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II  Forord

Språk, lese- og skriveplanen fra 0-16 år er  
den viktigste planen Færder kommune har laget. 
Store ord, vil mange helt sikkert si. Vi har jo 

kommuneplanen, sektorplaner og kvalitetsplaner både her 
og der.  

Ja, saken er vel heller at noen og enhver av oss i blant tenker at vi 
har for mange planer. For en som har dingla og hengt i stroppen i 
det o¡entlige i hele sitt liv, i alle fall fra den gang da jeg begynte på 
skolen som nysgjerrig sjuåring, har jeg hatt mange styringsdoku-
menter og planer å forholde meg til. Det har alltid vært ei hylle og 
en plan å finne trøst i, eller det motsatte, dersom verden ikke helt 
ble som jeg hadde tenkt.

Når jeg likevel hevder at dette dokumentet er det viktigste vi har 
laget, baserer det seg på tanken om at alt starter et sted. Alle peri-
odene i et barns liv, fra den spede begynnelsen, gjennom barneåra 
og puberteten, og på vei fra ungdom og inn i voksenverden, har den 
fellesnevneren at det er grunnleggende viktig å kommunisere med 
andre.

Det er gjort mye bra arbeid, spesielt de siste åra. Både på helse- 
stasjonen, i barnehagen og på skolen og i hjelpetjenestene for 
øvrig, har innsatsen båret frukter. Men det er første gangen vi ser 
alt i sammenheng. Arbeidsgruppa, som står bak planen, har jobbet 
etter mandatet om å fange helheten i språk- og leseutviklinga til 
et barn fra 0-16 år. Underveis i arbeidet har arbeidsgruppa gjort 
en stor innsats for å spinne den tråden som gir en naturlig og god 
progresjon inn i planen. Ut fra mitt ståsted, ser det ut som om de 
har lykkes også med det.

Det har også vært en forutsetning at planen skal være lett å følge, 
slik at den blir brukt. Dette skal ikke være en plan for hylla, men en 
plan som brukes og bidrar til at alle utvikler et rikt språk, skriver 
og leser godt og forstår hva de leser. Lykkes vi med det, har vi 
vært med på å legge lista for at alle har mulighet til å bli nyttige 
samfunnsborgere i framtida. I tillegg har vi hjulpet til på veien, slik 
at alle har mulighet til å tilhøre et fellesskap. Ikke minst derfor, er 
denne planen umåtelig viktig. Ikke bare for lederne i barnehagen 
og på skolen, men for alle som jobber i oppvekstsektoren. Vi har et 
felles ansvar for å bidra til en god utvikling hos hvert enkelt barn. 
Jeg håper og tror at vi skal mestre oppgaven enda bedre i åra som 
kommer.

Lykke til med arbeidet!

Christian Thaulow, Kommunaldirektør
Sektor for oppvekst og kunnskap

      Den som ikke har språk, forblir utenfor  
      fellesskapet, med alt det innebærer.  
      Det er vårt oppdrag, å bidra til at vi gir 
      barn og ungdom de beste vilkåra for å  
      utvikle sine språk- og leseferdigheter. 
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En felles overordnet språk-, lese- og skriveplan for alle barne-
hagene og skolene i Færder kommune skal sikre sammenheng 
fra lovverk og nasjonale planer, via lokale styringsdokumenter 
og lokale planer til praksisen i den enkelte barnehage og skole.  

Planen vektlegger muntlig språkkompetanse, leseferdigheter og 
skriveferdigheter. Formålet med planen er å synliggjøre helhet og 
sammenheng i språk-, lese- og skriveopplæringen i Færder  
kommune. Tidlig innsats og stadig fokus på kvalitetsheving 
gjennom hele opplæringsløpet er nøkkelen til et utdanningssys-
tem som bidrar til sosial utjevning. 

Planen er forpliktende for alle kommunale barnehager og grunn- 
skolen i Færder kommune. Det er ledelsen som har ansvaret for at 
denne planen blir implementert, og at det kontinuerlig jobbes for å 
nå planens målsettinger. Hensikten er å sikre en felles standard for 
kvalitet i språk-, lese- og skriveopplæringen i vår kommune. 1. opp-
lag av planen ble ferdigstilt våren 2016. Planen er nå revidert og 
gitt ut i 2. opplag i 2018 og skal gjelde fra 1. august 2018. Revideres 
på ny våren 2021.

Revisjonen omhandler ny layout. PPT og Helsestasjonen har 
kommet med under roller og ansvarsområder. Det er viktig at vi 
ser alt i en sammenheng og ser helheten i språk- og lese og skrive 
utviklingen. Planen vektlegger nå sterkere arbeid med ordforråd 
og språkutvikling i barnehagen og skolen.  Variasjon og kreativitet i 
arbeidet med språkutvikling, lese og skriveaktiviteter er viktig. Sta-
sjonsundervisning er presisert i planen som en metode som kan 
gi variasjon i undervisningen i barneskolen og spesielt i  begynner-
opplæringen i språk,  lesing og skriving. Revisjonen sier også  noe 
om dybdelæring. Fagfornyelsen og nye læreplaner som kommer i 
2020 vil gi en endring i skolens didaktikk. Dybdelæring vil være et 
bærende prinsipp for fagfornyelsen. Språk ,lesing og skriving har 
en sentral rolle i den dypere læringen. Revisjonen sier også noe om  
barn med annet morsmål enn norsk og overgang barnehage-skole.

Roller og ansvarsområder
Skole- og barnehageeier skal 

• analysere barnehagenes og skolenes behov
• legge til rette for kontinuerlig kompetanseheving  

for ansatte i barnehage og skole
• dri�e oppfølging

Skoleledere og styrere skal:
• ha ansvar for at leseplanen blir implementert og satt i  

system i den enkelte barnehage og skole
• sørge for nødvendig kompetanseheving for personalet
• anvende Språkløyper i utviklingsarbeid og i møtetid som 

        kompetanseheving av personalet i språk-, lesing og skriving
• ha ansvar for å synliggjøre leseplanen på barnehagens  

og skolens hjemmesider
• drive oppfølging i etterkant av kartlegging
• vise engasjement for språk- og leseopplæringen og  

pedagogenes metoder og strategier

Fagarbeidere og assistenter skal: 
• bidra aktivt i muntlige språksituasjoner med barn
• delta i faglig utvikling i form av kurs/seminarer
• bidra med et rikt muntlig språkmiljø

Det pedagogiske personalet skal:
• bruke planen aktivt for å kvalitetssikre språk-, lese- og  

skriveopplæringen i alle fag
• sørge for kontinuerlig kartlegging/oppfølging av barnas språk-, 

lese og skriveferdigheter og tilpasse undervisningen deretter
• sette i gang umiddelbare tiltak ved behov
• følge opp tiltakene
• ha åpen dialog med hjemmet
• ha ansvar for å gjøre planen kjent for foresatte 
• sørge for at språk, lesing og skriving er tema på  

alle foreldremøter og utviklingssamtaler
• gi info om barnets språk-, lese- og skriveutvikling
• informere om hvordan foresatte kan støtte barnet i språkutvik-

lingen, og hvordan det arbeides med språk, lesing og skriving
• tilegne seg kompetanseheving gjennom for eksempel  

«Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving»
• bidra med et rikt muntlig språkmiljø

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
skal:

• være en nær samarbeidspartner for skoler og barnehager i 
kommunen. PPT er en lovpålagt, kommunal tjeneste etter 
Opplæringsloven

• PPTs mandat framkommer i opplæringslovens § 5-6:
         Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvik            
          ling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til    
         rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-
         psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sak       
         kunnig vurdering der lova krev det»        

• PPT følger opp og bidrar inn i lesenettverket
• hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisa-

sjonsutvikling innenfor områdene språk, lesing og skriving
• PPT skal særlig være opptatt av kompetanseutvikling rettet 

mot tidlig innsats for å inkludere og tilrettelegge for barn med 
særlige behov. Det ordinære opplæringstilbudet må være 
preget av en bred tilnærming med aktiv bruk av kartlegging 
og tilpasning til det enkelte barns behov i leke- og læresitua-
sjonen 

• PPT har stedlige pp-rådgivere i alle skoler og barnehager som 
kan konsulteres på området. PPT kan gjøre sakkyndige vurde-
ringer for å vurdere om barnets behov kan ivaretas innenfor 
det ordinære tilbudet etter at barnehage/skole har kartlagt og       
prøvd ut tiltak

• PPT kan også informere og veilede elever og foresatte direkte 
der det vurderes som hensiktsmessig.

III Innledning
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Hovedmålet med denne 
planen er å styrke språk-, 

lese- og skriveopplæringen i 
Færder kommune. 

Helsestasjonen skal
• ha en viktig rolle når det gjelder å følge opp barns språkutvik-

ling
• vurdering av barnets språk av helsesøster i alle konsultasjoner 

med barnet

Hjemmet
Hjemmet har en uvurderlig rolle i barnas språk-, lese- og skrive-
utvikling. Høytlesing og et aktivt hverdagsspråk utvider barnas 
ordforråd, fantasi og setningsoppbygging. Når barn er kjent med 
bøker før de begynner på skolen, vil også overgangen til fagbøker 
bli lettere. Barns leseferdigheter har stor betydning for hvordan de 
lykkes i alle fag på skolen. Høytlesing og konstruktiv oppfølging av 
skolearbeid er styrkende for foreldre-barn-relasjonen og gir felles 
opplevelser og gode minner som varer livet ut.

Hjemmet skal
• samtale med barna og vise interesse for barnehagen/skolen og 

deres skolearbeid
• lese høyt for barna
• støtte opp om lekser
• delta på barnehagens/skolens  

foreldremøter og utviklingssamtaler
• ha åpen dialog med barnehagen/skolen
• følge opp barnehagens/skolens arbeid  

(leselekser og leseprosjekter)
• lese informasjon fra barnehagen/skolen  

(ukebrev, ukeplaner, læreplaner, hjemmesider)

Mål
Hovedmålet med denne planen er å styrke språk-, lese- og skri-
ve- opplæringen i Færder kommune.  Planen skal sikre god begyn-
neropplæring, systematisk kartlegging og beredskap for barn som 
strever. Planen skal skape grunnlag for gode overganger og sørge for  
progresjon, helhet og sammenheng i hele løpet; fra barnehage og  
ut grunnskolen.

For å kvalitetssikre dette arbeidet må planen være forpliktende for 
alle som arbeider med læring i kommunen. Det må stilles krav til 
egnet kompetanse for de som jobber med språkopplæring. Mål, 
kartlegging og oppfølging er en sentral del av kvalitetssikrings- 
arbeidet og skal være felles for alle barnehager og skoler. Med en 
godt strukturert felles plan unngår vi tilfeldige faktorer i språk-, 
lese- og skriveopplæringen. Barn og elever skal få det samme tilbu-
det uansett barnehage eller skole. Barn og elever med risikofakto-
rer skal oppdages tidlig, slik at tiltak igangsettes umiddelbart. 

For å nå målene  
arbeider vi med:

• Styrking av muntlige språkferdigheter og språkforståelse
• Veiledet lesing
• Repetert lesing
• Modellering av lesestrategier
• Veiledet skriving
• Utvikling av metakognitiv bevissthet

Muntlige språkferdigheter  
og språkforståelse
I følge teorien “the simple view of reading” er leseforståelse et 
produkt av avkoding og språkforståelse (Gough & Tunmer 1986). 
Med språkforståelse menes fonologisk bevissthet, vokabular, lytte-
forståelse og grammatikalske ferdigheter. Disse komponentene er 
utslagsgivende for senere leseferdigheter. 

Å ha god språkforståelse vil si å ha evnen til å forstå det semantiske 
innholdet i en tekst. For å utvikle god språkforståelse er det viktig 
at barn får bruke språket aktivt. Å delta i et muntlig språkfellesskap 
i barnehage og skole er en svært viktig forutsetning for utvikling av 
god språkforståelse. Studier viser at aktiviteter som felles høytle-
sing med utvidede tekstsamtaler og eksplisitt trening av ord og 
begreper har god e¡ekt på muntlige språkferdigheter (Hagen, Mel-
by-Lervåg og Lervåg 2014). Ved skolestart er det store variasjoner i 
barnas vokabular. Denne forskjellen øker gjennom skoleforløpet, 
og betegnes o�e som «Matteus-e¡ekten»; jo flere ord du forstår, 
desto flere ord vil du forstå - utfra den konteksten de er i. Barneha-
gen er derfor en svært viktig arena for å utjevne de store forskjel-
lene i barns læringsforusetninger. Skolen må fra første trinn av 
arbeide strukturert med ord og begreper. Arbeid med ordkunnskap 
gjennom bredde- og dybdeforståelse er svært viktig på alle trinn.

Veiledet lesing
Veiledet lesing er en metode utviklet på New Zealand i 60-årene for 
å sikre di¡erensiert leseundervisning i begynneropplæringen:

• lærer veileder elevene gjennom lesing av en tekst
• veiledet lesing handler om at elevene må få den  

støtten de trenger for å lese teksten
• tekstene som benyttes i veiledet lesing skal være  

tilpasset elevenes ferdighetsnivå 
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• elevenes lesing og deres arbeid før, under og etter lesing  
må observeres slik at lærer kan lede  
elevgruppen mot deres nærmeste utviklingssone

• elevene trenes i å bli selvstendige og kritiske lesere,  
og til å overvåke egen lesing (metakognisjon) 

• mye brukt i stasjons-undervisning i første leseopplæring,  
sikrer tilrettelagt leseopplæring for alle elever (grupper på 4-5 
elever, ca.12-15 min.)

• godt egnet for større grupper i gjennomgang av krevende fag-
tekster

 
I veiledet lesing kan læreren fungere som medleser og/eller tilhø-
rer, men hun kan også lese tekstene høyt for å modellere flytende
lesing av ulike teksttyper. Lærer stopper opp i lesingen og stiller
spørsmål underveis for å veilede, både når det gjelder språkets
form og innhold. Elevene skal være aktive både enkeltvis og i grup-
per. Sider ved leseprosessen, strategier og læringsutbyttet drø es i
«metakognitive samtaler» der elevene oppmuntres til å stille egne
spørsmål og å vurdere eget arbeid, egne antakelser og refleksjoner.
Veiledet lesing, som metode, kan med fordel anvendes i høytlesing
i barnehagen. Hensikten er å utvikle barnas forståelse, både når
det gjelder språkets form og innhold.

Repetert lesing
Foregår ved at samme tekst leses flere ganger. Teksten leses enten 
et forhåndsbestemt antall ganger eller til avtalt nøyaktighet og 
hastighet/ flyt er oppnådd.  Barna motiveres ved at de setter seg 
mål og fører statistikk på hvor mye raskere og nøyaktigere de blir. 
Teksten må være tilpasset.  Det vil si at barnet bør avkode 90 % av 
ordene riktig. Repetert lesing regnes som den beste metode for å 
fremme e¡ektiv avkoding og leseflyt (Klingenberg 2005). 

