. Da kan alle elever få 

positive tilbakemeldinger. Så langt det er 

mulig bør ros og oppmuntring gis alene og 

uten at det knyttes til kritiske kommentarer. 

Vær derfor varsom med bruk av ordet MEN. 

Elevene må kjenne seg igjen i det de lærer. 

Man må benytte og henge på ny kunnskap på 

de knaggene eleven allerede har. 

Tåle kjedsomhet  

Som lærer er du ingen sirkusartist. Eleven må 

lære at læring skjer gjennom arbeid og ikke av 

seg selv. Thomas Nordahl sier at motivasjon 

preges av kjedsomhet først, når barna etter 

hvert mestrer kommer motivasjonen for videre 

læring.  

  

•være i forkant, oppmuntre, positive 

tilbakemeldinger 
Proaktiv 

•korreksjon, stopp, påpeke det som er nagativt Reaktiv 

LÆRERENS ALLER VIKTIGSTE 

OPPGAVER: 

1. Utvikling av en positiv og støttende 

relasjon til den enkelte elev. 

2.  Etablering og opprettholdelse av 

struktur, regler og rutiner. 

3. Tydelige forventninger til og 

motivering av elever (samme hva vi 

blir motivert av bare vi blir motivert). 

4.  Etablering av kultur for læring eller 

et felleskap som støtter læring (det 

er lov å gjøre feil) 

 

DU ER I POSISJON TIL Å STILLE 

KRAV NÅR DETTE ER PÅ PLASS! 
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Klasseledelse 
Kjennetegn på god klasseledelse: 

 Læreren har høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer–elev, og læreren tar 

ansvar for kvaliteten på denne relasjonen. 

 Læreren gir tydelige beskjeder og instruksjoner. 

 Læreren gir direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd. 

 Læreren har etablert et positivt klima og arbeidsro. 

 Læreren bruker aktivt kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, spørsmål, 

klargjøring og liknende. 

 Læreren legger vekt på å utvikle elevenes læringsstrategier.  

 Undervisningen har en tydelig og god struktur. Læringsaktivitetene har markert start og 

avslutning.’ 

Hjem – skole samarbeid 
En god dialog mellom hjem og skole er også en viktig faktor i barns læring. Dersom barnet 

opplever at mamma eller pappa snakker negativt om skolen rundt middagsbordet, vil de få en 

dårligere relasjon til skolen.  

Kjennetegn på godt hjem-skole samarbeid: 

 Et likeverdig samarbeid – ser foreldre som medspillere og ikke motpart. 

 Foreldrene møtes med en åpen og imøtekommende holdning. 

 Foreldreinvolvering/støtte er viktig for barn og unges faglige og sosiale utvikling. 

 Ser foreldre som en positiv ressurs for skolen. 

 Skolen må anerkjenne at foreldre er eksperter på egne barn og unge – foreldre må 

samtidig anerkjenne skolens ansvar i den sosiale og faglige læringsprosessen. 

 Skolen må vektlegge det positive i sine tilbakemeldinger til hjemmet.  

  

Gjør læring synlig! 
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Gutter og læring 
Forskning viser at gutter i Norge har mindre sjanse for å lykkes i skolen enn jenter. Thomas 

Nordahl forteller at man kan se noen faktorer som kan spille inn på gutters læring. Dette er bygget 

opp rundt intervjuer og data hentet fra skoler som har relativt lik prestasjon blant gutter og jenter. 

Kjennetegn på skoler der gutter ”gjør det bra”: 

 God allmennpedagogikk. Mer struktur gagner guttene. 

 Anerkjenner guttene mer enn i vanlig skole, mer fokus på positive tilbakemeldinger. 

 Er flinkere til å finne lærestoff/bøker som fenger guttene. 

 Litt mer praktisk orientert. 

 Ytre rammer som stimulerer til at guttene synes skolen er ok, for eksempel gym om 

morgenen før skolen starter. 

 Konkurranser. 

 

Gutter og jenter lærer forskjellig  
 

De to kjønnene oppfatter og bearbeider både 

syns- og lydinntrykk ulikt. Det er merkbart når det 

gjelder innlæring av språk. Forskerne har lenge 

trodd at jenter har bedre språkferdigheter enn 

gutter. Det har vist seg at områder i hjernen, som 

har tilknytning til språk, arbeider mer intenst hos 

jenter enn hos gutter under språklige utfordringer, 

og at gutter og jenter er avhengige av forskjellige 

deler av hjernen når de utfører oppgavene. Ved å 

la barn lese ord uten å høre dem, og høre ord uten 

å se dem, har forskerne funnet ut at 

språkbehandlingen er mer sensorisk hos gutter og 

mer abstrakt hos jenter.  

Jenter aktiverer områder i hjernen knyttet til 

abstrakt tenkning gjennom språk, mens guttene 

derimot aktiverer visuelle og auditive områder av 

hjernen. Det betyr også at innlæringen er 

forskjellig.  

Hvis jenter har lettere for å lagre informasjon i de språklige sentrene i hjernen, har de en fordel i 

språklige og abstrakt tenkende fag. Mens gutter kan forbedre sine prestasjoner muntlig og skriftlig 

ved henholdsvis å lytte mer til det som sies, og lese flere bøker. 

(kilde: artikkel i illustrert vitenskap, 16.03.11) 
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Hva er språkutvikling? 
Et barn utvikler språket hele tiden. Ved hjelp av 

språket lærer barnet:   

 Å forstå og skape et bilde av virkeligheten. 

 Å forstå seg selv og andre. 

 Å mene noe om og handle i forhold til 

virkeligheten. 

 Å uttrykke sine tanker og følelser.  

 

Språk og tale er med andre ord et redskap for 

kommunikasjon.  

Tidligere mente man at barn lærte språket gjennom 

imitasjon og forsterking (herming, prøving, feiling, forsterking gjennom positiv respons - 

behavioristisk språkteori) Nå snakker vi om at mennesket har en medfødt språkevne som gjør at 

barnet - på et ubevisst plan - aktivt arbeider med språket fra første stund. Barnet analyserer, 

systematiserer, organiserer og prøver ut ulike teorier og regler som det lager seg på de ulike 

nivåene.  

Hvordan ti legner barn seg språk?  

1) Språk utvikles i et sosialt samspill. Språkutvikling er en aktiv og kreativ prosess. 

2) Barnet lærer språk ved at andre lærer barnet språket. 

3) Barn tilegner seg språk i ulike stadier (utviklingsstadier). 

4) Barn utvikler språket som en kombinasjon av arv (medfødte disposisjoner) og erfaringer 

(adferdsendringer). 

Utviklingsfaser:  

Det er alltid farlig å forsøke å feste språkutvikling til bestemte alderstrinn. Et barn kan ligge foran 

eller etter de oppgitte aldrene uten at det trenger være noe unormalt i det. Likevel kan det være 

nyttig å foreta en grovinndeling av språksystemtilegnelsen slik at en vet litt om hvilken 

språkutvikling en kan forvente på ulike alderstrinn. 

Systeminnlæringsfasen 
1-3år  

Systemstabiliseringsfasen 
4-6år  

Tekstutviklingsfasen  
6-9år  

 Barnet tilegner seg det 
meste i fonologien  (enkelte 
lyder og lydkombinasjoner 
gjenstår). 
 

 Barnet tilegner seg det 
meste i morfologien (en del 
unntak fra bøyningsreglene 
gjenstår). 

 

 Barnet tilegner seg det 
mest grunnleggende i 
syntaksen (mange 
"vanskelige" syntaktiske 
konstruksjoner gjenstår). 

 

 Barnets ordforråd øker 
kraftig. 

 I denne perioden forbedres 
og stabiliserer barnet 
kunnskapen og ferdigheten 
innenfor fonologi, morfologi 
og syntaks. 

 

 Den semantiske utviklingen 
er avhengig av det språklige 
miljøet som er rundt barnet. 

 

 Utviklingen på det 
semantiske området har stor 
betydning for læring generelt, 
ikke minst for den læringen 
skolen legger opp til. 

 

 Først rundt 6-årsalderen 
begynner barnet for alvor å 
orientere seg mot språkets 
tekstnivå. 

 Det er rimelig å forvente at 
9-åringer behersker 
reglene for å binde 
setninger sammen til en 
tekst, og at de behersker 
fortellingssjangeren. 

 Barn i denne alderen har 
likevel ikke utviklet en 
ferdig tekstkompetanse. 

 

”Språk er en kode som 

representerer ideer om 

verden gjennom et vedtatt 

system av tilfeldige signaler 

for kommunikasjon”  

(Bloom og Lahey 1978) 
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Form Innhold 

Bruk 

Bloom og Laheys språkmodell 1978. 

Språkmodell  

Bloom og Lahey (1978) har laget en modell som 

viser relasjonen mellom ulike komponenter i 

språket (form, innhold, bruk). Modellen beskriver 

hvordan disse utvikles og påvirker hverandre 

gjensidig etter hvert som barnet utvikler seg. 
Form: Fonologi (språklyder og kombinasjoner av 

disse), morfologi (ordoppbygging, bøyninger), 

syntaks (setningsoppbygging). 

Innhold: Språkets semantiske side. Innhold og 

mening i det som uttrykkes gjennom ord og 

setninger. Kunnskap om objekter, mennesker, 

handlinger, relasjoner. 

Bruk: Pragmatikk. Viser til barnets evne til språklig kommunikasjon, hvordan språkets form og 

innholdsside kan brukes i forskjellige sosiale situasjoner. 

 

Språkets deler  

 

Språktreet:  

Kommunikasjon er en dynamisk prosess. På den ene siden representerer den en interakjson 

mellom individet og omgivelsene. På den annen side foregår et samspill mellom de enkelte deler 

innen kommunikasjonssystemet. Tilegnelse av språk kan på mange måter sammenlignes med 

strukturen i et tre (figur utarbeidet etter Law, Parkinson og Tamhne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONOLOGI 

• beskrivelse av 

system av 

lyder i en 

grammatikk 

(intonasjon 

mønstringer, 

osv). 

FONEM 

• basisk lydenhet 

MORFEM 

• den minste 

meningsenhet 

(eks. prefiks, 

suffiks) 

GRAMATIKK 

• strukturen i et 

språk ved 

morfologi (ord-

oppbygging) og 

syntaks 

(setnings-

oppbygging) 

SEMANTIKK 

• menings-

innholdet i 

språket 

PRAGMATIKK 

• reglene som 

styrer sosial 

språkbruk 

Tale (toppen av treet) 
Artikulasjon, fonologi, stemme, taleflyt... 

Grunnleggende forutsetninger 

(røttene) 
Kognitive ferdigheter, kort- og langtidsminne, 

lytte/diskriminere, konsentrasjon/oppmerksomhet, 

symbollæring, hørsel, motivasjon, persepsjon. 

Ekspressivt (grenene) 
Ordforråd, syntaks, morfologi. 

 

Forståelse (stammen) 

Verbal (begrepene, ordmening), ikke-

verbal. 
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Språklig 

bevissthet 

Morfologisk 

bevissthet 

Pragmatisk 

bevissthet 

Sematisk 

bevissthet 

Syntaktisk 

bevissthet 

Fonologisk 

bevissthet 

Språklig bevissthet  

”Språklig bevissthet defineres 

som evnen til å skifte 

oppmerksomhet fra språkets 

innhold til språkets form”.  

Det er et overordnet begrep, som omfatter 

ulike nivåer og typer av språklig 

oppmerksomhet. Et barns språklige 

bevissthet utvikler seg gradvis. Den 

språklige stimulering som barnet mottar, og 

ikke minst den form denne stimuleringen 

har, synes avgjørende for om barn i 

førskolealder eller tidlig skolealder utvikler 

den grad av språklig kompetanse som 

synes så avgjørende for lese- og 

skriveutviklingen. 

Språklig bevissthet handler altså om evne til å fokusere på språkets, eller spesielt ordenes, 

lydmessige eller fonologiske struktur.  

Fonologisk bevissthet: Hvordan lydene fungerer i språket? Arbeid med lyder: større lydmessige 

elementer, ord og ordgrupper, bevissthet på stavelser og rim, bevissthet på de enkelte lydene, 

fonemer. 

Morfologisk bevissthet: Bevissthet om ordoppbygging, ordenes byggesteiner. Arbeid med 

forstavleser, endelser og ordstammer. Hva gjør ord like/ulike? 

Sematisk (betydning): studerer ordenes betydning, både enkeltvis og i setninger uavhengig av 

situasjonene språket brukes i. (arbeid med synonymer, antonymer, metaforer osv). 

Syntaktisk: Hvordan ordene settes sammen til større virkeligheter. Arbeid med ordstilling, 

Setningsleddenes oppbygning og funksjon, setningers struktur, markering av relasjoner mellom 

setningsledd (ved eksempelvis partikler eller kasus) og hvordan enkelte setningstyper kan avledes 

av andre (slik som passivsetninger av aktivsetninger) osv. 

Pragmatisk (mening): Handler om å forstå det meningsskapende i språket. Hvordan språket blir 

brukt i samspill med omgivelser eller kultur? Hva er meningen med ordet? 

 

Hvorfor er språklig bevissthet viktig å fokusere på?  

Et steg på vegen til å lære å skrive, er at man må lære å skille mellom språklig innhold og språklig 

form. Dette er første steg på vegen mot det å ha en bevissthet om at talespråkets ytringer kan 

deles helt ned til den minste betydningskillende enheten, den enkelte språklyden. 

Gjennom rim, sang og regler, skapes det en automatisering og en forståelse av det norske 

talespråket. Da hører de at det er en flyt og en sammenheng mellom ordene og de enkelte lydene. 

Når man har oppnådd språklig bevissthet, vil dette gjøre at man kan klare opplæringen av 

grafemene enklere.  

OBS! Som lærer bør man være oppmerksom på barn som ikke er opptatt av å leke med rimord, 

forteller eller ler av rimvitser og rimgåter. Dette kan bety at de ikke har utviklet seg til å ha en 

innsikt i at språket også har en formside. 
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Ordforråd 

Barn som har et godt ordforråd, har bedre 

forutsetninger for å bli gode lesere, fordi det er 

enklere å lese ordene når du kjenner dem. Derfor 

er det viktig å arbeide systematisk med å bygge 

opp ordforrådet både i barnehagen og gjennom 

hele skoleløpet. Det blir gjort på mange forskjellige 

måter: Lese for, snakke med, forklare og lignende.  

Klassene på mellomtrinnet må også jobbe med å 

bygge opp ordkunnskap. Det er viktig å 

bevisstgjøre elevene på at et rikt ordforråd er viktig 

når vi skal uttrykke oss både muntlig og skriftlig. 

Dette er også viktig for å forstå tekstene vi leser i 

alle fag. En må jobbe for at ordene blir automatisert 

og at de tas i bruk både muntlig og i skriftlig arbeid. 

 

Eksempel på arbeid med ordforrådet : 

Det velges ut ord fra leksene i de ulike fag hver uke. Ordene kan være fagord / begreper som skal 

læres den bestemte uka.  Det kan være fremmedord / ukjente ord fra fagtekster og norsktekster. 

