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1. GRUNNLAGET FOR PLANEN 

Leseresultatene i Eidsvoll kommune har over tid vært lavere enn ønsket. Kommunen 

har tidligere hatt lesing som prioritert område, uten at dette har gitt ønsket effekt. 

Kommunens elever skårer fortsatt bra på de yngste trinnene, men på nasjonale 

prøver – både for 5., 8. og 9.trinn – skårer de under snittet, sammenlignet med andre 

kommuner i fylket og på landsbasis.  

Med en kommunal leseplan ønsker nå Eidsvoll kommune å sikre en helhetlig og god 

språk-, lese- og skriveopplæring for alle elevene i kommunen, som strekker seg fra 

barnehagen og ut grunnskolen. Gjennom felles satsning og systematisk arbeid på 

alle nivåer ønsker kommunen at elevenes leseresultater heves. For å lykkes, må alle 

parter, politikerne, skoleeiere, alle ansatte i barnehagene og skolene og foreldrene 

samarbeide for å gi språk-, lese- og skriveopplæringen høy prioritet. 

 

1.1. Forankring 

 

I juni 2010 kom det en forskningsrapport ”Språk, stimulans og læringslyst hele veien”, 

som er resultat av et FoU-prosjekt igangsatt og finansiert av KS og utført av NOVA i 

samarbeid med RMC (Rambøll Management Consulting). Bakgrunnen for prosjektet 

er St.meld.16 og at det der pekes på at tidlig og bred innsats i alle oppvekstfaser er 

viktig mot frafall i skolen. Rapporten konkluderer med at frafall er et sluttpunkt på en 

lang prosess. Årsakene til frafall er ofte sammensatte og kan ligge i ulike faser, 

gjerne tidlig i opplæringen og i overganger i ulike skoletrinn. Så tidlig innsats handler 

ikke bare om å iverksette tiltak tidlig i opplæringsløpet, men også om å igangsette 

tiltak tidlig i hver enkelt fase i opplæringen, særlig i de ulike overgangsfasene. 

Rapporten slår fast at det trengs helhetlige og langvarige tilnærminger til 

frafallsproblemet og iverksetting av tiltak i alle faser av utdanningsløpet. 

Den viktigste direkte årsaken til frafall er svake skoleprestasjoner i ungdomskolen 

som ofte faller sammen med lav motivasjon og manglende engasjement for læring, 

som igjen kan ha bakgrunn i tidlig sosialisering. Rapporten viser til at 

familiebakgrunn, spesielt foreldres utdanning, har stor betydning for hvordan barn 

lykkes i utdanningssystemet – fra førskolealder fram til videregående opplæring. 

Forskning viser at barn med høyt utdannede foreldre ofte har en læringsmessig 

fordel, allerede før skolestart, som kan forplante seg og forsterke seg oppover i 

opplæringsløpet. 
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Nyere forskning viser at språklig bevisstgjøring i barnehage og tidlig skolealder er 

forebyggende i forhold til vansker med lesing og skriving. Gjennom lek, uten krav om 

å lære å lese og skrive, får barna i barnehagen tilegne seg noen nøkkelferdigheter 

som gir lese- og skriveutviklingen et løft. Arbeid med språk i barnehagen må være 

systematisk arbeid via tilrettelagte, voksenstyrte aktiviteter (for eksempel 

samlingsstund eller smågrupper) og naturlige daglige situasjoner (for eksempel lek, 

måltider, påkledning osv.). Fokus på språk må gjennomsyre alle barnehagens 

aktiviteter.  

 

I stortingsmelding nr.16 har regjeringen vektlagt mulighetene som ligger i tidlig 

innsats. 

 

”Barn og unges læringsmuligheter må bygges opp stein på stein. Illustrasjonen i figur 

1.2 viser betydningen av at utdanningssystemet legger til rette for og sikrer at alle 

inkluderes i gode læreprosesser tidlig. Læringsmulighetene bygger blant annet på de 

ferdigheter og erfaringer individet har tilegnet seg tidligere i livet. Læring avler mer 

læring. Personer som ikke kommer inn i gode læringsprosesser, vil ha en økt risiko 

for å komme inn i en negativ utviklingsspiral (til høyre i figuren). 

Potensialet for å redusere sosial ulikhet gjennom å iverksette tiltak i småbarnsalderen 

er stort, og den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å tilby gode tiltak til barn som 

har behov for ekstra stimulering, er svært høy. Småbarnsalderen er en viktig periode 
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for utvikling av evnen til kommunikasjon, begrepsforståelse og ordforråd. Barn har en 

medfødt nysgjerrighet og motivasjon for læring som må støttes og videreutvikles 

gjennom hele opplæringsløpet. Forskning viser at barn som har god språkutvikling 

før skolestart, har bedre sosial utvikling og bedre leseutvikling på barnetrinnet enn 

barn med forsinket språkutvikling. Leseutviklingen påvirker motivasjonen, som igjen 

påvirker faglig læring.” 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/stmeld-nr-16-

2006-2007-/1.html?id=441396 

 

Alt dette støttes av resultatene fra PISA og PIRLS. De viser til at norske elever leser 

dårligere enn det er grunn til å forvente i et land med så god økonomi og så høyt 

utdanningsnivå i befolkningen. Rapporten avsluttes med å legge vekt på følgende 

punkter: 

* Både begynneropplæringen og den viderekomne leseopplæringen må styrkes.  

* Elever som tidlig viser tegn til lesevansker, må få hjelp med en gang. => tidlig 

innsats 

* Opplæring i leseforståelse og bruk av lesestrategier må fortsette gjennom hele 

skoleløpet. 

 

Tar man så utgangspunkt i disse forskningsresultatene må denne planen sikre et 

helhetlig opplæringsløp for alle elever i Eidsvoll kommune med følgende 

hovedmomenter: 

* Kvalitetssikre alle overgangsfasene i opplæringsløpet. 

* Kvalitetssikre det systematiske arbeidet med barns språkferdigheter i barnehagen 

med vekt på utvikling av begreper, vokabular og språklig bevissthet. 

* Styrke skolenes innsats for å sikre optimal språk-, lese- og skriveutvikling for alle 

elever. 

* Felles kartlegging og strategi for tiltak som skal iverksettes. 

* Sikre god kompetanse om språk-, lese- og skriveopplæring i alle ledd av 

utdanningen. 

* Styrke samarbeidet barnehage/skole-hjem ved å skape mer engasjement hos 

foreldre rundt egne barns språk-, lese- og skriveutvikling. 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/stmeld-nr-16-2006-2007-/1.html?id=441396
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/stmeld-nr-16-2006-2007-/1.html?id=441396
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Planen tar utgangspunkt i målene for lesing og skriving i kunnskapsløftet, men 

arbeidet med planen bygger på følgende: 

- Rammeplan for barnehagen 

- Kunnskapsløftet 

- Plan for overgang barnehage- skole 

- Stortingsmelding nr.16 – og ingen stod igjen 

- Sluttrapporten ”Tidlig Innsats – tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående 

skole gjennom hele oppveksten”. (Juni 2010) 

- PISA og PIRLS 2006, rapport om norske elevers leseresultater (2007) 

- Teori om språk-, lese- og skriveutvikling 

 

Grunnlaget i planen skal være forskningsbasert kunnskap rundt språk, lesing og 

skriving som må forankres i skolenes planer og ikke minst skolens praksis. Arbeidet 

med å forbedre skolenes praksis har som mål å skape en like kvalitativ god språk-, 

lese- og skriveopplæringen i hele kommunen. Det må være lite forskjell i hva den 

enkelte lærer vektlegger i denne opplæringen. Det må gis rom for felles refleksjon, 

drøftinger og erfaringsdeling for å skape en felles forståelse av planens innhold og 

intensjon. 

 

Planen er utarbeidet av Bente Sandholt skoleåret 2010/2011 og revidert i 2013. 

Planen vil de nærmeste årene ha en årlig gjennomgang med eventuelle justering, 

neste evaluering blir våren 2015. 

 

1. 2. Ressurs- og læringsmessige faktorer 

 

1.2.1. Læringsmiljøet 

Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den 

enkelte elev og skal samtidig sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og 

trivsel. Med læringsmiljøet forstås de miljømessige faktorene i skolen som har 

innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring samt elevenes generelle situasjon i 

skolehverdagen. Disse faktorene er i hovedsak relatert til vennskap og deltagelse i 

sosiale og faglige fellesskap, relasjoner til medelever og lærere, klasseledelse, 

normer og regler, verdier, forventninger til læring og det fysiske miljøet i skolen. 

Samlet kan dette også omtales som elevenes arbeidsmiljø. 
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Alle ansatte i grunnskole har et ansvar for å utvikle og opprettholde et læringsmiljø på 

klasse- og skolenivå som realiserer den enkelte elevs potensial for læring og 

utvikling.(Udir) 

Relatert til å sikre alle elevers språk-, lese- og skriveopplæring er det av stor 

betydning at læreren har god innsikt i den enkelte elevs faglige og sosiale ståsted. 

Læreren må på best mulig måte bevisstgjøre eleven i eget læringsarbeid. Læreren 

må bruke varierte metoder for å tilpasse undervisningen til elevens forutsetninger, 

evner og læringsstrategier, og generelt ha god kompetanse på fagfeltet språk, lesing 

og skriving. Undervisningen må variere mellom hel gruppe, mindre gruppe og par-

aktiviteter. Det må skapes gode rammer der man hensiktsmessig organiserer 

ressursene. 

 

Læreren må skape et miljø for elevene som er preget av trygghet, samspill og dialog.  

 

1.2.2. Skoleeiers ansvar 

Skoleeier har ansvar for at de nødvendige ressurser for gjennomføring av planen 

stilles til rådighet (Opplæringsloven § 13 – 10). 

* Skoleeier finansierer utdanningen av minst en leseveileder på hver skole. 

* Skoleeier må etterse at det på den enkelte skole avsettes tid til 

leseveilederfunksjonen, med minst 3 uketimer i implementeringsfasen (Dette 

timetallet må stå i forhold til størrelsen på skolen, der 3 uketimer er tenkt på de 

mindre skolene i Eidsvoll) 

 

1.2.3. Styrer / rektors ansvar 

* Styrer/rektor har ansvar for at planen følges og er i aktiv bruk i barnehagen/på 

skolen.  

* Styrer/rektor har ansvar for at det avsettes tid til språk- og leseveilederfunksjonen, 

etter anbefalt ramme. 

* Styrer/rektor har ansvar for at det etableres et styrkingsteam i barnehagen/på 

skolen. 

* Styrer/rektor må legitimere språk- og leseveileders arbeid i/på den enkelte 

barnehage/skole, og klargjøre språk- og leseveileders rolle for kollegiet. 

* Styrer har ansvar for at observasjoner/kartlegginger av enkeltbarn (på nivå 2 i 

flytskjemaet) følges opp med nødvendige og målrettede tiltak, som språkgrupper, 
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lekegrupper osv.. Det skal organiseres språkgrupper for alle 5-åringene, samt mindre 

språkgrupper for barn med forsinket språkutvikling. 

* Rektor har ansvar for at kartleggingsresultatene følges opp med nødvendige og 

målrettede tiltak, som lesekurs. Det settes av 2 uketimer til jul-til-jul lærer, som skal 

følge opp elever på 1. – 2.trinn og 6 uketimer til leselærer, som skal organisere 

lesekurs for elever på 3. – 9.trinn.  

 

1.2.4. Språkveileders ansvar og oppgaver 

1.2.4.1. Språkveileders ansvar 

Språkveilederen skal være barnehagenes ressurs når det gjelder opplæringen av de 

ansatte i språkutvikling, språkstimulering og språket som grunnlag for lese- og 

skriveferdigheter. Språkveilederen skal fungere som veileder, inspirator og 

koordinator i barnehagens arbeide med å utvikle barns språkkompetanse. I 

samarbeid med barnehagens ledelse skal språkveileder etterse at kommunenes 

språk-, lese- og skriveplan følges opp. 

 

1.2.4.1. Språkveileders oppgaver 

 

1. Språkveileder skal, i samarbeid med ledelsen, etterse at barnehagen følger 

den kommunale språk-, lese- og skriveplanen, og bruker den aktivt. 

Språkveileder: 

- skal sørge for at styrer er informert om hvor det settes inn ekstra tiltak i f.t. 

enkelte barns språkutvikling 

- skal ha samarbeidsmøter med ledelsen i barnehagen, der det er fokus på 

forebyggende tiltak/tidlig innsats. Fokus på hele barnehagens gjennomføring 

av tiltakene i planen. 

- bør veilede de som gjennomfører språkgrupper i barnehagen, i henhold til 

planen. 

- skal gjennomføre interne kurs/læringsøkter for både pedagoger og assistenter, 

med gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for den kommunale språk-, 

lese- og skriveplanen, samt kunne gi praktiske tips knyttet til mål og tiltak i 

planen. 

- bør gjennomføre veiledning av personalet, etter behov. 
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2. Språkveileder skal medvirke til å spre kunnskap om teori om språk som 

grunnleggende ferdighet, og knytte dette til praksis. 

Språkveileder: 

- bør gjennomføre intern skolering av hele personalgruppa. 

- kan gjennomføre veiledning/kursing av mindre grupper/enkeltpersoner i 

personalet. Dette kan dreie seg om veiledning på hvordan en kan bruke alle 

situasjonene i barnehagen som språklige aktiviteter, hvordan følge opp 

enkeltbarn i det daglige eller hvordan en leser en bok med fokus på å koble på 

forkunnskapen hos barna. (f.eks. fast språkøkt på personalmøtene) 

- skal holde seg oppdatert på ny forskning og teori om språk, og videreformidle 

dette i kollegiet. Faglig oppdatering via språkveiledernettverk, og event. 

kursing. 

- kan delta på foreldremøter i barnehagen for å informere om barnehagens 

fokus på språk 

 

3. Språkveileder som støtte for de ansatte i rollen som språkmodeller 

Språkveileder: 

- bør bidra til at alle ansatte, pedagoger og assistenter, er bevisste og sikre på 

sin rolle som språklige modeller, gjennom intern skolering og veiledning. Bruke 

eksempler fra egen hverdag for å endre praksis - hva var bra, hva kunne vært 

gjort annerledes osv.? 

- bør veilede alle ansatte i hvordan de, på best mulig måte, kan ta i bruk ulikt 

materiell i språkstimulerende tiltak.  

 

4. Språkveileder skal kunne bistå i forhold til bekymring rundt enkelte barns 

språklige utvikling 

Språkveileder:  

- skal, ved behov, være med og sikre at alle barn blir sett gjennom 

observasjonen av barna i barnegruppa. (Nivå 1 i flytskjemaet, som er vedlegg 

til planen) 

- skal kunne bistå i forhold til kartlegging av enkelt barn ved bekymring, etter 

samtykke fra foresatte. (Nivå 2 i flytskjemaet) 

- skal kunne bistå i utarbeidelse av målrettede tiltak for enkelt barn, på området 

språk. (Nivå 2 i flytskjemaet) 

- skal kunne delta i evaluering av igangsatte tiltak på nivå 2 i flytskjemaet. 
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1.2.5. Leseveilederens ansvar og oppgaver 

1.2.5.1. Leseveilederens ansvar: 

Leseveilederen skal være skolens ressurs når det gjelder opplæringen i lesing og 

skriving som grunnleggende ferdigheter. Leseveilederen skal fungere som veileder, 

inspirator og koordinator i skolens arbeide med å utvikle elevenes lese- og 

skrivekompetanse. I samarbeid med skolens ledelse og spes.ped.koordinator skal 

leseveileder etterse at kommunens språk-, lese- og skriveplan følges opp. 

 

1.2.5.2. Leseveilederens oppgaver: 

 

1. Leseveileder skal, i samarbeid med ledelsen, etterse at skolen følger den 

kommunale språk-, lese- og skriveplanen, og bruker den aktivt. 

Leseveileder skal: 

- delta i et styrkingsteam på skolen, som skal ha fokus på forebyggende tiltak. 

Styrkingsteamet på den enkelte skole bør bestå av skolens ledelse, 

sped.ped.koordinator og leseveileder. 

- gjennomføre interne kurs, for både lærer og assistenter, med gjennomgang av 

det teoretiske grunnlaget for den kommunale språk-, lese- og skriveplanen.  

- gjennomføre veiledning av personalet, etter behov. 

  

2. Leseveileder skal medvirke til å spre kunnskap om teori om språk, lesing og 

skriving som grunnleggende ferdighet, og knytte dette til praksis. 

Leseveileder skal: 

- gjennomføre intern skolering av hele personalgruppa 

- gjennomføre veiledning/kursing av mindre grupper/enkeltpersoner i personalet 

- holde seg oppdatert på ny forskning og teori om språk, lesing og skriving, og 

videreformidle dette i kollegiet. Faglig oppdatering via leseveiledernettverk, og 

event. kursing. 

- delta på foreldremøter på skolen ved behov, for å informere om skolen lese- 

og skriveopplæring 

 

 

 

 



Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse 

i barnehage og grunnskole 

13 

3. Leseveilederen skal støtte faglærerne for å sikre at alle elever får mulighet til 

å delta aktivt i alle fag som krever leseferdighet. 

Leseveileder skal: 

- bidra til at alle lærere blir bevisste og sikre i sin rolle som leselærere, gjennom 

intern skolering og veiledning. 

- Veilede alle lærere om egnede lese- og læringsstrategier, samt metoder for å 

øke lese- og skriveferdighetene som grunnleggende ferdighet i alle fag. 

 

4. Leseveileder skal følge opp resultatene på kartlegging i lesing og skriving. 

Leseveileder skal:  

- etterse at kontaktlærerne fører inn alle resultatene på kartleggingsprøver i 

lesing og skriving i den kommunale malen (Excel).  (Kontaktlærer 

gjennomfører kartleggingsprøvene) 

- delta i evaluering av resultatene på de obligatoriske kartleggingsprøver på  

 klasse- og teamnivå. 

- evaluere resultatene på alle kartleggingsprøver i lesing og skriving med 

kontaktlærere, og i samarbeid med styrkingsteamet vurdere behov for tiltak. 

- Leseveileder skal sørge for at leseresultatene, som er ført inn i den 

kommunale malen, overføres til ungdomskolene. (Minnepenn) 

 

5. Leseveileder skal tilrettelegge for/gjennomføre tiltakene; lesekurs og jul-til-

jul lærer.  

Leseveileder skal: 

- hvis det ikke er leseveileder som gjennomfører tiltakene, kvalitetssikre alle 

tiltak som gjennomføres innenfor rammen av tilpasset opplæring, ved å delta i 

planlegging og evalueringen av dem. 

 

6. Leseveilederen skal medvirke til at IKT blir en integrert del av arbeidet i lese- 

og skriveopplæringen. 

Leseveilederen skal: 

- holde seg orientert om programvare som kan brukes i lese- og 

skriveopplæringen, og veilede om bruken av programvaren. 

- være med og bidra til at IKT blir en naturlig del av arbeid med elevers 

skriveutvikling, og arbeid med lese- og læringsstrategier. Intern skolering. 
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1.2.6. Lærer / pedagogisk leders ansvar 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trekker frem hvor viktig det er at 

barnehagen legger til rette for et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Det ansvaret 

de pedagogiske lederne tar i dette arbeidet, vil være en medvirkende faktor for i 

hvilken grad barnehagene vil lykkes med å skape et godt språkmiljø for alle barna i 

barnehagen. 

Kunnskapsløftet legger vekt på at de grunnleggende ferdighetene skal prioriteres og 

integreres i læreplanene for alle fag gjennom hele opplæringsløpet. Det vil si at alle 

lærere har ansvar for å ivareta språk, lesing og skriving i sine undervisningsfag. Alle 

lærere er leselærere, og har ansvar for å jobbe med at elevene skal forstå tekster i 

alle fag, gjennom systematisk arbeid med ord- og begrepsutviklingen og 

leseforståelsen i de ulike fagene. 

 

1.2.7. Kompetanseutvikling 

Kompetanseutvikling er en viktig bit i det å lykkes med å implementere planen. Å 

lykkes med det arbeidet som nå skal gjøres i den enkelte barnehage/skole, 

forutsetter en kompetanse om og bevissthet rundt det teoretiske grunnlaget som 

ligger i planen, hos alle ansatte. Dette gjelder også om mål og tiltak i arbeid med 

språk-, lese- og skriveferdigheter. 

 

Kompetanseutviklingsbehovet er ivaretatt i kommunens kompetanseutviklingsplan.  

 

1.2.8. Foreldresamarbeid 

Samarbeidet mellom foreldre og barnehagen/skolen er viktig for barnas/elevenes 

læring og trivsel. Et godt samspill mellom hjem og barnehage/skole forutsetter at 

begge partene kommuniserer tydelig. Gjensidige forventninger, ansvar og muligheter 

må avklares gjennom dialog. Dialogen mellom foreldre og barnehagen/skolen må 

foregå på tre nivåer, barnehage/skole, gruppe/klasse og det enkelte barn/elev. 

 

Foreldrene er en viktig ressurs, og det er viktig at barnehagen/skolen bygger opp 

under et forhold mellom barnehage/skole og hjem som er basert på gjensidig 

respekt. Både barnehage/skole og hjem må se på hverandre som medspillere, som 

begge jobber mot at barnet skal ha de beste mulighetene for å lykkes i sitt 

læringsarbeid.  
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Gjennom et godt samarbeid, vil elevenes motivasjon for skolearbeid og opplevelsen 

av trygghet og tilhørighet, styrkes. Det er viktig at skolen bevisstgjør foreldrene på 

hvor viktig det er at de involverer seg i barnas skolegang, og hvor stor effekt den 

innsatsen de legger i har, spesielt på leseutviklingen. Involverte og engasjerte 

foreldre er en stor fordel for læringsmiljøet. Det er derimot mange foreldre som er 

usikre på hvordan de på best mulig måte kan bistå barnet i dets lese- og 

skriveutvikling, derfor må skolen gjennom sin veiledning til hjemmet sikre at de får 

denne kompetansen. Foreldre som opplever å bli møtt på en positiv og inkluderende 

måte av skolen, vil påvirke egne barns syn på skolen på en positiv måte. Dette 

arbeidet må begynne allerede mens barna går i barnehagen. Foreldremøter (se egen 

plan for foreldremøter) og utviklingssamtaler er arenaer der det da blir naturlig at man 

har en økt, hvor det settes fokus på barns lese- og skriveutvikling, mål og tiltak for 

barnehagen/skolen (i denne planen) og hvordan foresatte må følge opp dette 

arbeidet hjemme.  
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2. MÅL OG TILTAK FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN 

2.1. Mål og tiltak for barnehagen  FAGOMRÅDET: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

2.1.1. Mål for 0 – 2-åringene: 

Barnehagen skal bidra til at: Mål for aldersgruppa De voksne har fokus på: Obligatoriske tiltak: 

Barna kan lytte, observere og gi 

respons i gjensidig samhandling 

med barn og voksne 

 

Barna bruker sitt språk for å 

uttrykke følelser, ønsker og 

erfaringer til å løse konflikter og å 

skape positive relasjoner i lek og 

annet samvær 

 

- Hilse om morgenen. (Med ord 

eller gester.) 

- Si ”ha det” når de drar. (Med ord 

eller gester.) 

  

- Å snakke tydelig, langsomt og 

med bruk av stemmevariasjon 

- Å bruke korte, enkle setninger 

- Å sette ord på det barnet 

prøver å si eller uttrykke med 

kroppsspråket. Bruker alltid 

hele setninger.  

- Å ha øyekontakt med barnet 

- Å være tydelig i 

kroppsspråket 

- Å konkretisere nye ord og 

begreper. Setter alltid ordene 

og begrepene i sammenheng 

med noe barna har kjennskap 

til. Vise - gi barna ordet, ikke 

spørre så mye. 

- Å benytte ”her-og-nå 

situasjoner” for å stimulere 

språk og kroppsbevissthet hos 

barna. 

- Hyppig bruk av gjentagelser 

- Å finne bøker som fenger 

barna 

- Å ta utgangspunkt i der barna 

er og se barnets muligheter 

(ikke begrensninger). 

- Å se på problemer som 

utfordringer og møte dem med 

innsats og løsninger. 

- Øve på turtaking; min/din tur ved 

for eksempel påkledning, matbordet 

og bruk av sanger der barna skal gi 

respons 

- Bevegelsesleker, for økt 

kroppsbevissthet 

- Sanger med ulike lyder i, for 

eksempel dyrelyder 

- Rim og regler. Korte med god 

rytme, og med bevegelser til rytmen 

- Leke og tøyse med lyder og ord. 

- Knytte lyder og ting sammen  

- Fortelle, leke og dramatisere korte 

eventyr, fortellinger og sanger 

- Presentere nye ord og begreper fra 

barnets nære omgivelser/hverdag, 

for eksempel kropp, mat, klær, hus, 

sanser, familie, følelser 

- Høytlesing, med fokus på å koble 

på forkunnskapene før lesing, og 

bruke bildene aktivt; ”Hva tror du 

skjer her? Oj, oj, den så skummel ut. 

Hva tror du den kan finne på?” For å 

sette i gang tankene om hva som kan 

komme. (Elementer fra veiledet 

lesing.) 

Barna videreutvikler sin 

begrepsforståelse og bruker et 

variert ordforråd 

- Forstå de grunnleggende 

begrepene i forhold til kropp, klær 

og måltid. 

Barna lytter til lyder og rytme i 

språket og blir fortrolige med 

symboler som tallsiffer og 

bokstaver 

- Kunne imitere lyder 

- Få erfaring med tallsymboler og 

bokstaver 

Barna blir kjent med bøker, 

sanger, bilder, media m.m. 

 

Barna får et positivt forhold til 

tekst og bilde som kilde til 

estetiske opplevelser og 

kunnskaper, samtaler og som 

inspirasjon til fabulering og 

nyskaping 

- Delta i samling  

- Delta i lesestunder, en-til-en og i 

liten gruppe, med pekebøker, 

bildebøker eller historier. 