Modellering av lesestrategier  
(før, under og etter lesing)
Lærer modellerer førlesing av teksten for å bevisstgjøre målet med 
lesingen. Dette kalles å aktivere forkunnskap. Å aktivere forkunn-
skap bidrar til å skape forventning til innhold, samt gi bakgrunns-
kunnskap om tema og sjanger. 

Eksempler på arbeid som aktiverer forkunnskap er å forundre seg 
over framsiden på boka, se på bildene, bla gjennom teksten, se 
på eventuelle figurer og overskri�er, tekstbokser, margtekster og 
lignende. Hva tror elevene teksten handler om? Hva skjer videre ut 
fra dette bildet? Hva vet elevene om temaet fra før? Hva ønsker de 
å lære om temaet? Hvordan ønsker de å jobbe?
 
Underveis i lesingen stopper lærer opp der det er naturlig: Ved
vanskelige ord, både fagord og akademiske ikke-faglige ord, og ved
komplekse setninger. Lærer viser slik hva leser må gjøre for å sikre
forståelse underveis. Etter lesingen: Lærer modellerer oppsumme-
ringsstrategier. Hva handlet dette om? Hva lærte vi av teksten?
Lærte vi noe nytt? Lærer modellerer hvordan man kan oppsumme-
re ved bruk av nøkkelord, sammendrag osv. 

Veiledet skriving
For å oppnå  gode skri�lige ferdigheter i de ulike fagene er det 
viktig at elevene blir veiledet gjennom skriveprosessen. Elevene 
må derfor få eksplisitt skriveundervisning i fagene. Lærer modelle-
rer og utformer tekster sammen med elevene, benytter eksempel-
tekster, skriverammer og prosessorientert skriving som metode. 
Gradvis utvikles elevene til selvstendige skrivere.

• utbytte av lesingen øker dersom elevene får anledning til å  
snakke sammen om teksten, både om innhold og form, derfor 
legger veiledet lesing stor vekt på læringsstøttende tekstsam-
taler 

STL-metoden - skrive seg til lesing
Ved å bruke STL-metoden vil læreren kunne få et innblikk i elevens 
faglige lese- og skrivenivå og kunne gi en tilpasset opplæring til 
hver enkelt. 

Å skrive seg til lesing er en praktisk, enkel, elevtilpasset strategi 
for å utvikle skrivelyst og leseglede. Klasserommet er utstyrt med 
kanskje 4 datamaskiner (gjerne resirkulerte) + printer. 6-åringene 
starter med å skrive i par, utvikler muntlig språk, lærer bokstavene, 
senere ordskriving, setninger og små fortellinger. Samtidig leser 
de hva de har skrevet. Skriving/lesing henger tett sammen. Skrive/
lesebokstaver er identiske.

STL+-metoden er å skrive seg til lesing med talesyntese. Det finnes 
ulike programvare som har talende tastatur som leser opp bok-
stavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barnesko-
len.

Utvikling av metakognitiv bevissthet
For å utvikle seg til selvstendige og kritiske lesere må elevene 
bevisstgjøres sin egen læring. De må trenes i å utvikle strategier når 
de står fast eller ikke forstår. De skal øve seg i å reflektere over egen 
forståelse og læring. Øve seg i å stille spørsmål som: Hva har jeg 
lært?  Har jeg lært det jeg skal? Hvordan har jeg arbeidet? Kunne 
jeg lært dette bedre ved å arbeide på en annen måte? Hva er det 
lurt at jeg gjør for å forstå dette? 

Grunnleggende ferdigheter
De tre grunnleggende ferdighetene som vektlegges i denne planen 
er:

• Muntlige ferdigheter
•  Leseferdigheter
•  Skri�lige ferdigheter

Disse grunnleggende ferdighetene er integrert i fagenes  
kompetansemål i Læreplanen og skal bidra til utvikling av den  
generelle fagkompetansen. 

Muntlige språkferdigheter
Muntlige språkferdigheter er avgjørende for at barn skal kunne 
kommunisere e¡ektivt med andre. Dette innebærer å forstå, 
innhente og sortere informasjon fra omverdenen, samtidig som 
barnet skal kunne uttrykke seg på en hensiktsmessig måte. Denne 
utviklingen starter i tidlig spedbarnsalder, ved at barnet observerer 
ansiktsuttrykk, gester og lyder. Den språklige ballasten barn får 
med seg fra tidlig alder har stor innvirkning på senere skolepresta-
sjoner. 

Foreldre og barnehageansatte har derfor en uvurderlig rolle i barnas 
språkutvikling. Forskning viser at språkforståelse er en viktigere 
forutsetning for senere leseforståelse enn tidlig avkoding (Lervåg 
og Aukrust 2010). Arbeid med å styrke muntlige språkferdigheter 
er derfor grunnpilaren i alt arbeid med lesing og skriving. Skolens 
oppgave er å videreføre barnehagens arbeid i forhold til muntlige 
språkferdigheter, samt å sørge for den formelle lese- og skriveopp-
læringen. 
 
I fellesskap skal barnehage og skole sørge for at barna utvikler 
et rikt muntlig og skri�lig språk. Vi vet at språk- og lesevansker er 
årsak til adferdsproblematikk i grunnskolen og frafall i videregåen-
de skole. For at barn skal utvikle gode muntlige språkferdigheter, 



Arbeid med  
å styrke 

muntlige språk-
ferdigheter er  
grunnpilaren i 
alt arbeid med 
lesing og 
skriving.
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er det viktig at de får bruke språket i samtlige fag. På denne måte 
styrkes utgangspunktet for all læring, personlig utvikling og delta-
kelse i samfunnet. 

Språklig bevissthet knyttes til språkets lydstruktur (fonologi), or-
denes oppbygging (morfologi) og ordenes betydning (semantikk). 
Disse tre elementene er særlig grunnleggende i begynneropplærin-
gen, men er også viktige i det videre løpet mot å skape mening fra 
ulike typer tekster i alle fag:

•  Språkets lydstruktur 
Forståelse av at et ord er satt sammen av ulike lyder (fonemer), 
at disse kan nedtegnes med ulike bokstaver (grafemer), videre 
kunne lytte ut hvor i ordet de ulike lydene er.

• Ordenes betydning 
Å kunne forstå hva ord og begreper betyr, å kunne forklare 
begrepenes innhold ved hjelp av egne ord, og å kunne bruke 
begrepene i riktig sammenheng. Å holde fokus på universelle 
begreper, sentrale ord og spesifikke fagord og gloser, samt høy-
frekvente ord i norsk og engelsk gjennom hele skoleforløpet.  

• Hvordan vet vi at eleven har lært et begrep? Og hva er høy-
este nivå av kompetanse når det gjelder begrepsinnlæring? 
Begrepsarbeidet bør ikke foregå isolert, men som en naturlig 
del av helhetlige læringsprosesser. Noen elever lærer seg raskt 
både skrivemåte og ordenes betydning, mens for andre er 
dette vanskelig. Diktater og gloseprøver vil derfor for mange gi 
lite mestring og mange nederlag. En arbeidsmetode kan være 
å la elevene samarbeide om å skrive setninger der de aktuelle 
ordene skal inngå. Barn har generelt god hukommelse. De læ-
rer raskt å uttale og skrive ord riktig, og sette dem på rett plass i 
en setning. Høy kompetanse er å ha dybdeforståelse av ordets 
egentlige betydning. Det er lærerens oppgave å sikre at elevene 
har lært begrepet, og ikke bare bruker det.  

• Systematisk arbeid med ord og begrepsforståelse er nødvendig 
gjennom hele barnehage- og skoleløpet 

•  Magne Nyborgs modell anbefales brukt i støtte for innlæring av 
universelle begreper i barnehagen og fram til og med 3. trinn 
 

•  TRAS brukes som verktøy for kontinuerlig og systematisk 
observasjon av barns språkutvikling gjennom hele barnehage-
løpet.

• Setningsstruktur og språkbruk: Å kunne se hvordan  
enkeltord til sammen utgjør større enheter og setninger,  
å kunne sette ordene i riktig rekkefølge slik at de gir mening.  
Å vite hvordan det å endre ordenes plass gir ny mening.  
Å kunne binde setninger sammen til tekst.

Skriftlige ferdigheter
Hva vil det si «å kunne skrive»? Og hva er formålet med å legge vekt 
på skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag?

Å kunne skrive innebærer å kommunisere skri�lig med andre ved 
å uttrykke seg på en forståelig og hensiktsmessig måte om ulike 
emner. Skriving er i tillegg et redskap for å utvikle egne tanker og 
egen læring. For å utvikle skri�kompetanse må ulike delferdig-
heter oppøves og samordnes. Dette innebærer å være i stand til å 
planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet 
og formålet med skrivingen. Å utvikle skriveferdigheter i fagene gjør 
det mulig å gå inn i ulike skriveroller i kunnskapssamfunnet. 

Gode skriveferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for 
å kunne delta aktivt, kritisk og reflektert i samfunnslivet. 
Å lære seg å skrive er en kontinuerlig prosess som fortsetter etter 
den første skriveopplæringen er avsluttet. I det videre løpet er 

skriving et viktig redskap for kunnskapsutvikling i alle fag. Gjennom 
skriving kan eleven vise sin måloppnåelse i fagene. Å lære seg et 
fag, er å lære å uttrykke seg på fagets premisser, også skri�lig. Det 
betyr at alle lærere har ansvaret for skriveopplæringen i sitt fag. For 
å utvikle skrivekompetansen i fagene må det arbeides innenfor de 
ulike ferdighetsområdene i skriving; planlegging og bearbeiding, 
kommunikasjon, innhold, tekstoppbygging, språkbruk, rettskriving 
og tegnsetting, refleksjon og vurdering. Dette arbeidet forutsetter 
veiledning av lærer i skriveprosessen, og vurdering underveis. Elev-
ene må få anvende skriving som verktøy både for å tenke og for å 
lære. Tenkeskriving og presentasjonsskriving må derfor modelleres 
i alle fag.

(Kilde: «Rammeverk for grunnleggende ferdigheter», Utdanningsdirek-
toratet)

Leseferdigheter
Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres 
erfaringer, meninger og opplevelser, uavhengig av tid og sted. 
Lesing av papirbaserte og digitale tekster er en forutsetning for 
livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet.   
 
Lesing er en grunnleggende ferdighet som skal integreres i alle fag. 
Alle lærere er derfor ansvarlige for leseopplæringen i sitt fag.  
Til hvert fag er det utarbeidet beskrivelse av hva lesing i faget 
innebærer (Kunnskapslø�et 2006). Allerede i begynneropplærin-
gen handler det å lese om å kunne forstå, bruke og reflektere over 
og engasjere seg i tekster. Leseopplæringen må fokusere på de 
ulike ferdighetsområdene som benyttes før, under og etter lesing; 
forberede, utføre og bearbeide, finne, tolke og sammenfatte, re-
flektere og vurdere. For å sikre god leseopplæring i fagene er det en 
forutsetning at lærer modellerer strategier for elevene. 

Leseutviklingens fem dimensjoner
For å utvikle gode leseferdigheter må den daglige leseopplæringen 
fokusere på å utvikle følgende fem dimensjoner: 

• Fonologisk bevissthet; kjennskap til språkets lyder. 

• Automatisert ordavkoding; forutsetter bokstavkunnskap og 
kjennskap til kombinasjonen fonem (språkets lyder) - grafem 
(bokstaver dvs. språkets tegn) og kunne trekke sammen språk-
lydene til ord. Avkodingen er automatisert når den ortografiske 
strategi er den dominerende strategi. 

• Leseflyt; lese sammenhengende, raskt og feilfritt med riktig 
setningsmelodi. 

• Leseforståelse; forstå innholdet i teksten du leser. 

• Leseinteresse; motivasjonen for å lese henger sammen med 
elevens interesse for teksten som skal leses.

Lesing – en sammensatt ferdighet
Lesing er en sammensatt ferdighet som bygger på en rekke avko-
dings- og forståelsesprosesser. Det finnes ulike måter å beskrive 
leseferdigheter på. Denne planen støtter seg til en inndeling i 
følgende tre aspekter ved lesing: 

• Nivå 1:   Finne informasjon i teksten
• Nivå 2:   Tolke og forstå teksten
• Nivå 3:   Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Målet for leseopplæringen er å skape bevisste lesere som tenker 
rundt egen læring og utvikling (metakognitiv refleksjon) før, under 
og etter lesing ved å:

1. Målrette lesingen:
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• Velge lesemåte utfra formål og tekst
•  Uttrykke formålet med lesingen
•  Orientere seg i teksten

2. Ta i bruk førforståelse:
• Hente fram bakgrunnskunnskaper og erfaringer
•  Bruke dette i samtale eller egen tenkning før  

lesingen tar til

3. Opparbeide gode avkodingsferdigheter:
•  Lese ulike tekster med flyt
•  Ha gode avkodingsferdigheter på bokstavnivå,  

orddeler og ordnivå

4. Øke sitt ordforråd:
•  Stoppe opp ved nye og vanskelige ord
•  Ta i bruk strategier for å lære nye ord
•  Bruke de nye ordene skri�lig og muntlig

5. Øke sin leseforståelse:
•  Stille spørsmål til, gjengi eller gjenskape innholdet
•  Vurdere forholdet mellom form, innhold  

og språklige virkemidler

(kilde: Lesesenteret, Universitet i Stavanger)

Avkoding
Med avkoding menes å forbinde lyd og bokstav. Dette gjelder for 
norsk og alle andre alfabetspråk. Begrepet «å knekke lesekoden» 
refererer egentlig bare til å kunne koble om fra bokstavlyder til ord, 
eller å skjønne det alfabetiske prinsippet som vårt språk bygger på. 
Dette er en teknisk ferdighet og innbefatter ikke forståelse. 

Denne måten å lese ord på blir slitsom, og det er en lite hensikts-
messig lesestrategi. Derfor må en lære seg å identifisere bokstav-
grupper som hører sammen og gir mening. Lesehastigheten økes 
gjennom å opparbeide seg et register av slike ordbilder. 

En rask og sikker fonologisk strategi er grunnlaget for utviklingen av 
ortografisk strategi. Avkodingen er automatisert når den ortografiske 
strategien er dominerende strategi. I møte med nye og vanskelige 
ord, er det likevel den fonologiske strategien som tas i bruk. 

Forståelse
Dette er den meningsskapende delen av leseprosessen.  
Den støttes av generell språklig kontroll, bakgrunnskunnskap og 
evne til å reflektere. Det er leseforståelsen som gjør det mulig å 
«hente ut informasjon av en tekst, tolke og trekke slutninger av det 
en har lest og reflektere over det som står og vurdere dette kritisk» 
(Sandell, 2006). Grunnlaget for leseforståelse blir lagt allerede i 
førskolealder, og det må derfor arbeides systematisk med fokus på 
språk både i barnehage og skole. Læring gjennom lesing bygger på 
leseforståelse, og her har også foreldrene en sentral rolle. 