Det må jobbes med ordene hver dag i 10 – 15 minutter, og det er ikke bare et norskfaglig ansvar. 

Elevene kan ha nytte av å lage egne ordbøker til fremmedord man jobber med på skolen i de ulike 

fagene.  

 

 

Effektiv undervisning i 

ordforråd: 

 Bruke tid i undervisningen til 

å utvikle bevissthet om ord 

samtidig med den faglige 

formidling. 

 Hjelpe elevene til å 

oppdage morfologiske og 

semantiske relasjoner 

mellom ord. 

 Øke elevenes sensitivitet for 

ord med flere betydninger 

og for flertydighet i tekstlige 

sammenhenger. 

(Nagy 2005) 

Ord-

kunnskap 

synonymer 

og 

antonymer 

begreps-

trening 

kunne 

bestemme 

ordklasse 

bøynings-

systemet 

bruke 

ordene i en 

setning 

eller tekst 

automatis-

ering av 

ukas ord 

finne 

beslekta 

ord 

Arbeidsformer: 

 Finne  

 Observere og sanse 

 Benevne (og skrive) 

 Lage tankekart 

 Beskrive (Tegne og skrive; 

forme) 

 Sammenligne (likhet og 

forskjell) (tegne videre, 

justere?) 

 Gjøre forsøk, undersøke, 

eksperimentere, erfare, 

samle 

 Samarbeide  

 Gruppere og ordne 

 Systematisere  

 Klassifisere 

 Generalisere  
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Lære nye ord 

Rikt muntlig språk 

Kunnskap om ord 

Bakgrunnskunnskap 

Tid til lesing 

Motivasjon 

Passe vanskelig tekst 

Riktig utvalgt tekst 

Nytte? 

Hva er lesing? 
 

Lesing har et teknisk aspekt som kalles avkoding (eller 

ordgjenkjenning), og et forståelsesaspekt.  

For at et barn skal lære seg å lese må det i tillegg til avkoding 

og forståelse være motivert for å lese. Motivasjonen danner 

selve grunnlaget for leseaktiviteten. Lesing kan dermed bli 

definert slik:  

 

Lesing= motivasjon x avkoding x forståelse 

Gangetegnet betyr at hvis en av faktorene er lik null, blir produktet også lik null. Med dette menes 

at hvis et barn klarer å avkode en tekst, men ikke forstår hva den handler om, har han ikke lest 

teksten. Det samme hvis han klarer å forstå innholdet i teksten, men ikke behersker avkodingen. 

(Kilde: Høigård 1999) 

 

 

 

Vokabular 

Lese-

forståelse 

Lesemengde 

Forståelsesstrategier 

Bakgrunnskunnskap 

Avkoding 

Støtte i kontekst: bilder, 

overskrifter, snakke om, skrive 

“Hva skjer når vi leser? Øyet følger svarte bokstaver på det hvite 

papiret fra venstre mot høyre, igjen og igjen. Og skikkelser, natur 

eller tanker som en annen har tenkt, nylig eller for tusen år siden, 

trer frem i vår fantasi. Det er et større under enn at man har fått et 

såkorn fra faraoenes gravkamre til å spire. Og likevel skjer det 

hvert eneste øyeblikk.” 

Olof Lagerkrantz i “Om kunsten å lese og skrive” 
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Leseutvikling og lesekompetanse 
 

Utviklingen av barns leseevne omfatter flere ulike 

dimensjoner, som inngår i et samspill, men som 

også hver for seg viser et typisk forløp. Det finnes 

flere modeller som prøver å forklare lesingens 

utviklingsforløp. Vi velger å bruke de fem 

dimensjonene til Ingvar Lundberg og Katarina 

Herrlin, hentet fra boken ”God leseutvikling”. 

 

 

 

En god fonologisk bevissthet fremhever 

ordavkodingen, og en god ordavkoding har positiv 

innvirking på den fonologiske bevisstheten og på 

leseflyten. Når en har lært å avkode skrevne ord, 

får en samtidig en klarere oppfatning av hvordan 

talte ord egentlig er bygd opp. Når barna oppnår 

god leseflyt, vil de lettere huske hvordan setningen 

eller avsnittet begynte, og kan dermed lettere 

integrere ulike deler av en tekst. Delene av de 

ulike sidene ved leseutvikling viser med andre ord 

at man ikke kan legge disse etter hverandre på en 

tidslinje.I en normal leseutvikling vil de ortografiske 

strategiene utvikle seg gradvis. Denne gradvise 

utviklingen kan du se beskrevet i figuren til høyre. 

Figur:  

Utviklingsmodell for ordgjenkjenning (etter Ehri, 1997) 

Lesekompetanse 

 Grunnleggende tekniske 

ferdigheter: Avkoding og 

elementær forståelse, evnen til 

å sette sammen bokstaver til 

ord og setninger. 

 Evne til å konstruere mening i 

ulike tekster 

 Funksjonell lesekompetanse: Å 

kunne bruke skriftspråket til å ta 

seg fram i samfunnet (lese kart, 

bruksanvisninger, aviser etc.) 

 Evne til å lese målrettet, velge 

lesemåte, reflektere over egen 

leseprosess og vurdere egne 

strategiske valg. (Lese- og 

læringsstrategiske ferdigheter) 

 Såkalt ”critical literacy”: 

Kunnskap om sjangrer og 

virkemiddel og en bevisst og 

kritisk holdning til budskapet i 

teksten. 
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De fem dimesjonene...  

Fonologisk bevissthet Ordavkoding Leseflyt 

1. Kan høre rim og rime selv 
2. Kan markere antall stavleser i 

ord. 
3. Identifiserer første lyden i enkelte 

uttalte ord. 
4. Identifiserer samme lyd i ulike 

ord. 
5. Danner ord med gitt 

begynnerlyd. 
6. Lyderer sammen tre språklyder – 

syntese. 
7. Deler opp ord i språklyder – 

analyse. 
8. Mestrer enkel fonemsubtraksjon. 
9. Mestrer enkel fonemaddisjon 
10. Mestrer fonembytte 
11. Kan bruke hemmelig språk. 

1. Kan navnet på mer enn åtte 
bokstaver. 

2. Leser sitt eget navn og 
andre kjente navn som 
ordbilder. 

3. Kjenner igjen flere ordbilder 
på skilt og emballasje. 

4. Forsøker å lese enkelte ord 
ved å lese begynnelsen av 
ordet og gjette resten. 

5. Kjenner igjen vanlige 
småord. 

6. Leser enkle nye småord. 
7. Leser tostavelsesord med 

enkle lydsekvenser. 
8. Leser ord med enkle 

konsonantforbindelse. 
9. Prøver på egenhånd å lese 

ukjente ord 
10. Leser ord med mer 

komplisert 
konsonantforbindelse. 

11. Kan avkode nonsensord. 
12. Leser ord som ikke er 

lydrett stavet. 
13. Kan lese de vanligste ord 

raskt, direkte og uten 
lydering. 

1. Leser vanlige ord med 
automatikk. 

2. Leser enkle setninger 
med flyt, sikkerhet og 
forståelse. 

3. Leser litt vanskeligere og 
lengre setninger med flyt, 
sikkerhet og forståelse. 

4. Korrigerer feillesinger 
spontant. 

5. Leser tegneserier for 
barn. 

6. Leser en hel bok med 
enkel tekst og mange 
bilder på egenhånd. 

7. Leser en hel bok med litt 
mer tekst og færre bilder 
på egenhånd.  

8. Rekker å lese tv-
tekstingen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leseforståelse Leseinteresse 

1. Avkoder enkle ord og forstår hva 
de betyr. 

2. Leser en enkel setning og forstår 
innholdet. 

3. Leser en lengre setning og 
forstår innholdet. 

4. Spør gjerne hva nye ord betyr. 
5. Leser enkle hele tekster med 

forståelse. 
6. Samtaler og stiller spørsmål om 

det som er lest. 
7.  Knytter det som blir lest, til egne 

erfaringer og tidligere kunnskap. 
8. Leser mellom linjene – trekker 

slutninger. 
9. Leser og følger instrukser og 

anvisninger. 

10. Oppfatter ”den røde tråden” i 

et hendelsesforløp.  
11. Kan tegne et hendelseskart over 
innholdet i en fortellende tekst. 
12. Søker fakta i ulike kilder. 
13. Overvåker sin egen lesing. 
14. Leser og forstår tekst i aviser. 
15. Leser bøker på mer enn 100 
sider med nesten utelukkende tekst. 
16. Leser kritisk og reflekterende. 
17. Leser engasjert og lenge. 

1. Vil gjerne høre eventyr og 
fortellinger. 

2. Blir glad når vi leser sammen. 
3. Låner gjerne bøker fra klasse 

eller skolebiblioteket. 
4. Velger spontant å lese på 

egenhånd. 
5. Liker å få bøker i presang. 
6. Oppsøker ofte biblioteket på 

eget initiativ. 
7. Leser gjerne for andre. 
8. Foretrekker ofte lesing fremfor 

andre aktiviteter. 
9. Er en ordentlig boksluker. 
10. Vet om mang boktitler og 

forfattere. 
11. Tar initiativ til leseaktiviteter i 

klassen. 
12. Forteller og kommenterer ofte 

det som står i avisen. 
 
 
 

Kilde: Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin ”God Skriveutvikling” Cappelen Forlag 
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Digital lesekompetanse 
 

Internett har fått en raskere utbredelse enn noe annet 

medium. En norsk undersøkelse fra 2006 på oppdrag fra det 

internasjonale prosjektet SAFT (Safety, Awareness, Facts 

and Tools) viste at 92% av norske barn mellom 9 og 16 år 

har tilgang til internett hjemme. Barn og ungdom bruker 

digitale verktøy mye oftere på fritiden enn på skolen. 

”Elektroniske tekster åpner for kombinasjon av ulike 

ressurser som skrift, bilde, lyd, film, animasjon eller 

simuleringer, og på den måten skapes det stadig nye 

multimodale tekstuttrykk. 

Lesing av nettbaserte tekster forutsetter grunnleggende leseferdigheter, evne til å forstå og tolke 

de ulike tekstuttrykkene, samt grunnleggende digitale ferdigheter.” ( Astrid Roe: Lesedidaktikk – 

etter den første leseopplæringen.) 

 

Begrepet lesekompetanse får dermed en utvidet betydning og dreier seg både om mediets form og 

innhold. Det stilles store krav til leserens evne til kritisk vurdering av informasjon og ferdighet i å 

finne relevante opplysninger. De nettbaserte tekstene kan være grenseløse i måten de er 

strukturert 

på, med et stort antall lenker. Elevene trenger veiledning i søk og navigering på nettet. De må også 

få opplæring i lesing av fagtekster på internett, kildekritikk og i hvordan de skal tolke de ulike 

elementene i den multimodale teksten. (Helge Strømsø og Ivar Bråten 2006). 

Det er svært viktig å tilegne seg god digital kompetanse, - også fordi forberedelsesmateriellet til 

skriftlig eksamen i norsk og engelsk presenteres på nettet som en multimodal tekst med flere 

lenker. 

Hva sier Pisa-undersøkelsen i  2009?  

I alle land gjør jentene det bedre enn guttene, men forskjellen er mindre på den digitale leseprøven 

enn på den papirbaserte prøven i PISA-studien. Norge er blant landene som har store 

kjønnsforskjeller. Bare New Zealand har større kjønnsforskjell enn Norge i digital lesing. 

 

Elever som ofte leser aviser, oppslagsverk og søker informasjon på nett gjør det også godt på den 

digitale leseprøven. Målrettet undervisning med integrert bruk av digitale medier og 

informasjonsinnhenting ser ut til å fremme elevenes digitale lesekompetanse.  

De norske elevene skårer under gjennomsnittet på oppgaver som krever stor innsats. De leser 

morsomme og personlige tekster bedre enn saklige tekster med akademisk og voksent språk. 

  

”Lesekompetanse 

og digital kompetanse 

bør sees i en 

sammenheng” 
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Hva er en skjermtekst?  

For å kunne jobbe med digitale tekster på skjerm krever det at man som lærer vet noe om 

forskjellen på denne typen tekst og en som er trykt på et papir. 

Sammensatte/multimodale: Skjermtekster kjennetegnes ved at de i større eller mindre grad og 

på ulike måter er sammensatte eller multimodale tekster. Det betyr at de inneholder flere 

uttrykksmåter (for eksempel lyd, grafikk eller video). Det som skiller sammensatte skjermtekster fra 

andre medieteknologier er at de kan kombinere både dynamiske (bevegelige) uttrykksmåter som 

film og lyd og statiske (ikke-bevegelige) uttrykksmåter som tekst og bilde.  

Hypertekster: Skjermtekster er hypertekster. Det vil si at vi navigerer rundt ved å klikke på lenker i 

web-tekstene. Disse nettverkene kan ha mange ulike manifestasjoner. E slik hypertekststruktur gir 

oss aldri gir tilgang til hele teksten på en gang, og at det derfor kan være vanskelig å vite hvor i 

teksten vi befinner oss. Til forskjell fra vanlige litterære tekster som er lineære vil vi i en hypertekst 

kunne bestemme hvor vi skal ”reise” gjennom nettverket.  

Interaktive: Skjermtekster er interaktive. De krever at leseren er aktiv. Teksten på papir 

responderer ikke på våre handlinger, mens den digitale, interaktive teksten er svært mottakelig for 

input av forskjellig slag, og kan forandres – og forsvinne – med et lite tastetrykk. Barn forventer å 

kunne gjøre noe med teksten når de leser på skjerm. Interaktive fortellinger, for eksempel dataspill, 

både krever og byr på en helt annen type deltakelse i en fiksjonsverden enn den vi går inn i når vi 

leser en bok. Det dreier seg om helt ulike typer aktivitet og deltakelse, og dermed også ulike typer 

innlevelse og opplevelse, og det er viktig for dagens pedagoger å kjenne til dem begge. 

Tekstkompetanse  -  ikke bare skriftkompetanse  

Begrepet «sammensatte tekster» ble introdusert gjennom Kunnskapsløftet i 2006 som ett av fire 

hovedområder i norskfaget (Kunnskapsdepartementet2006:42). Antakelig har dette komet inn fordi 

vi vet at vi ikke utelukkende kommuniserer gjennom skriftspråket, men vanligvis ved å kombinere 

en mengde ulike uttrykksmåter.  

Elevenes skoleaktiviteter preges av den tekstkompetansen de tilegner seg på fritiden. Spesielt 

gjelder dette sammensatte tekster, fordi skolen har hatt en sterkere kultur for skriftlige tekster. 

Denne kompetansen er det viktig å utnytte, samtidig som skolen skal utvikle barnas 

tolkningskompetanse slik at de ikke bar blindt og ureflektert tar tekstene i bruk. Skal de få utvikle 

god tekstkompetanse for sammensatte tekster er det viktig å gi de mange og varierte uttrykksmåter 

(variasjon mellom resepsjon og produksjon – lesing og skriving).  

Uttrykksmåter/modaliteter: hvilken uttrykksmåte er brukt og hvorfor? Hva vil man med denne 

uttrykksmåten? Hva er mulig å uttrykke gjennom bilder, lyd, overskrifter osv.  