- Lytter til bøker og peker på 

bilder 

- Kan peke på bilder i bøker på 

oppfordring (2-åringen) 

- Kan følge enkle språklige 

oppfordringer knyttet til 

situasjoner (Kan jeg få bilen?) 
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2.1.2. Mål for 3 – 4-åringene: 

 

Barnehagen skal bidra til at: Mål for aldersgruppa: De voksne har fokus på: Obligatoriske tiltak: 

Barna kan lytte, observere og gi 

respons i gjensidig samhandling 

med barn og voksne 

 

Barna bruker sitt språk for å 

uttrykke følelser, ønsker og 

erfaringer til å løse konflikter og å 

skape positive relasjoner i lek og 

annet samvær 

 

- kan snakke i fullstendige 

setninger 

- kan stille spørsmål (bruke 

spørreord)og svare på spørsmål 

knyttet til her-og-nå situasjoner 

- kan kommentere og gi respons 

- kan be om noe 

- kan vente på tur 

- kan bruke språket bevisst for å 

påvirke andre 

- kan formidle egne opplevelser 

og følelser til andre 

- At det er i den grad personalet 

lykkes med å dra inn språk og 

språkstimulering i hverdagen, som 

vil gi størst effekt på barnas 

språkutvikling. 

- At hele personalgruppa 

oppmuntrer barna til å bruke 

språket aktivt / er gode språklige 

modeller. 

- At hele personalgruppa er 

bevisste rundt språksettingen/ 

riktig bruk av begrepene i 

hverdagen. 

- At alle hverdagssituasjonene 

brukes til å trene begreper som det 

jobbes med i perioden (for 

eksempel ukas ord). 

- Å lese og skrive sammen med 

barna, for å skape interesse (lage 

handlelister, lese oppskrifter med 

tegninger, navne leker osv.) Husk 

å bruke bokstavene slik det er 

naturlig, bare stor bokstav først i 

setninger og navn. 

- At de voksne skriver ned 

”historiene” hvis barn dikter til 

tegningene sine. 

- Oppmuntrer til lekeskriving av 

ord og setninger. 

- Se på problemer som 

utfordringer og møte dem med 

innsats og løsninger. 

- Lesegrupper, der alle må være 

med. 

- Samlinger med:  

* Rim og regler. Lage rim med 

barna.  

* Lek og tøys med lyder og ord. 

* Det å knytte lyder og ting 

sammen  

* Fortellinger, lek og 

dramatisering av korte eventyr, 

fortellinger og sanger 

- Presentere nye ord og begreper 

fra barnets nære 

omgivelser/hverdag, for eksempel 

kropp, mat, klær, hus, sanser, 

familie, følelser 

- Høytlesing, med fokus på å 

koble på forkunnskapene før 

lesing, og bruke bildene aktivt; 

”Hva tror du skjer her? Oj, oj, den 

så skummel ut. Hva tror du den 

kan finne på?” For å sette i gang 

tankene om hva som kan komme. 

(Elementer fra veiledet lesing.) 

 

 

 

 

Barna videreutvikler sin 

begrepsforståelse og bruker et 

variert ordforråd 

- kan navnet på flere kroppsdeler 

- kan navnet på klær, og kan skille 

mellom inneklær- uteklær 

- forstår navnet på primærfargene 

- forstår begrepene; trekantet, 

firkantet og rund form 

 - forstår begrepene; stor og liten 

Barna lytter til lyder og rytme i 

språket og blir fortrolige med 

symboler som tallsiffer og 

bokstaver 

Barna blir kjent med bøker, 

sanger, bilder, media m.m. 

Barna får et positivt forhold til 

tekst og bilde som kilde til 

estetiske opplevelser og 

kunnskaper, samtaler og som 

inspirasjon til fabulering og 

nyskaping 

- kan enkle sanger, rim og regler 

- kjenner igjen sin forbokstav 

- skal ha kjennskap til 

tallsymbolene 

- viser interesse for å bli lest for  

- viser interesse for skriving 

- viser interesse for bøker 

- kan følge med under høytlesing i 

gruppe 

- kan fortelle ut fra bilder 
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2.1.3. Mål for 5-åringene: 

 

Barnehagen skal bidra til at: Mål for aldersgruppa: De voksne har fokus på: Obligatoriske tiltak: 

Barna kan lytte, observere og gi 

respons i gjensidig samhandling 

med barn og voksne 

 

Barna bruker sitt språk for å 

uttrykke følelser, ønsker og 

erfaringer til å løse konflikter og å 

skape positive relasjoner i lek og 

annet samvær 

- kan ta initiativ til å bli med i lek 

- kan be voksne om hjelp 

- kan be om unnskyldning 

- kan si ”God morgen”, ”Takk for 

i dag” og ”God helg” 

- Vente på tur, være stille når 

andre snakker 

- kan snakke og ta ordet i 

samlingsstund 

- kan sette ord på egne følelser 

(redd, sint, glad, lei seg osv.) 

- At det er i den grad personalet 

lykkes med å dra inn språk og 

språkstimulering i hverdagen som 

vil gi størst effekt på barnas 

språkutvikling.  

- At hele personalgruppa 

oppmuntrer barna til å bruke 

språket aktivt / er gode språklige 

modeller. Viktig å leke med 

språket i hverdagen. 

- At hele personalgruppa er 

bevisste rundt språksettingen/ 

riktig bruk av begrepene i 

hverdagen. 

- At alle hverdagssituasjonene 

brukes til å trene begreper som det 

jobbes med i perioden (for 

eksempel ukas ord). 

- Å Lese og skrive sammen med 

barna, for å skape interesse (lage 

handlelister, lese oppskrifter med 

tegninger, navne leker osv.) Husk 

å bruke bokstavene slik det er 

naturlig, bare stor bokstav først i 

setninger og navn. 

- At de voksne skriver ned 

”historiene” hvis barn dikter til 

tegningene sine. Lage 

bøker/tegneserier. 

- Å oppmuntre til lekeskriving av 

ord og setninger. 

- Å oppmuntre barna til å skrive 

navnet selv på tegninger osv. 

Alle 5-åringene skal delta på 

SPRÅKGRUPPER (minst to 

ganger i uka) som skal inneholde: 

- Begrepsundervisning (BU-

modellen) i Grunnleggende 

begrepssystemer (GBS) etter plan 

for begrepsinnlæring 

- Språkleker etter plan for 

språkleker (lytte, rim, stavelser, 

framlyd, setninger og ord) 

 

- Høytlesing, med fokus på å 

koble på forkunnskapene før 

lesing, og bruke bildene aktivt; 

”Hva tror du skjer her? Oj, oj, den 

så skummel ut. Hva tror du den 

kan finne på?” For å sette i gang 

tankene om hva som kan komme. 

(Elementer fra veiledet lesing.) 

- Samlingsstunder der barna 

gjenforteller historier, event. hjelp 

ved bruk av bilder/sekvenskort. 

Leker med språket/ord/setninger 

osv.. 

 

Barna videreutvikler sin 

begrepsforståelse og bruker et 

variert ordforråd 

- Kunne noen grunnleggende 

begreper (se Plan for 

begrepsinnlæring) 

- Fortelle en egenopplevd 

situasjon med sammenheng 

- Beskrive hvordan noe er 

(utseende/lyd/smak).  

- Kunne sortere ting etter likheter 

og ulikheter, og generalisere => 

sortere ting i kategorier. Over- og 

underkategorier (mat, dyr, klær, 

leker) 

Barna lytter til lyder og rytme i 

språket og blir fortrolige med 

symboler som tallsiffer og 

bokstaver 

Barnet:  

- kan rime på egen hånd 

- kan klappe stavelser i ord (1-2) 

- kan lytte ut hvilken lyd som er 

først i ord 

- kjenner igjen og kan skrive 

navnet sitt 

- har kjennskap til sanger og 

regler 

- kan bruke bokstavenes lyder 
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- kan tegne border med buer og 

rette streker 

(event. spore oppå voksnes skrift). 

- Å la barna få muligheten til å 

møte og samtale om tekster som 

oppskrifter og bruksanvisninger, 

gjennom praktiske oppgaver. 

- Å se på problemer som 

utfordringer og møte dem med 

innsats og løsninger. 

Barna blir kjent med bøker, 

sanger, bilder, media m.m. 

 

Barna får et positivt forhold til 

tekst og bilde som kilde til 

estetiske opplevelser og 

kunnskaper, samtaler og som 

inspirasjon til fabulering og 

nyskaping 

- kan koble på forkunnskapene før 

lesing av bøker/tekster. 

- kan gjenfortelle hovedtrekkene i 

en handling/historie 
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2.1.4. Årshjul for innhold i språkgrupper i barnehagen 

 

 

2.1.4.1. Plan for språkleker (5-åringene) 

 

  Sept Okt Nov Des Jan Febr Mars April Mai Juni 

Lytte                     

Rim                     

Stavelser                     

Framlyd                     

Setninger og ord -> 
lekeskriving                     

 

 

 

2.1.4.2. Plan for begrepsundervisning (5-åringene) 

 
Grunnleggende 
BegrepsSystem Sept Okt Nov Des Jan Febr Mars April Mai Juni 

Farger                      

Form                     

Plass                     

Symbol                     

Stilling og retning                     

Størrelse og antall                     

Lyd                     
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2.1.5. Plan for begrepsinnlæring i barnehagen 

Grunnleggend

e 

begrepssysteme

r (GBS) 

Grunnleggende begrep Fagområder i rammeplanen 

1. Farger Rød, blå, grønn, gul, brun, 

svart, hvit, rosa, oransje 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

Natur, miljø og teknikk 

Kunst, kultur og kreativitet 

2. Form Rettlinjet, rund, bue, firkant, 

trekant 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

Natur, miljø og teknikk 

Kunst, kultur og kreativitet 

3. Stilling Vannrett, loddrett, skrå Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

4. Plass Plass på, under, over, ved siden 

av, inni noe, mellom noe, over 

noe 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

5. Størrelse Stor, liten Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

Natur, miljø og kreativitet 

6. Retning Nedover, oppover Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

7. Antall Stort/lite antall i forhold til en 

gitt mengde 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

8. Symbol Bokstaver som symbol for 

språklydene, tall som symbol 

for antall 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 

9. Lyd sterke, svake, dype, høye, 

språklyder 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Kunst, kultur og kreativitet 

Kropp, bevegelse og helse 

10. Mønster Stripete, rutete, prikkete, 

blomstrete 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur, miljø og teknikk 

11. Stoff arter Tre, papir, plast, glass, metall Kommunikasjon, språk og tekst 

Kunst, kultur og kreativitet  

12. Overflate Glatt, ru Kommunikasjon, språk og tekst 

Kunst, kultur og kreativitet 

13. Stoff 

egenskaper 

Tungt og lett, bløt og hardt Kommunikasjon, språk og tekst  

Antall, rom og form 

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur, miljø og teknikk 

14. Funksjoner Snakke om gjenstanders ulike 

funksjoner i hverdagslivet. Hva 

Kommunikasjon, språk og tekst  
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brukes de ulike gjenstandene 

til? 

15. Vekt Vekt, med ulikt materiell Kommunikasjon, språk og tekst  

Antall, rom og form 

16. Temperatur Kald/varm Kommunikasjon, språk og tekst  

Antall, rom og form 

Natur, miljø og teknikk 

17. Lukt God/vond lukt, lukt i naturen Kommunikasjon, språk og tekst  

Natur, miljø og teknikk 

18. Smak Sur, søt, salt Kommunikasjon, språk og tekst  

Kropp, bevegelse og helse 

19. Tid dag, natt, årstidene Kommunikasjon, språk og tekst  

Antall, rom og form 

Natur, miljø og teknikk 

20. Forandring Forandring i farge, form, 

stilling, plass, retning 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Antall, rom og form 

Natur, miljø og teknikk 

Kropp, bevegelse og helse 

21. Fart Stor og liten fart Kommunikasjon, språk og tekst  

Antall, rom og form 

Natur, miljø og teknikk 

22. Verdi ---------------------------------------

-------- 

--------------------------------------------

--- 

23. Kjønn Jente, gutt, kvinne, mann Kropp, bevegelse og helse 
Begrepssystemene nr. 1-9 skal undervises via Nyborgs modell for Begrepsundervisning (BU-modellen). 

Begrepssystemene 10-21 skal undervises i naturlige situasjoner (uten å følge opplegget fra BU-modellen), 

men man skal fortsatt bruke ”språksettingen” som i BU-modellen. 
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2.2. Mål og tiltak for grunnskolen 

 

2.2.1. Mål og tiltak for 1.trinn 

 

Hovedaktivitetsområde: Elevene skal utforske tale og skriftspråk, og i eget tempo, begynne å lese og skrive enkle tekster. 

 

Elever som har utviklet en god språkkompetanse ved skolestart, har bedre forutsetninger når etter hvert skal lære å lese og skrive. Skolen skal utligne 

og kompensere for barns ulike språklige forutsetninger og bakgrunn. Det må legges til rette for at elevene skal oppdage og bli oppmerksomme på at 

tale og skrift både har en formside og en innholdsside. Formsiden kan deles opp i setninger, ord, bokstaver og lyder, mens innholdssiden kan deles 

opp i ulike typer budskap. I løpet av det første året skal alle elevene på 1.trinn møte tale og skriftspråk i så stor grad som mulig. Det betyr at 

samtaler, begrepsforklaringer, fortellinger, fellesopplevelser, høytlesing og tekstskaping må ha høy prioritet.  

 

I løpet av de to første årene vil elevene begynne å lese og skrive tekster på ulike tidspunkt. Dette krever mer individuelle tilpasninger allerede fra 

1.trinn, med målrettet arbeidet i barnets nærmeste utviklingssone. Denne tilpasningen er helt avgjørende for at den enkelte elev skal oppleve 

mestring og ha motivasjon i sin lese- og skriveprosess. Etter hvert som elevene knekker lesekoden, må lesing og skriving i økende grad bli en 

naturlig del av hele skoledagen. 

 

Hovedmål: 

- Utvikle språklig bevissthet 

- Utvikle muntlige ferdigheter som et grunnlag for leseforståelse og lesestrategier 

- Utforske og utvikle skriftspråket 

- Utvikle læringsstrategier 

 

 

Hovedmål 1: Utvikle språklig bevissthet 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Lære enkle rim og regler: 

- Kunne finne ord som rimer, og kunne rime 

på egen hånd 

- Kunne klappe rytmen i rim og regler 

 

 

- Bruke språkleker, daglig hele høsthalvåret 

med nødvendig repetisjon i vårhalvåret.  
(lytte, rim , stavelser, framlyd, setninger og ord, fonemer) 

- Begrepsundervisning 

- Bruke bokstavhuset 

- Veiledet lesing 

- Testing av språklig bevissthet  

- testing av grunnlegende begreper (etter 

GBS - M. Nyborgs begrepssystem) 

- Idèer til ulike språkleker er å finne i : 

”Språkleker” J.Frost,   ”Språklek 1 og 2” 

C.Rydja og E.H.Strand, ”Språksprell” 
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* Analyse: 

- Kunne lytte ut lyder først, inni og sist i ord. 

- Kunne artikulasjonen av språklydene i 

språket. 

- Kunne koble lyd mot bokstav (symbolene 

for lydene). 

- Kunne leseretningen 

- Vite hva en setning, ord og stavelse er. 

Telle ord i setninger og lyder i ord. 

 

* Syntese: Lydrette ord 

- Kunne trekke lydene sammen til ord. 

- Lære å dra sammen ordene 

(lydsammentrekning) uten å lydplukke.  

 

* Bokstavkunnskap: 

- Lære seg form, bokstav og lyd (små og 

store bokstaver). Ved bokstavinnlæringen 

introduseres elevene for både de små og store 

bokstavene, men fokuset skal være på å lære 

å forme de små bokstavene riktig. En kan 

velge ulik progresjon på bokstavinnføringen, 

men et nøkkelord er: Funksjonell 

bokstavkunnskap. 

- Lære å lese de små bokstavene.  

- Lære om vokaler og konsonanter. 

 

* Morfemer: 

- Ha kunnskap om grunnstammen i ord. 

- Ha kunnskap om sammensatte ord. 

 

* Begreper: 

- Lære grunnleggende begreper. 

- Utvikle ordforrådet, og organisere ordene i 

kategorier. 

- Utforske språket. Stasjonsarbeid der 

det leses, skrives, snakkes og lekes 

med ord 

- La elevene møte store og små 

bokstaver og skrift i klasserommet; 

navnelapper, plakater, skilt, 

beskjedtavle (Bokstaver brukes slik det er 

naturlig, med bare stor bokstav først i 

setninger og navn) 

- Mye skriving med lekeskriving og 

etter hvert bokstaver 

- Daglig lesing og samtaler om 

innholdet: høytlesing i 

klassen/gruppen, stillelesing, 

korlesing ut fra nivå og repetert 

lesing 

- Daglig leselekse hjemme i tilpassede 

lesetekster med fokus på repetert lesing etter 

hvert som de knekker lesekoden. Gjerne 

lesekort med underskrift fra hjemmet om at 

leseleksene følges opp 

- Utnytte naturlige situasjoner til 

språk- og erfaringsbasert 

begrepsstimulering daglig 

- Arbeid med ukas ord etter hvert, gruppere 

ord i ordfamilier 

 

- Tettere oppfølging etter jul for de elevene 

som ikke har blitt språklig 

bevisste/fonembevisste => Jul-til-jul-lærer 

L.Olvik m.fl. eller ”Språkverkstedet” Solveig 

A. Lyster.  

- Variert utvalg av rim og regler/ellinger 

- Analysetrening (Vebjørn Skjelfjord) 

- Uilke oppgaver fra ”Arbeid med ord” 

- Begrepsundervisning.(begrepsinnføring, 

med utgangspunkt i BU-modellen) 

- Artikulasjonskort (Kari Hole) 

- Bokstavbrikker 

- Språkspill (Språkverkstedet, rime- og 

lesespill) 

- Bruk av PC/Nettbrett som skriveverktøy 

(word/skoleskrift osv.) 

- Bruke ulike nettsteder og programvare på 

PC/Nettbrett 
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Hovedmål 2: Utvikle muntlige ferdigheter som et grunnlag for leseforståelse og lesestrategier 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Tekstforståelse:   
- Kunne muntlig tekstskaping som grunnlag 

for det skriftlige, med og uten bildestøtte 

(sekvensbilder)  

- Skal utvide ordforrådet og begrepsinnhold 

som grunnlag for språkforståelsen 

- Lære om tekststrukturelle virkemidler 

(illustrasjoner/bilder, titler og overskrifter) 

- Lære om språklige virkemidler 

- Kunne oppsummere tekst 

- Kunne fantasere om hva som skjer videre i 

en opplest tekst, eller lage fantasihistorier ut 

fra bilder 

- Kunne bruke et situasjonsuavhengig språk 

- Kunne lese og tolke enkle diagram 

 

- samlingsstund med vekt på språklige 

ferdigheter 

- Mediert læring i alle læringsprosesser 

- Veiledet lesing ved høytlesing, lærer 

modellerer 

- Aktivere forkunnskaper 

- Trene muntlig framstilling av kjente 

temaer med et situasjonsuavhengig 

språk. 

- Muntlig gjenfortelling og felles tankekart 

- Utnytte naturlige situasjoner til 

språk- og erfaringsbasert begrepsstimulering 

daglig 

- Bruke pekefinger ved lesing 

- Repetert lesing, hva og hvorfor 

- Daglig leselekse hjemme i tilpassede 

lesetekster med fokus på repetert lesing etter 

hvert som de knekker lesekoden. 

- Gjennomføre leseprosjekt som lesesiesta, 

bokorm, leseuker og leselyst 

- Ulike ”storbøker” eller andre bøker i felles 

lesing. Fadderlesing 

- Lettlesbøker til lesing på ulike nivåer, 

innenfor 90-95%. (Haugstads lesebok og 

lesegøy, Ida og Pål, Leseuniverset, 

Simsalabim osv.) 

- Lage egne fortellinger/historier/bøker 

digitalt/for hånd, som skrives ut og brukes 

som lesetekster. 

- Lage fellestekster som utgangspunkt for 

arbeid med lesestrategien 

- Bruke overhead/projektor med tekster som 

gjennomgås i fellesskap, lærer modellerer 

- ”trådkort” (egenproduserte) 

- Bruke biblioteket  

- Ulike lesekampanjer 

 

 

 

 

Hovedmål 3: Utforske og utvikle skriftspråket 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Ha riktig blyantgrep 

 

* Kunne riktig skriveretning 

 

* Kunne skrive navnet sitt  

 

* Skrive seg til lesing (med blyant eller 

digitalt):  

- Fra lekeskriving til å skrive ord, setninger 

- Lekeskriving til bilder, for å 

fortelle/formidle 

- Lekeskrive/skrive beskjeder til for 

eksempel hjemmene/lærer 

- Bruke border (for å øve inn skriveretning 

og øve opp finmotorikken)  

- Bokstavprogram 

- Skrive tekster felles 

- Skrive egne ord og tekster 

- Blyantgreptrener (”klump”) for de som ikke 

har riktig blyantgrep ved skolestart, brukes så 

lenge det er behov. 

- Alle skriver på sitt nivå, og får hjelp i ”sin 

nærmeste utviklingssone”. (Fra lekeskriving, 

til ”ordentlige” ord og setninger. Her er 

ingenting feil!) PC/Nettbrett bør brukes! 

- Idèer hentet fra Bente E. Hagtvet  

- Elementer fra Trageton 
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og event. små fortellinger. 

 

* Kunne forme bokstavene med stavskrift 

(ikke tenkt sammenhengende skrift), når 

en starter bokstavinnlæringen. Ved 

bokstavinnlæringen introduseres elevene for 

både de små og store bokstavene, men 

fokuset skal være på å lære å forme de små 

bokstavene riktig. En kan velge ulik 

progresjon på bokstavinnføringen, men et 

nøkkelord er: Funksjonell bokstavkunnskap. 

- Sekretærskriving 

- Ulike rolleleker med skriving som en 

naturlig del av leken, for eksempel sykehus, 

postkontor 

- Skrive på PC/Nettbrett 

- lære bokstavenes form, med fokus på 

forming av de små bokstavene (minusklene). 

Ved behov, mye sporing, og kun minusklene. 

- Gjennomføre bokprosjekter (gjerne 

samarbeid på tvers av trinn) 

 
 

Hovedmål 4: Utvikle læringsstrategier 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Innføre strategier: 

- Kunne aktivere forkunnskaper 

- Kunne bruke enkle begrepskart (over- 

underbegreper) 

 

- Læringsstrategiene skal brukes i 

leseprosessen, men også som utgangspunkt 

for skriving. 

- mediert læring i innføringen av nye 

strategier, med fokus på når strategiene skal 

brukes, hvordan og hvorfor 

- Høytlesing der lærer modellerer strategier 

før, under og etter lesing. 

- Læresamtale (forkunnskaper før lesing, 

høyttenkning, lese og snakke sammen, felles 

idèmyldringer) 

- Bruke overhead/projektor med tekster som 

gjennomgås i fellesskap, lærer modellerer. 

- Mediert læring (vedlegg) 

- Et utvalg korte, lettleste fagtekster 

(vedlegg) med oppgaver knyttet til de ulike 

læringsstrategiene 

- Strategi-skjemaer (vedlegg) 
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2.2.2. Mål og tiltak for 2.trinn 

 

Hovedaktivitetsområde: Elevene videreutvikler tale- og skriftspråket ved å skrive og lese tilpassede tekster. 

 

Ved oppstart i 2.klasse vil en god del av elevene kunne lese og skrive enkle tekster, mens noen få fortsatt vil være fonologisk usikre. Dette krever 

fortsatt individuelle tilpasninger med målrettet arbeidet i barnets nærmeste utviklingssone. Denne tilpasningen er helt avgjørende for at den enkelte 

elev skal oppleve mestring og gis de beste forutsetninger for en god lese- og skriveutvikling. Etter hvert som elevene har knekt lesekoden, og har 

kommet godt i gang med å lese og skrive, må fokuset bli å videreutvikle skriftspråket, lesesikkerheten og leseflyten. Lese- og skriveaktivitetene må 

gi rom for den enkeltes krav til tilpasning. 

 
Hovedmål: 

- Utvikle språklig bevissthet og lesetekniske ferdigheter 

- Videreutvikle strategier og teknikker for å øke leseforståelse i alle fag 

- Utvikle skriftspråket 

- Utvikle læringsstrategier 

 

 

Hovedmål 1: Utvikle språklig bevissthet og lesetekniske ferdigheter 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Språklig bevissthet: 

Bokstavkunnskap 
- Kunne lese alle de små og store bokstavene 

- Kunne koble bokstav til lyd og omvendt, få 

kjennskap til at det finnes ulike bokstav-

kombinasjoner (-ng, skj- osv. -> grafem-

fonem-omkoding), som ikke uttales slik de 

skrives  

- Kunne forskjellen på vokaler og 

konsonanter, og kunne finne vokalene i ord 

- Kunne diftonger, stavelser, stavelses-deling 

og finne grunnstammen i ord.  

Begreper  
- Kunne flere grunnleggende begreper 

- Utvikle ordforrådet, og organisere ordene i 

- Nødvendig repetisjon fra 1. trinn 

- Rim og regler (lage egne rimbøker) 

- Arbeid med artikulasjon av språklydene, 

bruk av speil.  

- Systematisk begrepsundervisning (BU-

modellen) 

- Læreren modellerer bruk av ulike 

strategier for avkoding og staving 

(lydsammentrekning, prikke ut vokaler og 

dele opp i stavelser, gruppere ord i  

ordfamilier) 

- Arbeid med ukas ord, gruppere ord i 

ordfamilier 

- Arbeid med ordkjeder 

- Arbeid med ord i ord, pusle 

- Ha tilgjengelig et utvalg av bøker 

med ulik vanskegrad, både til høytlesing og 

lekselesing 

- ulike spill, både brettspill, kortspill og spill 

på PC/Nettbrett 

- Bruke elementer fra Frosts helhetsmetode -  

- Begrepsundervisning (begrepsinnføring, 

med utgangspunkt i BU-modellen) 

- Artikulasjonskort (Kari Hole) 

- Bokstavbrikker 

- Språkspill (Språkverkstedet, rime- og 

lesespill) 

- Løko 

- ”Trådkort” (egenproduserte) 

- Lage ”begrepsbok” (tilsvarende glosebok 
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kategorier 

Ordbilder: 

- Kunne noen ikke-lydrette høyfrekvente ord 

(jeg, meg, deg, seg, det, de, er, her, der, om, 

som, kom, og, hvem, hva, hvor) 

Tekstforståelse: 

- Kunne begrepene tekst, setning og ord. 