Motivasjon
Sammen med avkoding og forståelse er motivasjonen en viktig 
faktor i leseopplæringen. Et godt læringsmiljø er dermed avgjøren-
de. Læreren må være faglig trygg og ha kunnskap om ulike metoder 
dersom elev-ene skal oppleve lesing som en positiv aktivitet (Austad, 
2003). 

Det er motivasjonen som gjør at elevene får lyst til å lese.

Stasjonsundervisning
Stasjonsundervisning er en o�e brukt og god metode for å variere 
og tilpasse undervisning i begynneropplæringen. Denne metoden 
kan brukes i mange fag, men er meget god i lese og skrive opplæ-

ringen.

Undervisningen deles o�e inn i 4-6 stasjoner i 12-15 min. O�e 4 
elever på hver stasjon. Anbefaler disse stasjoninndelingene:

• lærerstyrt stasjon
• lese stasjon
• skrive stasjon
• data stasjon
• stasjoner med aktiviteter/gjøre oppgaver

Stasjonene må være selvinstruerende slik at elevene selv kan gjøre 
oppgavene uten hjelp av lærer. Det er bare den lærestyrte stasjo-
nen som elevene får veiledning av læreren. Stasjonsundervisnin-
gen må ha en god struktur og forutsigbarhet for elevene.

Dybdelæring
Dybdelæring handler om elevenes gradvise utvikling av forståelse 
av begreper, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. 
Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går 
på tvers av kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer at elevene 
bruker sine evner til å analysere, løse problemer og reflektere over 
egen læring til å konstruere en varig forståelse. Å lære noe grundig 
og med god forståelse forutsetter aktiv deltagelse i egne læringspro-
sesser, bruk av læringsstrategier og evne til å vurdere egen mestring 
og fremgang.

 Barn som strever
Barn som strever med språkutviklingen 
Barnehagen har et særskilt ansvar for barn som av en eller annen 
grunn ikke utvikler språket sitt aldersadekvat. Forskning viser at 
toåringer som har språklige begrensninger går glipp av viktig sosial 
erfaring, som også er viktig for språkutviklingen. Leken er den vik-
tigste arenaen for barns sosiale utvikling. Lek er språklig krevende. 
Selv barn under 3 år bruker språk i lek, og for at leken skal flyte er 
det avgjørende at barna forstår hverandre. I rollelek kan man for 
eksempel se at barn som ikke får med seg alt det språklige, fort 
kan bli redusert til ubetydelige roller i leken. De kan for eksempel 
få tildelt roller som hund eller baby. Annen forskning viser at disse 
barna fort trekker seg mot de voksne i stedet for mot andre barn, 
og at de fungerer dårlig i frilek. Dermed mister de sosial trening, og 
går glipp av sosiale koder for leken i barnehagen og viktig språklig 
stimulering. 
Har barn svak språkforståelse ved 2 års alder, er det en klar grunn 
til bekymring. Da skal handlingsveilederen i BTI skal følges: 

• Undringssamtale med foreldrene.
• Observasjon og kartlegging av barnets språkutvikling.
• Foreldresamtale og opprettelse av stafettlogg.

Følgende tiltak kan igangsettes på avdeling:
• Kartlegging av avdelingens språkmiljø.
• Ta i bruk språkstimulerende grep i høytlesing og i dagligspråket 

med barn; 
 

Bruke bøker om igjen slik at barna kan dem utenat til slutt; 
da kan man utnytte situasjonen ved å tilføre nye elementer i 
historien og man får utvidet begrepslæring.  
 

Lese bøker med gjentakende mønster,  
la barna få fullføre setningene. 

• Etablere språk- og lekegrupper rundt barnet. 

Dårlig leseutvikling starter svært tidlig og blir dessverre o�e varig. 
Barnehager og barneskoler må derfor ha beredskap for raske tiltak 
for disse barna. Fordi vi ikke vet hvilke sanser som er barnets ster-
keste læringskanal, bør alle sanser tas i bruk i bokstavinnlæringen. 
I tillegg til det visuelle og auditive, bør også det taktile og kineste-
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tiske sanseapparatet stimuleres. Slik trening er spesielt viktig for 
barn som har ulike grader av diskrimineringsvansker. O�e er dette 
barn som er disponert for dysleksi. Disse barna har problemer med 
å skille stemte og ustemte lyder som; b/d, v/f, g/k og t/d. Felles for 
disse parene er at de lages på samme sted i munnen, men skilles 
ved at vi bruker eller ikke bruker stemme. Derfor bør barn lære tid-
lig å kjenne etter om stemmen er «satt på» eller ikke. Dette gjøres 
ved å kjenne på strupehodet under lyderingen. 

Barn som har større vansker med å skille formlike bokstaver som
p/d/b og t/f, bør få bruke de store bokstavene i den første innlæ-
ringen for å unngå ekstra utfordringer. Det er absolutt nødvendig
at forbindelsen mellom fonem og grafem automatiseres. Barn som
sliter med dette har o e et svakere arbeidsminne. Barn med lang-
som leseutvikling må også få ekstra hjelp til å trene både di onger
og faste bokstavforbindelser som /tr/, /skj/, /gl/, /str/ osv. omtrent
som bokstaver. Det er også mye tid å vinne på å drille høyfrekvente
ord, forstavelser og endelser.

Alle barn som strever med lesestarten bør i første omgang få en
grundig sjekk av syn og hørsel. Samsynsvansker og problemer 
med væske i mellomøret kan påvirke innlæringen.

For barn med forsinket leseprogresjon er det svært viktig at tiltak
blir satt i gang på et tidlig tidspunkt. Dette bør skje helst innen
første halvår på 1.trinn, dersom tilpasset undervisning viser seg å
ikke være tilstrekkelig. Til dette arbeidet skal skolen benytte lærere 
med høy kompetanse i lesing. Organiseringen av støttetiltak må 
innebære at tilbud «spisses», dvs. at ressursene ikke fordeles tynt 
utover, men konsentreres om de elevene som har behov for det. 
Tiltakene må være tilstrekkelig intensive og ha varighet.

Dysleksi og språkvansker
(kilde ”Ord som gror” 2014)
Dyslektiske vansker og språkvansker har vist seg å være forbausen-
de resistente, dvs. at utviklingen er langsom til tross for kvalifisert
støtte og stor egeninnsats. Vanskene er likevel ikke statiske egen-
skaper, og graden av vansker vil variere. Det er viktig å være klar
over at vanskene kan få mindre konsekvenser ved godt forebyg-
gende arbeid og tilpasset begynneropplæring.

Dysleksi
«Dysleksi er en forstyrrelse i kodingen av skri�språket, forårsaket 
av en svikt i det fonologiske system» (Høien og Lundberg, 1991). En 
nyere og mye brukt definisjon er: «Dysleksi er en spesifikk lærevan-
sker som er av nevrobiologisk opprinnelse. Den karakteriseres av 
vansker med nøyaktig og/eller flytende ordgjenkjennelse og ved 
svak staving. Disse vanskene er typiske resultatet av en mangelfull 
fonologisk komponent i språket.» (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 
2003).

Andelen dyslektikere i befolkningen er ca. 5 %. Dysleksi er en  
spesifikk og vedvarende vanske og er totalt uavhengig av IQ.

Under leseopplæringen vil en dyslektiker vil ha problemer med å
automatisere bokstavene. Usikker bokstavkunnskap vil belaste
korttidsminne i for stor grad under lesingen. Automatiserings-
vanskene gjør seg også sterkt gjeldende når den fonologiske
lesingen er kommet i gang. Disse barna må få ekstra trening for
å automatisere elementer som forstavelser, endelser, komplekse
grafemer, høyfrekvente ord m.m. Det er svært viktig å unngå at de
utvikler gjetting som strategi. For barn med dysleksi og svak lese-
utvikling blir vanskene dessverre raskt av varig karakter. Først når
avkodingen blir sikker nok, vil hastigheten øke. Barn med spesifik-
ke lesevansker er avhengige av god og individuelt tilpasset begyn-
neropplæring, rask hjelp når utviklingen stopper opp, ekstra støtte
fra f.eks. «jul til jul-lærer», intensive lese- og skrivekurs. Ytterligere

dette området. Særlig er det avgjørende at disse barna får tilgang
til hjelpemidler som f.eks. scanner-mus, Textpilot, lesestøttende
program på PC m.m. I tillegg er det viktig at de får utfordrende
oppgaver på linje med andre barn. Lærer må ikke forveksle tilpas-
set undervisning med færre eller enklere oppgaver.

Spesifikke språkvansker
Omtrent 5 % av elevene har en spesifikk språkvanske. Her er det 
sannsynligvis noe høyere andel, da disse elevene er vanskelige å 
oppdage. Vanskene forveksles o�e med andre vansker, som f.eks. 
adferdsproblematikk. Disse barna har spesielt vanskeligheter med 
å tilegne seg ord og begreper. Språkvanskene deles inn i impressive 
vansker (vansker med språkforståelse), ekspressive vansker (vansker 
med språkproduksjon), kombinasjon av disse to, samt fonologiske 
vansker (vansker med språklydsystemet). Vanskene er o�e sam-
mensatte.

Ekspressive språkvansker kjennetegnes ved at barnet har et 
begrenset aktivt ordforråd, problemer med språklydsystemet, pro-
blemer med grammatikk og med å produsere lange og komplekse 
setninger. De kan også ha ordletingsvansker. 

Impressive språkvansker kjennetegnes ved en svak språkforståelse 
som skyldes problemer med å få tak i ords betydning. Barnet kan 
også ha problemer med å forstå lange og komplekse setninger. 
Impressive vansker opptrer o�e sammen med ekspressive, men 
kan også opptre alene. Sistnevnte er vanskelig å oppdage. 

Fonologiske vansker kjennetegnes ved at barnet har problemer 
med å tilegne seg og bruke språklydsystemet og har forsinket eller 
avvikende artikulasjonsutvikling. De kan ha vansker med språ-
klydkontraster og språklydkombinasjoner. I tillegg kan de også ha 
vansker med å rette oppmerksomheten mor språkets formside. 
Dette vil o�e kreve ekstra tilrettelegging når barnet skal lære å lese.
 
Elever med spesifikke språkvansker defineres ved graden av 
vansker, samt ved å ekskludere andre årsaker som nedsatt hørsel, 
mental retardasjon, kjente syndromer som f.eks. autisme og 
problemer ved artikulasjon. Elever med språkvansker trenger sterk 
grad av tilrettelagt undervisning. Mange av disse barna sliter også 
sosialt, da verbal kommunikasjon o�e oppleves som vanskelig. 
Disse barna trenger mye støtte i lek og samvær med andre; som 
f.eks. å lære regler i spill. Språkvansker fører o�e til depresjon. 
Det er derfor avgjørende at disse barna får mye støtte og tilpasset 
skolehverdag, slik at de opplever mestring. 

Det er avgjørende med et tett samarbeid med PPT og foresatte.

Barn med annet morsmål enn norsk
Barnehagen og skolen har et særskilt ansvar for opplæring av
barn med annet språk enn norsk som morsmål. Det er viktig at de
tospråklige barna får ekstra oppfølging og stimulering som sørger
for at de får en best mulig plattform før skolestart. Personalet må
oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være
språklige aktive, og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som byg-
ger opp deres begrepsforståelse og ordforråd på norsk. Personalet
skal vise forståelse for betydningen av barns førstespråk.

Overgang barnehage - skole
Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge 
til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets 
behov. Det handler både om at et barns læringspotensial ivaretas, 
støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet får mulighet 
til å bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen i et 
videre skoleløp. Å være klar for skolelivet må ses i sammenheng 
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Å    legge til rette for et  
helhetlig opplæringsløp

som ivaretar enkelt- 
barnets behov...

med barnets omgivelser, familien, de jevnaldrende, barnehagen og læ-
rerne i skolen. God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet 
i overgangsprosessen og bidra til at opplæringen tilpasses enkeltbarnet 
allerede fra første skoledag.
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HØYTLESING 
Alle barn leses for hver dag

TILGANG  
TIL BØKER/
BIBLIOTEK 
Barna har tilgang til ulik 
litteratur på avdelingen.

Barnehagen bestiller 
bokkasser fra biblioteket

SAMTALER 
Personalet har spontane og planlagte 
samtaler med barna om opplevelser, 

tanker og følelser.

VARIERTE  
AKTIVITETER

Personalet støtter barnas initiativ når  
det gjelder å telle, sortere og lese.

Personalet oppmuntrer barnet til å  
leke med lyd, rim, rytme og sang.

I arbeid med 1-3 åringen 
bør avdelingen vektlegge:

12
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   1 - 2 åringen
Hovedmål 1 
Barna lytter, observerer og gir respons i 
gjensidig samhandling med barn og voksne

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet har blikk-kontakt og gir respons  

på felles oppmerksomhet. 

• Barnet peker mot noe de er interessert i.

• Barnet gir respons og er oppmerksom 
mot andre barn og voksne.

• Legge til rette for aktiviteter som skaper samspill mellom  
barn-barn og barn-voksne ( tit-tei-leken, teppeleken).

•  Bruke enhver anledning til å fange opp hva barna viser opp-
merksomhet mot (en liten gutt så en fugl utenfor vinduet,  
da må den voksne sette ord på denne opplevelsen).

•  Gi barnet anledning til å rette sin oppmerksomhet  
til nye opplevelser/ ferdigheter. 

•  Bruke konkreter til å bygge opp forståelsen til ord som blir 
brukt i samtale, sanger eller eventyr (dyr til Dyrene i Afrika, 
Bukkene Bruse).

Hovedmål 2
Barnet videreutvikler sin begrepsforståelse  
og bruker et variert ordforråd

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
•  Barnet viser en reaksjon på utrykket nei.

•  Barnet benevner gjenstander/ personer  
med egne ord.

•  Barnet har etterhvert to-ords-ytringer. 

•  Barnet får større forståelse for begreper rundt seg. 

•  Barnet forstår ca. 50 ord ved 11 måneders alder.

•  Barnet har ordkombinasjoner (bamsen sitte)  
ved ca.  17 måneders alder.

•  Barnet produserer ca. 50 ord ved 18 måneders alder.

•  Barnet har grammatiske kombinasjoner (mamma sin)  
ved 18 måneders alder. 

•  Barnet har bestemthetsmarkering (gutten, jenta)  
ved 20 måneders alder. 

•  Barnet forstår ca.250 ord ved 20 måneders alder. 

• Lese daglig for barna.

•  Være språklige modeller og benevne ting rundt seg som  
barnet er opptatt av.