Multimodalt samspill: samspillet mellom uttrykksmåtene. Hvordan er teksten bygget opp. Elevene 

må vede seg til å se teksten som et puslespill som skaper mening gjennom kombinasjoner av 

uttrykksmåter/modaliteter. 

Digitale ferdigheter inngår som en av de fem grunnleggende 

ferdighetene i kunnskapsløftet! 
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Inngangsvinkler ti l  en sammensatt tekst.  

1. Hva handler teksten om?  

2. Hvordan kommuniserer teksten? 

3. Tekstens stil (lese tekstene som uttrykk for 

tekstskaperes identitet og sosiokulturelle 

forankring). 

4. Tekstens troverdighet. I verbalspråket brukes 

ord som ”kanskje” og ”sannsynligvis”, i visuelle 

uttrykksmåter/modaliteter brukes detaljer og 

farger som framstilling av graden av 

troverdighet. Hvorfor virker noe troverdig? 

Hvordan kan vi sjekke troverdigheten til det 

som uttrykkes? Inn i denne delen ligger også 

kildekritikk og kvalitetsvurdering 

(kilde:  ”Lesing på skjerm” – lesesenteret)  

 

Rammebetingelser  

I arbeid med IKT-baserte oppgaver bør man ha tenkt 

igjennom rammebetingelsene som ligger til grunn for 

en vellykket gjennomføring av oppgaven. Det er ikke 

bare det pedagogiske som må være gjennomtenkt, 

men også tilgangen på teknisk utstyr. I tillegg bør man 

være trygg på hjelpemidlene som skal brukes, for å 

kunne veilede elevene i arbeidet.  

  

Arbeid med skjermtekster: 

1. Danne seg overblikk over en side. 

2. Orientere seg på siden ved å bruke 

orienteringsstrategier (se kapittel 

om strategier i leseplanen). 

3. Lese linker og forestille seg hva 

som er bak de. 

4. Velg til eller velge bort 

5. Lese menyer og vurdere om de er 

relevante. 

6. Finne frem til tekster om det man 

søkte ved å bruke 

innholdsstrategier( se kapittel om 

strategier i leseplanen) 

7. Vurdere kvaliteten og 

troverdigheten til det som er 

skrevet. 

8. Gjennomskue produsentens 

forutsetninger, interesser og mål. 
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Ulike tilnærminger til lesing 
Den første leseopplæringen starter når eleven begynner på skolen. Vi kan skille mellom to 

hovedmetoder i leseopplæring: 

Den analytiske metoden :  går ut på at barn lærer å analysere relasjoner mellom bokstaver og 

lyder ved å lære enheter som minst består av hele ord; barn lærer ikke lydene separat før de lærer 

hele ord (Lloyd, 2003). Barn som er visuelt sterke vil som regel mestre en slik start på 

leseopplæringen, mens svakere barn ofte vil lære kun få ord, og ofte oppleve å mislykkes i 

betydelig grad (Lloyd, 2003). 

Den syntetiske metoden:  Syntetisk metode («synthetic phonics»), som også kalles fonologisk 

metode, består i at barn først lærer å omdanne bokstaver eller kombinasjoner av bokstaver til 

lyder. Etter hvert lærer barn å trekke sammen lydene til ord (Armbruster, Lehr & Osborn, 2001). 

Hva er best?  

I dag er det knapt noen som vil gå inn for en rendyrking av den ene eller den andre metoden. En 

kombinasjon av disse to metodene vil være mest effektiv for de fleste. I nyere leseforskning blir 

lesing sett på som en interaktiv prosess hvor informasjon nedenfra (dvs. bokstaver og lyder) og 

ovenfra (dvs. tekstens helhetlige mening) styrer lesingen. Det er flere prosesser som foregår 

samtidig, og det er en mengde faktorer som virker inn på lesingens kvalitet.   

                    Syntetisk –  fra del ti l  helhet  Analytisk –  fra helhet ti l  del  

Retning  Nedenfra og opp  

Bottom up  

H+U+S = HUS  

Ovenfra og ned  

Top down  

HUS = H+U+S  

Lese-

prosessen  

Fokus på avkoding.  Mening og 
sammenheng bygges opp ut fra 
enkeltelementer på hvert nivå. Først lavere 
nivå med enkelt- lyder, så større enheter med 
ord, setning osv.  

Fokus på forståelse. Leseren bruker sin 
kunnskap om tekster generelt og kunnskap om 
tema og vokabular spesielt, til å identifisere større 
enheter eller ”nøkler” i teksten. Leseren kan da 
mer eller mindre gjette seg til meningen med 
teksten.  

Opplæring  Hjelpe deltakerne med å bygge opp en 
systematisk avkodningsprosess.  

Hjelpe deltakerne til ”å gjette seg til” innholdet i en 
tekst på en kvalifisert måte.  

Lesebøker  Fast og systematisk fonologi- og 
bokstavprogresjon  

Teksten skal appellere til nysgjerrighet og skape 
interesse.  

Fastlagt fonologisk progresjon er ikke så viktig.  

Metoder Lesemetoden hvor lydene sammenkjedes til 

ord, tilsvarer en syntetisk tilnærming. 

Lydmetoden: En og en bokstav blir 

gjennomgått. Lydering og sammentrekking av 

lydene blir sterkt vektlagt, og så snart noen 

lyder er lært, møter elevene dem igjen i enkle 

ord som is, sol, les og sel. Denne metoden var 

den mest brukte fra ca. 1970 til midt på 1980-

tallet. 

Stavelsesmetoden: Denne metoden 
fokuserer på stavelsene, i tillegg til bokstavene 
og lydene. 

 

Den analytiske lesemetoden legger mest vekt på 

forståelse, og i leseopplæringen tilsvarer 

helordslesing og LTG-metoden en analytisk 

tilnærming. LTG står for lesing på talemålets 

grunn. 

Ordbildemetoden: Her skal elevene lære seg en 

rekke ord utenat som ordbilder, og bruke dem som 

utgangspunkt for analyse. Analysere ord til lyder. 

LTG- metoden: Står for lesing på talemålets 

grunn. Denne metoden går ut på at lærer og 

elever skal snakke sammen om opplevelser eller 

bøker som var lest, for så å skrive ned tekst på en 

stor blokk (flipover). Dette skal så bearbeides og 

utforskes språklig av elevene Denne metoden ble 

videreutviklet og kom inn i L97 under 

arbeidsmåten tekstskaping. 
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Veiledet lesing 
 

Metoden veiledet lesing (Guided Reading) går ut 

på å øve opp elevene til å bli selvstendige og 

kritiske lesere. 

Veiledet lesing fungerer godt organisert som del 

av et stasjonsundervisningsopplegg.  

På stasjonen med veiledet lesing sitter elevene 

sammen med læreren. Læreren veileder elevene i 

lesingen av en bok som hun har valgt ut på 

forhånd. Alle elevene har hvert sitt eksemplar av 

boken. Elevene på 4. trinn leser en vanskeligere bok enn elevene på 2. trinn. 

Det første læreren gjør, er å presentere læringsmålet for lesingen. For elevene på 4. trinn er for 

eksempel læringsmålet å lese en tekst på engelsk med innlevelse. Læreren og elevene blar 

deretter gjennom boka sammen, leser og diskuterer seg gjennom teksten. For å øke 

leseforståelsen stiller læreren spørsmål underveis som aktiviserer elevenes forkunnskaper. 

Læreren og elevene ser også på hvordan boka er bygd opp og formgitt, de diskuterer vanskelige 

ord, de ser etter ledetråder i tekst eller bilde som kan bidra til forståelsen, og sammen drøfter de 

innholdet. Å forstå innholdet i teksten er det sentrale i veiledningen. 

En annen viktig del av metoden  med veiledet lesing er at man arbeider med mindre deler av boka, 

alternativt ett emne, om gangen. For eksempel: Vi lærer navn på dyr, vi lærer hva en setning er, vi 

lærer å bruke bilder for å forstå teksten, vi kan lære spørreordene what, where, who og when. Etter 

gjennomgangen av boka vurderer elevene og læreren i fellesskap om læringsmålet er nådd. Det er 

vanlig at elevene leser boka på nytt på egen hånd etter økten med veiledet lesing. 

På de andre stasjonenen er tema inspirert av boka bruk, for eksempel dyr.. På skrive- og 

tegnestasjonen tegner elevene for eksempel et dyr de velger selv, og skriver tilhørende 

faktasetninger. Som en avslutning på stasjonsopplegget skal elevene vise fram tegningene sine og 

lese faktasetningene høyt for hverandre. 

På datastasjonen arbeider elevene med ulike nettoppgaver, og på spillstasjonen spiller elevene for 

eksempel et brettspill som gir dem en del muntlig trening. I tillegg rekker de på denne stasjonen å 

øve på å presentere faktasetningene de har skrevet. 

Spørsmål til diskusjon 

Hva lærer elevene i denne undervisningsøkten? 

Hvordan ville du selv organisert og gjennomført et opplegg med veiledet lesing? 

Hva er gode metoder for å gjøre elevene til bedre lesere i fremmedspråk? 

Ressurser 

Steen-Paulsen, Mari og Kathrine Wegge (2008): Veiledet lesing. Metodehefte med DVD. 

Cappelen 

«Veiledet lesing som undervisningsmetode i engelsk ved Maridalen skole», FOU-prosjekt støttet 

av Fremmedspråksenteret 

Fremmedspråksenteret: www.fremmedspraksenteret.no/leseveiledning 

 

Hentet fra Skole i Praksis ( www.skoleipraksis.no ) Se film om veiledet lesing på denne siden. 

http://www.fremmedspraksenteret.no/fou
http://www.fremmedspraksenteret.no/leseveiledning
http://www.skoleipraksis.no/
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11 bud for leseopplæringen 
 

1. Vi skal arbeide med å utvikle elevenes evne til å bruke hensiktsmessige lesestrategier når 

de leser tekster. 

2. Vi skal utvikle elevenes tekstkompetanse, ordforråd og leseforståelse.  

3. Vi skal lese høyt med elevene våre. 

4. Vi skal utvikle elevenes avkodingsferdigheter. 

5. Vi skal drive leseopplæring med sakprosa på alle trinn i alle fag.  

6. Vi skal ha stor bredde i tekstutvalget som vi bruker i leseundervisningen på skolen.  

7. Vi skal jobbe med å utvikle elevenes leseforståelse gjennom å tolke og vurdere tekster 

sammen med elevene våre. 

8. Vi skal være kritiske til lærebøkene.  

9. Vi skal kartlegge leseferdighetene til elevene på en måte som gjør at alle lærere vet hvilke 

leseferdigheter elevene i klassen eller gruppen har.  

10. Vi skal samtale og skrive mer før og underveis i leseprosessen.  

11. Vi skal tenke på lesing og leseopplæring hver gang vi går inn i klasserommet med en ny 

tekst og stille oss spørsmålet: Hva skal jeg gjøre for å lykkes med denne teksten?  

 

(kilde: Utdanningsetaten – Oslo Kommune) 
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Leseglede 
 

Både i barnehagene og på skolene forplikter alle de ansatte seg til å være med å bidra til gode 

leseopplevelser for barna. Dette kan skje ved  

 høytlesing  

 bruk av lydbøker; i stor gruppe og individuelt 

 stillelesing i klassene 

 gode litterære samtaler 

 bruke lesestimulerende materiell, eks. leselystakjonen, øyhopping, felles bøker osv.  

 se utvalgte filmatiseringer til bøkene som er i bruk 

 lesestunder på bibliotek 

 

Stil lelesing 

Allerede fra første trinn skal elevene jevnlig oppleve «den gode stillheten» når mange sitter 

fordypet over egne bøker. På høyere trinn bør dette skje flere ganger i uka. Det skal avsettes tid på 

timeplanen til stillelesing. Lærere og assistenter bør delta, de er rollemodeller. 

Stillelesingsstundene skal ikke reduseres til en tid da læreren sitter og pusler med andre ting som 

f.eks retting av bøker. Læreren skal aktivt vise at han eller hun også har glede av å fordype seg i 

litteratur. 

Høytlesing 

Høytlesing skjer naturlig nok oftere på småskoletrinnet. Alle trinn bør ha regelmessige 

høytlesingsstunder, også mellomtrinnet og på ungdomskolen. Det å kunne konsentrere seg om å 

lytte til en tekst vil øke evnen til å hente opplevelser i egen lesing. En lærer som leser høyt fra en 

bok han eller hun viser at han liker og kjenner godt, er en utrolig viktig modell for elevene. Det er 

av stor verdi for elevene å ha felles høytlesingsopplevelser. Slik blir lesingen også en sosial 

erfaring. 

 

 

 

  

”Hvis man i sannhet skal lykkes å føre et 

menneske hen til et bestemt sted, må man først 

finne ham der han er – og så begynne der.” 

                                                                                    

    Søren Kierkegaard 
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Hva er skriving? 
 

I Kunnskapsløftet regnes skriving som en av de 

grunnleggende ferdighetene.  

Under blant annet norskfaget står det at man skal 

legge til rette for utvikling av den enkelte elevs 

språk- og tekstkompetanse ut fra elevens evner og 

forutsetninger.  

Gjennom lesing og skriving kan barn tidl ig  

 utvikle tanker 

 utforske nye verdener  

 og stå fram med egne meninger og 

vurderinger.  

Hva bruker vi  skriving ti l?  

Vi bruker skriving for å kommunisere idéer og 

informasjon. Gjennom skriving utforsker vi idéer, skriver ned det vi har gjort eller skal gjøre, deler 

tankene, ønskene og følelsene våre. Den som skriver antar at en eller annen skal lese det man har 

skrevet – selv om man bare leser det selv. Denne virkelige eller tenkte leseren har betydning for 

hva og hvordan vi skriver. 

Det er spesielt viktig at barna får kontroll over staving og håndskrift i de første årene. Barna trenger 

støtte og oppmuntring når de prøver seg på skriving i denne fasen. 

Barna lærer best når de holder på med ordentlig oppgaver som å skrive brev eller bursdagskort. 

De trenger støtte når de skal skape egne tekster om viktige ting i livet sitt. De lærer seg at tankene 

og ideene deres kan bli skrevet ned. De eksperimenterer med tegninger og setter merker på papir 

med bokstaver og andre symboler, de dikterer informasjon som en annen kan skrive ned for dem. 

Ved å bygge på tidlige erfaringer ser barna gradvis at nedskrevet informasjon og tanker blir til et 

varig budskap. 

De begynner å sammenligne skrevne og talte ord og lærer seg bokstavene i alfabetet og lydene de 

lager. Bilder hjelper dem med å forstå en historie. Barna bruker vanlige bokstaver og stoler på de 

tydeligste lydene i ordene de skriver (de skriver ofte bara konsonantene). De liker å skrive om 

personlige erfaringer og viser det de har skrevet til spesielle mennesker i livet sitt. 

Barna begynner å bruke en rekke strategier når de skal lære seg å lese og skrive. De kan bruke 

mening, struktur og visuelle informasjonskilder for å finne ut av ordene de leser. De lærer om 

forskjellig type tekst (fortellinger, faktastoff, instruksjoner, osv). 