 

* Leseerfaring:  
- Kunne ha leseflyt i lesing av tilpassede 

lesetekster 

 

bokstaver/ord/setninger, silhuettstaving 

(elementer fra helhetsmetoden-Frost) 

- Sette av fast tid til 

høytlesing/korlesing/parlesing og 

Stillelesing 

- Trene høyfrekvente ord ved repetert lesing 

av ordlister 

- Daglig leselekse hjemme i tilpassede 

lesetekster (90-95% av teksten er kjente ord) 

med fokus på repetert lesing. Gjerne lesekort 

med underskrift fra hjemmet om at 

leseleksene følges opp. 

- Utnytte naturlige situasjoner til 

språk- og erfaringsbasert begreps-stimulering 

daglig. 

- Gjennomføre leseprosjekt som lesesiesta, 

bokorm, leseuker og leselyst 

 

- Tettere oppfølging frem til jul for de 

elevene som ikke har knekt lesekoden=> Jul-

til-jul-lærer 

på engelsk) 

- Bruke leksikon (bok og på nett) for å 

avklare ord. 

- Bruke biblioteket aktivt 

- Lister med høyfrekvente ord, på papir og 

PC (powerpoint) eller ulike apper på 

nettbrett. 

 

 

 

Hovedmål 2: Videreutvikle strategier og teknikker for å øke leseforståelse i alle fag 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Utvikle tekstforståelse:   
- Kunne ta i bruk egne forkunnskaper under 

lesing 

- Arbeide med begreper og ord i ulike tekster 

- Lære om tekststrukturelle virkemidler 

 

* Bearbeiding av tekst: 

- Kunne gjenfortelle en tekst (muntlig, bilder, 

tegneserie osv.) 

- Kunne stille enkle spørsmål til en tekst 

- Mediert læring 

- Nødvendig repetisjon fra 1. trinn 

- Jobbe med innholdsforståelse, 

førforståelse og hypoteser 

- Bruke egenproduserte tekster, felles 

og individuelt, som logg, referat osv. 

- Stasjonsarbeid (veiledet lesing o.a) 

- ukas ord 

- Bruke mye samtale om språk og 

innhold 

- ”Fabeldyret” (tegnet figur på veggen el.l.) 

som støtte til å kunne gjenfortelle.  

- Bruke overhead/projektor med tekster som 

gjennomgås i fellesskap, lærer modellerer 

med tanke for lesestrategier (forkunnskap, 

stoppe ved vanskelige ord, oppklare 

begreper) 

- Bruk av fagtekster som lesetekster 
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(lete, finne, beskrive, reflektere, 

oppsummere) 

- Kunne lage enkle spørsmål til en tekst og 

svare på spørsmål 

- Kunne forstå det som leses 

- Kunne bruke et situasjons-uavhengig språk 

- Veiledet lesing, stasjonsarbeid 

- Begrepskart 

 

 

Hovedmål 3: Utvikle skriftspråket 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne skrive stavskrift, ikke 

nødvendigvis sammenhengende 

 

* Kunne skrive enkle lydrette ord 

 

* Kunne skrive korte setninger 

 

* Utvikle skriveglede: 

- Kunne skrive små fortellinger 

- Kunne skrive setninger med sammenheng. 

- Kunne variere oppbyggingen av en setning 

på minst to måter. 

 

* Kunne lage spørsmål til setninger 

- Eksplisitt skriveundervisning 

- Bruke skriving knyttet til funksjon, 

f.eks lister, beskjeder 

- Skrive seg til lesing, bruk av PC/nettbrett til 

å jobbe innenfor elevenes nærmeste 

utviklingssone. 

- Øve på ordbilder, bruk av diktat 

- Arbeid med ord i ord, pusle 

bokstaver/ord/setninger, silhuettstaving 

(helhetsmetoden) 

- Ulike øveoppgaver 

- Bruk av PC/Nettbrett med egnet 

programvare til øvelser innenfor lesing og 

skriving 

- Gjennomføre bokprosjekter (gjerne 

samarbeid på tvers av trinn) 

- Skriving på PC(word), nettbrett 

(Skoleskrift/Pages etc.) og notat på It`s 

learning.  

- Photostory på PC eller iMovie/ Puppet Pals 

på iPad kan brukes til å lage historier(film) 

av fellestekster. 

- Bruke elementer fra Frosts helhetsmetode 

- Lage egne bøker på PC/nettbrett eller for 

hånd (klassebibliotek) 
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Hovedmål 4: Utvikle læringsstrategier 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Videreutvikle tidligere innførte 

læringsstrategier: (høst-halvåret) 

- Kunne aktivisere forkunnskaper, og 

bruke enkle begrepskart 

 

* Innføre nye strategi: (vår-halvåret) 
- Kunne strategien Tankekart 

 

Strategilæring etter ”Scaffolding” - Vigdis Refsahls 4 

punkts-liste om læringssyn og strategilæring (etter 

Bruner om scaffolding og Vygotsky om ”fire trinn”) 

1. Gi strategiene mening og gyldighet ved å 

bruke dem i egen undervisning (introduksjon) 

2. La elevene øve sammen v.h.a. metoder som 

samarbeidslæring, felles læresamtaler, 

loggbruk og evalueringer (sosial etablering) 

3. Gi elevene arbeidsoppgaver som sørger for at 

elevene prøver å bruke strategiene selv, men 

følg opp med veiledning og støtte etter behov) 

4. Hold fast ved strategibruk over tid og gi 

elevene støtte i å bruke dem på selvstendig 

måte (automatisering) 

Nye strategier skal brukes systematisk i alle fag fra 

januar – juni, innlæringen skal ha fokus på ”hva, 

hvorfor, hvordan, når”. Repetisjon i høst-halvåret der 

man drar inn alle strategier som er gjennomgått, 

reflektere sammen med elevene over hvor de ulike 

strategiene er hensiktmessige å bruke, og hvor de 

ikke er hensiktmessige.  

PC/nettbrett er naturlig å bruke i dette arbeidet. 

(Inkluderende!)  

- Læringsstrategiene skal brukes i leseprosessen, men 

også som utgangspunkt for skriving. 

- Høytlesing der lærer modellerer strategier før, under 

og etter lesing. 

- Læresamtale (forkunnskaper før lesing, 

høyttenkning, lese og snakke sammen, felles 

idèmyldringer) 

- Bruke overhead/projektor med tekster 

som gjennomgås i fellesskap, lærer 

modellerer. 

- Mediert læring (vedlegg) 

- Et utvalg korte, lettleste fagtekster 

(vedlegg) med oppgaver knyttet til de 

ulike læringsstrategiene 

- Strategi-skjemaer (vedlegg) 
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2.2.3. Mål og tiltak for 3. og 4. trinn 

 

Hovedaktivitetsområde: Elevene skal lese og skrive for å lære og oppleve. 

 

Elevene skal nå være ferdig med den grunnleggende begynneropplæringen og vil være klare for å nytte disse kunnskapene i eget 
tempo. Dette er en sårbar fase i leseutviklingen. Når de etter hvert behersker ordavkodingen godt, vil de i ulikt tempo videreutvikle 
sine leseferdigheter både med hensyn til automatisering, leseforståelse og læringsstrategier. Her er det viktig å fokusere på sikker 
og nøyaktig lesing og lære ulike avkodingsteknikker; sikkerhet før tempo gjennom lesing av tilpassede tekster.  
Det er svært viktig at de elevene som henger etter med hensyn til grunnopplæringen, fanges opp og får ekstra støtte og hjelp. 
Kravene til leseferdighet vil øke, og dette er kanskje den siste muligheten til å fange opp problemer mens god motivasjon fortsatt 
er til stede. Kravet til leseforståelse vil øke, så det må være systematiske arbeid med å utvide ordforrådet og begrepene, samt at 
innlæring av strategier for økt leseforståelse må intensiveres. Men det er viktig å huske at også de grunnleggende leseferdighetene 
(avkodingsferdighetene) skal videreutvikles hos alle elever. Nivåforskjellene på trinnet blir tydeligere, og det blir nødvendig med 
sterkt fokus på tilpasset opplæring. 

 

Hovedmål: 

- Utvikle flytende og automatisert lesing 

- Økt leseerfaring: Gradvis kunne lese for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og informasjon. 

- Videreutvikle skrift og skriftspråk 

- Utvikle læringsstrategier 

 

 

Hovedmål 1: Utvikle flytende og automatisert lesing. 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne alfabetet på rams, og kunne de 

ulike språklydene. 

 

* Kunne bruke gode strategier for lesing 

av vanskelige ord 

 

* Utvikle begrepsforståelsen 

 

* Kunne lese og forstå sammensatte ord, 

ved å finne grunnmorfemet 

- Nødvendig repetisjon fra 1. og 2. 

trinn 

- Arbeid med alfabetisering 

- Arbeid med stavelser, bokstav- og 

lydkombinasjon og grunnmorfemer 

- Arbeid med ukas ord, gruppere ord i 

ordfamilier 

- Høytlesing av fagtekster og skjønnlitterære 

tekster der man jobber med begreper og 

betydningen av ord. 

- Ha tilgjengelig et utvalg av bøker 

med ulik vanskegrad, både til høytlesing og 

lekselesing 

- Bruke elementer fra Frosts helhetslesing  

- Skjema: ”Ord-ordforklaring-synonym” 

- Lister med høyfrekvente ord, på papir og 

PC (powerpoint) eller apper på nettbrett 
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* Automatisere høyfrekvente ord, skal ha 

automatisert de 100 mest høyfrekvente 

ordene. 

 

* Kunne lese tilpassede tekster flytende. 

 

* Øke lesehastigheten uten at det går ut 

over avkoding, sikkerhet og forståelse.  

Sikkerhet og forståelse kommer før 

hastighet. 

 

* Kunne lese på ulike måter: høyt-, kor- 

og stillelesing 

 

* Kunne lese med innlevelse 

- Bruke ulike lesemåter som 

høytlesing, korlesing, stillelesing, 

parlesing og repetert lesing 

- Samtaler og refleksjoner rundt ord/ 

sammensatte ord og lage ord-forklaringer 

- Systematisk begrepsundervisning i alle fag 

(ord/begreper forklares/forstås og 

kategoriseres ved bruk av språksetting som i 

BU-modellen) 

- Arbeid med ordkjeder 

- Systematisk arbeid med ord i ord, pusle 

bokstaver/ord/setninger, silhuettstaving, 

hentediktat(elementer fra helhetsmetoden-

Frost) 

- Gjennomføre leseprosjekt som lesesiesta, 

bokorm, leseuker og leselyst 

- Daglig leselekse hjemme i tilpassede 

lesetekster (90-95% av teksten er kjente ord) 

med fortsatt fokus på repetert lesing og 

hensikten med repetert lesing. Gjerne fortsatt 

en type lesekort med underskrift fra hjemmet 

om at leseleksene følges opp. 

 

 

- Intensive lesekurs for elever som strever 

(Etter ”Mal for lesekurs” Pkt. 3.2.1.) 

 

 

Hovedmål 2: Økt leseerfaring: Gradvis kunne lese for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og informasjon. 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne lese for å lære 

 

* Kunne gjenfortelle en tekst 

 

* Kunne stille enkle spørsmål til en tekst 

- Mediert læring 

- Læresamtalen; fellesundervisning, 

modellering, dialog (lærer/elev, 

elev/elev)  

- Arbeid med førforståelse, hypoteser 

- Bruke overhead/projektor med tekster som 

gjennomgås i fellesskap, lærer modellerer 

med tanke for lesestrategier (forkunnskap, 

stoppe ved vanskelige ord, oppklare 

begreper, stille spørsmål undervegs) 
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* Kunne finne svar på spørsmål i tekst 

(lete, finne, reflektere, reflektere. 

oppsummere) 
 

* Kunne vurdere hensikt og mål for 

lesingen, 

lese ulike tekster på ulike måter 

 

* Kunne bruke tekststrukturelle 

virkemidler som støtte i lesingen; som 

innholdsfortegnelse, overskrift og bilder 

 

* Kunne bruke språklige virkemidler som 

støtte i lesingen og til å forstå lest tekst; 

- gjentakelse, enkle språklige bilder i 

skjønn- og faglitteratur 

- sjanger: eventyr, rim, dikt, vitser, 

fakta, lister, avis og fortelling 

- ikke-kontinuerlige tekster: kunne lese og 

tolke enkle tabeller og diagrammer 

og oppsummering  

- Lese ulike fagtekster med veiledning fra 

lærer/lærer modellerer. 

- Bruk av leselogg 

- Systematisk bruk av skolebibliotek 

og oppmuntring til bruk av 

folkebibliotek/bokbuss 

- Mer bruk av fagtekster som lesetekster 

- et utvalg tekster, med oppgaver hentet 

fra Frosts helhetsmetode (vedlegg) 

 

 

Hovedmål 3: Utvikle skriftspråket 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne variere språket. Utvikle bedre 

ordforråd og setningskonstruksjon 

 

* Kunne skrive en tekst med struktur. 

(begynnelse, handling og avslutning) 

 

* Kunne oppsummere lest tekst 

 

* Kunne rettskrivingsregler og bruke 

dem i egne tekster 

- Lage egne tekstproduksjoner 

(håndskrift/PC/nettbrett) 

- Eksplisitt skriveundervisning 

- Prosessorientert skriving 

- Systematisk arbeid med rettskriving 

- Systematisk arbeid med begrepsforståelse i 

alle fag 

- Systematisk arbeid med ord i ord, pusle 

bokstaver/ord/setninger, silhuettstaving, 

hentediktat(helhetsmetoden) 

- Skriving på PC (word), nettbrett 

(Skoleskrift, Pages etc.) og notat på It`s 

learning  

- Bruke elementer fra Frosts helhetslesing 

- Lage egne bøker på PC/nettbrett eller for 

hånd (klassebibliotek) 
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* Kunne skrive sammenhengende skrift 

 

* Kunne bruke læringsstrategier som 

utgangspunkt for tekstskaping 

- Bruk av PC med egnet programvare til 

øvelser innenfor lesing og skriving 

- Mediert læring i fht. bruk av 

læringsstrategier som utgangspunkt for 

skriving 

- Gjennomføre bokprosjekter 

 

 

Hovedmål 4: Utvikle læringsstrategier 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

Videreutvikle tidligere innførte 

Læringsstrategier: (høst-halvåret) 

- Kunne anvende strategiene: Aktivisere 

forkunnskaper, enkle begrepskart og 

tankekart 

 

Innføre nye strategier: (vår-halvåret) 

- Kunne strategien Utvidet tankekart 

(3.trinn) 

- Kunne strategien VØL (4.trinn) 

- Kunne strategien BISON-overblikk 

(4.trinn)  

Strategilæring etter ”Scaffolding” - Vigdis 

Refsahls 4 punkts-liste om læringssyn og 

strategilæring (etter Bruner om scaffolding 

og Vygotsky om ”fire trinn”) 

1. Gi strategiene mening og gyldighet 

ved å bruke dem i egen undervisning 

(introduksjon) 

2. La elevene øve sammen v.h.a. 

metoder som samarbeidslæring, felles 

læresamtaler, loggbruk og 

evalueringer (sosial etablering) 

3. Gi elevene arbeidsoppgaver som 

sørger for at elevene prøver å bruke 

strategiene selv, men følg opp med 

veiledning og støtte etter behov) 

4. Hold fast ved strategibruk over tid og 

gi elevene støtte i å bruke dem på 

selvstendig måte (automatisering) 

Nye strategier skal brukes systematisk i alle 

fag fra januar – juni, innlæringen skal ha 

fokus på ”hva, hvorfor, hvordan, når”. 

Repetisjon i høst-halvåret der man drar inn 

alle strategier som er gjennomgått, reflekterer 

sammen med elevene over hvor de ulike 

strategiene er hensiktmessige å bruke, og 

- Bruke overhead/projektor med tekster som 

gjennomgås i fellesskap, lærer modellerer. 

- Mediert læring (vedlegg) 

- Et utvalg korte, lettleste fagtekster 

(vedlegg) med oppgaver knyttet til de ulike 

læringsstrategiene 

- Strategi-skjemaer (vedlegg) 

- PC (word og event. tankekartprogram 

(finnes gratis program på nett, for eksempel 

”Free mind”)) eller nettbrett med ulike 

skrive-apper eller f.eks. tankekart-apper. 
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hvor de ikke er hensiktmessige.  

PC/nettbrett er naturlig å bruke i dette 

arbeidet. (Inkluderende!)  

- Bruke læringsstrategiene i alle fag 

- Læringsstrategiene skal brukes som en del 

av lesestrategier, men også som 

utgangspunkt for tekstproduksjon 
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2.2.4. Mål og tiltak for 5.-7. trinn 

 

Hovedaktivitetsområde: Utvikling mot å lese og skrive mer krevende tekst 

 

”Den andre leseopplæringa” handler om å videreutvikle lesekompetansen, og å kunne tilpasse lesinga til ulike formål. Lesing er en 
viktig forutsetning for læring, og mellomtrinnet fokuserer mer på lesing av fagtekst og læringsstrategier. Stikkord på dette nivået er 
også eksplisitt undervisning, der lærer viser, modellerer og veileder elevene gjennom prosessene som skal læres. 
 

 

Hovedmål: 

- Mestre flytende og automatisert lesing 

- Bruke varierte lesestrategier i forhold til ulike tekster og ulike formål, for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og informasjon 

- Videreutvikle skrift og skriftspråk 

- Utvikle muntlig fremstillingsferdighet 

- Videreutvikle kjente og lære nye læringsstrategier 

 

 

Hovedmål 1: Mestre flytende og automatisert lesing 

Delmål Tiltak  Materiell/Litteratur 

* Rask og sikker avkoding 

 

* Kunne bruke gode strategier for lesing 

av vanskelige ord 

 

* Utvide vokabularet 

 

* Kunne bruke leksikon til ordavklaringer 

( i bok og på nett) 

 

* Videre automatisering av høyfrekvente 

ord 

 

* Kunne lese tilpassede tekster flytende. 

 

- Avkodingsferdighetene må vedlikeholdes 

og videreutvikles for å kunne avkode 

vanskeligere og lengre ord.  

- Arbeid med stavelser, morfemer (grunn-, 

bøynings- og avledningsmorfem (prefikser 

og suffikser)) 

- Arbeid med ukas ord, gruppere ord i 

ordfamilier 

- Arbeid med ordkjeder 

- Høytlesing av fagtekster og skjønnlitterære 

tekster der man samtaler og reflekterer rundt 

begreper og betydningen av ord før, under og 

etter lesing. Aktivt arbeid med å utvide 

begrepsforrådet, finne synonymer, 

antonymer og kategorisere ord. (ord/begreper 

- Lister med høyfrekvente ord, på papir og 

PC (powerpoint) eller apper på nettbrett 

- Lesehjul/lister/tekster med fokus på ulike 

ordgrupper (f.eks. ord med ng-lyden osv.) 

- Huskeliste: Før- under- etter lesing, til 

elevene og til oppslag i klassen. 
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* Øke lesehastigheten uten at det går ut 

over avkoding og forståelse. Sikkerhet og 

forståelse før hastighet! 

 

* Kunne velge lesestrategi hensiktsmessig 

 

* Lære de fem lesestrategiene; skumming, 

skanning, fotolesing, hurtiglesing, 

reflekterende lesing/nærlesing 

forklares/forstås ved bruk av språksetting 

som i BU-modellen)  

(Tips: Personlige begrepsbøker, som også 

kan brukes under selvstendig lesing)  

- Bruke ulike lesemåter som høytlesing, 

korlesing, stillelesing og parlesing 

- Ulike måter å øve opp leseflyten gjennom 

repetert lesing i hel klasse, små grupper, en-

til-en (J.E. Klinkenberg, 2007) 

- Gjennomføre leseprosjekt som lesesiesta, 

bokorm, leseuker og leselystaksjon 

- Daglig leselekse hjemme i tilpassede 

lesetekster (90-95% av teksten er kjente ord) 

med fortsatt fokus på repetert lesing og 

hensikten med repetert lesing, husk lesing av 

fagtekster. Gjerne underskrift fra hjemmet på  

at leseleksene følges opp, på læringsplan 

eller lignende. 

 

 

- Intensive lesekurs for elever som strever 

(Etter ”Mal for lesekurs” Pkt. 3.2.1.) 

 

 

Hovedmål 2: Bruke varierte lesestrategier, i forhold til ulike tekster og ulike formål, for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og informasjon 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne vurdere hensikt og mål for 

lesingen, mestre det å lese ulike tekster på 

ulike måter. Lese for å lære, lese for å gjøre 

eller lese for å oppleve 

 

* Kunne gjenfortelle en tekst 

 

* Kunne stille enkle spørsmål til en tekst 

 

- Mediert læring i f.t. å kunne velge rett 

lesestrategi, og kunne bruke de 

tekststrukturelle og språklige virkemidlene til 

å forstå og hente ut informasjon i tekst. 

- Læresamtalen; fellesundervisning, 

modellering, dialog (lærer/elev, elev/elev) 

- Arbeid med førforståelse, hypoteser 

og oppsummering 

- Lese ulike fagtekster med veiledning fra 

- Bruke overhead/projektor med tekster som 

gjennomgås i fellesskap, lærer modellerer 

med tanke for lesestrategier (forkunnskap, 

stoppe ved vanskelige ord, oppklare 

begreper, stille spørsmål undervegs, vise eks. 

på tekststrukturelle og språklige virkemidler) 

- Utstrakt bruk av fagtekster som lesetekster 

- et utvalg tekster, med oppgaver hentet 

fra Frosts helhetsmetode (vedlegg) 
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* Kunne finne svar på spørsmål i tekst 

(lete, finne, reflektere, reflektere. 

oppsummere) 

* Kunne bruke tekststrukturelle 

virkemidler som støtte i lesingen; som 

innholdsfortegnelse, overskrift, 

underoverskrift, ingress, løpende tekst, 

bilder, diagrammer, fotnoter og faktabokser, 

og kunne bruke dette som støtte til lesing 

 

 

* Kunne bruke språklige virkemidler som 

støtte i lesingen og til å forstå lest tekst; 

- gjentakelse, utheving, kursiv, enkle 

språklige bilder i skjønn- og faglitteratur 

- sjanger: eventyr, rim, dikt, gåter, vitser, 

fakta, lister, brev, avis, enkle intervju og 

fortelling 

- ikke-kontinuerlige tekster: kunne lese og 

tolke enkle tabeller, diagrammer, 

statistikker og bruksanvisninger 

lærer, lærer modellerer ved bruk av høyt 

lesing, felles lesing, veiledet lesing før man 

går over selvstendig lesing og tekstlesing 

(Direkte forståelseslesing - Refsahl)  

- Bruk av leselogg  

- Systematisk bruk av skolebibliotek 

og oppmuntring til bruk av 

folkebibliotek/bokbuss 

 

 

 

 

 

Hovedmål 3:Videreutvikle skrift og skriftspråket 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Mestre en tydelig og funksjonell 

håndskrift – sammenhengende skrift 
 

* Kunne omsette tanker, idèer, følelser og 

kunnskap til god skriftlig formidling,   

 

* Kunne bruke læringsstrategier som 

utgangspunkt for tekstskaping, og som 

verktøy i prosessen 

- Det er viktig at elevene på dette nivået 

utvikler gode ferdigheter i produksjon av 

ulike typer tekster, og prosessorientert 

skriving er en god metode for å arbeide med 

å videreutvikle egne skriveferdigheter. Det 

krever systematisk arbeid over år, der 

elevene blir gitt eksplisitt 

skriveundervisning 

- Lærer må modellere de gode eksemplene, 

- Skriving på PC(word), nettbrett 

(Skoleskrift/Pages etc.) og notat på It`s 

learning.  

- Photostory på PC eller iMovie/ Puppet Pals 

på iPad kan brukes til å lage historier(film) 

av fellestekster. 

- Bruke elementer fra Frosts helhetsmetode 

- Lage egne bøker på PC/nettbrett eller for 

hånd (klassebibliotek) 
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* Kunne rettskriving og grammatikk 
 

* Kunne bruke digitale læringsverktøy til 

skriftlige fremstillinger 
 

* Kunne skrive alle høyfrekvente ord 
 

* Videreutvikle tekstskrivingen med 

hensyn til innhold, språk, grammatikk og 

struktur i tilknytning til skriving i ulike 

sjangere. 
 

* Kunne gi og motta konstruktiv 

kritikk, med oppfølging fra lærer 

 

og etter hvert kan også gode elevtekster 

trekkes frem som modelltekster. 

 - Systematisk arbeid med rettskriving 

- Systematisk arbeid med begrepsforståelse i 

alle fag. Ordnyanser i språket vårt, velge rett 

ord i ulike typer tekster (Ord/begreper 

forklares/forstås ved bruk av språksetting 

som i BU-modellen) (Tips: Personlige 

begrepsbøker) 

- Sette krav til tydelig håndskrift i alle 

skriftlige arbeider (der håndskrift brukes), 

uansett fag (funksjonell håndskrift) 

- Øving i å handtere ulike sjangere skriftlig 

- Skrive fri tekst med fokus på bruk av 

språklige virkemidler og rettskriving  

- Bruke læringsstrategier som utgangspunkt 

for skriving, for eksempel tankekart -> 

styrkenotat -> disposisjon 

(PC/nettbrett/håndskrift) 

- Ukentlig diktat, ”drilling” av ord 

- Gjenfortelling 

 

- Øve Touch-metoden (Drillpro) 

- Gjennomføre bokprosjekter (gjerne 

samarbeid på tvers av trinn) 

 

 

Hovedmål 4: Utvikle muntlig fremstillingsferdighet 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne presentere og drøfte et tema 

med utgangspunkt i et digitalt 

presentasjonsverktøy, med 

stikkordsmanus 

 

* Kunne snakke med god og tydelig 

- Gjennomføre elevstyrt diskusjon/møte 

- Høytlesing/opplesing av egenproduserte og andres 

tekster. 