•  Tilrettelegge situasjoner/lek som stimulerer til bruk av språ-
ket.

•  Bruke bøker om og om igjen slik at barna kan de utenat.

•  Tilføre nye elementer i historier barna kjenner godt. 

•  Bruke bøker med gjentakende mønster, la barna få fullføre 
setningene.

•  La lesesituasjonene være et stillas for et situasjonsuavhengig 
språk. 

•  Gi erfaringer med språk og tekst-mønstre som vil ligge  
til grunn for den fremtidige lese- og skriveutviklingen.

 Barnehagen
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens inn-
hold.  Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling 
av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en 
vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker 
på. At voksne oppfatter og bekre�er barns uttrykk og samtidig setter 
ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for 
videre utvikling av talespråket. 

Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følel-
ser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring 
på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende 
forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder 
skri�språk og leseforståelse. 

En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som an-
drespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet 
for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og 
samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Barn lærer å klatre i trær gjennom å klatre i trær, og slik er det også med 
språk. Barn trenger modeller og de trenger noen å bruke språket sammen 
med. Gjennom lek utvikler språket seg. Her får barna mulighet til å lære 
av andre barn, samtidig som de selv får utrykke seg. Felles opplevelser 
og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. Barn 
bruker o�e en mer fantasifull og kreativ kommunikasjon seg imellom enn 
sammen med voksne. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord 
er en støtte for utviklingen av talespråket. 
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tiltak som spesialundervisning må fortsatt være en mulighet for
barn med tunge vansker. Det er viktig at lærere får kompetanse på 

2 - 3 åringen
Hovedmål 1
Barna lytter, observerer og gir respons i  
gjensidig samhandling med barn og voksne

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
•  Barnet gir respons og er oppmerksom  

mot andre barn og voksne.
•  Barnet følger en enkel instruksjon.

• Legge til rette for aktiviteter som skaper samspill mellom  
barn-barn og barn-voksne ( tit-tei-leken, teppeleken).

• Være tydelig i kommunikasjonen med barnet. 
•  Gi en beskjed om gangen.

Hovedmål 2
Barnet videreutvikler sin begrepsforståelse  
og bruker et variert ordforråd

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet forstår betydningen av verb.
•  Barnet utrykker seg forståelig for ukjente. 
•  Barnet uttaler ord med m, n, p, b, t og d tydelig.
•  Barnet bruker ord fra dagliglivet, verb og  

pronomen som viser til dem selv.
•  Barnet har 2-3-ords-ytringer.
•  Barnet stiller spørsmål ved tonefall/ord.
•  Barnet bruker nei eller ikke i setninger.

• Lese daglig for barna.
•  Sette ord på det man gjør av dagligdagse aktiviteter. 
•  Benevne gjenstander/personer.
•  Bruke språket korrekt og tydelig både i dagligtale  

og i forhold til bruk av litteratur og musikk.

Hovedmål 3
Barnet bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker  
og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive  
relasjoner i lek og annet samvær

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet viser interesse for å leke sammen  

med andre og tar kontakt med andre barn.
•  Barnet henvender seg verbalt på eget initiativ  

og er i dialog om noe i kortere perioder.
•  Barnet holder oppmerksomheten mot noe i en kort stund.

• Være forbilder i forhold til lytting, respons, kroppsspråk, tale-
språk.

•  Være aktivt lyttende, skape tillitt og trygghet.
•  Samtaler om opplevelser, tanker, følelser. 

Hovedmål 4
Barnet lytter til lyder og rytme i språket og blir  
fortrolige med symboler som tallsi�er og bokstaver

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet deltar med interesse  

i rim/regler og sanger.

• Rim, regler og sangleker brukes daglig  
både i spontane og planlagte aktiviteter.

•  Leke med ord som rimer.
•  Leke med lyder, rytme og sang.
•  Skri�språket synliggjøres på avdelingen.  

(navn på garderobeplassen, spiseplassen). 

Hovedmål 5
Barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet liker å bli lest for.
•  Barnet viser engasjement  

for bildebøker og tekst.
•  Barnet synger spontant i lek.
•  Barnet gjenkjenner enkle eventyr.
•  Barn ser i bøker på eget initiativ.

• Lese daglig for barna.
•  Barna opplever skri�lige og muntlige fortellinger,  

poesi, dikt, rim, regler, sanger og eventyr.
•  Bøker og bilder er tilgjengelig i barns høyde.



    3 - 4 åringen
Hovedmål 1
Barna lytter, observerer og gir respons i  
gjensidig samhandling med barn og voksne

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet deltar i dialog.
• Barnet er aktiv deltaker i samling og aktiviteter.
• Barnet holder på oppmerksomheten i en selvvalgt aktivitet over tid.
• Barnet lytter til de andre i leken og tolker lekesignalene.

• Legge til rette for samtaler.
• Skape engasjement og interesse hos barna.
• Oppmuntre barnet til å fortelle.
• Aktiviteter i små grupper.
• Ulikt materiell er lett tilgjengelig for barna.
• Legge til rette for gode og varierte lekaktiviteter og lekegrupper.

Hovedmål 2
Barnet videreutvikler sin begrepsforståelse  
og bruker et variert ordforråd

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet identifiserer 3-4 navn på farger.
• Barnet forstår utrykk som inneholder preposisjoner  

(Sett bilen bak hesten, putt klossene i klossekassa).
• Barnet forstår nektende setninger (gi meg den fargen som ikke er gul).
• Barnet har k og g lyden inne.
•  Barnet bruker lydene s, f, og v i begynnelsen av ord.
• Barnet uttaler alle stavelsene i ord.
• Barnet bruker spørreord og overbegreper (hva, hvem, hvor, dyr, mat, 

osv).
• Barnet produserer setninger på inntil 4 ord i riktig rekkefølge.
• Barnet bruker preposisjoner riktig.
• Barnet binder sammen setninger med og og men.

•  Sette ord på fargenavn i hverdagen.
•  Spille spill som omhandler farger.
• Leke med lyder, rytme og sang.  

(Tre små kinesere, Fonologiske vendespill).
• Bruke spørreord i kommunikasjonen med barnet.
• Bruke spørreord i tilrettelagte lesegrupper.
•  Sortere og bruke overbegrepene.
• Bruke språket korrekt og tydelig både i dagligtale  

og i forhold til bruk av litteratur og musikk.
• Lese daglig for barna.

Hovedmål 3
Barnet bruker språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, 
til å løse konflikter, å skape positive relasjoner i lek og annet 
samvær

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
•  Barnet lytter til de andre i leken og tolker lekesignaler.
• Barnet bruker språket relevant i forhold til situasjoner.
• Barnet utrykker følelser, ønsker og erfaringer.
• Barnet bruker språket til å løse konflikter.
• Barnet bruker språket til å skape positive relasjoner.
• Barnet formulerer seg slik at andre forstår. 
• Barnet er i dialog over litt tid.
• Barnet har ca. 900 ord ved 3-4 års alder.

• Delta i rollelek sammen med barnet.
• Gi barnet replikker og hjelp med lekespråket.
• Være bevisst barnas blikk, stemme, toneleie, gester og verbal 

tale.
• Legge til rette for gode og varierte lekaktiviteter og lekegrupper.
• Bruke litteratur og bilder som utgangspunkt for samtale om 

følelser.  (Steg for steg, Grønne og røde tanker).
• Veilede barn i konfliktløsning. 

Hovedmål 4
Barnet lytter til lyder og rytme i språket og blir  
fortrolige med symboler som tall og bokstaver (”tallsiffer”)

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet lytter ut og skjelner lyder fra hverandre i begynnelsen av ord. 
• Barnet klapper rytmer i ord.
• Barnet kan enkle rim og regler.

• Rim, regler og sangleker brukes daglig både i spontane og 
planlagte aktiviteter.

• Leke med ord som rimer.
• Leke med lyder, rytme og sang (lydene i minimale par som bil- 

pil, hus- mus må kunne skjelnes for at barna også skal kunne 
leke med rimord).

• Bruke rim og regler.
• Bokstaver og tall er synlige på avdelingen (navn på gardero-

be-, spise- og samlingsplassen).

Hovedmål 5
Barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet gjengir deler av kjente regler og sanger.
• Barnet liker å bli lest for.
• Barnet viser engasjement for bøker og tekst.
• Barnet synger spontant i lek.
• Barnet gjenforteller enkle eventyr.
• Barn ser i bøker på eget initiativ.
• Barnet er kjent med digitale verktøy.

• Lese daglig for barna.
• Bruke regler, sanger og sangleker i hverdagen (samling, stell, 

garderoben, sandkassa m.m).
• Barna opplever skri�lige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, 

rim, regler, sanger og eventyr.
• Bøker og bilder er tilgjengelig i barns høyde.
• Bruke digitale verktøy sammen med barna.
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5 åringen
Hovedmål 1 
Barna lytter, observerer og gir respons i  
gjensidig samhandling med barn og voksne

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Barnet deltar aktivt i dialog.
• Barnet er aktiv deltaker i samling og aktiviteter.
• Barnet holder på oppmerksomheten i  

selvvalgte og styrte aktiviteter over tid.
• Barnet lytter til de andre i leken og tolker lekesignalene.

• Legge til rette for samtaler.
• Skape engasjement og interesse hos barna.
• Oppmuntre barnet til å fortelle.
• Barna er aktive i planlegging, gjennomføring  

og vurdering av ulike aktiviteter og prosjekter.
• Ulikt materiell er lett tilgjengelig for barna.
• Legge til rette for gode og varierte  

lekaktiviteter og lekegrupper.

Hovedmål 2
Barnet videreutvikler sin begrepsforståelse  
og bruker et variert ordforråd

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Barnet har god begrepsforståelse  
(overbegreper, gradbøyning av en del adjektiver). 

• Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.
• Barnet forklarer hva ting er.
• Barnet vet hva et ord er.
• Barnet uttaler konsonantsammensetningene riktig i ord.
• Barnet bruker flertallsform av substantiv og fortidsform av verb.
• Barnet bruker spørreord som hvordan og hvorfor.
• Barnet bruker begreper der det forteller om fortid eller fremtid.
• Barnet bruker fordi-setninger.
• Barnet har alle lyder på plass (r- og s- lyden kan være  

normalt forsinket opp til 7-8 års alder). 

• Utforske og leke med tall og former.
• Utforske og leke med form og mønster.
• Sortere og sammenligne ulike typer, størrelser, former og 

mål.
• Benevning av plassering via adjektiver. 
• Systematisk begrepsinnlæring (tankekart, konkreter).
• Bruke språket korrekt og tydelig både i dagligtale og i 

forhold til bruk av matematiske begreper (sirkel, kvadrat, 
rektangel).

• Lese daglig for barna.

Hovedmål 3
Barnet bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og 
erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjo-
ner i lek og annet samvær

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Barnet forteller en historie med en viss sammenheng.
• Barnet er aktiv i rollelek.
• Barnet deltar i samlek over tid.
• Barnet forstår de sosiale spillereglene.
• Barnet utrykker følelser, ønsker og erfaringer.

• Oppmuntre barnet til å fortelle.
• Jobbe med muntlig og skri�lig historier (innledning, mel-

lompart og avslutning).
• Legge til rette for rollelek.
• Legge til rette for sosialt samspill. 
• Veilede barn i konfliktløsning.
• Bruke litteratur og bilder som utgangspunkt for samtale 

om følelser (Steg for steg, Grønne og røde tanker).
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Hovedmål 4
Barnet får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde 
til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som 
inspirasjon til fabulering og nyskaping

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Barnet viser interesse for lekeskriving.
• Barnet viser interesse for leke-lesing.
• Barnet kjenner til lese- og skriveretningen.
• Barns interesser er utgangspunkt for prosjekter. 
• Barnet er aktivt deltakende i tekstskaping.

• Skape tekster med barna.
• Ha samtaler med barna om tekster. 
• Bruke ukeplan og værkalender med barna.
• Bruke skrivedans. 
• Lese for barna daglig.
• Gjentakende lesing av samme bok.
• Barna er aktive i planlegging, gjennomføring og vurdering 

av ulike aktiviteter og prosjekter.
• Legge til rette for engasjerende samtaler  

og fortellersituasjoner. 
• Introdusere og bruke ord via lesing.
• La barna fantasere og fabulere ut fra bøker  

eller ting de er interessert i.
• Skape et miljø hvor det oppleves spenning og  

glede ved høytlesing/fortelling /teater.

Hovedmål 5
Barnet lytter til lyder og rytme i språket og blir 
fortrolige med symboler som tall og bokstaver (”tallsiffer”)

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Barnet kjenner igjen navnet sitt.
• Barnet skriver navnet sitt.
• Barnet rimer.
• Barnet vet hvorfor ord rimer på hverandre.
• Barnet lytter etter lyder og rytme i språket.
• Barnet lytter ut forlyder i ord.
• Barnet deler ord i stavelser. 
• Barnet klapper stavelser.
• Barnet er fortrolig med symboler som tall og bokstaver (” tallsifre”).
• Barnet har kjennskap til at bokstavene har et navn og en lyd.
• Barnet bruker og forstår matematiske begreper som angir form, 

størrelse og antall.

• Skrive små og store bokstaver korrekte sammen med 
barna.

• La barnet skrive navnet sitt selv (på matpakken, navne-
skilt, garderobeplassen).

• Ha små og store bokstaver og tall synlig på avdelingen. 
• Skri�språket synliggjøres på avdelingen (navn på  

garderobeplassen, spiseplassen, samlingsstundplassen). 
• Bruke bokstavenes lyder fremfor navn.
• Bruke Språksprell og Jørgen Frosts språkleker jevnlig.
• Leke hviskeleken. 
• Vise og lære barna hvorfor ord rimer på hverandre  

(fordi de slutter på samme lyder). 
• Sammenlikne hvordan ord rimer og ikke rimer  

(katt- sal, men katt-matt).
• Leke med ord ved å bytte ut lyder (bil-pil).
•  Leke med sammensatte ord (syke-bil og bil-syke).
• Bevisstgjøre barnet på lyder (når man skriver mandag på 

tavla, kan man si: Hva begynner mandag på?  
M… neste a…heter det ma….Nei vi må ha flere lyder).

• Utforske og leke med tall og former.
• Utforske og leke med form og mønster.
• Sortere og sammenligne ulike typer, størrelser,  

former og mål.

Hovedmål 6
Barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Barnet gjengir kjente regler og sanger.
• Barnet liker å bli lest for.
• Barnet viser engasjement for bøker og tekst.
• Barnet synger spontant i lek.
• Barnet gjenforteller eventyr.
• Barnet ser i bøker på eget initiativ.
• Barnet lekeleser.
• Barnet bruker digitale verktøy.