De skriver mer innviklet og ber ofte andre om hjelp til å planlegge og rette teksten for seg. De kan 

lese og skrive vanlige ord, kan gjøre forsøk på å stave ukjente ord, og de kan rette seg selv når de 

mister meningen i det de leser og skriver. 

Med tiden kan barna lese og skrive flytende. De lærer seg å ikke gi opp selv om de skal lese og 

skrive stadig vanskeligere tekster og bruker en rekke strategier når de skal i kast med ukjente ord. 

De fortsetter å skrive lengre, mer varierte og sammensatte tekster. De kan gjenkjenne og skrive 

mange ord og bruke en rekke grammatiske strukturer og tegnsetting. De fortsetter å lære, 

reflektere over og tenke kritisk om tekstene de leser og skriver.   (kilde: Early Years) 
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Skriveutvikling 
 

Skriveopplæringen bør for alvor starte fra 

skolestart på 1.trinn, men det er også viktig at 

barna får eksperimenter med skriving også i 

barnehagen. Rammeplanen til barnehagen  

presiserer at det er barnehagepersonalets ansvar 

å skape et språkstimulerende miljø for alle barna 

som går der. Vi må støtte barnas initiativ når det 

gjelder å lese og lekeskrive.  

Barn lærer å skrive slik det lærer å snakke, i 

samspill med andre. De justerer sine regler for 

skriftelig språk på samme måte som de tilegner 

seg språksystemet, ved å imitere (Høigård 2007). 

Barn går gjennom ulike stadier når de utforsker 

skriftsystemet. Om vi tar utgangspunkt i barnas 

egen skriveaktivitet kan vi si de går gjennom 5 stadier når de lærer å skrive. De starter med 

lekeskriving som utvikler seg videre til bokstavskriving og helordsskriving. Disse tre stadiene 

kommer før barnet har løst skriftkoden. Deretter følger fonologisk- og ortografisk skriving. 

Overgangen fra helordsskriving til fonologisk skriving innebærer at barnet har oppdaget det 

alfabetiske prinsippet. I vår kultur er det vanlig at barnet når det fonologiske stadiet når det er 

mellom 5 og 7 år. Stadiene er ikke knyttet opp til bestemte alder, noen barn starter 

skriveutviklingen allerede i 2- års alderen med å lekeskrive (Høigård (2007).  

Mange barn kan skrive og lese når de begynner på skolen, mens andre er svært motiverte for å ta 

fatt på denne spennende oppgaven. Det er derfor ikke hensiktsmessig med å vente med 

skriveoppgaver til bokstavene er innlært. Kunnskap om de ulike stadiene i skriveutviklinga kan 

hjelpe de voksne til hvordan de best kan veilede og støtte barna i deres skriveutvikling. Noen 

sentrale prinsipper er likevel overgripende uansett hvilket stadium barna befinner seg på.  

(kilde: www.skrivesenteret.no ) 

 

 

Figur: ”Hva skal til for å lage en drage”- laget av gutt i førsteklasse.  

”Formålet med 

skriveoppgaven må være 

kjent, og barna må få skrive 

tekster som er meningsfulle 

for dem. Det barna skriver 

må deles med andre slik at 

de kan få respons på det de 

har gjort og at de opplever 

det det de har skrevet blir 

tatt på alvor”. 

 

http://www.skrivesenteret.no/
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Skriveutvikling  

Tekstskaping Rettskriving 
Setningsbygning og 

tekstutforming 

1. Kan fortelle en liten 
historie muntlig som 
læreren skriver ned, men 
kan ennå ikke formulere 
seg selv skriftlig. 

2. Kan supplere en tegning 
med skriftlige markeringer. 

3. Kan gjenfortelle en enkel 
hendelse i skrift, men har 
store vansker med å ta 
leserens. perspektiv. 
Mindre enn 20 ord. 

4. Kan skape en kort, enkel, 
men sammenhengende 
fortelling på 25-30 ord. 

5. Kan skrive mer 
utbroderende fantasier om 
oppdiktede personer og 
hendelser. 

6. Kan bygge en fortelling 
med struktur. 

7. Kan skrive en 
overbevisende dialog. 

8. Kan gi malende og 
detaljerte beskrivelser av 
miljøer og personer. 

9. Kan skape spenning og 
humor. 

10. Kan uttrykke følelser, 
både egne og andre, i 
skrift. 

11. Kan skrive dikt som 
framkaller stemninger. 

1. Liksomskriver i form av 
rabling (lekseskriver). 

2. Arrangerer rabling i linjer. 
3. Skriver pseudobokstaver 

(som likner ordentlige 
bokstaver). 

4. Skriver tilfeldige 
sekvenser av bokstever – 
pseudotekst. 

5. Kan skrive noen 
bokstaver rett. 

6. Kan skrive sitt eget navn 
på tegninger. 

7. Greier ofte å skrive første 
bokstaven i ord. 

8. Staver ord etter egen 
oppfatning, ofte ved å 
utelate vokaler (for 
eksempel LFT for elefant, 
STR for Ester). 

9. Har oppdaget 
ordmellomrommene. 

10. Blander ikke store og små 
bokstaver. 

11. Mestrer lydbasert skriving 
av enstavelsesord. 

12. Mestrer lydbasert skriving 
av to- og trestavelsesord. 

13. Mestrer ofte 
dobbeltkonsonant. 

14. Kan skrive ord som er 
lydstridig, for eksempel sj-
lyd, kj-lyd og ofte også j-
lydens ulike varianter 
(g,j). 

15. Kan dele opp ord i 
stavelser. 

16. Gjør skjeldent feil ved 
sammensatte ord. 

17. Kan umiddeltbart hente 
fram ord i alle fall deler  
av ord fra minnet (på vei 
mot automatisert 
skriving). 

18. Har en åpne, fleksibel 
strategi for staving av ord 
– bruker lydering, regler, 
analogi og visuell kontroll. 

 

 

1. Kan skrive enkelte ord, men 
ofte med talesprålige 
restriksjoner. 

2. Kan skrive en enkel setning 
med enkel setningsbygning 
med subjekt, verbal og 
objekt.Talespråksvendinger 
er imidlertid vanlige. 

3. Begynner å kunne komma, 
punktum og stor bokstav, 
men gjør ganske ofte feil. 

4. Har stort sett korrekt 
setningsbygning, økt lengde 
på setningene og ganske 
variert ordvalg. Begynnende 
automatisering av skriving. 
Ved forsøk på å skrive lange 
setninger kan det imidlertid 
ofte bli feil i syntaksen. 

5. Kan få med leddsetninger 
eller innskutte presiseringer. 

6. Varierer setningsbygningen 
med lange og korte setninger. 
Viser begynnende evne til å 
revidere egne 
skriveprodukter. 

7. Varierer ordvalget og unngår 
bevisst stereotypier. 

8. Kan skape sammenheng 
mellom setningene (bruke 
tekstbindere). 

9. Viser automatisering og flyt i 
skrivingen og kan skrive 
lengre tekster, av og til 
fortellinger på flere sider. 

10. Kan berike teksten med 
nyanserende adjektiv. 

11. Kan skrive på datamaskin og 
utnytte de vanligste 
funksjonene i 
tekstbehandlingsprogrammet. 

12. Kan skrive en 
sammenhengende, lengre 
framstilling med rød tråd, med 
overskrifter og avslutning. 

13. Kan forestille seg mottakeren 
og tilpasse utformingen av 
teksten til mottaker og 
hensikt. 

14. Kan skrive en tekst som står 

helt på egne bein, og viser 
evne til å forestille seg 
mottakerens forutsetninger. 

Interesse og motivasjon for 

skriving 

1. Vil gjerne diktere små 
fortellinger eller historier. 

2. Skriver sjeldent, men 
kanskje en og annen gang 
spontant. 

3. Viser av og til en viss 
interesse for skriving, og 
skriver da spontant. 

4. Skriver ganske ofte 
spontant /gjerne postkort, 
hilsener og beskjeder). 

5. Skriver gjerne e-post. 
6. Skriver dagbok. 
7. Skriver ofte med stor 

glede. 

8. Viser stor glede ved å 
skrive, skriver lenge og 
ivrig.  

Kilde: Ingvar Lundberg  ”God Skriveutvikling”Cappelen Forlag  
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Strategier 

 

 

” Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den”.  
 

Roald Dahl 
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Lesestrategier 

Leseforståelse  

Leseforståelse er prosessen hvor leseren henter ut og konstruerer mening i tekst. God og dyp 

forståelse av en tekst forutsetter at de to prosessene er tett sammenvevd. Leseren kan ikke 

konstruere hva som helst og likevel hevde at teksten er forstått. 

Lesestrategier  

En lesestrategi er en framgangsmåte vi bruker når vi 

skal tilegne oss innholdet i det vi leser. Det er mange 

måter å lese på, avhengig av hvilken type tekst vi leser, 

og avhengig av hva formålet med lesingen er. Vi leser 

for eksempel tegneserier på en annen måte enn 

fagtekster i ei lærebok. Når vi skal beskrive en 

lesestrategi, ser vi på det som skjer før lesingen, under 

lesingen og etter lesingen. Vi kan si at lesestrategier et en undergruppe av læringsstrategier.  

Ulike tekster krever ulike strategier, og en lesestrategi bør være tilpasset formålet med lesingen. 

Tanken er at bevisstgjøring om lesestrategier kan hjelpe elevene til å lese med større utbytte - til å 

bli bedre lesere. I mange tilfeller vil en god lesestrategi også inkludere skriving. 

 

  

FØR LESINGEN 

Hva slags tekst skal leses? Hvilken 

sammenheng står teksten i?  

Hva er formålet med å lese denne 

teksten? 

Hva vet jeg på forhånd om emnet 

og/eller forfatteren? 

Hvordan går jeg fram for å nå målet 

med lesingen? 

Hvordan forbereder jeg meg? 

Hvilken innstilling har jeg til 

teksten? Hva forventer jeg? 

UNDER LESINGEN 

Streker jeg under nøkkelord i 

teksten? 

Noterer jeg i margen, på eget ark 

eller i notatskjema? 

Stiller jeg spørsmål til det jeg leser? 

Stopper jeg opp og leser om igjen 

for å forstå bedre? 

Noterer jeg / slår jeg opp /spør jeg 

andre om ord jeg ikke forstår? 

Leser jeg teksten en gang eller 

flere ganger? Leser jeg eventuelt 

teksten annerledes andre gangen? 

ETTER LESINGEN 

Svarer jeg på 

oppsummerlingsspørsmål? 

Skriver jeg sammendrag av 

teksten? 

Diskuterer jeg vanskelige punkt i 

teksten med andre? 

Noterer jeg meg hva jeg har lært? 

”elevene skal kunne 

bruke varierte 

lesestrategier...” 

(K-06) 

Kunnskapsløftet 
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Tradisjonelt har høytlesing blitt mye brukt i begynneropplæringen i språkopplæringen. Å lese høyt i 

kor for å lære uttale og oppdage sammenheng mellom skrift og lyd har en verdi i seg selv. Å lese 

høyt i par eller grupper for å trene uttale, rytme og intonasjon er verdifullt også på trinn utover 

begynnerstadiet. 

Det er likevel viktig å skille mellom kompetanse i fonetikk og leseferdighet. Når man i læreplanen 

snakker om lesing som ferdighet er det ikke uttale, men leseforståelse det handler om. 

Lesestrategier kan hjelpe elevene til å forstå mer av det de leser og til å lese raskere.  

Lesestrategien skimming gir elevene et overblikk over hva teksten handler om, skanning brukes 

for å finne spesifikk informasjon og dybdelesing brukes for å forstå og huske hele teksten.  

Valg av lesestrategi avhenger av situasjonen. Når elevene skal ta en test, har de begrenset med 

tid. Da er det viktig å kunne starte med å skumlese. Hvis de etter å ha skumlest klarer å svare på 

spørsmålet, har de spart tid og kan gå videre til neste oppgave. Hvis de ikke er sikre på svaret, bør 

de dybdelese. Hvis elevene ikke har begrenset med tid til å lese og forstå, kan de i større grad 

velge lesestrategi. Det er viktig at de tenker gjennom hvorfor de skal lese en bestemt tekst. (kilde: 

www.udir.no ) 

Her er noen eksempler på hvordan det er  vanlig å lese ulike sjangere:  

 Roman/novelle: Lese relativt raskt. Slå opp ord vi ikke kan som forekommer ofte i teksten. 

Prøve å gjette hva andre ord betyr ut fra sammenhengen de står i. Det er som regel ikke så 

farlig om vi ikke forstår absolutt alt. 

 Dikt: Nærlesing. Lese langsomt og passe på at vi forstår alle ordene og hvordan teksten 

henger sammen. 

 Skolebok: Nærlesing. Lese nøye for å få med innholdet. 

 Fagartikkel: Skumlese hvis vi er ute etter en bestemt opplysning. Lese langsommere og 

mer nøye hvis artikkelen handler om noe vi har behov for å lære eller huske godt. 

 Avisartikkel: Lese relativt raskt og bare slå opp hvis vi absolutt ikke skjønner hva artikkelen 

handler om (med mindre vi har bruk for å lese den mer nøye av en eller annen grunn). 

 Reisehåndbok: Som regel skumlesing til vi kommer til det vi er interessert i, og så leser vi 

langsommere og mer oppmerksomt for å få med oss detaljer. 

 Bruksanvisning: Skumlesing der vi skjønner hva vi skal gjøre og langsommere og mer 

detaljfokusert nærlesing på punkter hvor vi trenger hjelp. 

 Oppskrift: Langsom og oppmerksom nærlesing for å få med alle detaljer (og ingredienser!). 

 Tekster på nettet: Skumlesing for å finne informasjonen som er aktuell for oss, og deretter 

nærlesing av det vi ønsker å vite noe om. 

  

• gjennomgripende bearbeiding av en tekst ved å 

avdekke relasjoner mellom ideer i teksten, relatere 

tekstinnhold til bakgrunnskunnskap og overvåke 

egen forståelse 

Dype strategier 

• enkle hukommelsesstrategier hvor målet er ”å huske” 

fremfor ”å forstå”.  

Overflate 

strategier 

L
E

S
E

S
T

R
A

T
E

G
IE

R
 

http://www.udir.no/
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Eksempler på ulike lesestrategier 

Skanne - letelese 

søke etter spesiell informasjon. For eksempel kan man så raskt som mulig prøve å finne et ord 

som er i teksten (gjerne en ukjent tekst). Hvordan er det lurt å lete for å finne dette ordet? Har 

ordet stor bokstav fordi det er et navn? Hvordan starter ordet? 

Skumlese –  lesing for innhold  

Å skumlese vil si å lese raskt for å få oversikt over hva en tekst handler om.  

Elevene kan se på overskriften, underoverskrifter, bilder og tabeller, bildetekster, uthevede og 

kursiverte ord. De kan lese første avsnitt, første setning i hvert avsnitt og siste avsnitt.  

Målet er ikke å lese hele teksten ord for ord, fra begynnelse til slutt, men raskt å skaffe seg en 

oversikt over teksten.  