- Gjennomføre intervju. 

- Gjennomføre presentasjoner – og vurdering av 

gitte og egenvalgte emner. Kunne bruke Power 
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stemme, og kunne variere tempo. 

 

* Kunne være bevisst stemmebruk, 

kroppsspråk, plassering i rommet, 

kontakt med publikum osv. ved en 

presentasjon 

 

* Kunne gi begrunnet respons på andres 

fremføring 

 

Point som støtte til dette. 

- Gjennomføre samtale, i grupper og felles klasse. 

- Ha diskusjoner – uttrykke egne meninger. 

- Dramatisering/rollespill. 

 

 

Hovedmål 5: Videreutvikle kjente og lære nye læringsstrategier 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

Videreutvikle tidligere innførte 

Læringsstrategier: (høst-halvåret) 

Kunne anvende strategiene: Aktivisere 

forkunnskaper, enkle begrepskart, tankekart, 

utvidet tankekart, VØL-skjema og BISON-

overblikk 

 

Innføre nye strategier: (vår-halvåret) 

- Kunne strategien Kolonnenotat (5.trinn) 

- Kunne strategien Nøkkelord (5.trinn) 

- Kunne strategien Lage spørsmål til tekst 

(FoSS) (6.trinn) 

- Kunne strategien Venndiagram (7.trinn) 

Strategilæring etter ”Scaffolding” - Vigdis 

Refsahls 4 punkts-liste om læringssyn og 

strategilæring (etter Bruner om scaffolding og 

Vygotsky om ”fire trinn”) 

1. Gi strategiene mening og gyldighet ved å 

bruke dem i egen undervisning 

(introduksjon) 

2. La elevene øve sammen v.h.a. metoder 

som samarbeidslæring, felles 

læresamtaler, loggbruk og evalueringer 

(sosial etablering) 

3. Gi elevene arbeidsoppgaver som sørger 

for at elevene prøver å bruke strategiene 

selv, men følg opp med veiledning og 

støtte etter behov) 

4. Hold fast ved strategibruk over tid og gi 

elevene støtte i å bruke dem på 

selvstendig måte (automatisering) 

Nye strategier skal brukes systematisk i alle fag 

fra januar – juni, innlæringen skal ha fokus på 

”hva, hvorfor, hvordan, når”. Repetisjon i høst-

halvåret der man drar inn alle strategier som er 

- Bruke overhead/projektor med tekster 

som gjennomgås i fellesskap, lærer 

modellerer. 

- Mediert læring (vedlegg) 

- Et utvalg korte, lettleste fagtekster 

(vedlegg) med oppgaver knyttet til de 

ulike læringsstrategiene 

- Strategi-skjemaer (vedlegg) 

- - PC (word og event. tankekartprogram 

(finnes gratis program på nett, for 

eksempel ”Free mind”)) eller nettbrett 

med ulike skrive-apper eller f.eks. 

tankekart-apper. 
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gjennomgått, reflekterer sammen med elevene 

over hvor de ulike strategiene er hensiktsmessige 

å bruke, og hvor de ikke er hensiktsmessige.  

PC/nettbrett er naturlig å bruke i dette arbeidet. 

(Inkluderende!)  

- Lesetiltak med fokus på avkodings- og 

læringsstrategier (strategikurs) 
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2.2.5. Mål og tiltak for 8.-10. trinn 

 

Hovedaktivitetsområde: 

 

Det skal fortsatt være fokus på å videreutvikle leseferdighetene, men hovedfokuset vil her være å utvikle lese- og 
læringsstrategier. Lesing er å lese med forståelse og bruke denne kunnskapen i egen læring. Nå skal elevene lære seg å lese kritisk 
og strategisk. De skal bruke lesestrategier og læringsstrategier variert og fleksibelt i arbeid med fagtekster og skjønnlitterære 
tekster. Stikkord på dette nivået er også eksplisitt undervisning, der lærer viser, modellerer og veileder elevene gjennom 
prosessene som skal læres. 
 
Hovedmål: 

- Videreutvikle leseferdigheter og leseforståelse 

- Videreutvikle skriftspråklig kompetanse 

- Videreutvikle muntlig fremstillingsferdighet 

- Videreutvikle kjente læringsstrategier, og bli bevisst i forhold til hensiktsmessig bruk av dem  

 

 

Hovedmål 1: Videreutvikle leseferdigheter og leseforståelse 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne lese ulike type tekster med flyt og 

sikkerhet. 

 

* Kunne anvende forskjellige lesestrategier 

til ulike typer tekster 

 

* Kunne bruke de fem lesestrategiene 

hensiktsmessig; skumming, skanning, 

fotolesing, hurtiglesing, reflekterende 

lesing/nærlesing 

 

* Utvikle en god sjangerforståelse og 

kunnskap om sjangrenes særtrekk 

 

* Videreutvikle begrepsforståelsen, og 

- Avkodingsferdighetene må vedlikeholdes og 

videreutvikles for å kunne avkode vanskeligere og 

lengre ord, gjennom arbeid med morfemer (grunn-, 

bøynings- og avledningsmorfem (prefikser og 

suffikser)), stavelser, arbeid med ukas ord, 

gruppering av ord, arbeid med ordkjeder 

- Systematisk begrepsundervisning i alle fag 

(ord/begreper forklares/forstås og kategoriseres ved 

bruk av språksetting som i BU-modellen) 

- Lesetrening må skje i ulike type tilpassede (90-

95% av teksten er kjente ord) tekster, innenfor alle 

fag, både fag-, fakta- og skjønnlitterære tekster. 

Fortsatt viktig med ulike typer høytlesing både 

hjemme og på skolen (parlesing, korlesing og 

lesing en og en) 
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kunne bruke leksikon (i bok og på nett) 

 

* Kunne utnytte egen lesing for å tilegne 

seg ny kunnskap 

 

* Kunne tilnærme og tilegne seg 

forskjellige typer teksters innhold,  

oppbygging og formål 

 

* Kunne tolke og analysere ulike typer 

tekster. Forstå sammenhengen og 

kunne lese ”mellom linjene” 

- Arbeid med bevisstgjøring og strategivalg 

tilpasset de ulike sjangrene; skjønnlitterære tekster, 

fag- og faktatekster 

- Trene på de forskjellige lesestrategiene. 

- Jobbe med mange ulike sjangrer og tverrfaglige 

tekster 

- Bruke oppslagsverk, leksikon, ordbøker og 

Internett 

- Anvende og videreutvikle læringsstrategier 

- Samtale og refleksjon om motiv, tema og budskap 

i ulike tekster 

- Se på sammenhengen mellom avsender og 

mottaker av tekster 

- Jobbe med å gi respons til hverandre og vurdere 

eget og andres arbeid 

- Lesestimulerende tiltak; 

presentasjon av nye bøker (samarbeid med 

biblioteket), leseaksjoner, lesesiesta, bibliotekbesøk 

 

- Intensive lesekurs for elever som strever (Etter 

”Mal for lesekurs” Pkt. 3.2.1.)  

- Andre lesetiltak med fokus på bedre 

avkodingsferdigheter og effektiv bruk av strategier 

i faglesing 

 

 

Hovedmål 2: Videreutvikle skriftspråklig kompetanse 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

*Videreutvikle egen håndskrift, slik at 

den er lesbar og tydelig for mottakeren 

 

* Kunne bruke formelle 

rettskrivingsregler 

 

* Kunne bruke ordlister og oppslagsverk 

- Læresamtalen; fellesundervisning, modellering, 

dialog (lærer/elev, elev/elev) 

- Det er viktig at elevene fortsetter å videreutvikle 

gode ferdigheter i produksjon av ulike typer tekster, 

prosessorientert skriving er en god metode for å 

arbeide med å videreutvikle egne skriveferdigheter. 

Det krever systematisk arbeid over år, der elevene 
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* Kunne forstå grammatikkens 

grunnleggende betydning for språkets 

oppbygging og system 

 

* Kunne skrive en tekst med riktig valg 

av sjanger, med relevant oppbygging, 

innhold og sammenheng 

 

* Kunne arbeide med innholdsforståelse 

i tekst i alle fag; Systematisk arbeid med 

begreper 

fortsatt blir gitt eksplisitt skriveundervisning. 

Lærer må fortsatt modellere de gode eksemplene, 

eller gode elevtekster trekkes frem som 

modelltekster. 

- Systematisk arbeid med begrepsforståelse i alle 

fag, velge rett ord i ulike typer tekster 

(Ord/begreper forklares/forstås ved bruk av 

språksetting som i BU-modellen)  

Tips: Personlige begrepsbøker/begrepskart 

- Systematisk arbeid med rettskriving 

- Sette krav til tydelig håndskrift i alle 

skriftlige arbeider (der håndskrift brukes), uansett 

fag (funksjonell håndskrift) 

- Arbeid med førforståelse, hypoteser og 

oppsummering 

- Bruke læringsstrategier som utgangspunkt for 

skriving, for eksempel tankekart -> styrkenotat -> 

disposisjon (PC/nettbrett/håndskrift) 

- Lese ulike fagtekster med fokus på tekst- og 

sjangertrekk, og hvordan elevene kan overføre den 

kunnskapen til egen skriving (veiledning fra 

lærer/lærer modellerer)  

- Systematisk bruk av skolebibliotek og 

oppmuntring til bruk av folkebibliotek/bokbuss 

 

 

 

 

Hovedmål 3: Videreutvikle muntlige fremstillingsferdighet 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne vise at fagstoff er forstått, 

gjennom refleksjon og vurdering. Ved å 

forklare/presentere og drøfte teorier og 

illustrere dem. 

 

- Gjennomføre elevstyrt diskusjon/møte, der 

elevene skal kunne ta ulike roller i diskusjonen. 

- Høytlesing/opplesing av egenproduserte og andres 

tekster. 

- Gjennomføre intervju, og presentere en 
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* Kunne uttrykke seg presist, og kunne 

variere språket 

 

* Kunne snakke med god diksjon, og 

tilpasse tempo 

 

* Kunne variere toneleiet etter innhold 

 

* Kunne ta pause der det er naturlig  

(komma, punktum, avsnitt) 

 

* Kunne bruke kroppsspråket for å 

understreke det en sier 

 

* Kunne virke engasjert i det en snakker 

om, være lite bundet av manus 

 

* Kunne bruke presentasjonsverktøy 

som f.eks. Power Point, Photostory, 

Keynote, kombinasjon av lyd og bilde, 

tegninger/symboler, video, osv. for å 

fremheve og levendegjøre formidling av 

et budskap  

oppsummering av intervjuet/intervjuene. 

- Gjennomføre undersøkelser, og kunne presentere 

resultatene digitalt. (for eksempel Power Point eller 

Excel) 

- Gjennomføre presentasjoner – og vurdering av 

gitte og egenvalgte emner. Kunne bruke ulike 

digitale verktøy som støtte til dette. 

- Gjennomføre samtale, i grupper og felles klasse. 

- Ha diskusjoner – uttrykke egne meninger. 

- Dramatisering/rollespill. 

- Kunne gi tilbakemeldinger på andres og eget 

fremlegg/fremvisning etter gitte kriterier. 

 

 

 

 

Hovedmål 4: Videreutvikle kjente læringsstrategier, og bli bevisst i forhold til hensiktsmessig bruk av dem 

Delmål Tiltak Materiell/Litteratur 

* Kunne bruke ulike læringsstrategier i 

arbeid med tekst 

 

* Kunne bruke strategiene 

hensiktsmessig: før, under og etter lesing 

 

* Kunne vurdere hvilke 

- Sikre at hensikten med bruk av læringsstrategier 

er forstått ved å reflektere rundt dette sammen med 

elevene (hvorfor, hvilken og hvordan) 

- Bruke læringsstrategiene aktivt, som en naturlig 

del av arbeidet i alle fag 

- PC/nettbrett er et naturlig verktøy i arbeid med 

læringsstrategier 

- Bruke overhead/projektor med tekster 

som gjennomgås i fellesskap med bruk 

av ulike læringsstrategier, som repetisjon 

- Et utvalg korte, lettleste fagtekster 

(vedlegg) med oppgaver knyttet til de 

ulike læringsstrategiene 

- Strategi-skjemaer (vedlegg) 
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læringsstrategier som passer best for 

egen måte å lære på. 

 

- Læringsstrategiene skal brukes som en del av 

lesestrategier, men også som utgangspunkt for 

tekstproduksjon 

- Strategier som ikke er lært, skal innføres etter 

”Scaffolding”-metoden  

- Vigdis Refsahls 4 punkts-liste om læringssyn og 

strategilæring (etter Bruner om scaffolding og 

Vygotsky om ”fire trinn”) 

1. Gi strategiene mening og gyldighet ved å 

bruke dem i egen undervisning 

(introduksjon) 

2. La elevene øve sammen v.h.a. metoder som 

samarbeidslæring, felles læresamtaler, 

loggbruk og evalueringer (sosial etablering) 

3. Gi elevene arbeidsoppgaver som sørger for 

at elevene prøver å bruke strategiene selv, 

men følg opp med veiledning og støtte etter 

behov) 

4. Hold fast ved strategibruk over tid og gi 

elevene støtte i å bruke dem på selvstendig 

måte (automatisering) 

Innlæringen skal ha fokus på ”hva, hvorfor, 

hvordan, når”.  

- - PC (word og event. tankekartprogram 

(finnes gratis program på nett, for 

eksempel ”Free mind”)) eller nettbrett 

med ulike skrive-apper eller f.eks. 

tankekart-apper. 
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2.2.6. Plan for innføring av læringsstrategier 

 

Læringsstrategier B.hg 1.tr. 2.tr. 3.tr. 4.tr. 5.tr. 6.tr. 7.tr. 8.tr. 9.tr. 10.tr. 

Aktivere forkunnskap                       

Begrepskart (enkle, over-/underbegreper)                       

Tankekart                       

Utvidet tankekart (flere ledd)                       

VØL                       

BISON-overblikk                       

Kolonnenotat (inkl. tekstoppgaver i matematikk)                       

Nøkkelord                       

Lage spørsmål til tekst (FoSS)                       

Venndiagram                        

Vurdere hensiktsmessig bruk av strategier                       
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2.2.7.  Plan for begrepsinnlæring i skolen 

Grunnleggende 

begrepssystemer 

(GBS) 

Trinn Grunnleggende begrep Fagområder i 

kunnskapsløftet 

1. Farger 1. Rød, blå, gul, svart, hvit, 

grønn, brun, rosa, oransje, 

fiolett 

Norsk 

Kunst & Håndverk 

Naturfag 

2. At rød, blå, gul, svart og hvit 

er primærfarger, at grønn, 

oransje og fiolett er 

sekundærfarger, brun, rosa  

3. – 4. Nødvendig repetisjon + 

Lys/mørk farge, kald/varm 

farge 

2. Form 1. Rettlinjet, rund, sirkel, bue, 

firkant, trekant, sirkel 

Norsk  

Matematikk 

Kunst & Håndverk 

Naturfag 

2.  Nødvendig repetisjon + oval, 

kvadrat og rektangel, 

mangekant 

3. – 4. Nødvendig repetisjon + kule, 

kjegle, sylinder 

3. Stilling 1. Vannrett, loddrett, skrå Norsk 

Matematikk  

Kunst & Håndverk 

Naturfag 

2. Nødvendig repetisjon + 

sittende, stående, liggende 

3. – 4. Nødvendig repetisjon + bøyd 

4. Plass 1. Plass på, under, over, ved 

siden av, inni noe, mellom 

noe, over noe, først, sist, bak, 

foran, til høyre, til venstre 

Norsk 

Matematikk 

2. Nødvendig repetisjon + etter, 

mellom, til venstre for, til 

høyre for  

3. -4.  Nødvendig repetisjon 

5. Størrelse 1. Stor, liten Norsk 

Matematikk 2. Høy, lav 

3. – 4.  Høyde, bredde, lengde, dybde 

6. Retning 1. Nedover, oppover, langs noe, 

fra høyre mot venstre, fra 

venstre mot høyre 

Norsk 

Matematikk 

Naturfag 

2. Nødvendig repetisjon + 

himmelretningene; sør, nord, 

øst, vest 

3. – 4. Nødvendig repetisjon + 

sørover, nordover, østover, 
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vestover 

7. Antall 1. Stort/lite antall i forhold til en 

gitt mengde, antallene 1, 2, 3, 

osv. 

Norsk 

Matematikk 

2. Gjøre antall større/mindre i 

mengder 

3. – 4. Nødvendig repetisjon 

8. Symbol 1. Bokstaver som symbol for 

språklydene, tall som symbol 

for antall, ulike matematiske 

symboler (=, +, -) 

Norsk  

Matematikk 

2. Nødvendig repetisjon. 

Introduseres for 

bokstavsekvenser som symbol 

for språklyder(f.eks. kj-, ng-) 

3. – 4. Nødvendig repetisjon.  

Flere bokstavsekvenser som 

symbol for språklyder, flere 

matematiske symboler  

9. Lyd 1. sterke, svake, dype, høye, 

språklyder i talt språk, 

bokstaver er symboler for 

språklyder 

Musikk 

2. Nødvendig repetisjon + 

mellomrom og tegn symboler 

for pauser, pauser mellom 

dem 

3. – 4.  Nødvendig repetisjon 

10. Mønster 1. Stripete, rutete, prikkete, 

blomstrete,  

Norsk 

Matematikk 

Kunst & Håndverk 2. Nødvendig repetisjon +  

3. - 4. Nødvendig repetisjon 

11. Stoff arter 1. Tre, papir, plast, glass, metall 

av ulike slag 

Kunst & håndverk 

Naturfag 

2. Nødvendig repetisjon 

3. – 4. Nødvendig repetisjon + lær og 

skinn av ulike slag  

12. Overflate 1. Glatt, ru, Kunst & håndverk 

Naturfag 2.  Blank, matt 

3. - 4.  slipt, pusset, malt, lakkert 

13. Stoff egenskaper 1. Tungt og lett, bløt og hardt Kunst & håndverk 

Naturfag 

Matematikk 2. Hardt, mykt, bløtt, knuselig, 

fast, flytende, seigt 
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3. -4.  Nødvendig repetisjon 

14. Funksjoner 1. Snakke om gjenstanders ulike 

funksjoner. Hva brukes de 

ulike gjenstandene til? 

 

2. 

3. – 4. 

15. Vekt 1. Vekt, med ulikt materiell Matematikk 

2. Stor, liten  

3. - 4. Hg, kg 

16. Temperatur 1. Kald, varm, høy, lav Matematikk 

Naturfag 2. Nødvendig repetisjon 

3. – 4. Iskald, kok varm, lunken, 

kjølig 

17. Lukt 1. God/vond lukt, lukt i naturen, 

ulike matlukter, ulike 

skolelukter 

Naturfag 

Mat & helse 

2. Ulike matlukter 

3. - 4. Nødvendig repetisjon 

18. Smak 1. Sur, søt, salt, eple, appelsin Mat & helse 

2. Ulike matsmaker 

3. – 4. Nye matsmaker + bitter 

19. Tid 

 

 

 

 

1. dag, kveld, natt, årstidene, 

klokka, barn vokser 

Matematikk 

Naturfag 

2.  Nødvendig repetisjon + døgn, 

mer klokke 

3. – 4. Nødvendig repetisjon 

20. Forandring 1. Forandring i farge, form, 

stilling, plass, retning 

Matematikk 

Naturfag 

2. Nødvendig repetisjon 

3. – 4. Nødvendig repetisjon 

21. Fart 1. Stor, liten, større, mindre Matematikk 

2. størst, minst, sein, rask 

3. - 4.  Nødvendig repetisjon 

22. Verdi 1.  Pengeverdi, rett og galt Matematikk 

2.  Pengeverdi, rett og galt 

3. – 4. Pengeverdi, rett og galt 

23. Kjønn 1. Jente, gutt, kvinne, mann Kroppsøving 

Samfunnsfag  

 
2. Nødvendig repetisjon 

3. – 4. Nødvendig repetisjon 
Begrepssystemene nr. 1-9 skal undervises via Nyborgs modell for Begrepsundervisning (BU-modellen). 

Begrepssystemene 10-21 skal undervises i naturlige situasjoner (uten å følge opplegget fra BU-modellen), 

men man skal fortsatt bruke ”språksettingen” som i BUM. 
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3. KARTLEGGING OG TILTAK I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN 

3.1. Obligatorisk observasjon/kartlegging i barnehagen og grunnskolen 

 

3.1.1. Systematisk observasjon av barns språkkompetanse i barnehagen 

 

Trinn Systematisk 

observasjon av alle 

barn 
(Nivå 1 i flytskjema, 

vedlegg til planen) 

Tid Kartlegging ved bekymring 
(Nivå 2 i flytskjema, vedlegg til 

planen) 

Tiltak 
(Nivå 2 i flytskjema) 

Barnehage Systematisk observasjon, 

der en sikrer at alle barn 

blir «sett». 

Observasjonsmetoden en 

velger å benytte er 

valgfritt, men ved all 

observasjon er det viktig 

å ha kunnskap om 

normal språkutvikling 

 

 2-3 år Dynamisk kartlegging/ 

Observasjon ved bruk av 

TRAS/ Alle Med/ 

Observasjonsskjema for 

2åringen etc. 

Målrettede tiltak som skal evalueres (ref.: flytskjema)  

-Bevisst bruk av språk i de daglige situasjonene.  

-Fokus i hele personalgruppa på det barnet trenger stimulering på. 

4 år Dynamisk kartlegging/ 

Observasjon ved bruk av 

TRAS/ Alle Med/ 

Observasjonsskjema for 4-

åringen etc. 

Målrettede tiltak som skal evalueres (ref.: flytskjema)  

-Bevisst bruk av språk i de daglige situasjonene 

-Fokus i hele personalgruppa på det enkeltbarn trenger stimulering på. 

-Språkgrupper (små grupper) for barn som trenger ekstra stimulering, 

med fokus på styrking av ordforrådet, begrepsundervisning av 

grunnleggende begreper. (BU-modellen).  

(Event. fokus på munnmotorisk trening ved behov). 

5-6 år Dynamisk kartlegging/ 

Observasjon ved bruk av 

TRAS/ Alle Med/ Språk 5-

6 (screening)/ 

Observasjonsskjema for 5-

åringen etc. 

Målrettede tiltak som skal evalueres (ref.: flytskjema)  

-Bevisst bruk av språk i de daglige situasjonene.  

-Fokus i hele personalgruppa på det enkeltbarn trenger stimulering på. 

- Alle 5-åringene skal gis tilbud om språkgruppe (større gruppe)minst 

2 ganger i uka, med fokus på styrking av ordforrådet, BU-modellen 

og språkleker. Barn som trenger ekstra stimulering, skal i tillegg ha 

språktrening på mindre gruppe. (Event. fokus på munnmotorisk 

trening/artikulasjon ved behov). 
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3.1.2. Kartlegging i barneskolen 

 
Trinn Kartlegging av alle tid Kartlegging ved bekymring Tiltak 
1.trinn Bokstavtest Skolestart + 

feb/mars 

Språk 6-16 (screening) 

Dynamisk kartlegging / systematisk 

observasjon – funksjonsnivå i klassen 

Kartlegging av grunnleggende 

begreper 

IL-basis 

Jul-til-jul-lærer for elever som ikke 

”kommer ordentlig i gang” med lesing og 

skriving. 

(Tiltak skal følge ”mal for jul-til-jul 

lærer) 

 Skjemaer for lese- og skriveutvikling 

(mal etter Lundberg) 

 

mars 

 Kartlegging av leseferdigheter (U.dir.) 

 

April - mai 

2.trinn Orddiktat (Johnsen) Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Skjemaer for lese- og skriveutvikling 

(mal etter Lundberg) 

Språk 6-16, event. 20 spørsmål 

Jul-til-jul-lærer følger opp elever som 

ikke har kommet ordentlig i gang med 

lesing og skriving. 

 Kartlegging av leseferdigheter (U.dir.) April - mai 

3.trinn Orddiktat (Johnsen) Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Skjemaer for lese- og skriveutvikling 

(mal etter Lundberg) 

Språk 6-16, event. 20 spørsmål  

Lesekurs tilbys elever som skårer ned mot 

eller under kritisk grense på Kartlegging 

av leseferdigheter på våren 2.trinn.  Lesetest (Arbeid med ord) Sept/okt og 

feb/mars 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) 

 

Sept/okt og 

feb/mars 

Kartlegging av leseferdigheter (U.dir.) 

 

April - mai 

4.trinn Orddiktat (Johnsen) 

 

Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Skjemaer for lese- og skriveutvikling 

(mal etter Lundberg) 

Språk 6-16, event. 20 spørsmål 

 

Lesekurs tilbys elever som skårer ned mot 

eller under kritisk grense på Kartlegging 

av leseferdigheter på våren 3.trinn Lesetest (Arbeid med ord) 

 

 

Sept/okt og 

feb/mars 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) 

 

 

Sept/okt og 

feb/mars 
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Trinn Kartlegging av alle tid Kartlegging ved bekymring Tiltak 
5.trinn Orddiktat (Johnsen) Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Skjemaer for lese- og skriveutvikling 

(mal etter Lundberg) 

Språk 6-16, event. 20 spørsmål 

 

Lesekurs/lesetiltak tilbys elever som 

havner på mestringsnivå 1 på Nasjonale 

prøver. 

Andre lesetiltak kan være mer 

hensiktsmessig for elever som tidligere 

har deltatt på lesekurs, f.eks. strategikurs. 

(Lesekurs skal følge ”mal for lesekurs”, 

andre lesetiltak kan org. på ulike måter) 

Lesetest (Arbeid med ord) Sept/okt og 

feb/mars 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) Sept/okt og 

feb/mars 

Nasjonale prøver i lesing (U.dir.) 