• Lese daglig for barna.
• Bruke regler, sanger og sangleker i hverdagen (samling, 

garderoben, sandkassa).
• Barna opplever skri�lige og muntlige fortellinger, poesi, 

dikt, rim, regler, sanger og eventyr.
• Bøker og bilder er tilgjengelig i barns høyde.
• Barna besøker biblioteket.
• Barna tar bilder.
• Barna lager film.
• Barna lager tekster på pc og skriver ut.
• Bruke internett aktivt. 
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HØYTLESING 
Alle barn leses for hver dag

SAMTALER 
Personalet har spontane og planlagte samtaler 
med barna om opplevelser, tanker og følelser.

TILGANG  
TIL BØKER/
BIBLIOTEK 

Barna har tilgang til ulik litteratur på avdelingen.
Barnehagen bestiller bokkasser fra biblioteket.

Barna besøker biblioteket.

VARIERTE  
AKTIVITETER 

Personalet støtter barnas initiativ når det gjelder 
å telle, sortere, lese, lekeskrive eller diktere tekst.

Personalet oppmuntrer barnet til å lytte, 
samtale og leke med lyd, rim, rytme og 

fabulere med hjelp av språk og sang.

I arbeid med 3-5 åringen 
bør avdelingen 
vektlegge:
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De ansatte
Personalet er betydningsfulle som språklige forbilder.  Det er nød-
vendig at de er oppdatert på ny forskning, har høy kompetanse på 
hva som fremmer språklig bevissthet og hvordan legge til rette for 
et godt språkmiljø. Forskning på norske barns tidlige språkutvikling 
viser at det er store individuelle forskjeller. Personalet må vite hvor 
det enkelte barn er i sin utvikling og hva slags språkmiljø det er på 
avdelingen. Det er derfor viktig at barnehagelæreren har kompe-
tanse på, og bruker ulike observasjon- og kartleggingsverktøy både 
i forhold til enkeltbarn og språkmiljø. 

Det er språkarbeid i her- og nå-situasjoner som er den viktigste 
arenaen for språkinnlæring i barnehagen. Personalet må derfor 
benytte enhver anledning til å være språklig aktive med barna. Å 
snakke om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvik-
ling av et rikt språk. Samtaler, høytlesing og varierte aktiviteter er 
også viktige sider ved barnehagens innhold. 

For å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig må per-
sonalet ha kunnskap om hva som er viktig for den første lese- og 
skriveopplæringen, blant annet vite riktig måte å skrive bokstaver 
og tall på. Det er også viktig at personalet har kunnskap om aktuell 
barnelitteratur, og har kompetanse på hvordan man formidler 
en bok til barn, jobber med en tekst og bruker metoden veiledet 
lesing.  Gutter og jenter har ulik interesse for lesing, og ved å være 
bevisst på de faktorer som spiller inn på språkutvikling kan man 
være med å utjevne disse forskjellene f ør skolestart. 

Barnehagen skal fremme 
kommunikasjon og språk
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk 
påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom 
dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, 
lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og 
verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder 
tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barne-
hagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer 
kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Personalet skal
• anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-ver-

bale uttrykk og støtte deres språkutvikling 
• stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og 

legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler 
• sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å 

bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for 
tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser 

• være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være 
lydhøre i kommunikasjon med alle barn

• følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp 
og støtte barn som har ulike kommunikasjonsvansker, som er 
lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling 

• bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele bar-
negruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål 
og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige 
kompetanse

Henviser til ”Fra eldst til yngst” fra Kunnskapsdepartementet. Samarbeid 
og sammenheng mellom barnehage og skole.
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    Mål for de ansatte

             Mål Innhold/tiltak
Ha kompetanse på barns språklige utvikling. Forsinkelser i språk- og taleutvikling i førskolealder er et av de 

vanligste problemene man kan identifisere hos barnehagebarn. 
For å forebygge og jobbe med tiltak rettet mot disse problemene, 
forventes det at man kan dette. 

Pedagoger og andre ansatte skal vite hvor det enkelte barnet er i 
sin utvikling. Den voksne må ha dette langt fremme i sin bevisst-
het og vite hva hun/han skal gjøre i her- og nå- situasjoner for å 
stimulere utviklingen.

Bruke observasjonsverktøy som kvalitetssikrer dette. Legge til 
rette for livslang læring. Sørge for å gi barnet et godt utgangspunkt 
for begynneropplæringen i lesing og skriving.

Ha kunnskap om hva som er spesielt viktig for den første lese- og 
skriveopplæringen, og hva som fremmer språklig bevissthet.

Barnehagelærer må kartlegge barn som strever med språket. Viser 
det seg at språkproblemene er av en slik art og omfang at barnet 
trenger ekstra  tilrettelegging og hjelp, plikter vi å sette i gang 
tiltak.

Kartlegge barn som strever med språket og tilrettelegge for ekstra 
språkstimulering slik at de ikke utvikler lese-, skrive- og lærevan-
sker videre i barnehagen og også videre i skolen. Melde opp til ppt, 
tenke tidlig intervensjon.

Pedagogene har kompetanse  
på kartleggingsmateriell

• TRAS
• Alle med

Bruke refleksjonsverktøy ang. språk  
og språkmiljø i barnehagen

Utdanningsdirektoratet.  
Språk og språkmiljø, Språkløyper

Hele personalgruppa må ha kompetanse på språkmiljø og 
språkstimulering. Personalet må ha kunnskap om aktuell barne-
litteratur.

Være oppmerksomme på forskjeller i kjønn og interessen for 
lesing. Ved å være bevisste på faktorer som spiller inn på språkut-
vikling kan man være med å utjevne forskjellene før skolestart. 

• Samarbeid med en bibliotekar
• Pedagogisk utviklingsarbeid på feltet

Hele personalgruppa har kompetanse på metoder  
for språkstimulering, skri�lige og muntlige.

Vet og bruker kunnskapen på hvordan man  
skal stimulere til språklig utvikling. Eks:  

• Tips fra Tras-håndboka
• Rammeplan
• Språk, lese- og skriveplan
• faglitteratur på emnet.
• Språkglede i barnehagen: Herdis Palsdottir.
• Temahe�e om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen - 

Kunnskapsdepartementet.
• Språk i barnehagen-en veileder-Utdanningsdirektoratet
• Fra eldst til yngst: fra kommunikasjon, språk og tekst til lære-

plan i norsk
• Språksprell
• Jørgen Frost: Språkleker
• Snakkepakken

Være oppdatert på ny forskning på dette fagfeltet. • Lesesenteret i Stavanger, Språkløyper
• Bruke leseveilederne i kommunen
• Bruke planleggingsdager/personalmøter til oppdatering.
• Samarbeid med Høyskolen

Ha kompetanse på riktig måte  
å skrive bokstaver og tall på.

Samarbeid med skolen/hospitering i  
1. klasse/ 1.klasse lærere hospiterer i barnehagen. 

Ha kompetanse på hvordan man skal formidle en bok til barn og 
hvordan man kan jobbe med en tekst. Kjenne til og bruke meto-
den veiledet lesing.

• Bruke Språkløyper
• Ha digitale verktøy som smartboard/lesetv slik at  

barna skal få sett tekst og bilde samtidig

Pedagogene som jobber med førskolegruppa i kommunen får en 
felles plattform.

Nettverk for pedagoger med ansvar for førskolegruppa på  
tvers av barnehagene både private og kommunale.
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Kartleggingsverktøy i barnehagen

ALLE MED  
ALLE MED-skjemaet gir et helhetlig  
bilde av barnet og hva det mestrer. 

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå:

• Språkutvikling 
• Lek
• Sosio-emosjonell utvikling 
• Hverdagsaktiviteter 
• Trivsel 
• Sansemotorisk utvikling. 

Les mer: 
http://www.infovestforlag.no/alle-med-veiledningshe�e.html

Observasjonsverktøyet TRAS 
Språkkartlegging i barnehagen. TRAS (Tidlig registrering av språk i 
dagliglivet) er et pedagogisk verktøy for kartlegging av barns språk-
utvikling og skal være et redskap for å sette i gang forebyggende 
tiltak. 

TRAS dekker 8 områder:
• Ordproduksjon
• Setningsproduksjon
• Uttale
• Samspill
• Kommunikasjon
• Oppmerksomhet
• Språkforståelse
• Språkbevissthet

Les mer: 
http://www.infovestforlag.no/tras-handbok.html 
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 Skolen
1.- 4. trinn 
De fleste elever begynner på skolen med stor motivasjon og høye forventninger til å lære å lese.

Elevene må derfor få gode leseopplevelser tilpasset mestringsnivået. Mestring fører til motivasjon og glede, som igjen fremmer leseutvik-
lingen til den enkelte elev. Derfor er det svært viktig å føle at man lykkes med lesingen fra første stund.

Hvert trinn bør vektlegge:

HØYTLESING
• elevene skal lese høyt daglig for læringsvenn,  

for lærer eller i form av korlesing

• de voksne bør lese minimum 45 minutter fra 
ei skjønnlitterær/fagbok hver uke (eventuelt 
lydbok) på skolen, gjerne i matpausen

MENGDELESING  
(sikre at elevene leser nok) 

•  elevene har stillelesing i fag- og   
skjønnlitteratur hver dag

•  elevene skal lese hjemme i selvvalgt  
litteratur (skjønn- og faglitteratur, aviser,  
tegneserier, digitale tekster)

•  leseleksene skal være fra andre fag  
enn bare norskfaget

TILGANG TIL  
BØKER/BIBLIOTEK

• ukentlige skolebibliotekbesøk - timeplanlagt

• elevene har tilgang til ulik litteratur og tids- 
skri�er i klasserommet og SFO– bokkasser

LESEPROSJEKT

• bokanmeldelse og bokpresentasjon 

• leseprosjekt
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 Mål og tiltak for 1. trinn

Å utforske tale- og skriftspråket 
God lese- og skriveopplæring begynner samme dag som barna 
begynner på skolen! Tidligere sa konvensjonen i skri�språkopplæ-
ringen at riktig rekkefølge var først å lese, så skrive. Men for svært 
mange barn er det annerledes. Først oppdager de bokstaver og 
skriving – og lærer seg slik å lese, rekkefølgen er SNAKK – SKRIV – 
LES. Gjennom varierte læringsaktiviteter er det lærerens oppgave å 
legge til rette for nysgjerrighet, fantasi og utforsking.

Det fonologiske året
Barn med god språkkompetanse ved skolestart har gode forut-
setninger for å uttrykke seg muntlig, og for å lære å lese og skrive. 
Skolen skal utligne og kompensere for barns ulike språklige 
forutsetninger og ulik bakgrunn. Elevene må ledes til å oppdage og 
bli oppmerksomme på at tale og skri� har en formside og en inn-
holdsside. Formsiden kan deles opp i setninger, ord, bokstaver og 
lyder, mens innholdssiden kan deles opp i ulike typer budskap. I lø-
pet av året skal elevene på 1. trinn møte tale- og skri�språk i så stor 
grad som mulig. Det betyr at samtaler, ordforklaringer, fortellinger, 
fellesopplevelser, høytlesing og tekstskaping må ha høy prioritet. 
Klasser som legger stor vekt på muntlig aktivitet rundt utforskning 
av tale og skri�språk har bedre leseresultater enn klasser som gjør 
dette i mindre grad. 

Hovedaktivitetsområder
Leseopplæringen i 1. trinn
I arbeidet med lesing og skriving får elevene lytte ut og teste 
hvordan og hvor i munnen bokstavlyder og språklyder lages, leke 
med språklyder, lytte ut lydene i enkeltord, lytte ut forstavelser og 
endelser, telle stavelser, finne rim, lage egne rim og rytmer.

• Det er stort fokus på setningsstruktur og språkbruk. Elevene 
lærer å se hvordan enkeltord til sammen utgjør større enheter 
og setninger, å kunne sette ordene i riktig rekkefølge slik at de 
til sammen gir mening, vite hvordan det å endre ordenes plass 
gir ny mening, å kunne binde setninger sammen til tekst

• Elevene får skrive egne tekster under veiledning av lærer. De 
elevene som ikke har lært seg alle bokstavlydene oppmuntres 
til å bruke de bokstavene de kan. 

• Analytisk lesing er en naturlig del av leseopplæringen – fra 
helhet (setning eller ord) til enkeltelementer (bokstaver og 
lyder)

• Syntetisk lesing er en naturlig del av leseopplæringen – fra en-
keltelementer (bokstaver og lyder) til helhet (setning eller ord)

Raske bokstaver 
Rask bokstavprogresjon kan være en fordel  for alle elevene, både 
de som lærer bokstavene raskt, og de som trenger flere repetisjo-
ner. Elevene skal lære alle bokstavene før jul. De lærer 2 bokstaver 
i uken og de mer ukjente som c,w,x, y og z på en uke. Elevene lærer 
både små og store bokstaver, men i automatiseringen skal de små 
bokstavene ha fokus. I løpet av første trinn repeteres bokstave-
ne flere ganger. Dette for å komme raskere i gang med lesing og 
knekke lesekoden. Bokstavene skal være et redskap for elevene og 
oppleves som nyttig slik at de kan lese sine egne tilpassede tekster 
og erobre tekstverden selv. Bokstavene repeteres på mange og 
ulike måter gjennom hele skoleåret. Hyppige repetisjoner sikrer 
at alle er med. Leseopplæringen har fokus på bokstavens lyd, 
men formidler også at bokstavene har et navn. Viktig å benytte 
Bokstavprøven fra Lesesenteret flere ganger i løpet av den første 

bokstavinnlæringen. Elevene lærer enkle høyfrekvente ord som for 
eksempel: er, jeg, og, det, de, som, meg, deg, seg, med, her, hvem, 
hva, hvor. 

I-pader brukes i begynneropplæringen som et verktøy til repeti-
sjon av bokstav-lyd og mengdetrening av fonologisk og etter hvert 
ortografisk lesing, gjerne i et stasjonsarbeid som selvstendig elev-
arbeid. Etter hvert som elevene knekker lesekoden begynner man 
med veiledet lesing i småbøker på elevenes eget mestringsnivå. 
Di¡erensierte leselekser gis helt fra oppstart.

Å lese med veiledning fra en voksen er positivt for utviklingen av 
ordleseferdigheter, leseflyt og forståelse. Læreren jobber tett med 
elevene. Jobber med avkoding og forståelse samtidig. Metoden er 
fleksibel og o�e en del av stasjonsundervisningen. Læreren jobber 
med  en gruppe elever som har kommet likt i leseutvikling.

Skriveopplæring i 1. trinn
Elevene skal skrive på sine egne premisser i begynneropplæringen. 
De skal skrive de lydene de selv hører i ordene slik blir de fonolo-
giske beviste.