Dybdelese -  nærlese 

Nærlesing for å utføre en spesiell oppgave eller studere en tekst i dybden. 

Elevene dybdeleser teksten hjemme ved å lese hele teksten nøye, og forbereder en ny 30-

sekunders fremføring av tekstens hovedpunkter til neste fagtime (en annen dag). Elevene kan ta 

notater, se over notatene, kutte i notatene, osv. for å få en oppsummering de er fornøyd med – og 

som fyller 30 sekunder ganske nøyaktig. 

Lineær lesing 

Lineær lesing vil si å lese en tekst fra en klart definert begynnelse til en like definert slutt. Romaner, 

noveller og de fleste læreboktekster leses som regel lineært. 

Ikke-lineær lesing 

Diskontinuerlig lesing kreves når en skal lese tekster som ikke har en klar begynnelse eller slutt. 

Begrepet brukes gjerne for å beskrive lesing av sammensatte tekster og hypertekster. 

Korlesing 

Er å lese høyt sammen med andre. Lesemåten passer spesielt godt når målet er å styrke leseflyt. 

Når lærer leser i kor sammen med elevene kan hun støtte dem ved å tydeliggjøre uttale av 

vanskelige eller ukjente ord, modellere intonasjon og skape liv i teksten.  

Høytlesing 

Høytlesing handler i denne sammenhengen ikke om å bli lest for, men at elevene leser tekster høyt 

for seg selv og/eller sammen med andre.  

Ta notater  

Når det gjelder å forholde seg til større tekstmengder, vil stillelesing være det naturlige valget. Den 

mest effektive måten å finne informasjon på, vil for de fleste elever være å lese for seg selv, enten 

hele teksten alene, eller i en gruppe som deler en tekst.  

Uansett tilnærming er det viktig alltid å ha formålet med lesingen i fokus. Elevene skal ha en grunn 

til å lese, han/hun skal vite på forhånd hva de skal bruke lesingen til og tilpasse metoden til 

formålet. Det kan derfor være gunstig å dele leseaktiviteten inn i tre bolker: før – under – etter 
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Styrt lesing 

Å lese uten å vite hva man leser 

 Elever leser uten å stoppe opp 

 Merker ikke når de ”faller ut” 

Lese avsnitt for avsnitt 

 Elevene får beskjed hvor langt de skal lese før de stopper opp 

 Bruker strategiene (kommoden, begrepskartet) 

Skrive ned 

 I tankekart, i VØL-skjema eller kommoden, hurtigskriving 

Lese i  par   

 Elevene forteller til hverandre hva det de leste handlet om 

 Etter hvert avsnitt? 

 Til slutt? 

 Sjekker forståelsen hos andre 

 Bruker egne ord 

 Pargruppene melder tilbake til klassen 

 Det de visste fra før, noe nytt og noe de ikke forstod 

 Alt skrives opp på tavla, også spørsmålene 

Slangelesing 

Elevene leser en setning hver. Eleven øves opp i å holde konsentrasjonen og følge med i teksten 

mens det leses.  

Lese med finger under  

Eleven leser og holder fingeren under ordene mens de leser. For noen elever er det lettere å holde 

fokus når de leser med fingeren under. 

Eksempler på strategier for lesing på skjerm 
Orienteringslesingsstrategier  

Sentrallesing Oppmerksomheten rettes mot midten av skjermen. 

Periferilesing Oppmerksomheten rettes mot skjermens periferi. 

Lineær lesing Skjermen leses fra øverste venstre hjørne ned mot høyre hjørne. 

Innholdslesingsstrategier  
Fokuslesing Leseren leser strategisk etter det han/hun søker. 

Overblikkslesing Leseren danner seg et overblikk over hav teksten handler om. 

Nærlesing Leseren leser teksten nøye 

Skimming Leseren leser teksten for å få en fornemmelse av hva den dreier seg 
om. 

Surfing Leseren flyter med teksten og forflytter seg enten ut i fra hva 
produsenten har bestem eller leseren selv velger (bruker linker til å 
forflytte seg). 
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"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." 

(kilde: Kultur for læring, St.meld. nr. 30 (2003-2004):36) 

Lær det 

Læringsstrategier 
Hvis en elev skal kunne ta ansvar for 

egen læring, og fortsette å lære mer 

gjennom hele livet sitt, trenger han/hun 

læringsstrategier. Skolens og lærerens 

jobb er å tilrettelegge for at elevene 

lærer om og utvikler sine egne 

læringsstrategier.  

Eksempler på læringsstrategier:  
 Strategier for å lese bedre, forstå mer av hva man leser 

 Strategier og teknikker for å skrive bedre i ulike sjangere 

 Strategier for å huske ting bedre 

 Bruk av studieteknikker som for eksempel tankekart 

 Bruk av kreative teknikker som f eks ”brainstorming” 

Noen viktige momenter:  

 At eleven får vite selv hvordan hun lærer best 

 At eleven lærer ulike metoder slik at han kan velge de riktige metoder for seg selv 

 At eleven kan selv vurdere om hun har virkelig 

lært det hun skulle 

 At eleven får lov til å bruke sine egne strategier 

gjennom hele grunnskoleløpet 

Motivasjon, motivasjon og motivasjon   

Motivasjon er en viktig faktor i all læring. Et sentralt 

element i læringsstrategier er motivasjon. Elever som er 

motiverte opplever mestring, leseglede, lyst til å lese og 

de utvikler bedre lesestrategier. 

Selv-regulering 

Det å kunne reflektere over om man har lært noe eller ikke er også en viktig egenskap. Den 

dyktige eleven spør seg selv om han har lært et emne eller ikke. Hvis ikke, vet den dyktige eleven 

at han må repetere det, eller prøve en annen strategi. 

 

Læringsstrategier og digital kompetanse  

En datamaskin kan være et godt verktøy å bruke når det gjelder læringsstrategier, av flere grunner:  

 Elevene blir som oftest mer motivert når de får bruke data 

 En datamaskin kan hjelpe eleven til å behandle informasjon fortere og enklere enn skriving 

(f eks lage et tankekart fortere) 

 Elevene må lære å bruke data for bruk senere i livet, og sannsynligvis vil data bli brukt hvis 

eleven må omskolere seg         

(kilde:www.moava.org)  

Lyst til å lese 

Utvikler bedre 

lesestrategier 

Opplever 

mestring 

Opplever 

leseglede 

motivasjon 

Les det 

Skriv det 
Snakk om 

det 

Gjør det 

http://www.moava.org/
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Forpliktende arbeid med læringsstrategier i  Tinn 
Kommune 

Læringsstrategier handler om den framgangsmåten et individ benytter når det bevisst går inn for å 

løse eller lære en oppgave: 

Når vi innfører en ny læringsstrategi, må læreren fortelle, modellere, demonstrere og forklare – 

ikke bare forklare hva aktiv lesing består av, men vise hva elevene kan gjøre for å bli aktive. 

Dersom elevene ikke vet hvorfor de utfører en aktivitet, gjentar de sjelden aktiviteten på egen 

hånd. Det finnes mange ulike læringsstrategier og navn på læringsstrategiene. Vi har plukket ut de 

vi synes er mest sentrale ut i fra alder og læreverk. Dere finner mer informasjon og ideer til arbeid 

med læringsstrategier i ressurspermen. 

Disse læringsstrategiene skal det jobbes med f ør, under og etter lesing:  

 Læringsstrategier 1.kl 2.kl  3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7. kl 8. kl 9. kl 10. kl 

1 Begrepskart           

2 Tankekart/tegnekart           

3 Gjenfortelling/ sammendrag           

4 Kommoden           

5 Vurdere forfatterens 
håndverk 

          

6 VØL (VØSL)           

7 Nøkkelord (selektiv 

understreking) 
          

8 To-kolonne notater           

9 Bruke ordliste og 
oppslagsverk 

          

10 Lære ved å skrive 
(læringslogg)  

          

11 Lage overskrifter           

12 BISON-overblikk           

13 Prosessnotat           

14 VENN-diagram (SAM-skjema)           

15 Læresamtale           

16 Påstand-bevis           

Gode lesere er seg bevisst sin tenkning, 

setter mål, tar fram bakgrunnskunnskap, 

prøver å forstå enkeltord og ‐begreper, 

leser flere ganger, organiserer sine ideer, 

ser etter forfatterens struktur i teksten, 

stiller seg selv spørsmål, er utholdende 

og har kontroll 

Dårlige lesere har ikke kontroll, setter seg 

ikke mål, har ikke fleksible 

forståelsesstrategier og responderer tidlig 

i en læreprosess med hjelpeløshet. Der 

gode lesere angriper en tekst på flere 

måter, gir dårlige lesere opp. 
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Forklaring av de ulike læringsstrategiene  

Begrepskart  

Begrepskartet kan brukes i forbindelse med førlesing, underveislesing, etterlesing og som oppgave 

på prøve. Det kan brukes individuelt, i grupper og i hel klasse. Begrepskart kan skape førforståelse 

for et tema (f.eks.: Hva er demokrati?), og det kan brukes til å kontrollere kunnskap, fylle et begrep 

med innhold, øke presisjonsnivået, tenke synonymt og relasjonelt, aktivisere tekst eller 

overforklare. 

Tankekart/tegnekart/fri -formkart  

Tankekart hjelper eleven til å visualisere forståelsen sin. Det er nyttig før, under og etter lesing og 

som fremgangsmåte for å organisere/disponere opplysninger når elevene skal skrive. ( Santa og 

Engen 2003).  Tegnekart er det samme som tankekart, men man tegner i stedet for å skrive. Man 

kan også lage Fri-form kart. Dette er et tankekart som er en blanding av ord og enkle, små 

tegninger.  

 

 

          

              

             TANKEKART      

         

 

                  

 

Gjennfortell ing/sammendrag  

Sammenfatning av tekstens budskap/innhold. For eksempel kan man skrive en setning for hvert 

avsnitt. Eller tegne til en oppsummering.  Hva har du lært? 

Kommoden 

En tegnet kommode eller kommode-skjema der elevene kan sortere bakgrunnskunnskap, ny 

informasjon og spørsmål i en oversiktlig framstilling. Strategien ligner kolonnenotater for eksempel 

flerkolonnenotatet. 

Kan fra før:  

Har lært:  

Vil vite mer om:  

 

  

Tankekart 

Få frem 

hovedpunkter 

Skape 

sammenhenger 

Finne ut hva du kan 

om emnet fra før 

Få oversikt 

Organisering av 

tenking og kunnskap 

Omforme Repetere 

Samle ideer 
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Vurdere forfatterens håndverk  

Kunnskap om og bruk av forfatterens virkemidler / sjangerkjennskap (tekstens utseende og 

fortellermessige struktur ‐ stoffinndeling, overskrifter, bilder, diagrammer, listing av nye begrep med 

mer). Eks. Hva slags tekst er dette? Hvorfor? Hvem har skrevet den? Hvem henvender teksten 

seg til? Hvordan er det brukt virkemidler for å fange leserens oppmerksomhet? 

VØL‐skjema –  Vet ‐  Ønsker å vite ‐  Lærte (VØSL)  

Før lesing tar elevene en idédugnad på det de vet (V) og det de ønsker å vite (Ø). Etter lese‐ og 

læringsprosessen skriver de så ned det de lærte(L). 

V- vet Ø-ønsker å lære L – har lært 

   

 

V -  vet  Ø -  ønsker å lære S –  sl ik vil  jeg 
lære 

L -  har lært  

    

 

Nøkkelord -  selektiv understreking  

Understreking og notater i margen er gode redskaper for å forstå forfatterens plan. Det er en måte 

å organisere opplysninger på. 

To-kolonne notater  

Når vi leser en tekst og skal organisere opplysningene, kan vi bruke mange ulike former for to-

kolonne notater.  

Hovedidé ‐ detalj‐notater:  

Denne hjelper elevene å organisere hovedideer og detaljer i tekster 

fra ulike fagområder. Elevene deler inn arket i to kolonner og skriver hovedideer i venstre 

kolonne og detaljer i høyre. Gloseøving. 

Bruke ordliste og oppslagsverk  

Lære elevene til å orientere seg i en ordliste eller et oppslagsverk for å innhente informasjon.  

Lære ved å skrive / Læringslogg  

Elevene blir flinkere til å skrive og lære når de får mange muligheter til å skrive. De kan skrive i 

bøkene sine to eller tre ganger i løpet av en time. Når du underviser i et emne, bør du oppmuntre 

elevene til å gi respons i form av ideer og spørsmål. Å blande skriving og lytting bidrar til å 

aktivisere dem. Det er vanskelig å sitte og stirre ned i en bok med tomt blikk når du vet at du skal 

skrive noe om teksten, etter at du har lest den. 

Lage overskrifter  

Ord (hovedidè) Betydning (detaljer) 

Humanitær katastrofe en stor ulykke/hendelse hvor mange 

mennesker lider 

Bærekraftig utvikling en utvikling som tilfredsstiller menneskenes 

behov i dag og i framtida 
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Å lage en overskrift som passer et bilde eller en tekst er en fin måte å få elevene til å reflektere 

over budskapet til teksten. 

BISON 

BISON-blikk er en læringsstrategi som kan brukes for å få oversikt over nytt fagstoff i en lærebok 

eller andre skriftlige kilder. 

Eleven arbeider med lærestoffet i denne rekkefølgen: 

B for Bilder og Bildetekster 

I for Innledning eller Ingress 

S for Sammendrag eller Siste avsnitt 

O for Overskrifter 

N for Nye ord eller NB-ord (som er spesielle ord å legge merke til i teksten) 

Når eleven har brukt BISON-blikket, har hun eller han dannet seg en oversikt over stoffet og kan 

deretter gå dypere inn i teksten. 

Prosessnotat  

Prosessnotat bidrar til å tydeliggjøre for elevene at de må tenke gjennom hvert steg ‐ både i 

problemløsning i matematikk, og når de skal utføre vitenskapelige eksperimenter (elevøvelser). 

Når du for eksempel gjennomgår tekstoppgaver i matematikk, kan du vise elevene hvordan de 

beskriver stegene i problemløsningen i venstre kolonne og opplysningene fra oppgaven i høyre 

kolonne Tips: Elevene må først ha prøvd å løse oppgaven ved hjelp av et prosess‐skjema, før de får 

lov til å be om hjelp til en oppgave. Eks. "Knut la bort 10 kroner av ukelønna si hver uke. Hvor mye 

hadde han lagt bort (spart) etter 8 uker? 

Spørsmål Hvor mye hadde han spart etter 8 uker? 

Jeg vet Knut la bort 10 kr av ukelønna hver uke  

Jeg vet også Han har spart i 8 uker 

Tegning  

Overslag  

Regn ut 8*10=80 

Tesktsvar Han har spart 80 kroner på 8 uker. 

 

Venndiagram 

Finne likheter og ulikheter mellom to eller tre emner eller sammenlikne to eller tre emner. Noen 

kaller det også for SAM-skjema (Sammenlikne) 

  LIKT ULIKT ULIKT 

ULIKT  ULIKT  LIKT 



 78 

 

Læresamtale:  

Før læresamtalen: 

 Les teksten. Skriv gjerne nøkkelord eller lag 

tankekart mens du leser. 