 

September 

6.trinn Kartleggeren (digitalt) Før- og etter-test Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Skjemaer for lese- og skriveutvikling 

(mal etter Lundberg) 

Språk 6-16, event. 20 spørsmål 

 

Lesekurs/lesetiltak tilbys elever som lav 

lesehastighet (->99 o/min) og har lav 

leseforståelse. Elever som har høyere 

lesehastighet men lav forståelse må også 

vurderes, til f.eks. å delta på et 

strategikurs, med fokus på effektiv bruk 

av strategier i ulike fag. 

(Lesekurs skal følge ”mal for lesekurs”, 

andre lesetiltak kan org. på ulike måter) 

Orddiktat (Johnsen) Sept/okt og 

feb/mars 

Lesetest (Arbeid med ord) Sept/okt og 

feb/mars 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) Sept/okt og 

feb/mars 

7.trinn Kartleggeren (digitalt) Før- og etter-test Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Skjemaer for lese- og skriveutvikling 

(mal etter Lundberg) 

Språk 6-16, event. 20 spørsmål 

 

Lesekurs/lesetiltak tilbys elever som lav 

lesehastighet (->109 o/min) og har lav 

leseforståelse. Elever som har høyere 

lesehastighet men lav forståelse må også 

vurderes, til f.eks. å delta på et 

strategikurs, med fokus på effektiv bruk 

av strategier i ulike fag. 

(Lesekurs skal følge ”mal for lesekurs”, 

andre lesetiltak kan org. på ulike måter) 

Orddiktat (Johnsen) Sept/okt og 

feb/mars 

Lesetest (Arbeid med ord) Sept/okt og 

feb/mars 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) 

 

Sept/okt og 

feb/mars 
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3.1.3. Kartlegging i ungdomskolen 

 

Trinn Kartlegging av alle tid Kartlegging ved bekymring Tiltak 
8.trinn Kartleggeren (digitalt) Før- og etter-

test 

 

Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Språk 6-16  

Event. 20 spørsmål ved behov  

 

Lesekurs/Temakurs/andre lesetiltak tilbys 

elever som havner på mestringsnivå 1 på 

Nasjonale prøver, og elever som har lave 

lese- og/eller avkodings-ferdigheter på 

kartleggingsprøver. Elever som har 

forholdsvis høy lesehastighet, men lav 

forståelse, må også vurderes, til f.eks. å 

delta på et strategikurs, med fokus på 

effektiv bruk av strategier i ulike fag. 

(Lesekurs skal følge ”mal for lesekurs”, 

andre lesetiltak kan org. på ulike måter) 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) 

 

Sept/okt og 

feb/mars 

Lesetest  

 

Sept/okt og 

feb/mars 

Nasjonale prøver i lesing (U.dir.)  September  

9.trinn Kartleggeren (digitalt) Før- og etter-

test 

Sept/okt og 

feb/mars 

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Språk 6-16  

Event. 20 spørsmål ved behov  

Lesekurs/Temakurs/andre lesetiltak tilbys 

elever som havner på mestringsnivå 1 på 

Nasjonale prøver. Elever som har 

forholdsvis høy lesehastighet, men lav 

forståelse, må også vurderes, til f.eks. å 

delta på et strategikurs, med fokus på 

effektiv bruk av strategier i ulike fag. 

(Lesekurs skal følge ”mal for lesekurs”) 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) Sept/okt og 

feb/mars 

Lesetest  Sept/okt og 

feb/mars 

Nasjonale prøver i lesing (U.dir.)  

 

September  

10.trinn Kartleggeren (digitalt) Før- og etter-

test 

Sept/okt og 

feb/mars  

Vurdering av kontaktlærer (i 

samarbeid med de andre lærerne på 

trinnet) i f.t. funksjonsnivå i de ulike 

fagene. 

Språk 6-16, event. 20 spørsmål 

Lesekurs/temakurs/andre lesetiltak (se 

over) 

Ordkjedetesten (Høien & Tønnesen) Sept/okt 



Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse 

i barnehage og grunnskole 

56 

3.2. Tiltak for elever som har lav grad av leseferdighet på 
kartleggingsprøver i grunnskolen 

 

En regner med at rundt 10 – 15 % av elevene har ulike vansker som hindrer dem i å utvikle 

funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Kartlegging av vanskene og igangsetting av riktige, 

målrettede tiltak blir viktig. Jo tidligere problemene avdekkes i barnehage og skole, jo større 

sjanse har vi for å lykkes med tiltakene vi setter inn. Hensikten med en plan for kartlegging er å 

avdekke vanskene så tidlig som mulig, men også å få nødvendig informasjon om innenfor 

hvilke områder den enkelte elev trenger ekstra oppfølging på. 

 

Ved kartlegging av leseferdigheter måles resultatet ut fra antall oppgaver som er gjennomført i 

løpet av en viss tid. For de som leser sikkert, men samtidig er langsomme lesere, vil prøver 

med tidtaking være ufordelaktig. Det viktig at lærerne er oppmerksomme på dette forholdet, og 

har fokus på at det grunnleggende med all lesing, er å forstå teksten. For mye fokus på 

lesehastighet kan føre til at elevene legger seg til en uheldig lesestrategi med mye gjetting og 

slurvefeil. 

 

3.2.1. Mal for jul-til-jul lærer: 

 

- Tiltaket ”jul-til-jul lærer” settes inn for å følge opp ”gråsone”-elever fra jul på 1.trinn til jul på 

2.trinn. Tiltaket organiseres i økter, 3 – 5 dager i uka, der minst 2 uketimer fordeles jevnt på 

antall dager. 

 

- Elever tas ut til styrkingstiltaket etter jul på 1.trinn på grunnlag av kontaktlærers bekymring, og 

kartlegging ved bruk av f.eks. IL-basis/Ringerikesmateriellet. 

 

- Evaluering av elevgruppa etter Kartlegging av leseferdigheter (Udir) i april-mai, samt etter 

høstens kartleggingstester på 2.trinn. (Er det andre elever som trenger ekstra oppfølging?)  

  

- Tiltaket gis på en liten, homogen gruppe på maks. 4 elever. Hjelpen kan også gis en-til-en, 

hvis det er behov for det. 

 

- Det skal tas lesetest før og etter igangsetting av tiltaket, for å måle læringsutbyttet. 
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- Opplegget på styrkingstiltaket skal følge klassens mål (se lese- og skriveplanen; fokus på 

språklig bevissthet og fonem bevissthet gjennom språkleker, og arbeid med å styrke 

ordforråd/begrepsforråd gjennom bruk av BU-modellen), men med langsommere progresjon, 

flere repetisjoner, mer varierte arbeidsmåter etc. Tilpasses den enkelte elevs behov! 

 

- Det skal føres logg av jul-til-jul lærer om hva innholdet i styrkingstiltaket har vært, og elevens 

utvikling underveis (husk også å ha med noe om motivasjon). 

 

- Jul-til-jul lærer må veilede kontaktlærer på hvordan eleven skal følges opp på klassenivå. 

 

3.2.2. Mal for lesekurs: 

 

- Tilbud om lesekurs gis til elever som skårer nær eller under kritisk grense på ulike 

kartleggingsprøver, primært elever på 3. og 4.trinn. For 5. - 9.trinn skal det gis tilbud om 

lesekurs/strategikurs eller andre lesetiltak, til elever som havner på mestringsnivå 1 på 

nasjonale prøver i lesing, eller skårer på lavt nivå på kartlegging i lesing/skriving. 

Lesekurs organiseres i økter, 4 – 5 dager i uka, der 6 timer fordeles jevnt på antall dager. (90 

minutters økter 4 dager i uka eller 70 minutters økter 5 dager i uka.) Tiltaket skal ha en varighet 

på 6 uker. Andre lesetiltak kan organiseres på annen måte, men det er viktig at det da 

spesifiseres at dette er et annet tiltak enn lesekurs. 

 

- Det må kartlegges hva eleven strever med for å kunne tilpasse lesekurset, for størst mulig 

læringsutbytte (stikkord: Motivasjon).  

 

- Tiltak gis på en liten, homogen gruppe på maks. 4 elever. Det kan også bli nødvendig å gi 

tilbudet på klassenivå, med stort fokus på veiledning av lærere om hvordan iverksatte tiltak kan 

ivaretas videre på klassenivå. 

 

- Det skal tas lesetest før og etter igangsetting av tiltak, for å måle læringsutbyttet. 

 

- Det skal føres logg av lærer om hva innholdet i styrkingstiltaket har vært, og elevens utvikling 

underveis (husk også å ha med noe om motivasjon). 

 

- Opplegget i tiltaket Lesekurs, legges opp etter fast mal; Helhetsmetoden /Sandwich-modellen 

(Frost), der øktene deles i tre arbeidsfaser;  

1. Helhet (Lesing med støtte) 
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2. Del (Arbeid på detaljnivå etter elevenes behov) 

3. Helhet (Samordning og automatisering) 

(For tips til arbeid på detaljnivå, anbefales ” Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder”)  

 

- Opplegget på styrkingstiltaket må også ivareta målene for lesing av fagtekster, og 

strategilæring. (Se lese- og skriveplanen for det enkelte trinn). 

 

- Leselærer må i samarbeid med leseveileder/lærere på det enkelte trinn, sørge for at elevene 

ikke mister viktig undervisning i andre fag, pga. deltakelse på lesekurs. Timeplan på trinnet må 

event. justeres i de ukene elever fra trinnet er på lesekurs.  

 

- Leselærer må veilede kontaktlærer på hvordan eleven skal følges opp på klassenivå. 
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DEL 4. TILTAKENES TEORETISKE FORANKRING 

 

4.1. Språkkompetanse 

 

4.1.1.  Hva er språkkompetanse? 

Språk handler ikke bare om ord og setninger. Å mestre språk dreier seg først og fremst om å 

kunne symbolisere tanker og følelser for å forstå og uttrykke en mening. Språket er en 

forutsetning for å kunne kommunisere og overføre meningsfull informasjon mellom mennesker. 

Språk, tale og kommunikasjon er nært knyttet til hverandre, og det er viktig å være bevisst at 

det er et skille mellom det å ha et språk og det å formidle språket gjennom tale, tegn eller 

andre kommunikasjonsmåter.  

 

Språk kan defineres som en felles kode for overføring av ideer, og blir vanligvis delt 

inn i komponentene innhold (semantikk), form (fonologi, morfologi, syntaks) og bruk 

(pragmatikk). Språklig bevissthet er evne til å skifte oppmerksomhet fra språkets innhold til 

språkets form. Et barns språklige bevissthet utvikler seg gradvis, og den språklige 

stimuleringen barnet mottar, synes avgjørende for om barnet utvikler den grad av språklig 

kompetanse som er så avgjørende for lese- og skriveutviklingen. 

Som nyere forskning viser, har begrepsstimulering og arbeid med språklig bevissthet i 

førskolealder, positiv innvirkning på barns leseferdighet. Språk utvikles i et samspill mellom 

barnets biologiske, kognitive, sosiale og miljømessige forutsetninger. For at barn skal tilegne 

seg språk, må det altså kunne rette oppmerksomheten mot språklige uttrykksformer, lytte, se 

og utvikle forståelse for hva ordene betyr og hvordan de brukes i ulike sammenhenger. Språket 

kan ikke læres i et vakuum, den språklige utviklingen skjer i samspill med andre. Behovet for å 

kunne utfolde seg, utforske, eksperimentere, absorbere og lære, sammen med gleden av å 

være i samhandling med andre, danner grunnlaget for en normal språkutvikling. Når mor, far 

og andre omsorgspersoner setter ord på det som skjer i ulike samhandlingssituasjoner, får 

barnet de beste forutsetninger for å tilegne seg et stort ordforråd og et godt språk. Det er derfor 

viktig at barnehagen og hjemmet samarbeider for å legge til rette for optimal språkutvikling. 
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4.1.2.  Oversikt over barns normale språkutvikling 0 – 5 år: (Etter ”Språkveilederen”, Bredtvet)  

Alder Språkforståelse Språkproduksjon 

0 – 6 

mnd. 

- Reagerer rytmisk på tale 

- Er aktivt med i samspillet, ser, lytter 

og ”snakker” 

- Fysiologisk gråt 

- Babling 

6 – 12 

mnd. 

- Mental representasjon av objekt eller 

handling 

- Situasjonsavhengig forståelse 

- Forstår enkelte ord knyttet til 

situasjonen og gir respons på eget 

navn 

- Babling med gjentatte konsonant-vokal-

serier; ba-ba 

- Kommunikativ intensjon, peking 

- Lydproduksjon med intonasjon 

- Det første ordet nært knyttet til 

situasjonen (rundt 12 mnd.) 

1 år - Peker på kroppsdeler på oppfordring 

- Viser interesse for bøker  

- Forstår enkle oppfordringer sammen 

med kroppsspråk 

- Situasjonsavhengige ett-ords ytringer 

- Mestrer flere språklyder  

- Begynner å imitere enkle ord 

2 år - Rask tilegnelse av nye ord 

- Følger enkle oppfordringer knyttet til 

situasjonen (Kan jeg få bilen?) 

- Lytter til lesing og peker på bilder 

- Forstår enkle verb 

- Mellom 11/2 og 2 år er det viktigere 

at barnet har god språkforståelse enn 

at det snakker mye! 

- To-ords ytringer 

- Kommunikativt språk 

- Spør etter navn på gjenstander, 

”ordspurt” når ordforrådet overstiger ca. 

50 ord 

- bruker 20 – 50 ord aktivt 

2 – 3 år - Kan følge to oppfordringer (Hent 

eplet som ligger på bordet.) 

- Forstår meningsmotsetninger (stor – 

liten) 

- Interesse for rim og regler 

- Liker å bli lest for 

- Deltar i sanglek, rim og regler 

- Bruker spørreordet ”hva” 

- Bruker personlige pronomener og 

preposisjoner 

- 3 åringer har ca. 1000 aktive ord. 

- Artikulasjon ved 3 årsalder; vokalene og 

m-, p-, b- og h-lyd 

3 – 4 år - Forstår spørsmål knyttet til daglige 

erfaringer 

- Forstår enkle sammenhenger (Hva 

gjør du når du er sulten?) 

- Bruker språket til å uttrykke meninger, 

ønsker og følelser 

- Språket blir en viktig del av leken  

- Leker og tøyser med språket, interessert 
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- Forstår grunnleggende farge-, form- 

og størrelsesord 

i rim 

- Situasjonsuavhengig språk 

- Har ordbøyninger 

- Kan være i dialog over tid 

- 4-åringer har ca. 2000 aktive ord 

- Artikulasjon ved 4 års alder; 

n-, t-, d-, j-, f-, v- og l-lyd 

4 – 5 år - Forstår det meste som blir sagt 

- Følger kompliserte oppfordringer 

- Forstår gradbøyning av en del 

adjektiv  

- Kan klassifisere begreper (mat, dyr) 

- Har ordbøyninger, voksen syntaks og 

uttaler stort sett språklydene korrekt 

- Har enkle tidsbegreper 

- Kan fortelle om egne erfaringer i nåtid 

og fortid på en forståelig måte 

- Kan forklare ords mening: ”Hva er 

sove?” 

- Kan rime på egen hånd 

- 5-åringene har ca. 4000 aktive ord 

- Artikulasjon ved 5 års alder; 

k-, g- og ng-lyd (østnorsk r ved 6 års 

alder) 

 

 

4.1.3. Språklig bevissthet 

Språklig bevissthet er evnen til å kunne håndtere talespråket frigjort fra språkets 

kommunikative funksjon. Det betyr at barnet er i stand til å reflektere over forhold som kan 

vedrøre språklig mening, form eller struktur i språket. Språkets betydningsinnhold er det 

sentrale ved kommunikasjon (bruken av språket), også når det gjelder lesing. Barnets 

allmenne språkbruk er derfor også av betydning når barnet skal lære å lese.  

At barnet er språklig bevisst betyr at barnet klarer å se bort fra hva ordet betyr og i stedet 

kunne se på ordenes struktur, hvordan ordene høres ut eller slik de kjennes i munnen når de 

sies. En kan bli språklig bevisst på mange nivåer, og ikke alle har en direkte påvirkning på 

lese- og skriveutviklingen, men har likevel vist seg å ha betydning for lese- og 

skriveutviklingen. I Norge er det programmet Frost og Lønnegaards utviklet i 

Bornholmprosjektet, som har hatt stor betydning for den stimuleringen som i dag finner sted i 

barnehager og tidlig skolealder. I programmet finner man språkleker som er delt i følgende 

nivåer: 
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1. Regler 

2. Rim 

3. Setning 

4. Ord 

5. Stavelser 

6. Enkeltlyder 

 

Arbeid med språkleker skal ikke holdes borte fra bokstaver, ord og tekst. Alle steder hvor det er 

naturlig å koble skriftspråket til aktivitetene, kan dette gjøres. Dette gjøres ikke med det formål 

å lære barna å lese der og da, men for konkret å demonstrere sammenhengen mellom tale- og 

skriftspråket slik at barna forstår det skriftspråklige prinsippet: Til hver lyd i talen svarer en 

bokstav (eller en bestemt kombinasjon av bokstaver, for eksempel skj-), et symbol for lyden. 

Hovedfokuset i arbeid med språkleker er å stimulere barnas språklige bevissthet, men noen 

barn vil likevel gjennom dette arbeidet starte deres leseutvikling. (Lesesenteret) 

 

 

4.1.4. Språkstimulering 

Som nevnt tidligere, utvikler barn språk i samspill med andre, og det er fem aktiviteter som har 

vist seg å være spesielt gunstige for barns språkutvikling: (Temaheftet –Språkmiljø og 

språkstimulering i barnehagen) 

 

4.1.4.1. Gode samtaler 

En god samtale foregår hvor som helst, når som helst og kan dreie seg om hva som helst. Det 

er hverdagssamtalen, for eksempel rundt måltidet, i lek eller ved påkledning, som er den 

vanligste og viktigste samtalen. Det er viktig at personalet i barnehagen prioriterer samtaler 

med barna og ikke med hverandre. Alle i personalet må være bevisst på hvordan man 

ordlegger seg som voksen, hvordan man språksetter de daglige aktivitetene, fordi det i så stor 

grad påvirker barnas språkutvikling. Gjennom å være deltakere i en rekke samtaler, med 

voksne og andre barn, tilegner barna seg samtalekompetanse: De kan ta imot og gi 

turvekslingssignaler, de kan følge opp egne og andres innspill, og de kan holde fast på, og 

videreføre, et tema.  

 

I en god samtale lytter den voksne og er interessert i det barna har å si, barna opplever da at 

de når fram med det de har på hjertet. Det gir dem lyst til å snakke, og strekke seg lenger 

språklig. Dette er ikke minst viktig med tanke på de tospråklige barna, og barn som av ulike 

årsaker kan ha problemer med å gjøre seg forstått. For små barn og for barn som holder på å 
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lære norsk, er det viktig at vi stiller spørsmål som vi vet de kan svare på. (Et tips er å lage ei 

bok, ”Boka mi”, der det er bilder av barnets familie/hjem. Kan også inneholde tegninger og 

andre ting barnet har laget, bilder fra turer barnet har vært på, yndlingsleker og kanskje noen 

vanlige ord fra barnets førstespråk(minoritetsspråklige)). 

 

En god samtale preges av at det stilles åpne spørsmål, der svaret ikke er bestemt på forhånd, 

og alle blir gitt en mulighet til å komme med sine synspunkter. Åpne spørsmål inviterer til 

videre samtale, mens lukkede spørsmål (der svaret er: ja, nei eller vet ikke) i noen tilfeller kan 

sette punktum for videre samtale.  

 

Samtaler om språk er spesielt viktig i fht. språkstimulering, samtaler der man undrer seg over 

hvorfor ord er som de er. En voksens begeistring for barnets ulike språklige oppdagelser, gir 

store muligheter for videre refleksjon om språk, og utvikling av språklig bevissthet. Gjennom 

samtaler rundt litteratur og filosofi, gis barn og voksne mulighet til å undre seg, fabulere og 

reflektere. Det kan være planlagte eller spontane samtaler. Til å begynne med vil det kanskje 

være de planlagte samtalene som dominerer, men med et personale som er motivert og som 

har kunnskap om språkets betydning, vil også vokseninitierte, spontane samtaler oppstå.  

 

4.1.4.2. Rim, regler, dikt og sang 

Bruk av rim, regler dikt og sang er positivt for alle barns språkutvikling, også fordi man gjerne 

bruker de samme tekstene om og om igjen. Regler og sang kan være en ”snarvei” inn i 

språket, også for de to-/flerspråklige barna. De kan være med i sang, og de kan være med og 

si fram regler, og de kan få med seg hovedinnholdet uten nødvendigvis å forstå alle ordene. 

Noen regler er dessuten bygd opp over ”tulleord”, og da er det ikke viktig hva ordene betyr. 

Rim og regler likestiller barn i glede over ord, rytme og bevegelse – alle kan være med. Rim, 

rytme, bevegelse, klang og lydmalende ord kan gi oss sanseinntrykk og estetiske opplevelser. 

Språket kan oppleves som noe rart, interessant, vakkert eller stygt. Språklige bilder kan skape 

slike opplevelser, når ikke-menneskelige fenomener blir tillagt menneskelige egenskaper.  

 

I formidlingen av rim, regler og dikt er det viktig å legge vekt på framføringen, uttalen av 

ordene. En god muntlig formidler er tydelig og engasjert. De fleste barnedikt og regler er korte 

og lette å lære utenat. Og jo mer de voksne klarer å frigjøre seg fra teksten, jo bedre kan 

han/hun konsentrere seg om barna og sin egen formidling. Ikke alle voksne kjenner seg like 

trygge på å formidle, men ved oppmuntring og konstruktiv tilbakemelding kan alle bli gode. 

Gjentakelse er viktig med tanke på dikt og språklek, man kan ikke vente at man sikrer 



Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse 

i barnehage og grunnskole 

64 

interesse og fascinasjon hos barna ved første forsøk. Det kan også være en utfordring å finne 

tekster med spennende språklige kvaliteter – bokstavrim, enderim og språklige bilder. For å 

sikre progresjon må en se etter mer tradisjonelle enderim. 

 

Den estetiske siden ved språket er grunnleggende. Språket kan sanses og nytes, og det er 

materiale for lek. Gjennom rim og regler utforsker barna språkets formside, hvordan språket er 

bygd opp av lyder, ord og setninger. Bevissthet om lydsiden av språket er avgjørende for barn 

som skal ”knekke” skriftkoden og lære seg sammenhengen mellom bokstaver og språklyd. Rim 

handler om at lyden av ord likner på hverandre, og egner seg derfor godt til og utforske 

språkets lyder. Bil rimer på pil fordi ordene ender likt. Men for å sikre videre utvikling av 

språklig bevissthet er det også viktig å gjøre barna oppmerksomme på bokstavrimet 

(alliterasjon). Da lytter man etter ord som starter med den samme lyden (framlyd). Dette med å 

bli bevisst på språkets form side er en viktig bit av språkutviklingen, da den viser seg å kunne 

predikere senere lese- og skriveferdigheter. 

 

4.1.4.3. Fortelling og høytlesing 

Gjennom bøker tilegner barn seg kunnskap og erfaringer, men ikke uten videre. De voksne 

rundt barna er viktige modeller. Ved at voksne leser og engasjerer seg i det boka handler om, 

lærer barna engasjement og refleksjon. Ved å bruke bilder og overskrifter, og samtale rundt 

hva boka kan handle om, hva vi vet om temaet fra før, lærer barna seg at man skal koble på 

forkunnskapene ved lesing. Dette er avgjørende for forståelsen til barna når de senere skal 

lese selv, og forstå det de leser. Det å lære seg å koble på forkunnskapen, er avgjørende for 

om man får med seg det som man leser selv eller andre leser for en. Det å kunne forestille seg 

hva som kommer i teksten, er også en god egenskap å ha med seg i lesinga. (To- eller 

flerspråklige barn bør først få møte fortellingen på førstespråket, da blir det lettere å følge med 

på den norske opplesningen. Dersom ingen i barnehagen kan lese språket, kan familiene låne 

med bøker hjem. En del norske folkeeventyr er oversatt til andre språk, og de finnes også som 

lydbøker (http://dfb.deichman.no/)) 

 

Barnelitteraturen tilbyr barn erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget 

muntlige språk, og rike erfaringer med høytlesing er derfor med og utvikler barnas ordforråd. 

Barnebøker hjelper også barna med å tilegne seg språk som gjør dem i stand til å sette ord på 

egne erfaringer og følelser. Skal barna lære noe av de ordene, og forstå begrepene man møter 

i de ulike bøkene, forutsetter det at de voksne som leser, stopper opp underveis, forklarer, spør 

og undrer seg sammen med barna over det språket man møter i bøkene. De voksne må også 
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lære barna at bøkene ofte handler om noe som har overføringsverdi til våre egne liv, det må 

knyttes til noe barna har erfaring med. På den måten blir den nye kunnskapen, inkludert i den 

kunnskapen barna har fra før (Piagets skjemateori), vi bygger opp barnas begrepssystem.  

 

Mange barn kommer fra hjem der det blir lest og fortalt mye, men ikke alle. Det å bli lest for er 

en viktig ressurs for barnets språkutvikling, og senere lese- og skriveutvikling. Barnehagen skal 

sikre at alle barna som går der, får oppleve høytlesning, fortelling og sang. Mange barn ber 

selv om å bli lest for, men ikke alle. Personalet i barnehagen må ta initiativ og strukturere det 

pedagogiske arbeidet slik at alle blir inkludert i samlingsstunder og lesegrupper, inne og ute. 

Spesielt viktig er det å motivere barn som ikke selv tar initiativ til leseaktiviteter, fordi man kan 

se en sammenheng mellom lite leseerfaring, dårlig utviklet språk, manglende interesse for 

lesing og dårlige leseferdigheter.  

 

Det å lykkes med lesing i barnehagen er avhengig av et motivert personale. God høytlesing er 

en kompetanse som kan øves opp, gjerne i ei personalgruppe. Man skal velge de rette 

bøkene, og man skal formidle dem godt (Bruk konkreter). 

 

4.1.4.4. Lek 

Lek er livsutfoldelse og glede, og et mål i seg selv. Samtidig er leken den viktigste 

læringsarenaen for barn – på alle livsområder. Ulike former for lek stimulerer ulike sider ved 

språkutviklingen, og det blir derfor viktig at barna møter variert lek i barnehagen.  