Skrive seg til lesing (STL) har vist seg å være en god metode for å gi 
tilpasset undervisning til alle elever. En ”jeg-forankret” skriving kan 
gi en god e¡ekt for elevers oppdagelse av det alfabetiske prin-
sipp. De skriver om sine interesser, kulturelle bakgrunn, verdier og 
ordforråd. Elevene driver sin egen læring fremover, ved at de selv 
velger tema og språklig formuleringsmåte. Pedagogens oppgave 
blir å ”tune seg inn” på eleven, veilede og gi gradert støtte tilpasset 
elevens forutsetninger. Pedagogen starter ”jeg-forankring” i deres 
interessefelt for å lø�e de smidig inn i skolens fagtekster ved at de 
oppmuntres til å ta i bruk fagbegreper de støter på i fagtekster/
fagbøker.

Vi retter ikke, rettskriving kommer etter hvert. Ved bokstavinnlæ-
ringen introduseres elevene for både små og store bokstaver, 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.

Elevene skal ha skriveaktiviteter hver dag. De skriver seg til lesing.
Når elevene får skrive fra dag én, legges grunnlaget for skriving som 
redskap for læring i alle fag:

• Bruk av samskriving av felles tekst som verktøy. Læreren skriver 
ned elevenes forslag. Disse tekstene kan være et godt utgangs-
punkt for utforsking av lyder, spennende ord og setninger. 
Disse tekstene kan også brukes som leselekser.

• Jevnlige skrivedager kan bidra til at en får jobbet helhetlig med 
en skriveprosess. 

•  Veiledet skriving det vil si at lærer støtter elevene aktivt før, 
under og etter skriveprosessen. Arbeid med veiledet skriving,  
kan gjøres etter følgende modell:  

• Felles opplevelse til inspirasjon 
• Samtale med hele gruppa om opplevelsen 
• Tankekart eller idéstorm 
• Motivere og gjøre oppgaven spennende 
• Elevene tegner fra opplevelsen (evt. forsker og tegner) 
• Lærer arbeider med en liten gruppe elever 
• Lærer og elev i dialog om opplevelsen med ulik grad  

av støtte fra lærer 
• Bruke skriverammer
• Presentere arbeidene
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Språk og begreps- 
opplæring i 1. trinn:
Språklekene til Jørgen Frost ligger som et fast 
program hver eneste dag. Programmet sikrer 
at elevene blir fonologisk sterke når den  
formelle leseopplæringen starter. Arbeid med 
fonologisk bevissthet bør kombineres med skrift/
bokstaver.
 
Begrepsopplæring (gjerne etter Magne Nyborgs 
modell) er også viktig å jobbe med hver dag.  
Dette utvikler elevenes språkforståelse.

Hovedmål 1:  
Utvikle språklig bevissthet

Innhold 
og aktiviteter

• Kunne finne ord som rimer, og kunne rime på egen hånd.

• Kunne klappe rytmen i rim og regler.

• Kunne klappe stavelser i ord.

• Kunne dele opp ord i stavelser.

• Forstå hva en setning, et ord, en stavelse og en lyd er. 

• Kunne leseretningen.

• Kunne navnet og lyden på bokstavene. 

• Kunne trekke sammen lyder til ord.

• Ha kunnskap om grunnstammen av ord (morfemer).

• Kunne gjenkjenne og produsere sammensatte ord. 

• Kunne telle ord i en setning og lyder i ord. 

• Kunne uttale ord langsomt med kontrollert artikulasjon. 

• Kunne forstå at ord i talespråket lydmessig skal stemme 
med bokstaver i skriftspråket.

• Kunne finne første, siste og midterste lyd i ord. 

• Kunne lytte ut lydene i min. to- til tre- lydsord. 

• Automatisere de små bokstavene og kjenne igjen de store. 

• Kunne forskjell på vokaler og konsonanter.

• Lære grunnleggende begreper.

• Utvikle ordforrådet.

• Organisere ord i kategorier.

• Gjenkjenne høyfrekvente ord som: jeg, meg, deg, er, og, det.

• Bruke språkleker daglig (Jørgen Frost). 

• Bruke stasjonsarbeid der det leses, skrives, snakkes og lekes med ord, 
veiledet lesing for alle og I-pad/PC. 

• La elevene møte bokstaver og skrift i klasserommet; navnelapper,  
plakater, skilt, beskjedstavle osv. 

• Bruke bokstavhuset.

• Daglig høytlesing og samtaler om innholdet - bevisstgjøre stemmebruk 
og intonasjon i litteratur.

• Mye skriving med lekeskriving og gradvis med bokstaver.

• Daglig lesing og samtaler om innholdet; høytlesing i klassen/gruppen, 
stillelesing, korlesing ut fra nivå og repetert lesing.

• Daglige leselekser hjemme; tilpassede lesetekster med fokus på repetert 
lesing etter hvert som de knekker lesekoden, gjerne lesekort med under-
skrift fra hjemmet om at leseleksen følges opp.

• Begrepsstimulering daglig.

• Arbeid med ukas ord etter hvert.

• Gruppere ord i ordfamilier (f.eks. o for å: og, for, som, oss). 

• Tettere oppfølging av de elevene som strever med Tidlig innsats for å 
øke deres språklig bevissthet/fonem bevissthet.

• Utnytte naturlige situasjoner til språk- og erfaringsbasert  
begrepsstimulering daglig.

• Bruke pekefinger ved lesing.

• Elevene skal møte et rikt utvalg av både fagtekster og skjønnlitterære 
tekster fra starten av.

• Umiddelbare tiltak for elever som ikke mestrer bokstavinnlæringen 
etter klassens progresjon. Disse må få undervisning en-til-en evt. liten 
gruppe. Nært samarbeid med hjemmet med eget tilpasset opplegg.
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Hovedmål 2:  
Utvikle muntlige ferdigheter som grunn-
lag for leseforståelse og lesestrategier

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

Kunne “lese” illustrasjoner  
(forutsi noe av handlingen  
ved å lese illustrasjoner)

• Kunne gjenfortelle  
en tekst

• Kunne bruke et situasjons- 
uavhengig språk

• Kunne muntlig tekstskaping som  
grunnlag for det skriftlige (med og uten bildestøtte)

• Kunne fantasere videre i en opplest tekst

• Kunne lese og tolke enkle diagram

• Lære om tekststrukturelle virkemidler  
(illustrasjoner, titler, overskrifter og enkle diagrammer)

• Lære om språklige virkemidler

• Dialogbasert undervisning med vekt på språklige ferdigheter

• Modellere læring i alle læringsprosesser

• Veiledet lesing ved høytlesing

• Aktivere førkunnskaper

• Trene muntlig fremstilling med et situasjonsuavhengig språk

• Muntlig gjenfortelling og felles tankekart

• Utnytte naturlige situasjoner til språk og erfaringsstimulering daglig

• Bruke pekefinger ved lesing

• Repetert lesing for å oppøve automatisert avkoding og flyt

• Daglig leselekser hjemme; tilpassede lesetekster med fokus  
på repetert lesing etter hvert som de knekker lesekoden

• Gjennomføre ulike leseprosjekter (lesesiesta, bokorm, leseuker, lese-
lyst)

• Trene muntlig fremstilling av kjente temaer i et situasjonsuavhengig 
språk

Hovedmål 3: 
utforske og utvikle skriftspråket

Innhold 
og aktiviteter

Delmål: 

• Ha riktig blyantgrep

• Kunne riktig skriveretning

• Kunne skrive navnet sitt

• Skrive seg til lesing (med blyant og digitalt)

• Fra lekeskriving til å skrive ord, setninger og små fortellin-
ger

• Kunne forme små og store bokstaver

• Barneskrive til bilder 

• Barneskrive

• Arbeid med blyantgrep og skriveretning i tillegg til skriving på tastatur

• Elevene får bruke kroppen, naturen, formingsaktiviteter i tillegg til 
blyant når de skal lære å forme bokstavene

• Bruke border for å øve skriveretningen og finmotorikk

• Bokstavprogram; lære bokstavens form med fokus  
på de småbokstavene (minusklene)

• Sporing 

• Skrive tekster felles

• Skrive egne ord og tekster

• Ulike rolleleker med skriving

• Veiledet skriving

• Lærer modellerer skriveprosessen for elevene utfra  
fellesopplevelser samt i skriving av enkle fagtekster

Hovedmål 4: 
Utvikle læringsstrategier

Innhold 
og aktiviteter

Delmål: 
Innføre strategier; kunne aktivere førkunnskap, bruke tanke-
kart, kunne bruke enkle begrepskart (over- og underbegre-
per)

• Læringsstrategiene skal brukes i leseprosessen og  
som utgangspunkt for skriving

• Lærer modellerer innføringen av nye strategier

• Fokus på når, hvordan og hvorfor strategiene skal brukes

• Høytlesing/veiledet lesing der lærer modellerer strategier  
før, under og etter lesing

• Læresamtale (forkunnskaper før lesing, høytenking under  
lesing, felles idè-myldring)

• Trening i å gjenfortelle tekster
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Hovedmål 1: Utvikle språklig  
bevissthet og lesetekniske ferdigheter

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Kunne alfabetet utenat
• Videreutvikle språklig bevissthet
• Kunne gjenkjenne, skrive og benevne  

alle bokstavene, små og store
• Kunne koble bokstav til lyd og omvendt
• Kunne ulike bokstavkombinasjoner som ikke  

uttales slik de skrives (-ng-, skj-, -rt, osv.) 
• Kunne lese de fleste ord ved å stave seg  

gjennom dem (fonologisk strategi)
• Kunne skrive enkle lydrette ord 
• Ha automatisert de mest alminnelige  

ikke-lydrette ord som jeg, og, men osv. 
• Ha kjennskap til diftongene 
• Kunne dele ord i stavelser ved å klappe dem 
• Kunne dele ord i stavelser ved å prikke under vokaler og 

sette delestreker mellom stavelsene (2-3- stavelsesord) 
• Kunne “lese” illustrasjoner og modeller  

(utnytte tekstens ressurser).
• Kunne flere grunnleggende begreper
• Videreutvikle ordforrådet

• Nødvendig repetisjon fra 1. trinn
• Læreren bruker systematisk ulike strategier for avkoding og staving, 

eks. lydstaving, stavelsesdeling, ordfamilier, silhuetter osv.
• Anvende både syntetisk og analytisk metode (En syntetisk metode 

har mest fokus på avkodingsferdigheten, mens en analytisk metode 
tar utgangspunkt i helhet og forståelse.) - Bruke stasjonsarbeid syste-
matisk i språkopplæringen, veiledet og repetert lesing, I-pad/PC. 

• Ha tilgjengelig et utvalg av bøker med ulik vanskegrad.  Bruke nivåtil-
passet lesebok og lekse. Eleven skal beherske 90-95 % av teksten 

• Knyttneveregelen 
• Sette av fast tid til høytlesing, korlesing, par-lesing og stillelesing
• Øve høyfrekvente ord med repetert lesing av ordlister 
• Daglig leselekse (lese høyt for foresatte) (Leselogg) 
• Drive erfaringsbasert begrepsutvikling 
• Bruke mye samtale om språk og innhold 
• Umiddelbare tiltak for elever som ikke mestrer leseopplæringen etter 

klassens progresjon, må få undervisning en-til-en evt. liten gruppe (le-
sekurs). Nært samarbeid med hjemmet med eget tilpasset opplegg.

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

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Kunne forstå det som leses 
• Kunne ta i bruk egne forkunnskaper i lesing
• Kunne stoppe opp ved ukjente begreper og ord  

i ulike tekster og lese på nytt, evt.spørre lærer
• Kunne gjenfortelle en tekst
• Ha kjennskap til tekststrukturelle virkemidler
• Ha kunnskap om ulike teksttyper (sjangre)
• Kunne stille enkle spørsmål til en tekst
• Kunne svare på spørsmål til en tekst
• Kunne bruke et situasjonsuavhengig språk
• Kunne noen enkle ordtak

• Nødvendig repetisjon fra 1. trinn
• Begrepskart og tankekart (lærer modellerer)
• Jobbe med innholdsforståelse, førforståelse og hypoteser 
• Streke under vanskelige ord i en tekst
• Modellert læring
• Jobbe med innholdsforståelse
• Stasjonsarbeid; veiledet lesing, skrivestasjon,
• Bruke leseforståelseshefter (fra f. eks. GAN forlag)
• Arbeide med ukas fokusord
• Bruke mye samtale om språk og innhold i ulike typer tekster
• Bruke pekefinger ved lesing
• Begrepskart

 Mål og tiltak  
for 2. trinn
Mot ortografisk lesing og skriving
I begynnelsen av 2. skoleår er variasjonen stor når det gjelder 
elevenes lese- og skriveferdigheter. Noen leser tilnærmet ortogra-
fisk, mens andre fremdeles vil være fonologisk usikre. Dette inne-
bærer mindre fellesundervisning og mer individuelle tilpasninger 
med målrettet arbeid i barnets «nærmeste utviklingssone». 
Denne individualiseringen er avgjørende for at den enkelte skal 
oppleve mestring, selvtillit og motivasjon. Samspill og kommuni-
kasjon må gjennomsyre skoledagen slik at alle naturlige situa-
sjoner brukes til samtaler, ordforklaringer, skriving og lesing på 
elevenes nivå. På 2. trinn må lesing og skriving i større grad enn 
tidligere bli en naturlig del av alle timer uansett fag.

Hovedaktivitetsområde
Elevene videreutvikler tale- og skriftspråket ved å skrive og lese tilpasse-
de tekster. 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.
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Hovedmål 3: 
Utvikle skriftspråket

Innhold 
og aktiviteter

Delmål: 

• Kunne skrive stavskrift, ikke nødvendigvis  
sammenhengende.

• Kunne skrive lydrette ord og noen enkle ikke-lydrette ord.

• Kunne skrive korte setninger.

• Kunne skrive setninger med sammenheng.

• Kunne skrive små fortellinger.

• Kunne variere oppbyggingen av en setning på to måter.

• Ha kunnskaper om forskjellen mellom å skrive en fag-
tekst og en skjønnlitterær tekst.

• Kunne formulere spørsmål til setninger.

• Eksplisitt skriveundervisning i de ulike fagene.

• Bruke skriving knyttet til funksjon, f.eks. lister, beskjeder osv.  

• Bruke skriving etter fagenes premisser.

• Kunne skrive enkle fagtekster (veiledet skriving/eksempeltekster).

• Skrive seg til lesing, bruk av PC/nett-brett til å jobbe innenfor eleve-
nes nærmeste utviklingssone.

• Øve på ordbilder.

• Arbeide med ord i ord, silhuett-staving, puslebokstaver ord/setninger. 

Hovedmål 4: 
Utvikle muntlig fremstillingsferdighet

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Kunne utføre handlinger basert på informasjon  
gitt i muntlige beskjeder. 

• Kunne (med støtte) skille mellom meninger og fakta.

• Kunne fortelle en historie – og understreke  
handlingen ved hjelp av stemmebruk og intonasjon.

• Kunne fortelle om egne opplevelser og følelser. 

• Kunne uttrykke egne meninger.