 Forbered deg på de fire rundene i 

læresamtalen. 

Selve læresamtalen: 

 Gå sammen to og to 

 Snakk etter tur. Begge må si noe i hver runde 

 Samtalen har fire runder. I hver runde skal 

begge si en setning eller stille et spørsmål som begynner på et bestemt startord. 

Påstand –  bevis:   

Elevene lærer seg hvordan de kan utvikle 

argumenter, og hvordan de kan finne bevis for dem i 

teksten. Elevene skriver et utsagn eller en påstand i 

venstre kolonne, leter i teksten etter bevis/støtte for 

argumentene og skriver det i høyre kolonne. Deretter 

bruker de notatene til å skrive argumenterende 

tekster. 

  

Startord i en læresamtale: 

1. Jeg har lært at... 

2. Jeg mener at den viktigste 

setningen er... 

3. Mitt faktaspørsmål er... 

4. Jeg lurer på... 
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Skrivestrategier 
 

Opplæring i ulike strategier for staving kan være 

til god hjelp for elever med lav skrivekompetanse. 

Vi snakker om fonologiske og ortografiske 

stavestrategier.  

Fonologisk stavestrategi :  

De fonologiske stavestrategiene bidrar først og 

fremst til utviklingen av alfabetisk-fonologisk 

skriving. Alle fonologiske strategier bygger dypest 

sett på samme prinsipp; en nøyaktig fonologisk 

analyse av ordene som skal skrives. For elever 

som har kommet kort i skriveutviklingen er det 

vanskelig å oppfatte at et ord er bygget opp av en 

sekvens av språklyder eller fonemer.  

 

Eleven kan dele ordet inn i språklyder som parallelt kodes opp mot en bokstav. Eleven kan i dette 

arbeidet benytte en ren lydstrategi hvor hun benevner hver lyd i et ord samtidig med at hun skriver 

det. Fonologisk analyse kan understøttes med plastbokstaver eller bokstavkort, eleven kan skrive 

inn i bokstavhus og eleven kan spille stavespill sammen med andre elever eller voksne. Fonologisk 

analyse er en ferdighet elever med begrensede lese- og skriveforutsetninger kan øve på gjennom 

hele skolegangen, dersom de er motivert for det. Ofte kan nemlig elevene glemme at nøyaktig 

fonologisk analyse er helt avgjørende for å unngå mange skrivefeil.  

 

Ortografisk strategi:  

De ortografiske strategiene er rettet mot skriving av ord med ikke-lydrett stavemåte. Poenget med 

de ortografiske stavestrategiene, er å lære det spesielle stavemønsteret til ord med ikke-lydrett 

stavemåte. Den grunnleggende strategien i forhold til å bygge opp et ordforråd av ord med ikke-

lydrett stavemåte kaller Bråten (1994a) fonografemisk koding. Fonografemisk koding betyr at 

eleven blir veiledet i forhold til å uttale ordene nøye i overensstemmelse med stavemåten i ikke-

lydrette ord. Ordet "krigsskip" leses som k-r-i-g-s-s-k-i-p og dermed i strid med den normale uttalen 

av ordet som er /kriksskip/. Staveuttale av ord med ikke-lydrett stavemåte vil hjelpe eleven til å få 

nøyaktig kunnskap om bokstavenes rekkefølge i de ikke-lydrette ordene. Når disse strategiene er 

på plass kan man gå videre med: 

Regelstaving:  

Regelstaving er en strategi som kan læres etter at eleven har lært stavemåten til flere ord med 

ikke-lydrett stavemåte gjennom fonografemisk koding. Eleven bør da få opplæring i staveregler 

som baserer seg på skriftspråkets fonologiske prinsipp. For eksempel at ord får dobbel konsonant 

etter kort vokal, at /æ/-lyd foran r og annen konsonant skrives og andre tilsvarende staveregler. 

Staving på bakgrunn av morfemkunnskap kan lette skrivingen av ord med ikke-lydrett stavemåte 

hvor det kommer mange konsonanter etter hverandre. Prinsippet er at rotmorfemet på norsk alltid 

har staveprioritet selv om lydene forandrer seg ved ordbøying. Eksempel: Ordet "lavt" hvor 

bøyningen av ordet gjør at uttalen går fra /v/ til /f/. Staving på bakgrunn av morfemkunnskap krever 

god og dyp innsikt i regelmessigheter i skriftspråket, og vil i de fleste tilfeller være svært vanskelig 

for elever som sliter med lesing og skriving.  

 



 80 

Prosessorientert skriving:  

Prosessorientert skriving er helhetsorientert og tar utgangspunkt at skriving ikke er en lineær 

virksomhet, men at utformingen av gode tekster vokser fram gjennom egne omskrivinger og 

forbedringer. Læreren må gi eleven innsikt i at en god tekst skapes gjennom stadig endring av 

teksten. PC gir store muligheter for å endre teksten underveis. Elevene bør derfor arbeide aktivt 

med PC i prosessorientert skriving. Fordi elever som sliter med lesing og skriving kan utvikle lite 

hensiktsmessige skrivestrategier, vil de antakelig profittere på at klassen kommer i gang med 

prosessorientert skriving tidlig i lese- og skriveopplæringen.  

Prosessorientert skriving kan karakteriseres som en skapende virksomhet som skrider fram 

gjennom fem deler eller stadier (Dysthe 1999): 

 Førskriving  

 Utkast  

 Revidering  

 Tekstskriving  

 Evaluering  

Førskriving  

Det første stadiet innebærer at lærer/spesialpedagog hjelper eleven til å reflektere over hva han 

skal skrive. Her kan læreren velge å instruere eleven i ulike strategier for idémyldring som; 

diskusjon om tema med andre elever, notere stikkord under lesing, bruke "Post-it lapper", tegning 

av tankekart og assosiasjoner over tema. 

Utkast  

Eleven benytter notatene fra førskriving som et grunnlag for utarbeidelse av utkast. Her kan det 

være nyttig at eleven har ulike maler for hvordan teksten kan utarbeides. Elev og lærer kan 

diskutere hvilken form en tekst må ha for å uttrykke en bestemt tankerekke, følelse eller idé. 

Eleven må oppleve at det stilles andre krav til en tekst som skal skildre en hendelse, enn til en 

tekst som skal vise læreren hvor mye eleven har fått med seg av KRL-undervisningen. 

Revidering  

Under tredje stadie i den prosessorienterte skrivingen, revidering, kan elev og lærer fokusere på 

delene i teksten. I denne fasen arbeider eleven både med overordnede spørsmål (som: Hva er en 

setning? Hva er en god setning?) og med detaljer (som: tegnsetting). 

Tekstskriving  

Revideringen av utkastene danner et utgangspunkt for skriving av selve teksten. Skrivingen kan 

skje både med støtte og veiledning fra lærer og som selvstendig skrivearbeid. 

Evaluering  

Evaluering av skrivearbeidet bør skje kontinuerlig i skriveprosessen. Eleven bør da vurdere sitt 

eget skriftlige arbeide sammen med en kompetent voksen (Lærer eller forelder). I denne fasen av 

skriveprosessen bør en også fokusere på problemområder innenfor det å stave riktig.  

 

Det er viktig at læreren hjelper eleven med å avgrense læringsoppgavene slik at hun kun fokuserer 

på ett problemområde om gangen. Eleven bør benytte fonografemisk koding for å bygge opp en 

kunnskapsbasis for hvordan ikke-lydrette ord skrives. Når eleven kan skrive en del ikke-lydrette ord 

korrekt, kan tiden være inne for å rette oppmerksomheten mot ulike staveregler. Det er da fornuftig 

å arbeide med en staveregel om gangen. For mange kan det ta tid, ofte flere år, før de behersker 

lydrett staving fullkomment og kan ta i bruk ikke-lydrett staving; selv med kompetent og intensiv 

oppfølging.  (kilde: www.elevsiden.no ) 

  

http://www.elevsiden.no/
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Begreper 
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Hva er begreper? 
Et begrep er en abstrakt og universell idè om 

felleselementer ved en gruppe av objekter 

(gjenstander, hendelser, situasjoner) som ellers har 

visse individuelle trekk. 

Et ord er ikke det samme som et begrep, og det er 

meget viktig å være oppmerksom på denne forskjellen. 

Et begrep er en abstraksjon, mens et ord er et symbol 

som representerer denne abstraksjonen. 

Begreper er abstrakte i den forstand at de ser bort fra 

forskjeller ved objektene som grupperes sammen. 

Begreper er universelle i den forstand at deres mening gjelder i like stor grad alle objektene de 

refererer til. 

Når vi tenker på eller snakker om noe, bruker vi begreper. Det er begrepet «hund» vi tenker på når 

vi sier at «hunden bjeffer», det er begrepet «menneske» vi tenker på når vi sier at «mennesket har 

evnen til rasjonell tenkning». Alle begrepene er som sagt universelle - de omfatter alle ting av den 

typen vi tenker på. (Begreper omtales derfor også iblant som universalier.) Sier vi «hunden har fire 

ben» mener vi alle hunder, sier vi at «mennesket har evnen til rasjonell tenkning» mener vi alle 

mennesker, osv. Hver ting som et begrep refererer til sies å være en referent. Hvert enkelt 

menneske er en referent til begrepet «menneske», hver enkelt hund er en referent til begrepet 

«hund» osv. 

”Begrepsutvikling henger nøye sammen med den kognitive utviklingen”( Lyster 2005 s. 42) Det er 

viktig at barn lærer begreper som går ut over det konkrete stadiet og over i den abstrakte 

tenkningen. Elever vil etter hvert når de kommer opp i klassetrinnene få problemer å tilegne seg 

stoff hvis de ikke har utviklet begreper utover det konkrete stadium. Det er veldig viktig at en starter 

med konkreter og gradvis beveger seg over til det abstrakte.  

Hvis en spør et barn om: hvordan tenkte du her? når de gjør en oppgave, vil mange barn faktisk 

mangle ord for å formulere hva de har tenkt. Barnet vil her kanskje bruke ord de kjenner til og som 

de tror at den som spør vil høre, noe som ikke alltid behøver å være identisk med hva de har tenkt. 

Andre barn vil bare trekke på skuldrene og si at de ikke vet og håper at en vil la dem være i fred. 

Selv om eleven klarer en oppgave kan de ha vanskeligheter med å beskrive med ord hva de 

praktisk har gjort, fordi de ikke er vant til å beskrive hva de gjør. Det er allikevel viktig å kunne sette 

ord på hva en gjør for da vil en også oppnå en forståelse for det en gjør (Malmer og Adler, 1998).  

 

”God språkutvikling 

anses som grunnmuren 

for etterfølgende 

utviklingsmuligheter i vid 

forstand”. 
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Hva er begrepsutvikling? 
Uttrykket begrepsutvikling brukes om den prosessen der barna gradvis utvikler forståelsen for hva 

ordene betyr og hva de refererer til. Begrepsutvikling blir brukt synonymt med uttrykket semantisk 

utvikling. 

 

 

Begrepsutviklingen er en vesentlig del av språkutviklingen til barn. Vi vet at en god språkutvikling 

er vensentlig for sosial utvikling og utvikling av gode leseferdigheter, som igjen representerer en 

nøkkelrolle for å komme i en positiv utviklingsspiral. Derfor blir det viktig å sikre en best mulig 

språkopplæring og begynneropplæring i lesing for alle barn. 

Begrepsdannelsen bidrar til å organisere, klassifisere og kategorisere objekter i vår verden. Det er 

viktig å huske at begreper er bærere av meining framfor å være skapere av mening. Det er fordi 

begreper er bærere av mening at det går an å uttrykke dem på forskjellige språk – begrepet hund 

kan for eksempel uttrykkes ”Dog ”på engelsk og ”kutta” på urdu. Forskjellige ord på 

forskjellige språk har samme begrepsmessig innhold. 

Relasjoner mellom begreper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barnet viser 

interesse for 

gjenstander 

4-5 mnd. 

alder 

barnet 

begynner å 

bruke de første 

ordene som 

symbol 

rundt 1år 

å navngi er en 

av de mest 

brukte språk-

handlingene 

(ordsamler-

årene) 

1-2år 

Synonymer 

(begreper som er ensbetydende) 

glad = lykkelig 

 

Eksempel: 

Det å være glad er å være 

lykkelig. Det å være lykkelig er å 

være glad. 

Antonymer 

(begreper som har motsatt 

betydning) 

lever = ikke død 

 

Eksempel: 

Hvis den lever kan den ikke 

være død. 

 

Inkompatibler 

(begreper som er uforenlige 

med hverandre) 

glad # trist 

 

Eksempel: 

Hvis hun er glad kan hun ikke 

være trist. 

Hyponymer 

(begreper som er underordnet 

et overordnet begrep) 

glad, trist = følelser 

 

Eksempel: 

Både glad og trist er følelser. 
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Begrepsundervisningen 
Det er gjort mange studier om viktigheten av arbeid med begreper i skolen. Jørgen Frost har 

utviklet språkleker som et ledd i å fokusere på utvikling av barnas språklige bevissthet. Magne 

Nyborg er en av de fremste forskerne vi har her i landet som har satt begrepsundervisningen i 

system. Vi har hentet en del fra hans tenking, i forbindelse med arbeid med begreper i skolen. 

Kommunen fokuserer på at barna allerede i barnehagen skal kjenne til sentrale begreper man skal 

jobbe videre med på skolen. Barna skal på denne måten bli hjulpet til å rette sin oppmerksomhet 

mot delvise likheter og delvise forskjeller – hva ulike objekter i et variert materiell (og hendelser) er 

like i på tvers av de ulikhetene de representerer. 

Begrepsundervisningens tre 

faser 

FASE 1: Selektiv assosiasjon el ler 

assosiasjonslæring  

Når en underviser barn i trekantet form 

som betegnelse for henholdsvis begrep 

og begrepssystem, begynner en med at 

barnet får se, kjenne på og samtale om 

trekantede former av ulike størrelser og 

med ulike farger etc. Sanseerfaringene 

om trekantethet (den delvise likheten 

mellom formene) som de tilegner seg 

gjennom disse aktivitetene, blir så 

navnsatt gjentatte ganger i dialogen som 

trekantet form både av læreren som 

modell og av barna. 

I tilknytning til dette arbeidet får barna 

også anledning til f.eks. å tegne, male, klippe og lage trekantede former på forskjellig vis, også 

f.eks. ved at flere barn i et samarbeid danner trekantede former med kroppene sine. Mulighetene 

er mange både ute eller inne, og i de ulike fagene/fagområdene. 

FASE 2: Selektiv diskriminasjon el ler forskjel lslæring  

Videre i undervisningsforløpet får barna i oppgave å peke ut trekantede former i ”konkurranse” 

med andre former, slik at en skal sikre seg at barn virkelig skiller trekantede former fra andre 

former. Først gjøres dette ved en enkelt sammenligning mellom former plassert nært hverandre, så 

i mer åpne oppgaver innenfor det som romlig kan sees av barna. Til slutt i denne fasen utfordres 

barna til å fortelle om trekantete former som de vet om hjemme eller som de kjenner til fra andre 

steder. 