 

De yngste barna kommuniserer mye med kroppsspråket i leken sin, kunnskap de tilegner seg 

her, vil de dra nytte av senere i muntlig kommunikasjon, der de må være oppmerksomme på 

og forstå kroppsspråket til andre mennesker. Barn snakker mye med seg selv når de leker 

(egosentrisk tale), sier hva de gjør og tenker, og på den måten planlegger og styrer de sine 

egne handlinger. Når barna kommer i sjuårsalderen, trenger de ikke lenger å si høyt hva de 

tenker.  

 

I all aktivitet der barn bygger, lager og former ulike typer materiale, gjør de noen 

grunnleggende erfaringer som har svært mye å si for språkutviklingen, nærmere bestemt 

utviklingen av en rekke grunnleggende begreper (-> BU-modellen og Grunnleggende 

Begrepssystemer (GBS)). Gjennom lek der barna tar i bruk ulikt materiale – sand, kongler, 

skjell, steiner, pinner, strå, kitt, garn, silkepapir, filt, papp osv., gjør de grunnleggende 

erfaringer med tall og mengde, størrelse, lengde, farge, vekt og kvaliteter som hard, myk, seig, 
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sprø, ru, glatt osv. Materialet gir barna et grunnlag for å klassifisere og ordne ting etter en 

bestemt egenskap, for eksempel størrelse eller vekt. Det er viktig at de voksne samtaler med 

barna om det de lager og leker, slik at de får ord for de egenskapene de har festet seg ved. 

 

Regellek vil si alle slags spill og leker der man følger bestemte regler. Språket regulerer 

fellesskapet i leken, både gjennom forklaringer på forhånd av hva som gjelder eller er lov, og 

gjennom noen få, faste ytringer som blir gjentatt mange ganger (som ”din tur – min tur”). Det er 

et viktig steg i barns sosiale utvikling at de greier å innordne seg reglene som gjelder i slik lek. 

For barn som er i ferd med å lære seg norsk, kan regellek være inngangsbilletten til et 

lekefellesskap med de andre barna. Personalet kan lære dem reglene og de få språklige 

ytringene som trengs, slik at de kan være med.  

 

I rollelek gjelder spesielle språkkoder eller lekesignaler. Når barna snakker om rollene og 

handlingen i leken (hvem de ”er”, og hva de skal gjøre), bruker de sin egen dialekt og 

fortidsformen av verb, gjerne med ordet liksom. Når de snakker i rollen, endrer de stemmen og 

bruker en annen språkform enn den de bruker til daglig. Det å kunne oppfatte og bruke disse 

lekesignalene blir en viktig del av barns språkbrukskompetanse. I rolleleken skaper barna en 

fantasiverden, en fortelling som de dikter i fellesskap, samtidig som de danner seg indre bilder 

av det de snakker om, og på den måten legger rollelek et godt grunnlag for utvikling av 

tekstkompetanse. Rollelek fremmer barnas evne til å se noe fra en annens ståsted 

(desentrering), samt evnen til å holde fast ved et samtaleemne. For at leken ikke skal bli 

ødelagt, må barna ta språklig initiativ, og de må høre etter og gi respons på det de andre sier.  

Personalet i barnehagen kan legge til rette for rollelek ved å lage egne lekekroker, med for 

eksempel postkontor, butikk, bank osv.  

Ikke alle barn fungerer godt i rollelek, kanskje mestrer de ikke de språklige lekesignalene og 

derfor ikke forstår hva leken går ut på. Det blir viktig for personalet å hjelpe disse barna inn i 

leken – uten å overta eller ødelegge den leken som er i gang. Voksne kan også gi impulser til 

rolleleken gjennom ulike former for dramalek (for eksempel bordteater). 

 

4.1.4.5. Utforsking av skriftspråket 

Barnehagen skal fremme barnas lese- og skriveutvikling gjennom en rekke aktiviteter – 

aktiviteter som kan føre til at en del barn løser skriftspråkkoden allerede i førskole-alderen. Når 

barna begynner og utforske skriftspråket og skrive selv, er det viktig at personalet ser dette og 

gir skrivingen verdi. De voksne må være skrivemodeller. Barna skaper tekst og de voksne 

skriver ned (PC, ark – store og små). De voksne skriver huskelapper/handlelapper/innbydelser/ 
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oppslag osv. sammen med barna, og skriver sakte, sier lydene høyt, drar ordene sammen, 

gjentar ordene/setningene sakte for å modellere staving og skriving, kanskje vil barna etter 

hvert være aktivt med. Personalet må være nøye med å bruke lyden (for eksempel /k/), ikke 

bokstavnavnet (kå) når de skriver for og med barn. Dette gir dem grunnlag for å oppdage 

sammenhengen mellom språklyder og bokstavene som symboler for dem. Når de voksne skal 

skrive ned barnets navn, må de modellere skriveprosessen, barna må være med på 

nedskrivingen. For det er med utgangspunkt i eget navn at mange barn har fått den første 

forståelsen av sammenhengen mellom språklyd og bokstav.  

 

Barna trenger voksne rundt seg som kan være interesserte samtalepartnere om språk, og som 

inspirerer til skriving og lesing. Det er i barnehagen grunnlaget for lese- og skriveferdigheten 

blir lagt.  

 

 

4.1.5. Vokabular  

4.1.5.1. Ordforrådets betydning for leseforståelse og ordavkoding 

Barns tidlige ordforråd vies for tiden en stadig større interesse i studier av leseutviklingen, og 

det viser seg at barns tidlige ordforråd predikerer barns leseutvikling, og spesielt 

leseforståelsen. I norske studier har en funnet ut at barns ordforråd ved 4 og 6 års alder 

predikerer leseforståelsen ved 9 års alder (Hagtvet, 1996, 1997). En annen studie viste at 

ordforrådet ved skolestart var den faktoren, blant en rekke språkvariabler, som best forklarte 

forskjellen mellom gode og dårlige lesere på 9.trinn (Lyster, 2000). Et godt ordforråd ser også 

ut til å kunne kompensere for svake fonologiske avkodingsferdigheter, og støtter 

avkodingsprosessen.  

 

Det at det er en signifikant sammenheng mellom tidlig ordforråd og henholdsvis leseforståelsen 

og ordavkoding, får viktige pedagogiske konsekvenser. Det blir viktig å styrke barns ordforråd i 

barnehagen og tidlig skolealder. Dette er egentlig ”gammelt nytt”, men dette er et fokus som 

ser ut til å ha mistet litt plass i barnehagens og skolens pedagogikk.  

 

På grunnlag av den senere tids forskning har man blitt klar over hvor tidlig en kan se på 

ordforrådet for å kunne predikere senere leseforståelse. En har også blitt klar over hvor 

intensiv ordforrådsstimuleringen må være, hvis en skal kompensere for en svak miljøpåvirkning 

eller et svakt biologisk utgangspunkt. 
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Et aktivt fokus på språkstimulering av ordforrådet vil være veldig viktig for barn som kommer 

fra ”språkfattige” miljøer, der barnehage og skole skal kompensere for svak begrepsstimulering 

gjennom forebyggende innsats. Ordforrådet hos et tre år gammelt barn med godt ordforråd kan 

være tre ganger høyere enn hos et barn med et lite ordforråd. Hvis ikke barnehage og skole 

lykkes med sine forebyggende, språkstimulerende tiltak, vil forskjellen bare øke. 

 

4.1.5.2. Vokabularutvikling hos to-/flerspråklige    

Det ser ut til å være det samme som utvikler lesing blant en- og to-/flerspråklige elever, både 

når det gjelder lesing på ordnivå og tekstnivå. To-/flerspråklige elever ser ut til å mestre 

avkoding like godt som enspråklige, men mange får problemer når det gjelder tekstnivå. Dette 

ser til å kunne knyttes til vokabularkunnskaper. Et viktig grunnlag for utvikling av leseforståelse 

ligger, som nevnt tidligere, i tidlig vokabularutvikling og til tross for vokabularets kritiske 

betydning, ser det ikke ut til at det tas tilstrekkelig hensyn til dette i opplæringen. Det ser ut til å 

føre til at elever som er eksponert for et variert og utvidet språk før de begynner på skolen, har 

større sannsynlighet for å utvikle god leseforståelse og funksjonelle leseferdigheter, enn de 

som ikke har slike språklige erfaringer. Slike ulikheter knyttes gjerne til sosioøkonomisk 

bakgrunn.  

Litteraturen peker på viktige forhold som kan styrke to-/flerspråklige elevers leseforståelse 

også etter at de begynner på skolen. Det er viktig å ha et eksplisitt fokus på vokabularutvikling 

allerede fra barnehagen og videre oppover i skolen. Elevene må eksponeres for det språket og 

vokabularet som benyttes i skolen og tekstene, som i stor grad er akademisk og 

dekontekstuelt. Samtidig må elevenes gis tilstrekkelig støtte for å forstå ukjente ord, og lære 

strategier for å kunne gjøre slutninger om ukjente ord på egenhånd, etter hvert som de møter 

på nye ord i tekster.  

 

 

4.1.6. Begreper og begrepsundervisning (BU-modellen) 

Barn lærer begreper innenfor ulike aktiviteter, i ulike sosiale sammenhenger, med mer eller 

mindre presis navnsetting, i frie som i mer strukturerte sammenhenger, utenfor som innen 

undervisningssituasjoner og til forskjellige mestringsgrader. Arbeidet med å tilrettelegge for 

begrepslæring kan utføres på flere måter, men pedagoger/lærere kan ikke velge bort det å 

tilrettelegge for en presis og velorganisert begrepslæring hos barn. Det bør være en selvfølge 

at slik tilretteleggelse står forholdsvis sentralt i utøvelse av pedagogisk virksomhet i et 

forebyggende perspektiv og ikke minst overfor barn som utviser lærevansker.  



Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse 

i barnehage og grunnskole 

69 

 

Begrepsundervisning (BU) refererer til systematisk begrepsundervisning av grunnleggende 

begrepssystemer (GBS) og begreper som angår farge, form, stilling, plass, retning, størrelse, 

antall, mønster og tid m.fl. (opptil 18–24 begrepssystemer), i stor grad via en modell for slik 

undervisning, BU-modellen, utformet i sin tid av Magne Nyborg.  

 

Undervisning av nevnte GBS, slik at de læres på en språklig bevisstgjort, velorganisert og 

overførbar måte, vil ha betydning for langtidsminnets organisering og innhold. I tillegg har BU-

modellen som formål å utvikle positive forventninger til egen læring hos barna og gi dem 

øvelse i å styre sin oppmerksomhet ut fra lærte GBS. Videre øver tilnærmingen barna i å 

forlenge og utvide korttidsminnet / arbeidsminnet samt tilrettelegger for øvelse i språklig 

tenkning og problemløsning.  

 

BU har bl.a. som mål å lære barna å lære, men også mot å forbedre det begrepsmessige 

grunnlaget for og ferdighet i presis kommunikasjon, Dette vil ikke minst kunne gi seg positivt 

utslag når det kommuniseres om fenomener som ikke kan observeres i den sammenhengen 

som samtalepartnerne befinner seg i. Det dreier seg om å bidra til utviklingen av et presist og 

situasjonsuavhengig språk.  

 

BU-modellen anbefales brukt i tilpasset form overfor barn fra (4–)5–6 årsalderen av.  

I et videre forløp anvender så læreren de nevnte begrepene og begrepssystemene (GBS) som 

redskaper for fagundervisning og ferdighetsopplæring på ulike områder og på stadig stigende 

nivåer og årstrinn. 

 

Nyborg har utviklet en presis modell for begrepsundervisning som skal sikre at 

begrepsmeningene og ordene som representerer disse, virkelig blir lært og ”koblet 

sammen” på en tilstrekkelig god måte. Begrepslæringen innebærer at barn retter/blir hjulpet til 

å rette sin oppmerksomhet mot delvise likheter (og delvise forskjeller) i omverdenen, altså 

hva ulike objekter i et variert materiell (og hendelser) er like i, på tvers av de ulikheter de 

representerer. 

 

I arbeid etter BU-modellen opptrer lærer som modell for barnets språklige formuleringer. Dette 

medfører at når et nytt begrep/begrepssystem introduseres, medierer eller formidler vanligvis 

pedagog/lærer i utgangspunktet oppgaveløsning – i stedet for nokså ensidig å utprøve hvorvidt 

barnet på forhånd har tilegnet seg svaret. Om barnet har problemer med sine formuleringer, 

gjentar pedagog/lærer sine verbaliseringer og støtter videre opp om barnets formuleringer ved 
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”korsiing”.  Når pedagog/lærer underviser etter BU-modellens prinsipper, er det også som viktig 

at hun har et bevisst forhold til og er nøye med sine tilbakemeldinger til barn. I stedet for de 

vanlig mer generelle tilbakemeldinger som ”flott, du er flink, fint”, bør pedagog/lærer være nøye 

med å gi en mest mulig presis og veiledende tilbakemelding: ”Du sa rund form på en tydelig 

måte. Den figuren med rund form er riktig fint tegnet” etc. Overfor barn med dårlig tiltro til egne 

læringsmuligheter inngår det også at pedagog/lærer etter hver økt og fra uke til uke bør 

påpeke hva de har lært – alt etter hvordan pedagog/læreren ser barn an. Etter hvert kan så 

pedagog/lærer bistå barn i selv å uttrykke hva de har lært i en økt (Hva har vi holdt på med i 

dag og hva har du lært i dag?) eller i løpet av en uke etc. og på den måten hjelpe dem til å 

utvikle sin ”evne” til selvevaluering av egen læring. Formålet er at barna skal utvikle en 

forståelse av seg selv som lærende personer i positiv utvikling med de konsekvenser dette kan 

få for barns selvbilde, motivasjon og emosjonelle utvikling på ulike læringsområder. 

 

 

Arbeid etter BU-modellen er delt inn i tre faser. 

Fase 1: Selektiv assosiasjon / 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 eller forskjellslæring  

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 kjenne til fra andre steder.  
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Fase 3: Selektiv generalisering eller språklig bevisstgjort likhets-oppdagelse  

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.  

Gjennom BU kan lærerne på en nøyaktig og språklig bevisstgjort måte lære barna å styre sin 

oppmerksomhet mot og kommunisere om vesentlige trekk ved det som skal læres. Et 

eksempel her kan være bokstaven b. Den kan beskrives som en helhet bestående av to deler. 

Delen på plass til venstre har rettlinjet form og loddrett stilling. Denne delen har stor høyde i 

forhold til delen til høyre som har liten høyde og buet form. Bokstaven (vurdert under ett) har 

stor høyde og plass på linja. Videre er bokstaven symbol for språklyden /b/.  

 

Et annet eksempel er at det er gode muligheter for misforståelser hvis barna ikke lærer å bli 

oppmerksomme på det relative ved posisjoner. En ball kan for eksempel – uten at den fysisk 

skifter plass – sies å ha plass på bordet, under taket, ligge ved siden av en blyant eller mellom 

to bøker med mer, alt etter hva den ses i forhold til. Gjennom BU lærer barn å styre sin 

oppmerksomhet og kommunisere presist også om slike forhold.  (Hansen, Balsfjord, 2007) 

 

 

4.1.7. Språkvansker  

En god språkutvikling er grunnleggende for både den kognitive, den sosiale og den 

emosjonelle utviklingen. Det er derfor viktig at barnehagen tidlig blir oppmerksomme på barn 

som strever med språket, slik at de kan komme i gang med tidlig hjelp/tiltak. Det er vanlig å 

regne med at 10 – 15 % av alle førskolebarn har en forsinket språkutvikling, og at 5 – 7 % har 

spesifikke språkvansker (Espenakk m. flere, 2007). For disse barna er ikke en ”vente og se”-

holdning godt nok.  

 

En grunnleggende, men situasjonsavhengig språkforståelse vil normalt være etablert 

ved toårsalder (Hagtvedt, 2002). Forsinkelse når det gjelder språklig forståelse ved to 

år, er en klar risikofaktor for å utvikle lese- og skrivevansker. Det er vanlig å se på lese- og 

skrivevansker som et primært språkproblem. Systematisk arbeid med språklig stimulering er 
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den forebyggende innsatsen som har gitt best effekt når det gjelder å forebygge lese- og 

skrivevansker. I følge Hagtvedt (2002) bør det satses tidlig og kompetent med generell 

språkstimulering som allmenn forebygging i hjem og barnehage.  

 

 

4.1.8.  Hvordan kommer språkvansker til uttrykk? 

Hos små barn er det vanskelig å skille mellom hva som er tegn på en forsinket språkutvikling 

innen et normalt variasjonsområde versus hva som kan være tegn på spesifikke språkvansker. 

Likevel er det noen forhold ved språkutviklingen det er viktig å være oppmerksom på. 

Fagpersoner i barnehagen og foreldre må være oppmerksomme på dette, og observere om 

barnet har – eller har hatt – ett eller flere av følgende tegn: 

 Spedbarnet er stille og har lite babling 

 Viser liten interesse for sosialt samspill 

 Mangelfull oppmerksomhet overfor språk på alle alderstrinn 

 Barnet ikke bruker ettordsytringer ved 1 1/2 års alder 

 2-åringer som har mangelfull språkforståelse 

 3-åringer som ikke produserer ytringer på 3 ord eller mer 

 Vansker med å oppfatte beskjeder 

 Lite interesse i bøker og i å bli lest for  

 Problemer med å lære nye ord og lite ordforråd for alderen 

 4 – 5-åringer som er vanskelige å forstå 

 5-åringer som har lite ordbøyninger og enkel setningsstruktur, som ”gutte gådde ut” 

 Leker gjerne med yngre barn 

         (Leseveilederen, s.29) 

 

Tegn på språkvansker kan komme til uttrykk på mange måter, og de berører både språklige 

ferdigheter og barnets adferd. Erfaring viser at barn med språkvansker kan bli misforstått av 

andre eller oppfattet som vrange, fordi de vegrer seg når de blir bedt om å forklare seg 

språklig. Foruten vegring kan en også observere umoden adferd, konsentrasjonsvansker 

og sjenanse. Sosiale tilpasningsvansker kan også representere et problem. 
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4.1.9. Forebygging av språkvansker, og eventuelle lese- og skrivevansker 

Vanligvis er det slik at barn med moderate språkvansker, det vil si barn som hovedsakelig har 

vansker med å produsere språk, har mindre problemer med å forstå språk. De mestrer 

vanligvis dagliglivet greit med sine problemer dersom forholdene rundt barnet tilrettelegges på 

en god måte. Mange av disse barna vil også ”vokse” språkvanskene av seg, men likevel kan 

noen av dem slite med lese- og skrivevansker. For barn med store språkvansker derimot, 

kreves det mer omfattende individuell tilrettelegging for at de kan delta i samfunnet. Vanskene 

hos disse barna vil ofte vedvare livet ut. Det er imidlertid viktig å fremheve at barn som strever 

både med å forstå og med å uttrykke språk også utvikler seg i forhold til sine egne ferdigheter 

på lik linje med andre barn, med det vil være vanskelig å ta igjen forsinkelsen i forhold til 

jevnaldrende (Språkveilederen) .......men ikke umulig! 

 

Tidlig identifisering av språkforsinkelser og god tilrettelagt opplæring i barnehage og skole gir 

den beste prognosen for positiv utvikling. Mestring og utnyttelse av barnas ressurser og 

interesser vil være av avgjørende betydning for å kunne fremme positiv utvikling, inkludering 

og livskvalitet. 

 

 

4.1.10 Overgangen barnehage – skole 

Overgang mellom barnehage og skole er i senere forskning fremhevet som et av de kritiske 

punktene i forhold til barnas opplæringsløp. Mål og tiltak i forhold til dette er ivaretatt i den 

kommunale planen; ”Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole”. 
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4.2. Lesekompetanse 

4.2.1. Lesekompetanse 

Lesing er en forutsetning for å kunne tilegne seg kunnskap og informasjon fra skrevne tekster. 

Å ha god lesekompetanse er derfor av stor betydning uansett hvilken yrkesretning man ønsker 

å velge. Tekstmengden i dagens samfunn er raskt økende, først og fremst gjennom internett, 

og for å kunne tilegne seg, og ikke minst å kunne gjøre bruk av, den informasjonen som er 

relevant og tilgjengelig, er god lesekompetanse avgjørende.  

 

Lesekompetanse er et vidt begrep som omfatter individuelle forutsetninger og ferdigheter og 

sosial og kulturell kompetanse.  

 

Lesekompetanse omfatter: 

a) Leseglede: Å lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og  

identifikasjon. 

b) Språklige ferdigheter: Avkoding og forståelse, evne til å konstruere mening i ulike 

tekster. 

c) Lese- og læringsstrategiske ferdigheter: Evne til å lese målrettet, velge 

 lesemåte, reflektere over egen leseprosess og vurdere egne strategiske valg. 

d) Informasjonskompetanse: Å innhente informasjon fra et vidt tilfang av kilder, å  velge, 

vurdere, tolke og analysere kritisk. 

e) Kulturell kompetanse: Språk og symboler er kulturelt betingede fenomener. 

 

Å utvikle god lesekompetanse er en lang prosess, og det er mange delmål på veien. 

Når elevene starter i ungdomsskolen, forutsettes det at de har utviklet en ortografisk 

avkodingsstrategi og god leseforståelse. De skal bruke leseferdighetene i alle skolefag. Etter 

hvert som elevene møter mer avanserte tekster i ulike sjangere, er det nødvendig at de har 

strategier å bruke for å kunne forstå og tilegne seg disse tekstene. Det er også av stor 

betydning for følelsen av å mestre den utvidede stoffmengden, at de har en funksjonell 

lesehastighet og god begrepsforståelse. 

På ungdomstrinnet øker kravene til å forstå tekster og meningen bak. Hva handler egentlig 

teksten om? For å forstå meningen eller budskapet må man ”lese mellom linjene”, bruke 

informasjon i teksten og relatere den til bakgrunnskunnskaper. Bakgrunnskunnskaper består 

blant annet av intertekstuelle kunnskaper (erfaringer og opplevelse av andre og lignende 

tekster), personlige erfaringer og kunnskaper om verden og mennesker. Det nytter ikke bare å 

søke meningen med teksten i den konkrete informasjonen som blir gitt. Teksten handler om 
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noe mer, og det er her man må ty til bakgrunnskunnskaper og tolkninger av konteksten. Dette 

krever en del trening, en viss abstraksjonsevne, modenhet og innlevelse.  

 

Det er viktig å fremme leselyst og leseglede hos ungdomsskoleelevene. 

Det er nødvendig for dem å ha god tilgang på lesestoff, og å kunne finne lesestoff og bøker. 

De unges strategiske kompetanse vil bli mer og mer viktig i internettsamfunnet. De må kunne 

avgjøre hurtig om teksten de har funnet, inneholder den informasjon de er på jakt etter. Like 

viktig er evnen til kritisk vurdering, om teksten er til å stole på. 

 

Gjennom grunnskolen er vårt felles mål å skape gode lesere som: 

• Utnytter bakgrunnskunnskapen i lesinga 

• Er aktive mens de leser 

• Bearbeider og organiserer stoffet hensiktsmessig 

• Skriver i tilknytting til hva de leser 

• Leser mye på eget initiativ 

• Varierer lesemåten hensiktsmessig, både i henhold til teksten og konteksten 

• Har utviklet metakognitiv bevissthet 

 

 

4.2.2. Helhetslesing og balansert leseopplæring 

Helhetslesing/Sandwichmodellen er en arbeidsform som er utviklet av Jørgen Frost og 

dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter. Helhetslesing legger vekt på elevens 

helhetlige forståelse av det som skal leses, samtidig som detaljene i ordene blir vektlagt. 

Metoden kombinerer forståelse av innhold og øving i tekniske lese- og skriveferdigheter, i tråd 

med definisjonen på lesing: lesing = avkoding x forståelse. 

 

Men hvor hører helhetslesing hjemme i forhold til de lesemetodene vi kjenner fra før? Det har 

lenge vært en diskusjon rundt analytisk metode (helordsmetoden/ ordbildemetoden) og 

syntetisk metode (lydmetoden/stavemetoden). Et tredje alternativ kalles balansert 

leseopplæring. Balansert leseopplæring forsøker å ivareta det beste fra begge disse 

tradisjonene. Begrepet balansert leseopplæring kan knyttes til leseforskeren Michael Pressley, 

som blant annet har gitt ut boka ”Reading Instruction That Works: The Case for Balanced 

Teaching”.(1998). I metoden for helhetslesing har de prøvd å optimalisere den første 

leseopplæringen, ved å kombinere analytisk og syntetisk tilnærming til lesingen, derav navnet 

balansert leseopplæring. 
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Pressley m. flere (Pressley, 2002) har gjennomført en rekke klasseromstudier på ulike trinn og 

observerte særlig dyktige lærere og deres leseundervisning, og i disse studiene framkom 

følgende kjennetegn: mesterlig klasseledelse, engasjement, høyt aktivitetsnivå, sammenheng 

mellom de enkelte sekvenser i undervisningen, tro på elevenes vilje og evne til å lære, 

påpekninger av den enkeltes framgang og innsats, aktive med å støtte opp om den enkeltes 

læring med selvregulert læring som mål, og usedvanlig god balanse i leseopplæringen - 

mellom fokus på helhet/mening og deler/avkoding. Hvilket betyr, at hvordan læreren fremstår 

som fagperson og pedagog i klasserommet og i hvor stor grad han/hun lykkes med å 

balansere leseopplæringen, er veldig viktige forhold ved en god leseopplæring. 

 

4.2.3. Lesing i alle fag 

Leseopplæringen har tradisjonelt vært sett på som norsklærernes ansvar, men 

leseopplæringen vil måtte involvere alle fag og alle lærere. Det er grunnleggende at elevene 

utvikler kunnskap og ferdigheter gjennom å møte tekster i alle fag i skolen. Blant leseforskere 

er det bred enighet om at generell bakgrunnskunnskap, ordkunnskap og begrepskunnskap er 

avgjørende for leseforståelsen. Det er da viktig at det er matematikklæreren, den som har best 

kunnskap om ord og begreper i matematikk, som jobber med leseferdigheter i 

matematikkfaget. I alle fag er det mange nye begreper som skal læres og forstås, og i alle fag 

er det avgjørende for elevenes lesekompetanse å kunne velge og å benytte seg av 

hensiktsmessige læringsstrategier. 