• Kunne ta ordet etter tur.

• Kunne gjenfortelle innhold med egne ord.

• Kunne stille spørsmål til innhold.

• Kunne gi en tilbakemelding.

• Dialogbasert undervisning med vekt på språklige ferdigheter.

• Modellert læring i alle læringsprosesser.

• Muntlig gjenfortelling og felles tankekart.

• Utnytte naturlige situasjoner til språk- og erfaringsstimulering daglig.

• La elever få presentere diverse temaer for hverandre/for klassen.

• Trene muntlig fremstilling av kjente temaer i et situasjonsuavhengig 
språk.

• Øve seg på å gi konstruktive tilbakemeldinger på andres muntlige 
presentasjoner.

Hovedmål 5: 
Utvikle læringsstrategier

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

Videreutvikle tidligere innlærte læringsstrategier; kunne  
aktivisere forkunnskaper, kunne bruke enkle begrepskart, 
kunne strategien tankekart, få kjennskap til BISON overblikk.

• Lærer veileder strategier før, under og etter lesing.

• Lærer veileder strategibruken til elevene kan bruke dem selvstendig.

• Dialog om tekst og tekstens innhold.
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 Mål og tiltak for 
3. og 4. trinn
Økt automatisering i lesing og skriving
Elevene skal nå være ferdige med den grunnleggende begynner-
opplæringen og vil være klare for å nytte disse kunnskapene i eget 
tempo. Elevene skal lese og skrive for å lære og for å oppleve.  
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 å lære ulike avko-
dingsteknikker; sikkerhet før tempo gjennom lesing av tilpassede 
tekster. Det er svært viktig at de elevene som fortsatt henger etter 

med hensyn til grunnopplæringen fanges opp og får ekstra støtte 
og hjelp.  
Nivåforskjellen på trinnene blir tydeligere, og det er fortsatt  
nødvendig med et sterkt fokus på tilpasset opplæring. 

Hovedaktivitetsområde
Kravet til leseforståelse vil øke. Derfor er det viktig med systematisk 
arbeid med å utvide ordforrådet og begrepsapparatet i samtlige 
fag. Videre må innlæringen av strategier for økt leseforståelse 
intensiveres. Men det er viktig å huske at også de grunnleggende 
leseferdighetene (avkodingsferdighetene) skal videreutvikles hos 
alle elever. Opplæringen må vektlegge- og videreutvikle elevenes 
lesing på de tre ulike nivåer (tolke-forstå-reflektere) i alle fag.

Hovedmål 1: 
Utvikle flytende og automatisert lesing

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Kunne alfabetet utenat.
• Kunne de ulike språklydene.
• Bruke gode strategier for å lese vanskelige ord.
• Utvikle begrepsforståelsen.
• Lese og forstå vanskelige ord ved å finne grunnmorfemet.
• Ha automatisert de hundre mest høyfrekvente ordene.
• Kunne lese tilpassede tekster flytende.
• Kunne lese lengre tekster (utholdenhet).
• Øke lesehastigheten uten at det går ut over avkoding, 

sikkerhet og forståelse.
• NB! Sikkerhet og forståelse kommer før hastighet!!
• Etter 3. trinn bør elevene kunne lese min. 60 ord i minut-

tet (høytlesing).
• Etter 4. trinn bør elevene kunne lese min. 80 ord  

i minuttet (høytlesing).
• Kunne lese en tekst på ulike måter.
• Kunne lese med innlevelse.

• Nødvendig repetisjon fra 1. og 2. trinn.
• Fortsette å arbeide med fonologisk trening.
• Arbeid med alfabetisering.
• Arbeide med stavelser, bokstav- og lydkombinasjon og grunnmorfe-

mer.
• Arbeid med ukas fokusord.
• Gruppere ord i ordfamilier.
• Felles lesing av fagtekster og skjønnlitterære tekster der man jobber 

med begreper og betydningen av ord.
• Bruke ulike lesemåter (høytlesing, korlesing, stillelesing, parlesing og 

repetert lesing).
• Knyttneveregelen.
• Sørge for at tekster og leselekser er tilpasset barnets lesenivå (skal 

forstå 90-95 % av ordene).
• Samtaler rundt ord, begreper og sammensatte ord, lage ordforklarin-

ger.
• Systematisk begrepsundervisning i alle fag.
• Arbeide med ordkjeder.
• Umiddelbare tiltak for elever som ikke mestrer leseopplæringen etter 

klassens progresjon.

Hovedmål 2:  
Øke leseerfaring og leseforståelse

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Lese for å lære. 
• Kunne gjenfortelle en tekst.
• Finne svar på spørsmål i en tekst (finne, tolke, reflektere). 
• Kjenne til noen språklige virkemidler; gjentakelser, enkle 

språklige bilder i skjønnlitteratur og faglitteratur, eventyr, 
rim, dikt, gåter, vitser, fakta, lister, brev, aviser, enkle 
intervju og fortelling. 

• Kunnskap om ikke-kontinuerlige tekster; kunne lese og 
tolke enkle tabeller, diagrammer statistikker  
og bruksanvisninger.

• Kunne variere språket og utvikle bedre ordforråd og 
setningskonstruksjon. 

• Kunne vurdere hensikt og mål for lesingen.

• Modell læring.
• Arbeid med førforståelse, hypoteser og oppsummering (VØL-skjema). 
• Lærersamtalen; fellesundervisning, modellering, dialog.
•  Veiledet lesing: Lese fagtekster med veiledning fra lærer. 
• Systematisk bruk av skolebibliotek, nettressurser og oppmuntring  

til bruk av folkebibliotek.
• Tiltak for de elever som skårer nær eller under kritisk grense  

på kartleggingsprøver (eksempelvis lesekurs og leseverksted).
• Repetert lesing for å oppøve flyt.
• Lese digitale og sammensatte tekster.

ABC
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Hovedmål 3: 
Utvikle skriftspråket

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Få økt skriveglede og skriveferdighet. 

• Utvikle sammenhengende skri� i sin egen takt (stavskri�).

• Kunne skrive en tekst med struktur (med begynnelse, 
handling og avslutning).

• Kunne rettskrivingsregler og bruke dem i egne tekster.

• Videreutvikle skriveferdigheter innenfor de ulike fagene 
og kunne skrive på fagenes premisser.

• Kunne oppsummere lest tekst og skrive et sammendrag.

• Kunne bruke læringsstrategier som utgangspunkt  
for tekstskaping.

• Skrive egne bøker, fellesbøker og tekster.  

• Eksplisitt skriveundervisning i fagene.

• Prosessorientert skriving.

• Systematisk arbeid med rettskrivning.

• Systematisk arbeid med begrepsforståelse i de ulike fagene.

• Systematisk arbeid med ord og ordforståelse.

• Bruk av PC som skriveredskap, og egnede PC-program til øvelse.

• Faglærere modellerer tekstskriving i de ulike fag  
(skriverammer og eksempeltekster, se Skrivesenterets sider).

Hovedmål 4: 
Utvikle muntlig fremstillingsferdighet

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Kunne lytte etter og gjenkjenne  
informasjon og argumentasjon.

• Kunne forklare forskjellen mellom fakta og meninger.

• Kunne planlegge, utforme og gjennomføre  
muntlige presentasjoner.

• Kunne bruke digitale ressurser som støtte.

• Kunne si hva som er formålet med presentasjonen.

• Kunne velge virkemidler og ressurser som passer til  
situasjon og tilhørere.

• Kunne fortelle om et faglig emne ved hjelp av  
relevante ord og begrep.

• Kunne uttrykke og argumentere for egne meninger.

• Kunne ta ordet etter tur i samtaler.

• Kunne gjengi innhold med egne ord og stille  
oppklarende og utdypende spørsmål.

• Dialogbasert undervisning med vekt på språklige ferdigheter.

• Mediert læring i alle læringsprosesser.

• Muntlig gjenfortelling og felles tankekart.

• Utnytte naturlige situasjoner til språk og erfaringsstimulering daglig.

• La elever få presentere diverse temaer for hverandre og for klassen.

• Trene muntlig fremstilling av kjente temaer i et  
situasjonsuavhengig språk.

• Øve seg på å gi konstruktive tilbakemeldinger/ 
fremover-meldinger på andres muntlige presentasjoner. 

• Øve seg i å argumentere for sitt standpunkt i en diskusjon.

Hovedmål 5: 
Utvikle læringsstrategier

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:

• Kunne anvende tidligere innlærte læringsstrategier.

• Aktivere forkunnskaper.

• Forstå hensikten med å bruke nøkkelord.

• Kunne utføre selvstendig arbeid og vurdere  
egen innsats i forhold til oppsatte mål.

• Velge hensiktsmessig lesestrategi med tanke på tekstty-
pe.

• Kunne vurdere egen læring.

• Arbeide med enkle begrepskart, tankekart, utvidet tankekart, 
VØL-skjema, nøkkelord og bruke BISON-overblikk som strategi.

• Idémyldring og ordassosiasjoner. 

• Arbeide med sammensatte tekster, både papirbaserte og digitale (øve 
seg i å utnytte informasjonen i illustrasjoner, diagram, tabeller, grafer).

• Formulere læringsmål som formidles til elevene både på klassenivå 
og individnivå. 

• Elevene må øve seg i å evaluere egen innsats og læring ved å overvå-
ke sin læringsprosess.
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 5.-7. trinn 
“Den andre leseopplæringen” 
 - fra å lære å lese til å lese for å lære
Overgangen fra 4. til 5. trinn oppleves som vanskelig for mange 
elever. Nå møter de fagtekster som krever abstrakt tenkning i større 
grad enn tidligere. Tekstene i lærebøkene oppleves som utilgjen-
gelige for mange pga. form, lengde og innhold. Elever med gode 
avkodingsferdigheter opplever kanskje for første gang at lesingen 
byr på problemer, og at lesemotivasjonen blir satt på prøve.  
 
Sikker og rask avkoding er ikke alene tilstrekkelig for å oppnå god 
leseforståelse. Elevene møter tekster som omhandler emner de 
ikke har etablerte forkunnskaper om. Dette påvirker mulighete-
ne til å få med seg innholdet (Bråten 2007). De dyktigste leserne 
igangsetter kognitive og metakognitive prosesser for å kompensere 
for dette. Elever som viser middels eller lavere leseferdigheter på 
småskoletrinnet blir ofte hengende etter på mellomtrinnet. 

Disse elevene må lære seg strategier for å lære, hvis ikke vil avstan-
den til de flinke elevene bli større i takt med at de faglige kravene 
øker.  Det er avgjørende for elevenes leseutvikling at det jobbes 
systematisk med veiledet lesing, tekstsamtaler, begrepsinnlæring 
og strategier. I tillegg er det viktig å fortsette arbeidet med å styrke 
muntlige språkferdigheter og språkforståelse. 

Særlig viktig er det å stadig ha et fokus på fonologiske ferdigheter. 
(Det er overraskende mange elever på mellomtrinnet som ikke kan 
klappe stavelser, eller som i det hele tatt vet hva stavelser er!).

HØYTLESING
•  elevene skal lese høyt daglig for læringsvenn, 

for lærer eller i form av korlesing

•  de voksne bør lese minimum 45 minutter fra 
ei skjønnlitterær/fagbok hver uke (eventuelt 
lydbok) på skolen, gjerne i matpausen.

MENGDELESING  
(sikre at elevene leser nok) 

•  elevene har stillelesing i fag-/  
skjønnlitteratur hver dag

•  elevene skal lese hjemme i selvvalgt litteratur 
(skjønn-/faglitteratur, aviser, tegneserier, digi-
tale tekster)

•  leseleksene skal være fra andre  
fag enn bare norskfaget

TILGANG TIL  
BØKER / BIBLIOTEK

• ukentlige skolebibliotekbesøk - timeplanlagt

•  elevene har tilgang til ulik litteratur og tids- 
skrifter i klasserommet– bokkasser

LESEPROSJEKT
•  bokanmeldelse og bokpresentasjon

• bokuke

•  forfatterbesøk

Hvert trinn bør vektlegge:
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Hovedmål 1: 
Mestre flytende og automatisert lesing

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Kunne lese tekster med rask og sikker avkoding.
• Kunne bruke strategier for lesing av vanskelige ord.
• Kunne velge passende lesestoff/bøker- utfra egne lese-

ferdigheter.
• Kunne lese lengre tekster (utholdenhet).
• Utvikle et stadig mer situasjonsuavhengig språk.
• Mestre de ulike fagenes språk og terminologi.
• Utvide ordforrådet.
• Kunne bruke leksikon/synonymordbok til ordavklaringer 

(i bok og på nett). 
• Videre automatisering av høyfrekvente ord.
• Kunne velge hensiktsmessig lesestrategi i forhold til 

tekst.
• Videreutvikle evnen til selvkorrigering.
• Forventet lesehastighet på våren: 5. trinn: min. 100 ord 

per. minutt, 6. trinn: min. 120 ord per minutt, 7. trinn: 
min. 140 ord per minutt.

• Videreutvikle avkodingsferdigheter.
• Trene fonologiske ferdigheter.
• Arbeide med språklige detaljer som; stavelser, sammensatte ord, 

morfemer (ordenes minste meningsbærende enhet), bøying av ord, 
høyfrekvente ord, ikke-regelrette ord, komplekse ord, m.m.).

• Mengdelesing.
• Repetert lesing for å oppøve flyt (hel klasse, grupper, en-til-en).
• Veiledet lesing.
• Anvende tekster som er tilpasset eleven: Selvstendig lesenivå hvor 

eleven leser med 90- 95 % sikkerhet 
• Fast bruk av bibliotek.
• Arbeid med ukas fokusord i ulike fag.
• Høytlesing/felleslesing i alle fag, der man samtaler og reflekterer over 

innhold, ord og begreper, både fagspesifikke ord og akademiske ord 
som anvendes i tekster på tvers av fag.

• Arbeid med å finne synonymer, antonymer og kategorisere ord
•  Øve seg i å overvåke egen læring i alle fag.

Hovedmål 2: Styrke leseforståelsen og 
videreutvikle lesestrategier

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Kunne vurdere hensikt og mål med lesingen.
• Kunne gjenfortelle en tekst.
• Kunne stille relevante spørsmål til en tekst.
• Finne svar og informasjon i tekst (lete, finne, sammenfat-

te, reflektere).
• Kunne bruke tekststrukturerende virkemidler som støtte i 

lesingen (illustrasjoner, tabeller, grafer og diagrammer).
• Kunne de fem lesestrategiene: Bison, skanning, fotole-

sing, hurtiglesing og nærlesing (reflekterende lesing).
• Eleven skal på egen hånd i større og større grad kunne 

aktivere egne kunnskaper og erfaringer i forhold til et 
emne eller tekst. 