FASE 3: Selektiv generalisering el ler språklig bevisstgjort l ikhetsoppdagelse  

For å forsikre seg om at barna virkelig har rettet sin oppmerksomhet mot trekantethet under 

begrepsundervisninga, viser læreren fram objekter, tegninger eller bilder som er forskjellige i farge, 

størrelse, stoffart m.m., men som er like i at de har trekantet form. Samtidig spør han om barna 

kan fortelle hva de presenterte objektene er like i. På forhånd har barna selvfølgelig lært å skille 

mellom begrepene bak uttrykkene helt like og det å være like i noe, altså delvis likhet. Hvis barna 

nå kan uttrykke (at de har oppdaget) at objektene er like i at de har trekantet form, kan vi være 

ganske sikre på at de har lært begrepet og begrepssystemet ”trekantet form” på en språklig 

bevisstgjort og generalisert måte. (kilde: Statped Nord, Strategi for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring 

(BU))  

Selektiv 

assosiasjon : 

assosiasjons-

læring 

Selektiv diskriminasjon: 

forskjellslæring 

Selektiv 

generalisering: 

språklig 

bevvistgjort 

likehets-

oppdagelse 
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Arbeid med begreper 
 
Innlæringen av begrepssystemene og aktuelle begreper 
fordeles mellom barnehagen og over især de to første årene 

i grunnskolen. I ressurspermen finner dere ideer til selvlaget 

utstyr for begrepsundervisningen og ideer til hvordan man 

kan organisere innlæringen. Det er viktig å presisere at 

innlæringen av begrepene ikke trenger skje i den 

rekkefølgen de er oppsatt under, men at man passer på å gå 

tilbake dersom man hopper over noen av de opplistede 

begrepene. På denne måten vil vi forsøke å ivareta den 

begrepsundervisningen som skal finne sted i henholdsvis 

barnehagen, på 1.–2. årstrinn i skolen og ev. videre.  

Begrepsundervisningen slutter ikke etter de 2.trinn. Det er nødvendig å repetere begreper jevnlig 

og bygge på begrepene etter hvert som de blir eldre. Dette er naturlig at gjøres i sammenheng 

med temaer og emner som er relevante for de ulike trinnene. Arbeide med en del læringsstrategier 

er med på å utvikle begrepene til barna. 

Hvem bør delta?  

Ikke alle barn har like stort behov for å delta i alle situasjonene i den grunnleggende 

begrepsundervisninga. Det er likevel viktig at de er med i de innledende situasjonene i fase 1: 

Selektiv assosiasjonsfase, slik at de får anledning til å tilegne seg sansebaserte erfaringer og navn 

for begrepssystemer og aktuelle begreper på samme måte som de øvrige barna. På samme måte 

bør de delta i noen situasjoner innledningsvis i fase 2:Selektiv diskriminasjon og i fase 3: Selektiv 

generalisering. Det blir opp til lærer å utøve godt skjønn mht hvilke barn som fungerer så høyt 

språklig at de bare har behov for redusert deltakelse i begrepsundervisingen. 

Barn med språk- og lærevansker og minoritetsspråklige  

Det er viktig å være oppmerksom på at barn med språk- og lærevansker og/eller andre spesielle 

behov, samt minoritetsspråklige. Det bør derfor gis et forsterket og lærevanskereduserende 

begrepsundervisningstilbud utover det som i det etterfølgende foreskrives som et forebyggende 

tiltak.  

Organisering i  barnehagen og på skolen  

Arbeid med begreper er noe man hele tiden gjør i de daglige situasjonene i barnehagen. I tillegg er 

det lurt å organisere innlæringen mer strukturert fra 4-5års alder i mindre grupper 2-3 ganger i uka. 

På dette nivået blir det viktig å legge opp tiltaket så lekepreget og konkret som mulig og 

gjennomføre det i ulike omgivelser og situasjoner 

Det er viktig å være nøye med å anvende språket på en måte som fremmer læring av språklig 

bevisstgjorte begrepssystemer utover læring av enkeltbegreper (rund form, buet form, trekantet 

form i stedet for bare rund, buet, rettlinjet). Dette kan også gjøres i uformelle sammenhenger, hvor 

barna gis anledning til å gjøre seg sansebaserte erfaringer. 

I barnehagen er det spesielt viktig å fokusere på de to første fasene (Selektiv assosiasjonsfase og 

selektiv diskriminasjonsfase). Før barn vil kunne ha godt utbytte av situasjoner i 

begrepsopplæringens tredje fase, selektiv generalisering, må det gjøres et grundig forarbeid med å 

bevisstgjøre barna på innholdet i og forskjellen mellom begrepene ”helt like” og ”like i noe”. Se 

omtale av hvordan dette kan gjøres på ss. 26–30 i Basisbok for begynneropplæring i lesing… 

(Hansen, Koppen, Svendsen,2006). 
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Språkverksted 

Noen velger å organisere arbeid med ord og begreper etter modellen for språkverksted. Ulike 

læringsstrategier som tankekart, læresamtalen og begrepskart blir her brukt. For mer detaljert 

informasjon henviser vi til boka ”En veileder om begrepslæring” av Olaug Sæverud med flere. 

Første fase: INNHOLD/ HVA BETYR ORDET?  

Ordkunnskap/semantikk  Aktiviteter/forslag t i l  arbeidsmåter  
Ordet blir presentert 

 

 

Hva tenker du at ordet betyr? 

Hva kan ordet bety i denne 
sammenhengen? 

 Få frem assosiasjoner knyttet til et ord eller begrep.  

 ORDPLAKAT og/eller uthevet i TEKST 

 Ordet/begrepet illustreres med konkreter, bilder, 
skisser, ting med mer. 

 Forkunnskap settes inn i et felles tankekart på tavle, 
flippover, smartboard eller lignende. Gjerne ved bruk 
av overbegreper.  Eks. ”bussjåfør” har for eksempel 
overbegrepet ”yrke”. 

 Idemyldring, trutaking, alle deltar, lærer veileder 

Andre fase: FORM 

Kunnskap om ordets 
lydstruktur  

Aktiviteter/forslag t i l  arbeidsmåter  

Sammensatte ord 

Stavelser 

Lyder 

Vokaler og konsonanter 

Grunnform og bøyningsmønster 

Meningsbærende enheter i ordet 
m.m. 

 

Til disse oppgavene finnes det mange innfallsvinkler som kan 
brukes som støtte/struktur ut i fra alder og utvikling. 

for eksempel 

 Språkleker, rim og rytme 

 Samtale/drøfting om ordets lydstruktur 

 Finne vokaler 

 Sammensatte ord 

 Ord i ord 

 Lage nye ord 

 Små eller stor bokstaver 

 Grunnform og bøyningsmønster 

 Luketekst 

 Synonymer/antonymer 

Tredje fase: BRUK/OPPSUMMERING  

Kunnskap om ordets 
lydstruktur  

Aktiviteter/forslag t i l  arbeidsmåter  

Hva har vi lært om 
ordet/begrepet? 

Hvordan ville vi forklart 
ordet/begrepet nå? 

Hvordan bruke ordet i ulike 
sammenhenger? 

Samordning av ordets form, 
innhold og bruk. 

 Eleven kan arbeide i par 

 Hvordan står ordet/begrepet forklart i leksikon, ordbok 
eller på internett? 

 Bruke ordet i spørsmål og svar til hverandre. 

 Forklare ordet for hverandre; form og innhold, over- og 
underbegreper, synonymer og antonymer m.m. 

 Bruke ordet/begrepet i lek og spill. For eksempel 
ordkort, bingo, lotto osv. 

 Oppsummere i felleskap i et ord/begrepskart. Elevene 
kan skrive ordet i sin egen ordbok/begrepsbok. 
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Forpliktende plan for arbeid med begrepssystemer 
og ord for begreper 

Ord for begreps-
systemer 

Instutisjon
/ årstrinn  

Ord for begreper  Forslag ti l  utstyr og 
aktiviteter  

 
1. FARGER 
  

Barnehagen 

Rød, blå, grønn, gul, brun, 
svart, hvit 

 Tegneark, fargeblyanter 
m.m. 

 Farger inne og i naturen –
fargeforandringer etter 
årstider. 

1.-2. trinn 

Innlæring av flere farger som 
for eksempel rosa, fiolett og 
oransje, samt repetisjon i 
naturlige situasjoner. 

 Fargeblandinger – legge 
merke til hvordan farger 
forandrer seg. 

 

2.FORM 

Barnehagen Rettlinjet, rund, bue, trekant, 
firkant, terning,kule. 

 Ulikt materiell/former ute 
og inne. 

1.-2.trinn 

Innlæring av sirkel-, oval-, 
kjegle- og sylinder form m.fl., 
samt repetisjon i naturlige 
sammenhenger ved bruk, 
eller ev. ved bruk av 
nyborgmodellen 

 Bokstav- og 
tallbeskrivende 
formbegreper repeteres, 
bl.a. i forb. med lese- , 
skrive- og 
matematikkopplæringa. 

 

3.STILLING 

Barnehagen Vannrett, loddrett, skrå, 
sittende, stående, liggende, 
bøyd m.fl.. 

 Lodd i snor (loddrett) 

 Gjennomsiktig flaske med 
farget vann (vannrett) 

1.-2.trinn Vannrett, loddrett, skrå 

Repetisjon av øvrige 
begreper ved bruk i naturlige 
situasjoner 

 Repeteres i forbindelse 
med bokstavinnlæringen. 

 

4. PLASS I ROMLIG 
SAMMEN-HENG 

OG 

PLASS I 
HENDELSER/ 
TIDSREKKE-FØLGER 

Barnehagen Plass på, under, over, 
mellom noe, foran og 
etter/bak, først, sist. 

 Bruke kroppen til å øve 
begrepene. 

 Bruke figurer eller 
illustrasjoner 

 Be barna tegne ting etter 
begrepene 

1.-2.trinn Plass på, under, over, først, 
etter i ei rekke (både konkret 
romlig rekke og 
tidsrekkefølge), ved siden av, 
til venstre for-, til høyre for 
noe. 

 Repeteres bl.a. i forb. 
med lese- og 
skriveopplæringen og 
matteopplæringa. 

 
5. STØRRELSE 

Barnehagen Stor-, liten-, (større enn, 
mindre enn, størst, minst), 
høyde- og lengde. 

 Ting med ulik størrelse; 
høyde og lengde. 

1.-2.trinn Repetisjon av 
størrelsesbegreper som 
angår høyde og lengde, samt 
innføring av 
størrelsesbegreper som 
angår bredde og dybde. 

 Særlig høyde og lengde 
er aktuelle for 
beskrivelser av bokstaver 
og tall. 

 Måle ulike ting 
(matematikk) 
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Ord for begreps-
systemer 

Instutisjon
/ årstrinn  

Ord for begreper  Forslag ti l  utstyr og 
aktiviteter  

 
6. RETNING Barnehagen 

Nedover, oppover, fra høyre 
mot venstre, fra venstre mot 
høyre. 

 Skattejakt 

 Bruke begrepene i det 
daglige 

1.-2.trinn 

Rep. av begreper samt 
innføring av flere nye som 
fremover, bakover, langs 
noe, innover, utover, inn i,ut 
av, henimot, bort fra. 
Himmelretninger: i retning 
sør/nord, øst/vest. 

 Oppover/nedover/fra 
venstre mot høyre/fra 
høyre mot venstre 
repeteres i forbindelse 
med lese- , 
skriveopplæringen  og 
matematikkopplæringen, 
viktige bl.a. for bokstav og 
tallskriving. 

 Se på kart 

 

7. ANTALL 

Barnehagen (Mengde) Stort/lite antall i 
mengder/grupper. 

Antallene 1, 2, 3 (ev. større 
antall/flere) i mengder 
(antallet finner vi ved å telle 
og antallet kan angis med 
tallsymboler). 

Forandring av antall i 
mengder: 

Å gjøre antallet større, (å 
legge til, å plusse) en større, 
to større ev. flere større. 

Å gjøre antallet mindre (å ta 
bort, å trekke fra), en mindre, 
to mindre. ev. flere mindre 

 Mengde undervises som 
eget begrep. 

 Telle  

 Viktig også å øve 
telleferdighet på rams, 
f.eks. i forb. med 
fortellinga av eventyr 
som: De tre bukkene 
Bruse og Geitekillingen 
som kunne telle til ti m.fl.. 

 Bruke konkreter til å legge 
til flere, eller trekke fra 
(færre) 

 Hvor er det flest, færrest 
osv. 

 Telle hverandre, telle når 
man skal dekke på osv. 

1.-2.trinn Repetisjon av lærte 

begreper og videreutvikling 
av antallsbegreper. 

Forandring av antall i 

mengder: Å gjøre antallet 

større, (å legge til, å plusse) 
en større m. fl.. 

Å gjøre antallet mindre (å ta 
bort, å trekke fra), en mindre 
m. fl.. Det å kunne bestemme 
størrelsen av ulike antall i 
forhold til hverandre 
(større/mindre antall enn/like 
i antall). 

Ener og tier som begreper 

 Innføring av tall som 
symboler for antall (og 
etter hvert for 
plasseringer i rekkefølger, 
nr. 1, nr. 2, nr. 3, etc.). 
symboler for 
regneoperasjoner (+, 
-) og forholdsymboler 

 

 Gjøre praktiske oppgaver 
i forhold til læreverket 
man bruker på 1.trinn 
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Ord for 
begrepssystemer  

Instutisjon/ 
årstrinn  

Ord for begreper  Forslag ti l  utstyr og 
aktiviteter  

 

8. LYD/SPRÅKLYD 

Barnehagen Begrepet ”lyd” (i sin 
alminnelighet): Sterke, 
svake, dype, høye lyder. 

Lyder i naturen; dyrelyder, 
fuglesang, vindsus m.m. 

Begrepet ”språklyd” i talte 
ord. Bestemme språklyder på 
plass først i ord. 

 Bruke språkleker ofte. 
Fokus på aktiviteter som 
er med på å utvikle 
barnas språklige 
bevissthet. 

 Lytte til ulike lyder i 
miljøet vårt 

 Sansene våre: høre 

1.-2.trinn Ev. repetisjon og 
videreutvikling i naturlige 
situasjoner. Utvikle 
bevissthet om at språklyder i 
talte ord symboliseres med 
bokstaver. 

Lære å bestemme 
språklyden på plass først og 
plass etter i talte ord. 

Bli bevisstgjort på at 

sammenlesing innebærer at 
”vi må lese språklydene uten 
å stoppe mellom disse for å 
høre hvilket ord det blir.” 

 På disse årstrinnene 
foregår den formelle 
undervisninga og læringa 
av lyd/uttale - 
bokstavforbindelser. 

 Følge en strukturert plan 
med bokstavinnlæringen, 
jfr. læreveiledning til 
leseverket.  

 Bruke språkleker som en 
aktiv del av 
undervisningen for å 
styrke den språklige 
bevisstheten. 