 

Arbeid i den videre leseopplæringen handler derfor ikke primært om å videreutvikle elevenes 

avkodingsferdigheter og øke lesehastigheten, men om å utvikle selve forståelsesaspektet. 

Elevene skal bli i stand til å lese lengre og mer krevende tekster, og lesingen blir i større grad 

et middel for den enkelte elev til å tilegne seg ny kunnskap og til å utvikle seg både faglig og 

personlig. Leseopplæringen kan foregå på ulike måter, og vil handle om både 

litteraturkunnskap og studieteknikk. Leseopplæringen skal sette elevene i stand til å bruke sin 

lesekompetanse for å tilegne seg kunnskap i alle fag, og det krever at alle lærere bidrar til 

utvikling av lese-ferdighetene. Alle lærere er leselærere! 
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4.2.4. Den gode leselærer  

Hva kjennetegner så en god leselærer? 

 

Gode leselærere har først og fremst tro på at alle elever kan lære å bli flinkere 

til å lese, og de vet at elever på samme trinn kan være på svært forskjellig nivå. 

Derfor fokuserer de på den enkelte elevs forutsetninger, interesser og 

forkunnskaper. 

Gode leselærere vet hvilke strategier gode lesere bruker, og hvordan de skal hjelpe alle med 

å bli strategiske lesere. 

Gode leselærere er klar over at det er viktig å motivere elevene. 

Gode leselærere passer på at elevene har tilgang til et bredt utvalg av tekster i 

ulike sjangre, ikke bare for at de skal kunne velge og vrake, men like mye fordi 

det er viktig å bruke mange forskjellige tekster når en skal lære seg gode 

lesestrategier. 

Gode leselærere har god tekstkompetanse, spesielt innen fag de underviser i. 

Gode leselærere utnytter ulike læringssituasjoner til å arbeide med 

lesestrategier, for når elevene likevel skal lese, vil dette arbeidet både styrke forståelsen og 

gjøre dem til bedre og mer strategiske lesere. 

Gode leselærere har tro på at vurdering kan gi viktig informasjon både til 

læreren og til elevene, og de vurderer elevene på mange ulike måter og for forskjellige formål. 

De legger særlig vekt på å vurdere elevene underveis i 

læringsprosessen, slik at både lærere og elever til enhver tid vet hva som er elevenes sterke 

og svake sider.     Astrid Roe (2008) 

 

 

4.2.5. Oversikt over barns normale leseutvikling, og avsporinger som kan føre til 
lese- og skrivevansker  

Lesing er ingen naturlig utviklet ferdighet. Leseutviklingen er delvis avhengig av undervisning 

og av de erfaringene barnet gjør seg. Barnas leseutvikling går som hovedregel gjennom 

bestemte stadier. Det første barnet starter med i møte med bokstaver og skrift er 

”liksomlesing”, der barnet vil leke at det kan lese.  

Førskolebarnet oppdager at det er en forbindelse mellom skrift og tale og at skrift kan erstatte 

tale. Ved ”å lese” omgivelsene sine kan førskolebarnet etter hvert kjenne igjen en del logoer i 

nærmiljøet sitt (logografisk lesing).  

Etter hvert får barna kunnskap om bokstavene og vet hvilke form, navn og lyd bokstavene har. 

De forstår at ord kan deles opp i språklyder, og at språklyder kan settes sammen til ord 
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(fonologisk lesing). Etter mye lesing og erfaring, lærer barna seg deretter å avkode hele ord 

raskt og effektivt. De vet hvordan ordet uttales og hva det betyr (ortografisk lesing). For at 

elevene skal bli sikre lesere, må de automatisere avkodingsferdighetene og utvikle 

metakognitive ferdigheter i forhold til egen leseferdighet, tekst og formål. Den gode leseren er 

fleksibel når det gjelder valg av lesestrategi og velger den lesestrategien som til enhver tid 

fungerer hensiktsmessig i fht. målet med lesingen. Han skaffer seg oversikt og leser på nytt når 

det er nødvendig. Han bruker bilder, grafisk framstillinger og slår opp ukjente ord. Han 

reflekterer over egen leseprosess og kan vurdere egne strategiske valg. 
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Lesemodell etter Spear-Swerling og Sternberg 
 

1. Førlesing-nivå – Ordgjenkjenning ved hjelp av visuelle holdepunkter (Visual Cue Word 
Recognition)  
Førleseren ”leser” ved hjelp av framtredende visuelle kjennetegn, som farger og logo, men vil 

ikke kunne gjenkjenne ordet dersom det ble skrevet i en annen farge eller kontekst. På dette 

stadiet har barnet ingen kjennskap til det alfabetiske prinsipp, og må for å komme til nivå 2 i 

modellen utvikle fonembevissthet og bokstavkompetanse, slik at bokstavsymbolene kan 

knyttes til lyd og språk.  

 

En avsporing på dette nivået fører til at barna fortsetter å lese ved hjelp av visuelle 

holdepunkter som tegninger, bilder, farger, ordbilder/logoer, bokstavformer og ordenes lengde. 

Barna sporer av før de oppnår alfabetisk innsikt, kalles ikke alfabetiske lesere, og vil mangle 

forståelse for at det er bokstavenes lyder vi leser med, og ikke bokstavnavnene.  Allerede her 

vil en barn kunne oppleve frustrasjon som kan true selvbilde og motivasjon.  

 

Nivå 2. Fonologiske kjennetegn – Ordgjenkjenning ved hjelp av fonologiske 

holdepunkter (Phonetic Cue Word Recognition)  

Begynnerleseren (5 – 6 år) gjenkjenner ord på fonologisk grunnlag, men er avhengig av 

konteksten og ikke i stand til å avkode ord fullstendig. Ordene leses ofte på grunnlag av første 

og siste bokstav, og det kan være vanskelig å skille for eksempel [sol] fra [sal] og [sel]. For å 

komme til nivå 3, må eleven ha en grunnleggende fonologisk bevissthet, og ha oppdaget det 

alfabetiske prinsipp, slik at skrevne ord kan leses ved å avkode alle bokstavene i riktig 

rekkefølge slik at de blir til talte ord.  

 

En avsporing på dette nivået kan føre til kompensatorisk lesing, gjetting med støtte i ordbilde, 

setningskontekst og hukommelse, og elevene blir kompensatorisk lesere. Ortografisk 

kunnskap fester seg ikke, og eleven leser alle ord som om det ser ordet for første gang. Eleven 

kan for eksempel blande bokstaver visuelt (b/d/p) og/eller auditivt (stemt/ustemt konsonant k/g, 

p/d, t/d osv). De kan også ha problemer med å skille noen vokaler fra hverandre, som y, æ, ø 

og å. Noen er utrygge på leseretningen, bytter om på lydene i ord (bukse blir buske, sol blir los 

osv.) og selv enkle konsonantopphopninger blir vanskelige (en eller flere bokstaver faller bort). 

Noen av dem blir raske og usikre lesere ved at de gjetter mye, og har store 

rettskrivingsvansker fordi det fonologiske grunnlaget er usikkert. Andre vil lese langsomt og 

usikkert.    
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Nivå 3. Behersker ordavkodingen – Kontrollert ordgjenkjenning (Controlled Word 

Recognition)  

Overgangsleseren (7 – 8 år) har på dette nivået etablert gode fonologiske strategier og utnytter 

all bokstavinformasjon i ordet. Eleven kan også gjenkjenne de vanligste ordbildene og starter 

med å etablere ortografiske identiteter til leksikon. Mengden av ord som gjenkjennes blir stadig 

større, og ordgjenkjenningen går hurtigere. For å komme videre til nivå 4, trengs leseerfaring 

og trening. For normalleseren kan dette gå raskt, mens det for en som strever er viktig med 

mye øving for å automatisere ordgjenkjenningen.  

 

En avsporing på dette nivået kan føre til ikke automatisert lesing (fonologisk lesing); langsom, 

men presis. Det kan være vanskelig å få med seg innholdet fordi lesingen går for tregt og at 

eleven støtter seg til konteksten. Å lese nye ukjente ord går sent, og lange, vanskelige ord kan 

bli lest feil. Leser eleven for vanskelige tekster vil ikke nye ord bli automatisert, og eleven vil 

fortsette med en langsom og kontrollert ordgjenkjenning. Elever som begynner på 

mellomtrinnet uten å ha automatisert leseferdighetene, blir spesielt sårbare og utsatt fordi 

lesingen nå primært brukes for å tilegne seg ny kunnskap. 

 

Nivå 4. Automatisert ordavkoding – Automatisk ordgjenkjenning (Automatic Word 

Recognition)  

Overgangsleseren (8 – 9 år) har nå mange automatiserte ordbilder og leser ortografisk; 

gjenkjenner de vanligste ordene nøyaktig og relativt uanstrengt. For å komme opp til neste nivå 

er det nødvendig med automatiserte ordgjenkjenningsferdigheter og tilstrekkelig metakognitiv 

utvikling, innsikt i egen læring, for å ta i bruk strategier for forståelse.  

 

En avsporing på dette nivået kan føre til forsinket lesing med svake strategier, og blir veldig 

synlig på mellomtrinnet. Vansker med ordgjenkjenningen kan føre til vansker på de høyere 

nivåene, som forståelse og strategilæring. Det har dessuten tatt lang tid å erverve seg 

basiskunnskapene, og forsinkede lesere har ofte begrenset leseerfaring, lav motivasjon og 

lave forventninger, som igjen setter begrensninger for elevenes leseutvikling.  

 

Nivå 5. Strategier for leseforståelse – Strategisk lesing (Strategic Reading)  

Innholdsleseren (8 – 11 år) benytter rutinemessig strategier for å finne ut hva teksten handler 

om. Hvis forståelsen svikter, kan leseren for eksempel lese på nytt, slå opp ukjente ord eller 

lese framover for å finne løsning på noe hun/han ikke forstår. Utviklingen av avanserte 

lesestrategier fortsetter ut gjennom hele livet. 
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En avsporing på dette nivået regnes ikke som lesevansker, fordi de ikke har vansker med 

avkodingen. De betegnes som suboptimale lesere, og vil komme til kort i forhold til forståelsen. 

Leseren kommer altså til kort på de aller høyeste forståelsesnivåene, og vanskene blir ofte ikke 

oppdaget før sent i skoleløpet (kanskje i ungdomskolen, men tydeligere i videregående skole).  

 

Nivå 6. Meget god voksen leseferdighet – Avansert lesing (Highly Proficient Reading)  

Dette er målet for lesing og for skolens leseopplæring. Meget gode voksne lesere (12 år +) har 

innsikt, de reflekterer over det de leser og trekker slutninger. Lesingen kjennetegnes av rask, 

effektiv, automatisk og uanstrengt avkoding kombinert med høyt utviklede 

forståelsesstrategier.  

 

 

4.2.6. Leseflyt, sikkerhet før hastighet 

Leseflyt er evnen til å lese sammenhengende tekst raskt, automatisk og uanstrengt. Forskning 

viser at leseflyt i svært stor grad er bestemt av ordavkodingsferdigheten, evnen til effektiv 

lesing av enkeltord. Sikker, rask og automatisert ferdighet i å identifisere enkeltordene i en 

tekst (avkodingsferdigheter) er kjernen i, og en absolutt nødvendighet for, leseflyt. En 

forutsetning er da at elevene trener lesing i tilpassede lesetekster. 

Det betyr at leseflyt er avhengig av både lesenøyaktighet(sikkerhet) og lesehastighet. Liv 

Engen (Lesesenteret i Stavanger) har beskrevet lesenøyaktighet som det at eleven leser det 

som faktisk står i teksten på en presis måte – at de leser teksten slik den faktisk står. Mange 

elever leser mer eller mindre unøyaktig. Vi kan høre det når de leser høyt. Da kan vi bla. legge 

merke til, at de leser småord feil. De leser gjerne et ord som ligner på det egentlige ordet enten 

i betydning eller i utseende. På et tidlig stadium er det helt naturlig at elevene leser litt nølende 

og hakkende, men det er viktig at elevene ikke fortsetter å lese nølende og hakkende. For en 

av "faresignalene " i elevenes leseutvikling er at lesingen forblir nølende og hakkende, og en 

av blindveiene i leseundervisningen (fig. under) er at det ikke legges tilstrekkelig vekt på 

leseflyt. På slutten av småskoletrinnet er det viktig å arbeide systematisk og bevisst med å 

utvikle leseflyt: å øve på å lese forskjellige tekster med ulik trykk og intonasjon. Fokus her er å 

skape trygge og sikre lesere, men så vil kravene til lesehastigheten øke med alderen. 

Lesehastighet er den tiden elevene bruker på å lese en tekst. Etter hvert som elevene blir 

eldre, skal de lese lengre og mer avanserte tekster. Dermed vil det ikke lenger være nok kun å 

stille krav til leseflyt, men det vil også bli nødvendig å stille større krav til at lesehastighet må 

øke, for at elevene skal kunne henge med faglig.  
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Tiltak som kan være med å stimulere leseflyten er: 

* Høytlesing - for å lære leseflyt, må en høre noen andre lese med flyt. 

* Utvid elevenes forståelse for sammenhengen mellom bokstav og språklyd - lære at 

samme bokstav kan representere forskjellige språklyder. 

* Repetert lesing - teksten bør være lett å lese og ca. 90% av ordene bør være kjente for 

elevene. Resten bør være ord som er lette å lese. Det er derimot viktig at repetert lesing ikke 

overdrives, med alt for mange repetisjoner. Det vil mest sannsynlig være nok med 3 

repetisjoner for de aller fleste, for å oppnå leseflyt. Som leselekse kan man da formulere seg: 

”Hver side repeteres minst 3 ganger, eller til eleven leser flytende”. Oppnår en ikke leseflyt ved 

3 repetisjon, bør en se på om eleven har for vanskelig tekst til lesetreningen. Leser man alt 

flytende ved første gangs gjennomlesing, er teksten for lett.  

* Les med forskjellige stemmer- artig og motiverende. 

* Les med rytme og bevegelse - velg tekster med klar og rytmisk struktur. rytmen og 

bevegelsen gir en slags drahjelp til lesingen, gir god opplevelse av mestring. 

* Ekkolesing og parlesing - individuell øvingsoppgave eller i små grupper. Kanskje spesielt 

for elever som trenger litt ekstra oppfølging. 

           (Liv Engen 2000) 

 

 

4.2.7. Leseforståelse 

”Leseforståelse innebærer å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med 

skrevet tekst.” (Ivar Bråten, 2007)) 

 

Ingen annen enkeltfaktorer har så stor betydning for hva en person forstår og husker av det de 

leser som de forkunnskapene som de bringer med seg inn i teksten. Når tekstens informasjon 

smeltes sammen med det leseren kan fra før, kan det føre til dyp forståelse og problemløsing i 

nye situasjoner (Kintsch 1998). 

 

Det betyr at leseren skal lete seg fram til og hente ut en mening som forfatteren på forhånd har 

lagt inn i teksten, og som nå eksisterer i teksten. For å få en dypere forståelse av det teksten 

handler om må leseren samhandle aktivt med teksten.  

 

Leseren må i tillegg til å avkode, også skape mening med utgangspunkt i den meningen som 

forfatteren har lagt i teksten. Samtidig må han/ hun forene tekstens bidrag med sitt eget bidrag 

som hentes fra kunnskaper som han/hun allerede har om temaet og om verden for øvrig.  
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Ved å aktivere forkunnskaper kan leseren trekke slutninger som hjelper ham/ henne til å forstå 

hovedideene i teksten. Det kan føre til at eleven er i stand til å trekke gode slutninger om 

årsakssammenhenger som ikke er direkte uttrykt i teksten. I nesten alle tilfeller bygger de 

slutningene gode lesere trekker på deres forkunnskaper om tekstens innhold og tema. 

 

 

4.2.8. Lesemotivasjon / leseinteresse 

Lesing er en aktivitet som krever en viss innsats fra elevene i form av tid, anstrengelse og 

energi. Lesing som aktivitet, konkurrerer mot TV-titting, spilling eller være sammen med 

venner, og det betyr at elevene må være motiverte for å lese. Når man ser på motivasjon for 

lesing, virker det som om forventning om mestring, indre motivasjon og mestringsmål er de 

viktigste komponentene. Forventning om mestring handler om den forventningen elevene har 

til om de er i stand til å løse bestemte leseoppgaver, som bygger på elevens tidligere erfaringer 

med leseoppgaver. Indre motivasjon handler om det å ha lyst til å lese for egen del, fordi lesing 

er interessant og spennende. Mestringsmål, som komponent i forhold til lesemotivasjon, dreier 

seg om at elevene er orienterte mot mestringsmål. De er interesserte i å forbedre egne 

ferdigheter og øke sin kompetanse, fordi læring og mestring av utfordrende oppgaver er mål i 

seg selv. (Bråten, 2007) 

 

 

4.2.9. Lesestrategier  

Lesestrategier er bevisste planer for hvordan en tekst skal angripes, og kan hjelpe elevene til å 

forstå mer av det de leser og til å lese raskere.  

 

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

brukes for å finne spesifikk informasjon og dybdelesing/reflekterende lesing 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. Er de på jakt etter enkeltord, kan de ta i bruk lesestrategien; 

skanning. Hvis elevene har tid nok, til å lese og forstå, kan de i større grad velge lesestrategi. 

De skal ikke bare lære strategiene, det er også viktig at de tenker gjennom hvorfor de skal lese 
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en bestemt tekst, formålet med lesingen. Ut fra det, skal de etter hvert kunne velge en 

hensiktsmessig lesestrategi.  

 

4.2.9.1. Skumming 

Skumming eller skumlesing betyr at man leser for å få en kjapp oversikt over tekstens struktur 

og innhold. Beveger blikket hurtigere enn den maksimale lesehastighet, alle ordene blir ikke 

oppfattet, men du vil oppfatte nok til å få en oversikt. Skumlesing er en effektiv måte å repetere 

på.  

 

4.2.9.2. Skanning 

Skanning betyr at man leser for å finne en opplysning i en tekst, man lar blikket ”skanne” 

teksten. Skanning kalles også søke- eller letelesing. Hensikten er å finne fram til bestemte 

temaer, ord eller opplysninger i tekst.  

 

4.2.9.3. Fotolesing 

Fotolesing betyr at man leser for å få en kjapp oversikt over utformingen av en tekst. Man 

kaster et raskt blikk på sidene mens man blar gjennom boka/kapittelet. Med dette får man en 

oversikt over hvordan teksten er bygget opp, og over en del av innholdet; overskrifter, bilder, 

illustrasjoner m.m. En god førlesingsstrategi. 

 

4.2.9.4. Hurtiglesing 

Hurtiglesing betyr at man leser så fort at man så vidt får med seg de fleste ordene, og man 

forstår nødvendigvis ikke alt som står der. Strategien kan brukes til en første gjennomlesing av 

en fagtekst, eller til rask repetisjon.  

  

4.2.9.5 Dybdelesing/Reflekterende lesing 

Nærlesing eller reflekterende lesing betyr at man leser for å forstå, bearbeide og tenke 

gjennom det man leser. Man plukker ut viktige setninger, stikkord osv. underveis.  
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4.2.10. Læringsstrategier 

 

Læreplanverket definerer læringsstrategier på følgende måte:  

”Læringsstrategier er fremgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Det er 

strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid, for å nå læringsmål. Det 

innebærer også refleksjoner over nyervervet kunnskap og anvendelsen av den i nye 

situasjoner.” 

 

Læringsstrategier handler om å lære å lære, det å bli bevisst sin egen læring (metakognisjon). I 

dette arbeidet blir arbeid med læringsstrategier et middel for å nå målet. Kjernen i å ”lære å 

lære” er at nettopp det at elevene blir bevisste sin egen læring ved bruk av læringsstrategier, 

ved at de på flere ulike måter uttrykker det de kan fra før, hva nytt de har lært, og hva de gjorde 

for å lære det. Kan du ikke sette ord på det du har lært – har du heller ikke lært det.  

 

Læringsstrategier: 

- er bevisstgjørende 

- er systematiske 

- er oversiktlige 

- gir plass til mye informasjon på liten plass 

- krever mindre grad av skriveferdighet enn andre skriftlige oppgave 

- gir gode muligheter for naturlig å inkludere bruk av IKT 

 
Hvorfor trenger vi læringsstrategier? 

- Kunnskap er ikke alltid lett å overføre 

- Må utvikles av den som skal lære 

- Du bygger i stor grad opp din kunnskap 

- Opparbeider dine ferdigheter og holdninger 

- Læring skjer bare hvis du vil det skal skje 

- For å lære må du være aktiv 

- Å være aktiv vil si at du selv har lyst til å lære 

- Du må være aktiv i forhold til å bestemme deg for hva, hvordan og hvorfor du skal 

lære 
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Synliggjøring i klasserommet: 

Heng opp beskrivelser av de ulike læringsstrategiene som oppslag. Etter gjennomgang av en 

ny strategi, henges den opp. Elevene kan etter hvert se når det passer å bruke de ulike 

strategiene, og velge hvilken strategi de ønsker å bruke. 

De må altså ta bevisste valg, basert på erfaring. De ulike strategiene er laget på 

hvert sitt ark, slik at de bare er å printe ut og henge opp i klasserom. Ikke start et nytt skoleår 

med blanke vegger! Etter at elevene har hatt to måneder sommerferie, trenger de i alle fall 

påminnelser om det de lærte foregående år. La det elevene har lært, følge dem videre i form 

av oppslag på veggene.  

 

 

4.2.10.1. Aktivere forkunnskap 

”Det viktigste for læringen er det barnet vet fra før” (Hole, 2003, s.15). Det er sannsynlig ingen 

annen enkelt komponent som har så stor betydning for leseforståelsen som forkunnskapen. 

Kognitive forskere har forsket på hvordan fenomener som hukommelse, læring, 

sanseoppfatning og problemløsning virker. Allerede i 1932 introduserte forskeren Bartlett, 

begrepet skjemateori, som på 1970-tallet ble en av de mest populære forskningsfeltene 

innenfor leseforståelse. Det har også senere vært forsket mye på dette, og det er ingen tvil om 

at forskningen innen skjemateori har bidratt mye innenfor leseforståelse. Skjemateori går ut på 

at alt vi mennesker opplever og erfarer, samler og systematiserer vi i langtidsminnet vårt, i 

ulike skjemaer. Ulike skjemaer henger sammen og danner større eller mindre enheter i 

langtidsminnet vårt. Jo mer organisert skjemaene våre er, jo lettere er det å hente frem 

informasjon fra disse når vi trenger dem, for eksempel under lesing. Informasjonen vi får under 

lesing, vil enten føre til at den nye informasjonen blir lagret inn i et allerede eksisterende 

skjema/nettverk (Piagets begrep; assimilasjon) eller til at vi må endre på de skjemaene vi har, 

fordi den nye informasjonen ikke passer inn i de skjemaene eller den måten vi har organisert 

skjemaene på (Piagets begrep; akkomodasjon). Dette betyr at om elevene skal lære noe av en 

tekst de leser, er de nødt til å koble det mot den kunnskapen de har om et emne fra før. Den 

kunnskapen de allerede har, må aktiveres før de begynner å lese en tekst. Det er ikke gitt at 

elevene gjør dette av seg selv, selv om de har kunnskap om emnet. Det må læres! 
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4.2.10.2. Begrepskart 

Begrepskart blir ofte sammenlignet med tankekart, men det er elementer som skiller disse 

metodene. Tankekart ble utviklet i samme tiår, som begrepskart, av Tony Buzan. I et tankekart 

deler man gjerne opp et tema i flere undertemaer. Man starter gjerne midt på arket med et ord 

eller et begrep, også skriver stikkord i alle slags retninger. Det finnes ikke noe fast struktur eller 

hierarkisk oppbygging. 

 

Begrepskart utarter seg på en annen måte. I motsetning til tankekart har begrepskart ofte en 

hierarkisk oppbygging, men hovedskillet mellom tankekart og begrepskart ligger i hvordan 

begrepskart fokuserer på relasjonene mellom begrepene. Disse relasjonene viser 

sammenhengen mellom begrepene. Begrepskart skaper et nettverk av begreper og relasjoner 

som skaper en helhetlig mening.  Begrepskart er strukturerte tankekart som blir holdt sammen 

av nøkkelord. 

 

Begrepskart egner seg til å øve inn sentrale samfunnsfaglige begreper med elevene. Det å 

beskrive et begrep innenfor et skjema skal hjelpe elevene til å huske og å forstå begrepet 

bedre.  Den aktive jobbingen med begrepet innenfor rammen av et begrepskart vil hjelpe 

elevene når de seinere skal lese tekster der de støter på begrepet som er jobbet med.  
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4.2.10.3. Tankekart / strukturert (utvidet) tankekart 

Tankekart er en måte å organisere kunnskap på slik at det lettere lagres i langtidsminnet. 

Tankekart hjelper elevene til å visualisere forståelsen sin. Å lage slike kart gjør det enklere å 

illustrere overordnete og underordnete deler av et begrep.  

Tankekart er nyttig som en introduksjon til et nytt tema, i løpet av arbeidet med temaet, og etter 

at man er ferdig med temaet, som en oppsummering. Teknikken er også effektiv for å 

organisere/disponere opplysninger/ideer når elevene skal skrive rapporter. Sluttproduktet i et 

tema- eller prosjektarbeid kan også på en vellykket måte presenteres som et tankekart.  

Hva er denne strategien bra for? 

- Finne over- og underordnede kategorier.  

- Finne hva som hører sammen.  

Mange elever har problemer med å finne strukturen i et stoff. Bruk av læringsstrategien 

tankekart kan på en effektiv og god måte hjelpe elevene til å sortere stoffet, og på denne 

måten skape struktur. 
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4.2.10.4. VØL-skjema 

VØL- skjema er et eksempel på et mye brukt kolonnenotat – et trekolonnenotat. 