 
9.VEKT 
 

Barnehagen 

 
Stor (tung),og liten (lett) vekt 
i forhold til noe annet, som f. 
eks. en blyant og et 
malerskrin m.m. 
Veiing av objekter. 
Kg som vektenhet (ulike kilo-
pakker presenteres) 

 La barna sammenligne to 
og to objekter – ting som 
har stor og liten vekt i 
forhold til hverandre. Legg 
også til rette for at barna 
skal oppdage og gi uttrykk 
for at det ikke trenger å 
være noen sammenheng 
mellom størrelse og vekt 
(f. eks. et lite blylodd sml. 
med et garnnøste). 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som f. eks. 
kg, hg, g. Veiinger og 
forholdsvurderinger. 
 

 Kombineres med 
opplæringen i 
matematikk. 

 Kombineres med arbeidet 
med rommål. Størrelse og 
vekt sett i sammenheng… 

 Veiing på badevekt for å 
finne sin egen vekt. 

 

10. MØNSTER 

Barnehagen Stripet, rutet, prikket, 
blomstret. 

 Stoffer i ulike mønster. 

 Fargelegge mønster. 

1.-2.trinn Ev. repetisjon og 
videreutvikling i naturlige 
situasjoner. 

 Lage egne mønster 

 Finne mønster i blader, 
nature osv. 
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Ord for 
begrepssystemer  

Instutisjon/ 
årstrinn  

Ord for begreper  Forslag ti l  utstyr og 
aktiviteter  

 

11. FORANDRING 
Barnehagen 

I farge, form, stilling, 
plass, retning, tid/årstid, 
døgnets deler, temperatur 
osv. 

 Utforske naturen og 
årstidene  

 Koke vann, fryse vann… 

1.2-årstrinn 

Repetisjon av forandring i 
farge, i form, i stilling, i plass, 
retning 

 Måle et tre som vokser 

 Se på endringer ved å 
speilvede (bruke speil) 

 

12.TEMPERATUR Barnehagen 

Kald//lav temperatur 
Varm/høy temperatur i 
forhold til noe. 
(varmegarder/kuldegrader) 
Kjølig, iskald, kokvarm, 
lunken  

 Vann med ulik temperatur 

 Følge med på 
gradestokken 

 Sansene våres: føle kulde 
og varme 

1.2-årstrinn 

 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper. 
Varmegrader og kuldegrader: 
bestemme antall grader 
celsius. 

 Gradestokk 

 Observere variasjon i 
temperatur gjennom året 

 Gjøre forsøk, hvor kaldt 
må det være før vann 
fryser. 

Hvor varmt må det være før 
vann koker 

 

13.STOFFARTER 

Barnehagen  
Tre, papir, plast, glass, 
tøy, skinn, metall. 

 Utforske ting av glass, 

 metall, plast, tre, 

 papir etc. 

1.-2.trinn Repetisjon i naturlige 
situasjoner og 
undervisning av flere 
begreper, for eksempel ulike 
typer metaller. 

 Hav bruker man ulike 
stoffer til i hverdagen? 

 Sortering av søppel 

 

14. FUNKSJONER 
(HVA KAN TING 
BRUKES TIL?) 

Barnehagen Personalet snakker om ulike 
funksjoner i hverdagslivet. 
Hva ting kan brukes til: 
brukes til å tegne med, drikke 
av, leke med, sitte på, spise 
med etc. 

 Kopp, glass, leker, blyant, 
kniv og gaffel med mer.. 

1.-2.trinn Repetere tings funksjon i 
naturlige situasjoner 

 

 

15.OVERFLATE 

Barnehagen Glatt, ru, matt, blank  Ting laget av tre, 

 lær, papir, plast etc. 

 Sansene våre: føle 

1.-2.trinn Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper, for 
eksempel slipt, pusset, malt, 
lakkert m. fl.. 

 Sansene våre: føle 

 Lage noe i tre hvor man 
må slipe/pusse og 
male/lakkere. 

 Lete etter ulike 
overflatestrukturer i 
nærmiljøet 
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Ord for 
begrepssystemer  

Instutisjon/ 
årstrinn  

Ord for begreper  Forslag ti l  utstyr og 
aktiviteter  

 

16.STOFF-
EGENSKAPER 

Barnehagen 

Tungt, lett, bløtt, hardt, 
knuselig, flytende. 

 Bomull, metall, 
plastelina, trepinner 
etc. 

1.-2.trinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som for 
eksempel fast, elastisk, 
uelastisk, seigt, 
gjennomsiktig m.fl.. 

  

 

17. SMAK 
Barnehagen 

Sur, søt, salt smak, 
eplesmak, appelsinsmak. 

 Smake på ulike matvarer 

 Hva synes barna smaker 
vondt, hvorfor? 

 Hva synes barna smaker 
godt, hvorfor? 

 Sansene våres: smak 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som f. eks. 
bitter, kjøttsmak, sitronsmak 
m.fl.. 

 Kan kombineres med 
temaer: eks høst (bær, 
grønnsaker osv. )  

 Sansene våres: smak 

 

 

17.LUKT Barnehagen 

God/vond lukt, lukter i 
naturen, matlukt av ulike 
slag, fruktlukter av ulike 
slag (appelsinlukt, eplelukt 
m.fl.). 

 Mat med ulike lukter. 

 Sansene våres: lukt 

 Bruk av nærmiljøet. 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper 
som f. eks. bensinlukt, lukt av 
tre-ting, lukt av råtne planter 
m.m. 

 Bruk av nærmiljøet. 

 Sansene våres: lukt 

 

18.TID 

Barnehagen 

 
Dag, natt, morgen, kveld, 
årstider: Sommer, høst, 
vinter, vår 

 Tidsbegrepet er vanskelig 
å forstå som liten. 

 Hva gjør at det er dag, 
natt? Hva er morgen og 
kveld? Hva gjør barna til 
de ulike tidene. 

 Følge for eksempel ett tre 
gjennom årstidene, hva 
skjer?  

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som for 
eksempel døgn (ord for 
deler av døgnet) uke, 
månedene, år, nåtid, fortid, 
fremtid. Klokka 

 Tidsbegreper er vankelig 
å forstå som liten. Hvor 
lenge er ett minutt? En 
time? En dag? osv.. 

 Lære om klokka, timer og 
minutter (matematikk). 
Fokusere på klokka ved 
bytte av aktivitter.  
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Ord for 
begrepssystemer  

Instutisjon/ 
årstrinn  

Ord for begreper  Forslag ti l  utstyr og 
aktiviteter  

 

20.FART 

Barnehagen 

Stor, liten, (større, 
mindre,størst, minst) fart 

 Bruke lekebiler 

 Lage skihopp i snøen og 
bruke ulike ting, eks. 
flasker og skihoppere, 
Hva går fortest?  

 Gjøre fysiske aktiviteter, 
går det fortest å gå/løpe, 
hinke/hoppe osv. 

1.2-årstrinn 

Repetisjon i naturlige 
situasjoner og undervisning 
av flere begreper som f. eks. 
økende fart (aksel.), 
avtagende/minkende fart 
(retard.). 

 

 

21.VERDI 

Barnehagen 
Rett-galt vurderinger, 
pengeverdi. 

 

1.-2.årstrinn 

Rep. av rett-galt vurderinger, 
pengeverdi. 
Gjenkjenne de norske 
sedlene og myntene,  
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Nyttige ressurser i arbeidet med begreper: 

BØKER 

 Basisbok i begynneropplæring i lesing (hansen, Knoppen, 

Svensen, 2006) 

 Tusen tegn å tenke på (ASK-loftet) 

 Tusen ting å tenke på (ASK-loftet) 

 www.pedverket.no (les mer om BU-modellen) 

 Temahefte om språkstimulering i barnehagen (UDIR) 

 Temahefte om antall, rom og form i barnehagen (UDIR) 

 Temahefte om natur og miljø (UDIR)  

 Barn oppdager matematikk, Olof Magne  

 Matematikk for små – inspirasjon for store, Caspar Forlag AS 

 En veileder om begrepslæring (bestilles på www.statped.no)  

 Med språket som døråpner – om språkstimulering av 

minoritetsspråklige barn (DVD) sorlandet@statped.no 

 Mine tegn: BABYBOKA (bok og DVD) kan bestilles på sorlandet@statped.no 

SPRÅKLEKER 

 Språksprell i barnehagen - Gyldendal 

 Språksprell i skolen – Gyldendal 

SPILL OG SPRÅKPAKKER 

 Begrepslotto: ANNA 

 LØKO 

 Språkkista – GAN forlag (språkpakke til barnehagen eller 

barn med spesiell behov på barneskolen) 

 www.amajo.no – stimulering og aktivitet (bestille utstyr) 

 www.okani.no – språkstimulering, bestilling av utstyr  

KARTLEGGING 

 Askeladden språkscreeningtest for førskolebarn, 

bestilles: olasveen@broadpark.no 

 Alle med – InfoVest forlag (et observasjonsmateriell som 

er tenkt brukt på alle barn i barnehagen) 

 Språk 5-6 ( www.statped.no ) – screeningtest for barn med språkvansker 

 Språk 6-16 ( www.statped.no ) - en screeningtest av språkvansker, for barn og ungdom i 

aldersgruppene 6 til 16 år. 

ANNET 
www.bokstavkongen.no  
www.karinwest.no     

www.laererhjelp.no 

www.bsnordli.no  

www.statped.no og www.bredtvedt.no  

  

http://www.pedverket.no/
http://www.statped.no/
mailto:sorlandet@statped.no
mailto:sorlandet@statped.no
http://www.amajo.no/
http://www.okani.no/
mailto:olasveen@broadpark.no
http://www.statped.no/
http://www.statped.no/
http://www.bokstavkongen.no/
http://www.karinwest.no/
http://www.laererhjelp.no/
http://www.bsnordli.no/
http://www.statped.no/
http://www.bredtvedt.no/
http://www.tks2.no/ask/wp-content/uploads/2010/08/tusen_ting_a_tenke_pa_bok.jpg
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Kartlegging, 
observasjon og 

vurdering 

 

 
Bilde: www.lesesenteret.no 

 

  

Mestrer  - 

mestrer ikke 

http://www.lesesenteret.no/
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Kartlegging, observasjon og vurdering 
 

Skal elever få tilpasset opplæring blir dette kun en realitet når læreren har tilstrekkelig kunnskap 

om eleven. Kommunen har derfor sett på kartleggingsrutinene og utarbeidet et eget system for 

kartlegging, observasjon og vurdering som skoler og lærere plikter å følge. Vi henviser derfor til 

denne planen i forbindelse med kartlegging av språkutvikling, leseutvikling og skriveutvikling.  

Elevens behov  

Eleven eller foreldrene til eleven kan henvise til PPT eller kontakte skolen dersom 

opplæringstilbudet ikke er godt nok tilpasset. Klasseforstander melder sin bekymring for elevens 

utbytte av opplæringen til rektor, som avgjør om saken er aktuell for drøftelser i skolens 

ressursteam eller spesialpedagogiske team. Disse teamene bør ha en sentral rolle i arbeidet med 

gjennomgang av enkeltsaker og igangsetting av tiltak før eventuell henvisning til PPT. 

Skolens ansvar  

Skolen skal følge de kartleggingsrutinene som er beskrevet i ”System for kartlegging, 

dokumentasjon og vurdering”. Noen på skolen bør ha et særlig ansvar for 

kartleggingskompetanse, som lærerne kan støtte seg til. For eksempel en spesialpedagogisk 

koordinator. 

Lærerens ansvar  

Må ha rutiner for kartlegging, observasjon og vurdering i forhold til faglige, personlige og sosiale 

vansker hos elevene som har noe å si for opplæringen. Lærene kan bruke normerte prøver som 

måler elevenes nivå innenfor sentrale skoleferdigheter, for eksempel lesing og skriving og 

matematikk, strukturert observasjon av klasseromsmiljø, eller samtaler og informasjonsinnhenting. 

Utviklingssamtaler skal gjennomføres to ganger i året med fokus på faglig og sosial utvikling. 

Læreren skal sørge for en god dialog med hjem og elev. 

 

Tiltak iverksettes  

Opplæringsloven § 1-2, femte ledd (formålsparagrafen) sier at: Opplæringa skal tilpassast evnene 

og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Dette innebærer at skolen 

må sette inn tiltak for å tilpasse opplæringen før den kan vurdere om det er behov for 

spesialundervisning. Tiltak utformes i samarbeid med eleven og de foresatte. Tiltak kan både rette 

seg mot innholdet i opplæringen, for eksempel ved at eleven får grunnleggende lese- og 

skriveopplæring eller tilpasset arbeidsplan, eller mot endrede organiseringsformer, som lesekurs i 

små grupper, tolærersystem m.m. Det er viktig at skolen i denne fasen, selv om det gjøres bort 

valg, sørger for at opplæringen fortsatt retter seg mot felles mål for fagene og hovedmomentene. 

Tiltakene bør iverksettes etter prinsippene for utprøvende undervisning og gradert støtte. 

Drøfting av ti ltak iverksatt  –  henvisning PPT  

Ressursteam/spes.ped koordinator vurderer i samarbeid med kontaktlærer, de iverksatte tiltakene 

og elevens utbytte av tilpasset opplæring. Dersom ressursteamet vurderer at skolen ikke kan 

hjelpe på lærevanskene til eleven innenfor det ordinære opplæringstilbudet, skriver skolen en 

pedagogisk rapport basert på kartleggingsarbeidet. Henvisning til PPT skjer i samarbeid med 

eleven og foreldrene til eleven. Pedagogisk rapport skal alltid vedlegges henvisningen.  

Dersom det blir vurdert at eleven har et forsvarlig opplæringstilbud, bør skolens kartlegging danne 

grunnlaget for planlegging av mål og innhold i videre tilpasset opplæring.  
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Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte i 
Tinn Kommune 

Forpliktende plan for kartlegging, observasjon og screening på barneskolene i  
Tinn Kommune:  

 
Årstrinn 

Måleverktøy 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dato: Registrering 

Kartlegging i lesing - 
udir 

          April/mai VOKAL 

Kartlegging i regning – 
udir 

          April/mai VOKAL 

Kartlegging i engelsk - 
udir 

        April/mai VOKAL 

Carlsten 
              

Uke 37 og 

uke 17  
VOKAL 

Ordkjedetesten 
            

Uke 37 og 

uke 17  
VOKAL 

Nasjonal prøve i 
regning 

        Nov. PAS 

Nasjonal prøve i lesing         Sep. PAS 

Nasjonal prøve i 
engelsk 

        Sep. PAS 

Begreper  
         

Høst/vår For lærerens 

eget bruk 

Utviklingssamtale 
skjema               

Høst/vår For lærerens 

eget bruk 

Elevundersøkelsen 
        

Innen 

30.april 
UDIR 

Foreldreundersøkelsen 
              

Innen 

30.april 
UDIR 

Lærerundersøkelsen 
              

Innen 

30.april 
UDIR 

Kontaktlærer er ansvarlig for at prøvene gjennomføres i det aktuelle tidsrom. 

Mer informasjon finner du i kommunens plan for kartlegging, observasjon og vurdering. 
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