Et VØL-skjema brukes før og etter lesing av en tekst. Det får fram 

forkunnskapene (dette Vet jeg fra før), stimulerer til lesing (dette Ønsker jeg å 

vite) og fører til refleksjon over egen læring (dette har jeg Lært). 

V og Ø fylles ut i begynnelsen av læringsprosessen, mens L fylles ut etterpå. 

VØL-skjema er gunstig å bruke ved oppstart av nytt tema. Elevene starter med det de Vet.  Det 

kan gjøres som en felles idedugnad, på mindre grupper, i parsamarbeid eller på egen hånd.   

Det elevene Ønsker å lære blir utgangspunkt for det videre arbeidet.  

Kolonnen har Lært brukes som en oppsummering 

Hva vet jeg fra før? Hva ønsker jeg å lære? Hva har jeg lært? 

   

  

    

 

 

4.2.10.5. BISON-overblikk 

Ved å ta et BISON-overblikk får du oversikt over teksten uten å lese den i sin 

helhet. BISON punktene fokuserer på viktige ord, setninger og begreper.  

Dette kan brukes på flere måter: 

- FØR en leser teksten, for å øke førforståelsen og få frem forkunnskapene. 

- ETTER å ha lest teksten, for å huske innholdet. 

- For å hjelpe lesesvake elever til å få et innblikk i en tekst, som er for vanskelig for dem å 

lese i sin helhet. 

 

Hva egner BISON-overblikk seg til? 

- finne ut hva teksten handler om før du leser 

- huske på det du vet fra før om emnet/temaet  
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- finne viktige fakta i teksten 

- lese viktige ord og begrep flere ganger 

- repetere stoffet raskt etter at du har lest det 

 

 

4.2.10.6. Kolonnenotat  

Kolonnenotat er en måte å omforme ideene fra en form til en annen. I denne 

omformingsprosessen skjer det en aktiv læring. Å bruke kolonnenotat hjelper elevene til å 

strukturere stoffet etter skillelinjer: kjent – ukjent, begrep – forklaring, under- og  overordnede 

kategorier. 

Kolonnenotat kan ha flere former: 

- To-kolonnenotat 

- Prosessnotater (årsak – virkning, problem – løsning, nøkkelord – forklaring) 

- Tre-kolonnenotat (VØL) 

- Flerkolonnenotat, som VØSLE (fem-kolonne notat) 

Felles for disse er at man stiller opp en tabell, med for eksempel tre kolonner, der elevene skal 

fylle inn i de ulike cellene. 

Et eksempel kan være: 

HAREN 

Utseende:   

Mat:   

Levesett:   

Fiender:  
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Eksempel på kolonnenotat: stikkord – forklaring - hvorfor 

Stikkord Forklaring Hvorfor ? 

Hva er kolonnenotat ?  Omforme ideer fra en 

form til en annen.  

 Strukturere 

læringsstoffet  

 Organisere 

kunnskapen  

 Gjøre elevene aktive i 

egen læringsprosess  

 = bli metakognitive  

 Aktivisere elevenes 

forkunnskaper for 

større læringsutbytte 

 Knytte forbindelse fra 

det kjente til det ukjente  

 

Kolonnenotat er altså en teknikk som hjelper elevene til å strukturere læringsstoffet, de må selv 

omstrukturere stoffet, f. eks. skrive stikkord – forklaring. Elevene hjelpes til å aktivisere sin 

bakgrunnskunnskap. Elevene blir gjort aktive i sin egen læringsprosess, de blir metakognitive. 

I arbeidet med kolonnenotat, kan det være en fordel å innlede med læringssamtale, for nettopp 

lettere å aktivisere elevenes forkunnskaper/bakgrunnskunnskaper. Gjerne læringssamtale med 

skjemaet foran seg. Bruk av kolonnenotat kan også kombineres med f. eks. tankekart. Bruken 

av de ulike læringsstrategiene avhenger av læringsstoffet, målene, elevforutsetninger osv. 

 

Kolonnenotat egner seg til: 

- Repetisjon 

- introduksjon av et nytt tema/kapittel 

- prosjekt 

- stilskriving / artikkel 
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4.2.10.7. Nøkkelord 

”En liten nøkkel kan låse opp døra inn til et stort skattkammer. Et lite nøkkelord 

kan låse opp døra inn til hukommelsen”. 

 

Å finne nøkkelord er en av de eldste og mest kjente læringsstrategiene i norsk 

skole. Den er ikke lett å beherske, ettersom mange elever strever med å finne 

de ”innholdsmettede” ordene. De ender ofte opp med å notere altfor mange ord. 

Derfor kan det være lurt å begrense antall nøkkelord som elevene får bruke. 

 

 

Tips til arbeid med nøkkelord: 

- Bruk ukebrev og lignende uten uthevinger, la elevene gjøre det. (På egenhånd først når 

strategien er lært.) 

- Streke under og gjøre noteringer i marg på kopier og egne skrive-/kladdebøker. 

- I skolebøkene kan man skrive nøkkelordene på post-it lapper og feste dem i margen.   

 

 
 

4.2.10.8. FoSS (lage spørsmål til tekst) 

FoSS (Forholdet Spørsmål – Svar)  

FoSS er en strategi for å lære elevene å stille gode spørsmål til tekster. FoSS trener lesing på 

4 nivåer. Diskusjon om typer av spørsmål og tenkning omkring spørsmålet er det viktigste – 

ikke hvilken kategori spørsmålet hører til. Strategien utvikler elevenes evne til å tolke og 

reflektere over tilgjengelig informasjon. Elever som er gode på å lage spørsmål til tekst, er 

også bedre til å svare på spørsmål.  

 

Spørsmålstyper deles i to store hovedkategorier som igjen er delt i to underkategorier hver:  

I BOKA - SPØRSMÅL:  

1. Akkurat der – spørsmål (Svaret finner du i teksten.) 

2. Tenk og let – spørsmål (Svaret står flere steder i teksten, du må lete etter svaret.) 

 

I HODET MITT - SPØRSMÅL:  

1. Forfatteren og jeg – spørsmål (Svaret er ikke å finne direkte i teksten, du må tenke på 

det du kan fra før, og sammenligne det med innholdet i teksten for å finne svaret.) 

2. På egen hånd – spørsmål (Her må du ta i bruk den kunnskap du har fra før for å finne 

svaret.)  
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4.2.10.9. Venn-diagram 

I et Venndiagram skal elevene finne det som er likt og ulikt og føre opplysningene inn i et 

skjema. Dette gir en god oversikt over opplysninger i en tekst.  

                                                          Det som er ulikt 

                                                           Det som er likt 

                          Norge      Danmark 

 

 

 

4.2.11. Lese- og læringsstrategier før, under og etter lesing (Smart leser) 

 
Lesestrategiene, planene for hvordan man skal angripe en tekst, deles ofte inn i tre 

hovedkategorier:  

 

1. Før-lesing strategier. Målet med disse er å skape interesse hos elevene, og gjøre dem i 

stand til å kunne arbeide videre med teksten: 

 tenke over formålet med lesingen 

 orientere seg i teksten (bilder, innholdsliste, overskift) 

 minne seg selv på hva en tror en kan fra før, aktivisere forkunnskaper 

 velge lesestrategi ut i fra formålet med lesingen 

 

 

2. Underveis strategier. Vi ønsker at elevene skal tenke og reflektere mens de leser.  

 Stoppe opp der det er naturlig i teksten, ved avsnitt/under-overskrifter (tenke over, stille 

spørsmål, snakke med andre om, reflektere rundt) 

 Vurdere om lesestrategien man valgte passer til formålet med lesingen 

Mye fjell. Flatt land. Ligger i Nord-

Europa. 

Monarki 
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 Stoppe opp ved ord og uttrykk de ikke forstår, lese med ”blyant i hånden” (streke under, 

notere på ark ved siden av, tegne tankekart) 

 

 

3. Etter-lesing strategier. Elevene får muligheter til å vise hva de har lært:  

 tenke over formålet med lesingen og spørre seg om / reflektere over hvilket utbytte en 

har hatt av å arbeid med teksten 

 Spørre seg om teksten handlet om det de trodde 

 Arbeide med teksten for å vise hva de har lært 

 Vise at de kan bruke sentrale nøkkelbegreper (tankekart, styrkenotat, spoletekst osv) 

       («Lesing er», Lesesenteret 2008) 
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4.3. Skrivekompetanse 

 

4.3.1. Hva er skrivekompetanse? 

Å skrive er en utmerket metode for å bli klar over seg selv, sine undringer og tanker. Ved å 

skrive blir vi bevisst våre egne tanker. Når vi skriver, må vi klargjøre og uttrykke tydelig det 

underforståtte, vi må altså gå fra noe implisitt til noe eksplisitt. Ved skriving gjør vi de 

ureflekterte tankene, bevisste og tydelige. Skriving fremtvinger også orden, sammenheng og 

logikk. En kan videreforedle tankene sine, reflektere over dem, la dem være utgangspunkt for 

nye tanker og ideer og dele dem med andre.  

 

Skriving avføder også ideer og tanker som vi tidligere ikke har vært klar over at vi hadde. Uten 

ord blir tankene vage, uklare og flyktige. Hvis en i skolen blir altfor opptatt av å påpeke feil i 

skriftlige arbeid, får en del elever motvilje mot å sette tankene sine ned på papiret, og fratas da 

et viktig verktøy for læring og tankeutvikling. Skriving fremmer altså tankens klarhet og det 

burde derfor være en selvfølge å la elevene skrive ofte og i tilknytning til praktisk talt alle 

fagene i skolen. (Lundberg, 2009) 

 

Lundberg deler skriveutviklingen inn i fem dimensjoner, som virker sammen og danner den 

enkeltes skrivekompetanse. Det finnes elever som har store problemer med ortografi og 

setningsbygning, men som likevel har ryddige tanker og et interessant innhold i det de skriver. 

Andre elever igjen kan ha ortografien nærmest korrekt, men slite med å få uttrykt egne tanker 

og tilpasse tekstene til en tenkt mottaker. For å få en best mulig oversikt over elevenes 

skriveutvikling, deler derfor Lundberg den opp i de fem dimensjonene; (1)rettskriving, 

(2)setningsoppbygning og tekstutforming, (3)funksjonell skriving, (4) tekstskaping og 

(5)interesse og motivasjon.  

 

Lundberg har utarbeidet et kartleggingsskjema, der utviklingen innenfor de fem dimensjonene 

er delt opp i ulike mål på veien mot god skriveferdighet. Utviklingen innenfor de ulike 

dimensjonene kartlegges hver for seg.  

1. Rettskriving dreier seg om å mestre skrivingens formside, det å kunne forme bokstavene 

riktig eller finne dem på tastaturet, kunne sette dem i riktig rekkefølge og lære seg og bruke 

rettskrivingsreglene. Det handler også om å kunne formulere grammatisk korrekte setninger, 

og kunne skape sammenheng i en tekst/avsnitt ved hjelp av språklige virkemidler.  

 2. Setningsbygning og tekstutforming dreier seg om utvikling av evnen til å formulere 

setninger, avsnitt og hele tekster. 
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3. Funksjonell skriving dreier seg om innholdsaspektet i skrivingen. En kan skrive for å sortere 

egne tanker, for å kommunisere med andre, eller en kan skrive fortellinger, fantasihistorier og 

dikt som uttrykker den kreative, følelsesmessige og personlige siden ved skriving. 

4. Tekstskaping dreier seg om å utvikle evnen til å meddele saksforhold, kunngjøre noe, 

beskrive, forklare eller analysere. Den handler om utviklingen av skriving som en personlig 

skapende aktivitet. Denne dimensjonen har et litt annet utviklingsforløp enn de andre 

dimensjonene. Fortellinger blir gradvis med sofistikerte, begivenhetsrike og fantasifulle, og 

følelser beskrives mer og mer nyansert og med gradvis større innlevelse. 

5. Interesse og motivasjon dreier seg om å skape skrivelyst hos elevene.  

 

 

4.3.2. Oversikt over barns normale skriveutvikling 

Det å lære å skrive er en utviklingsprosess på samme måte som å lære å lese. 

Utviklingsforløpet er det samme for alle elever, men hvor lang tid elevene befinner seg på hvert 

utviklingstrinn, vil variere fra elev til elev. 

 

Lenge før barnet forstår at språklyder kan representeres av skrifttegn (alfabetiske prinsipp) 

viser det interesse for å ”skrive” tegn og kruseduller, og bokstavene tegnes da som visuelle 

minnebilder. Liksomskriving er viktig for den videre interessen og utvikling mot 

bokstavkunnskap og veien til lesing og skriving. 

 

Pseudoskriveren 

Barnet lekeskriver/rabler. Barn som kommer fra hjem der de ser foreldrene eller andre skrive, 

begynner med denne ”liksomskrivingen” tidlig, gjerne allerede i 2-årsalder. 

 

Bokstavutforskeren 

Barnet begynner å interessere seg for bokstavene og vil begynne å tegne og skrive 

bokstavlignende tegn. Det blir spesielt interessert i bokstavene i eget navn. 

 

Den logografisk-visuelle skriveren  

Barnet har ikke forstått det alfabetiske prinsippet, men skriver ord som bilder. Barnet har sett 

ordet så mange ganger, at det har lært det seg utenat, for eksempel sitt eget navn, navn på 

familiemedlemmer og logoer.  Det lærer seg navn og enkle ord ved å kopiere det voksne 

skriver. Barnet kan også klare å skrive den første bokstaven i ord riktig, men resten av ordet 

blir vilkårlig. 
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Den fonologiske skriveren (Alfabetisk strategi) 

Barnet begynner å forstå det alfabetiske prinsippet, at vi har grafemer (bokstaver-symboler) 

som representerer fonemene (språklydene) i språket vårt. Det kan nå analysere språklydene i 

ord, og gjengi lydene i ord ved å skrive bokstavene lydene er symbolisert ved. Tidlig i dette 

stadiet foretar barnet liten grad av analyse av hver lyd, men de skriver gjerne ord slik de uttales 

-> lydrett staving.  Dette er en helt normal vei mot rettskriving. 

 

Den ortografisk-morfemiske skriveren 

Barnet skriver raskere og er sikrere på hvordan ord staves korrekt. Det har automatisert en 

mengde ord, som gjør at skriveren ikke behøver å tenke etter om ordene skrives korrekt. De 

ortografiske representasjonene for ulike ord er veletablert i personens mentale leksikon. 

 

 

4.3.3. Lesing og skriving – to sider av samme sak 

Lesing og skriving er to sider av samme sak, og er uløselig knyttet til hverandre. Opplæringen i 

lesing og skriving må gå hånd i hånd, og i ulike stadier i utviklingen vil lesing eller skriving være 

”drivkraften” til lese- og skriveutviklingen. Det er en forutsetning at dette tas i betraktning i 

undervisningen på de ulike trinnene, også ved tilrettelegging av lese- og skriveopplæring for 

enkeltelever. 

 

 

4.3.4. Skrive seg til lesing – Bruk av PC i begynneropplæringen 

Å skrive seg til lesing er en metode hvor elevene bruker datamaskinen for å bli kjent med 

bokstavene, som bygger på Arne Tragetons prosjekt "Tekstskaping på datamaskin" (1999-

2002). 

 

Elevene produserer sine egne tekster, bokstavbøker og ordbøker. Etter hvert som 

bokstavkunnskapen øker, skriver elevene selv sine egne lesebøker, med små fortellinger, dikt, 

faktatekster og eventyr. Dette betyr ikke at man nødvendigvis må kutte ut å skrive for hånd i 

1.klasse, men at skriving på PC brukes som en del av begynneropplæringen, parallelt med at 

man lærer å forme bokstavene.  

 

Forskning har vist at det er enklere å lære seg å skrive enn å lese. Den skolehistoriske 

tradisjonen har vært å lære seg å lese først for så lære seg å skrive. Et av argumentene har 

vært at det kan være vanskelig for små barn å forme bokstavene. Med bruk av PC blir det 
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enklere for elevene å kunne begynne å skrive tidligere, og spesielt da for barn som kommer til 

skolen med svake motoriske ferdigheter. Ved å skrive ut tekster som elevene skriver på PC, vil 

også elevene også være mer likestilte i fht. det, at andre kan lese det en skriver. Alle elevene 

får like fin skrift, og det lite utviklet finmotorikk er ikke lenger et hinder for skriveutviklingen. På 

tastaturet kan elevene gjenkjenne bokstavene under skriving, mens ved skriving for hånd 

stilles det større krav til selv å fremkalle fra egen hukommelse hvordan bokstavene skal 

formes. Dette stiller mye større krav til eleven i skriveprosessen. Bruk av PC er også svært 

godt egnet i prosessorientert skriving, og gjør det lettere å drive tilpasset opplæring. Når en 

utelukker event. problemer med finmotorikken i skrivingen til elevene, har en muligheten til 

finne ut hvilket nivå eleven er på i skriveutviklingen, og hva som er neste steg, ”elevens 

nærmeste utviklingssone”.   

 

Får en også knyttet talesyntese til dette arbeidet, vil elevene har et godt hjelpemiddel i den 

første lese- og skriveinnlæringen. Vær oppmerksom på at det da kreves en talesyntese som er 

lyd-basert, der det uttales språklyden og ikke bokstavnavnet ved opplesning under skriving. Og 

hvor en da kan få opplest enkelt ord, setninger og hele tekster en har skrevet, elevene får raskt 

tilbakemelding Dette gir elevene en mulighet til å være mer selvstendige i skriveprosessen, og 

kunne jobbe seg frem til riktige skrivemåter uten å være avhengig av lærerstøtte. I dette 

arbeidet vil også nettbrett (som f.eks. iPad) være et godt egnet arbeidsverktøy, der en har flere 

enkle apper tilgjengelig med denne typen lydstøtte. 

 

 

4.3.5. Bruk av digitale verktøy i skriveutviklingen 

Å kunne bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. 

Bruk av IKT i opplæringen kan støtte opp om språk-, lese- og skriveutviklingen, samt 

kompensere for manglende språk-, lese- og skriveferdighet. Bruk av digitale verktøy som en 

del av undervisningsopplegg kan bidra til økt leselyst, skrivelyst og lærelyst hos elevene, og er 

spesielt godt egnet innenfor tilpasset opplæring. 

Alle elever vil ha god nytte av å bruke tekstbehandlere, som Word, på alle nivåer i 

skriveutviklingen. Tekstbehandlere egner seg også godt som skrivehjelpemiddel på alle nivåer 

fordi de har gode muligheter for å gjøre tilpasning for den enkelte elev. tekstbehandlere bidrar 

til et pent produkt, er arbeidsbesparende på grunn av redigeringsmulighetene, som gjør at man 

kan kladde og føre inn samtidig. Elevene gis hjelp til rettskriving, både ortografi og grammatikk, 



Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse 

i barnehage og grunnskole 

99 

samt hjelp til å strukturere tekster. Elevene har også lett tilgang til å lage multimodale tekster, 

ved at det er enkelt å legge til bilder, tale og video i tekstene. Bilder kan være til inspirasjon og 

visuell støtte når barn skal bygge opp fortellinger. Den kan stimulere til å bruke språket kreativt, 

i både tale og tekst. Mulighetene som ligger i det å kunne knytte talt og skrevet språk sammen, 

gjør at IKT egner seg godt til bruk i metoder og prinsipper, som for eksempel prosessorientert 

skriving. Mulighetene som ligger i det å lett kunne endre, fjerne og flytte på tekstelementer, gir 

unike muligheter til å arbeide med selve innholdet i teksten, språket, strukturen og 

grammatikken. Dette åpner for å arbeide med teksten prosessorientert, og ved å gi 

kommentarer og respons muntlig, (ved at læreren for eksempel legger inn sine kommentarer i 

lydfiler i teksten), optimaliserer en læringsprosessen for elever med språk-, lese- og 

skrivevansker.      

Bruk av IKT-baserte presentasjoner og verktøy kan virke positivt på elevenes opplevelse av 

seg selv som likeverdige og betydningsfulle. Ved å ta i bruk de mulighetene som ligger i 

presentasjonsverktøy, som Power Point, Photostory (PC) eller Keynote (iPad), for bruk av 

bilder, video, innlest tale og andre effekter, kan elevenes muntlige fremstillingsevne øke. For 

mange elever, og spesielt de som sliter med lesing og skriving, er det å skulle presentere 

fagstoff og opplevelser, en utfordring. Ved å bruke for eksempel Power Point, vil disse elevene 

få trening i muntlig formidling uten støtte i hjelpemidler. 

 

 

4.3.6. Prosessorientert skriving 

Tradisjonell skriveundervisning har vært produktorientert, der en har sett på elevenes skriftlige 

sluttresultater, kommentert det og gitt råd for hvordan eleven skal gjøre det bedre neste gang. 

Men skriving er en omfattende prosess, som krever planlegging, omforming av tanker til ord, 

revidering av utkast, ny planlegging, ny formulering, redigering osv. Og disse prosessene er 

knyttet til hverandre på komplisert vis. I nyere skrivepedagogikk er det pedagoger som utnytter 

denne prosessen i selve undervisningen, og får i gang et samspill i klasserommet rundt 

skriveprosessen. I fellesskap diskuteres og gjennomføres det første forarbeidet til en 

skriveoppgave, som bør være autentisk og meningsfull for elevene. En arbeidsprosess rundt 

skriveoppgave i en klasse kan da se slik ut: 

* I det første forarbeidet kan elevene lage tankekart (felles på tavla, i gruppe, to og to) for å 

hente fram kunnskap/stoff til skrivingen. Hente inn ny informasjon, i bøker/leksikon, internett 

osv. 

* I førsteutkastet er formen på teksten ikke viktig, her gjelder det å skrive ned alle tanker som 

kommer i fht. temaet. 
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* Så kan det følge en felles bearbeiding, der elevene får respons fra medelever. Det kan også 

være at to elever bytter tekster og gir hverandre tilbakemeldinger. Det skal gis konstruktiv 

kritikk, i form av spørsmål og råd og ros, ved bearbeidingen av teksten. 

* Eleven bearbeider teksten igjen, og lager et nytt utkast. 

* Event. en ny runde med bearbeiding. 

* Ferdig bearbeidet tekst 

 

Det er imidlertid viktig å huske at det er læreren som er fagpersonen i denne prosessen, og at 

han/hun også skal være med på å gi respons. Det er viktig at elevene får trening i det å gi gode 

tilbakemeldinger, å kunne begrunne hva som er bra og hva som ikke er bra. For å kunne gi 

gode tilbakemeldinger, er det viktig at læringsmålene er konkrete og tydeliggjort for elevene. 

Sluttevalueringen bør også inneholde en vurdering av selve prosessen.   

 

 

4.3.7. Eksplisitt skriveundervisning 

Det som ligger i begrepet; Eksplisitt skriveundervisning, er at elevene må få direkte 

undervisning i hvordan en skriver de ulike typer tekster. Det er ikke gitt at elevene gjennom 

sine varierte leseerfaringer, overfører kunnskap om teksters oppbygning/struktur, 

setningsoppbygging, ordvalg i ulike type tekster osv., til egen skriving. Elevene må lære 

hvordan det skal gjøres, ved at læreren viser og modellerer. 

 

 

4.3.8. tekstkompetanse 

Tekstkompetanse er kunnskap om og erfaring med tekst, kompetanse i å lese og skrive tekst, 

kompetanse i å gi og bruke respons på tekst. Kunnskap om sjanger er en sentral del av 

elevenes samlede tekstkompetanse. Sjanger omfatter både innhold, form og bruk. 

 

Elevene må forholde seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og 

sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Elevene må få kunnskap om 

hvordan de skal kunne orientere seg i mangfoldet av tekster på en hensiktsmessig måte, og 

det må gis rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. Gjennom systematisk, eksplisitt 

undervisning er målet at elevene skal utvikle hensiktsmessige læringsstrategier og evne til 

kritisk tenkning. Skal elevene få den breddeerfaringen dette krever, må de få kunnskap om det 

som er fagspesifikt for tekster i de ulike fagene. Dette krever altså eksplisitt skriveundervisning 

i alle fag, der for eksempel naturfaglæreren må vise og modellere hvordan en skriver 
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naturfaglige rapporter. Hva er det som skiller denne type rapport fra andre skriftlige sjangere, 

og hva er likt?  

 

Gjennom lesing og skriving kan barn tidlig utvikle tanker, utforske nye verdener og stå fram 

med egne meninger og vurderinger. Etter hvert vil elevene kunne orientere seg i og tolke 

skjønnlitteratur og sakprosa fra fortid og samtid og fordype seg i selvvalgte emner på en god 

måte. 
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5.2. Flytskjema (ligger tilgjengelig på It`s learning) 

5.3. Kjennetegn på et godt språkmiljø i barnehagen (ligger tilgjengelig på It`s 

learning) 

 

5.4. Observasjonsskjema for 2-, 4- og 5-åringen (ligger tilgjengelig på It`s learning)  

5.5. Skjemaer for registrering av lese- og skriveutviklingen  (ligger tilgjengelig på 

It`s learning)    

5.6. Mal for gradering av kartleggingsresultatene i lesing (ligger tilgjengelig på It`s 

learning)    

5.7. Mal for registrering av kartleggingsresultatene på klasse og  
       individ-nivå (Excel) (ligger tilgjengelig på It`s learning)    

5.8. Skjemaer (maler) for læringsstrategiene i planen (ligger tilgjengelig på It`s 

learning)    

5.9. Maler for elevoppslag til læringsstrategiene  (ligger tilgjengelig på It`s learning)  

5.10. Lesetestene (Arbeid med ord) digitalt ((ligger tilgjengelig på It`s learning, gir 

mulighet for tilpasning, f.eks. til dyslektikere som bør ha skriftstørrelse 14 og 1,5 i linjeavstand) 

5.11. Ordkjedetesten digitalt ((ligger tilgjengelig på It`s learning, gir mulighet for tilpasning, 

f.eks. til dyslektikere som bør ha skriftstørrelse 14 og 1,5 i linjeavstand) 

5.12. Veiledende plan for foreldremøter (ligger tilgjengelig på It`s learning) 

5.13. Konkrete foreldretips til hjemmearbeid (ligger tilgjengelig på It`s learning) 

 
    

 

 

 

 

 