• Eleven skal utvikle evner som gjør de i stand til å forholde 
seg aktiv til teksten overvåke egen forståelse: stille dyb-
despørsmål utvikle hypoteser underveis oppsummere, 
trekke slutninger fortolke og utprøve hypoteser.

• Modell læring for å kunne bruke rett lesestrategi, samt å utnytte de 
tekststrukturelle og språklige virkemidlene i tekstene.

• Læresamtalen: Fellesundervisning og dialog om innhold og begreper. 
Lærer modellerer de ulike strategier. 

• Bruke varierte lesestrategier i forhold til ulike tekster og ulike formål. 
• Arbeid med leseforståelse i alle fag.
• Modellere lesing av digitale tekster.

 Mål og tiltak  
for 5.-7. trinn 

Veiledet lesing til alle på mellomtrinnet
Hva er veildet lesing?
Veiledet lesing er en undervisningsmetode som gir elevene tilpas-
set og strukturert leseopplæring. 

Læreren støtter og veileder elevene i leseutviklingen ved bl.a. å 
benytte ulike strategier for å tilegne seg en tekst. 
Elevene tilegner seg lesestrategier som de kan anvende i andre 
lesesituasjoner.

Gode lesestrategier 
Skaffer oversikt over hva teksten handler om Vet hvorfor han/hun 
leser Prøver å forutsi hva som vil skje Prøver å forstå vanskelige ord 
ut fra sammenhengen Bruker markeringer, utheving, understreking 
og lignende for å identifisere hovedpunktene, de viktige begrepe-
ne, sentrale idéene Bruker sin forkunnskap Revurderer gammel 
kunnskap mot ny Lager mentale bilder av det han/hun leser. 

Læringsstrategier  
Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organi-
sere sin egen læring. Det er strategier for å planlegge, gjennomføre 
og vurdere eget arbeid for å nå læringsmål. Det innebærer også re-
fleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse i nye situasjoner 
Gode læringsstrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og 
evne til å løse vanskelige oppgaver også i videre utdanning, arbeid 
og fritid. 

Målet for veiledet lesing er å 
utvikle elevenes ferdigheter i 
å benytte lesestrategier 

selvstendig slik at elevene klarer 
å møte og lese nye tekster og 

respondere på dem kritisk
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Hovedmål 3: 
Videreutvikle skrift og skriftspråket

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Mestre en tydelig og funksjonell håndskrift (sammen-

hengende skrift).
• Kunne omsette tanker, følelser og kunnskap til god skrift-

lig formidling.
• Kunne bruke egnede strategier som utgangspunkt for 

tekstskaping, og som verktøy i skriveprosessen i de ulike 
fagene.

• Mestre rettskriving og grammatikk.
• Kunne bruke digitale verktøy til skriftlige fremstillinger.
• Kunne skrive alle høyfrekvente ord riktig.
• Videreutvikle tekstskriving mht. innhold, språk, gram-

matikk og struktur, og kunne anvende dette relevant 
innenfor de ulike fagene (å skrive på fagets premisser).

• kunne gi og motta konstruktive tilbakemeldinger (pro-
sessorientert skriving med oppfølging av lærer).

• kunne anvende tenkeskriving og presentasjonsskriving 
som redskap for læring i de ulike fagene.

• Skrivetrening i alle fag.
• Systematisk arbeid med eksplisitt skriveundervisning i de ulike 

fagene.
• Prosessorientert skriving.
• Faglærer modeller skriving av gode fagtekster (og bruker gjerne gode 

elevtekster som modelltekster).
• Systematisk arbeid med rettskriving.
• Systematisk arbeid med begrepsforståelse i alle fag.
• Sette krav til tydelig håndskrift i alle skriftlige arbeider, uansett fag.
• Øving i å mestre ulike teksttyper skriftlig (aktiv bruk skrivetrekanten 

og skrivehjulet i undervisningen - se vedlegg).
• Skrive fri tekst med fokus på rettskriving og språklige virkemidler.
• Skrivetrening på PC (Word).
• Skrive gjenfortellinger.
• Ukentlig diktat.

Hovedmål 4: 
Utvikle muntlig fremstillingsferdighet

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Kunne lytte etter og gjenkjenne info og argumentasjon.
• Kunne forklare forskjellen mellom fakta og meninger.
• Kunne planlegge, utforme og gjennomføre muntlige 

prestasjoner.
• Kunne bruke digitale ressurser som støtte.
• Kunne si hva som er formålet med presentasjonen.
• Kunne velge virkemidler og ressurser som passer situa-

sjon og tilhørere.
• Kunne fortelle om et faglig emne ved hjelp av relevante 

ord og begrep.
• Kunne uttrykke og argumentere for egne meninger.
• Kunne ta ordet etter tur i samtaler.
• Kunne gjengi innhold med egne ord og stille oppklaren-

de og utdypende spørsmål.

• Dialogbasert undervisning med vekt på språklige ferdigheter.
• Mediert læring i alle læringsprosesser.
• Muntlig gjenfortelling og felles tankekart.
• Utnytte naturlige situasjoner til språk og erfaringsstimulering daglig.
• La elever få presentere diverse temaer for hverandre og for klassen.
• Trene muntlig fremstilling av kjente temaer i et situasjonsuavhengig 

språk.
• Øve seg på å gi konstruktive tilbakemeldinger/fremover-meldinger på 

andres muntlige presentasjoner.
• Øve seg i å argumentere for sitt standpunkt i en diskusjon.

Hovedmål 5: 
Utvikle læringsstrategier

Innhold 
og aktiviteter

Delmål:
• Videreutvikle tidligere lærte strategier, og kunne anvende 

disse (BISON, VØL, tankekart, enkle begrepskart, nøkkel-
ord osv.).

• Lære nye strategier:  
   Kolonnenotat (5.trinn). 
   Venndiagram (5.trinn).

• Kunne strategien; lage spørsmål til tekst (FoSS – forhol-
det spørsmål - svar) (5.trinn).

• Systematisk arbeid med strategilære i alle fag.
• Lærer modellerer strategibruk (elevene adopterer disse gradvis til 

egne strategier).
• Elever modellerer strategier for hverandre (“Slik lærer jeg best når jeg 

leser en tekst.”).
• Nye og gamle strategier skal brukes systematisk i alle fag.
• Bruk av PC i arbeid med strategier (Word og tankekartprogram).
• Lære OnNote og andre funksjoner i Office365
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 8.-10. trinn
Å kunne lese og skrive er viktig for både et individs danning og 
utdanning. Å kunne lese og skrive er en verdi i seg selv, for opp-
levelse, engasjement og identifikasjon. Sammenhengen mellom 
holdninger til lesing og skriving og ferdighetsnivå i lesing og skri-
ving er godt dokumentert. Å skape lese- og skriveglede er derfor en 
viktig oppgave gjennom hele skoleløpet. Lese- og skrivekompetan-
se omfatter blant annet motivasjon, språklige ferdigheter, evne til å 
forstå og bruke skrevne språksymboler, og til å konstruere mening 
i ulike tekster. 

I begrepet lesing ligger også lese- og læringsstrategiske ferdigheter: 
å kunne målrette egen lesing, velge lesemåte, reflektere over egen 

leseprosess og vurdere egne strategiske valg. Lesing er en aktiv 
prosess. Elevene skal lære å lese, men læreplanen legger vekt på at 
de i tillegg må lære å bruke lesing som redskap i egen læring, og at 
de må lære å forholde seg til nye og fagspesifikke leseutfordringer. 
Elevene må beherske strategier for å bearbeide og organisere infor-
masjon, og de må læres opp til å evaluere og reflektere over egen 
forståelse og egen læringsprosess. Lesing bidrar til læring. 

Lærerens oppgave er å undervise/veilede/ modellere elevene til å 
lese aktivt, kritisk, effektivt og reflekterende.

HØYTLESING
• lese høyt i alle fag i den daglige under- 

visningen med lesepartner eller høytlesning  
i klassen

• lytte til høytlesing, lydbok/lydfil

MENGDELESING  
(sikre at elevene leser nok) 

• elevene skal ha stillelesing i minimum 60 
minutter - fag/ skjønnlitteratur i uka

• i det daglige arbeidet med lesing i alle fag, 
skal elevene få øvelse i å presentere lærestoff 
for hverandre

• få øvelse i lese- og læringsstrategier

• leseleksene skal være kjent, forberedt  
stoff og være fra alle fag

TILGANG TIL  
BØKER / BIBLIOTEK

• elevene skal ha regelmessig tilgang til skole- 
bibliotek med tilgjengelig og variert litteratur

• elevene skal jevnlig ha litteraturformidling 
av bibliotekar som inspirerer, motiverer og 
hjelper dem til å finne tekster og oppdatert 
litteratur som engasjerer

LESEPROSJEKT
• Det skal være et skjønnlitterært og  

faglitterært leseprosjekt hvert trinn

Hvert trinn bør vektlegge:



35

 Mål og tiltak  
for 8.-10. trinn

Hovedområder: lesing, skriving, 
muntlige ferdigheter, læringsstrategier 
og digitale ferdigheter
Det skal være fokus på å videreutvikle leseferdighetene. 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 undervisning der lærer viser, modellerer og veileder elevene 
gjennom prosessene som skal læres. Alle lærere er leselærere og 
skal lese på fagenes premisser. Gjennom å arbeide med de ulike 
fagenes tekster får elevene mulighet til å være kritisk spørrende og 
øve opp et analytisk blikk til å se motivene bak ytringer. På denne 

måten blir elevene lesere som:
• er engasjerte
• er strategiske
• har gode språklige ferdigheter
• har god tekstkompetanse

Elevene skal fortelle hverandre om det de ha lært. Det er viktig at 
elevene videreutvikler gode ferdigheter i produksjon av ulike typer 
tekster. Prosessorientert skriving er en god metode for å arbeide 
med egne skriveferdigheter. Dette krever systematisk arbeid over 
år, der elevene blir gitt eksplisitt skriveundervisning. Lærer må 
modellere de gode eksemplene. Gode elevtekster bør trekkes 
frem som modelltekster, og det er viktig at læreren modellerer i 
tekstarbeid.

Hovedmål 1: 
Videreutvikle leseferdigheter og 
leseforståelse

Innhold 
og aktiviteter

Eleven skal:
• utnytte egen lesing for å tilegne seg ny kunnskap 
• ta ansvar for egen leseprosess, og delta aktivt i den
• anvende forskjellige lesestrategier til ulike typer tekster 

gjennom å kunne de fire leseteknikkene – skumlesing, 
nærlesing, punktlesing, fornøyelseslesing

• utvikle en god forståelse og kunnskap om ulike tekstty-
per og deres spesifikke kjennetegn

• tilnærme og tilegne seg forskjellige typer teksters  
innhold, oppbygging og formål

• tolke og analysere ulike tekster 
• forstå sammenhengen og helheten i ulike tekster
• lese «bak og mellom linjene» 
• videreutvikle ord- og begrepsforståelse

• Intensive lesekurs og/eller leseoppfølging for elever som strever.
• Avkodingsferdighetene må vedlikeholdes og videreutvikles.  
• Lese på fagenes premisser.
• Systematisk begrepsundervisning i alle fag.
• Lesetrening må skje med tilpassede tekster.
• Lære å bruke oppslagsverk, leksikon, ordbøker og internett.
• Sette i verk lesestimulerende tiltak.
• Arbeide med bevisstgjøring og strategivalg tilpasset de ulike teksttype-

ne. 
• Trene på de forskjellige leseteknikkene. 
• Anvende og videreutvikle læringsstrategier.
• Samtaler og refleksjoner om ulike tekst typer.
• Sette fokus på sammenheng mellom avsender og mottaker av 

tekster.
• Vurdere elevens faglige utbytte av lesesto¡ og andre prosjekter  

knyttet til lesing. 
• Arbeide med sammensatte tekster.
• Arbeide med de ulike lesefasene: førlesefasen, lesing underveis  

og etterlesefasen.
• Stille åpne spørsmål til teksten og multimodaletekster.
• Koble lesing av tekst til andre fag og aktivere førforståelsen.
• Integrere lesestrategier i fagene.



Hovedmål 2:  
Videreutvikle skriftspråklig kompetanse

Innhold 
og aktiviteter

Eleven skal:
• arbeide med tekstskaping i alle fag 
• videreutvikle egen håndskrift, slik at den  

er lesbar og tydelig for mottakeren 
•  kunne skrive en tekst med riktig valg av teksttype,  

med relevant oppbygging, innhold og sammenheng
• kunne bruke formelle rettskrivingsregler

• Alle faglærer må gi veiledning og øvingsopplegg til elever  
med behov for skrivehjelp. 

• Skrive på fagenes premisser.
• Alle lærere er skrivelærere. 
• Faglæreren skal modellere skriving som kjennetegner sitt fag
• Lære å bruke oppslagsverk/internett som hjelpemiddel.
• Øve på å skrive ulike teksttyper.
• Tverrfaglig samarbeid mellom norskfaget og andre fag om tekstskri-

ving.
• Systematisk arbeid med begrepsforståelse i alle fag, velge rett ord  

i ulike typer tekster. 
• Sette krav til funksjonell håndskrift i alle skriftlige arbeider.
• Arbeid med disposisjoner, hypoteser og oppsummering.
• Bruke læringsstrategier som utgangspunkt for skriving.
• Lese ulike fagtekster med fokus på teksttyper og språktrekk,  

og hvordan elevene kan overføre den kunnskapen til egen skriving.
• Ved hjelp av underveisvurdering skal elevene jobbe med å  

bli bedre skrivere.

Hovedmål 3: 
Videreutvikle muntlig ferdighet

Innhold 
og aktiviteter

Eleven skal:

• bidra aktivt i klasse- og gruppe samtaler/diskusjoner  
og lytte aktivt til andre deltakere

• kunne uttrykke seg presist, og kunne variere språket.
• bruke fagbegreper knyttet til det enkelte fag
• kunne snakke med god diksjon, tilpasse tempo  

og variere toneleiet etter innhold
• kunne ta pause der det er naturlig 
• kunne bruke kroppsspråket for å understreke det  

en sier, og være engasjert
• kunne riktig bruk av manus
• kunne bruke presentasjonsverktøy med en kombina-

sjon av lyd og bilde for å fremheve og levendegjøre et 
budskap

• beherske og vurdere bruk av ulike muntlige  
fremføringsformer

• Høytlesing/opplesing; lese høyt i gruppe og parlesing.
• Holde presentasjoner, foredrag, dramatisering/rollespill og vurdere 

dem.
• Diskusjon/samtaler – uttrykke egne meninger/rollespill; to og to, 

diskutere i klassen, lærerstyrt og elevstyrt.
• Bruke læringsstrategier som utgangspunkt for å forklare  

fagbegreper muntlig.
• 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

Innhold 
og aktiviteter

Eleven skal:
• kunne bruke ulike læringsstrategier i arbeid med tekster
• kunne bruke strategiene hensiktsmessig: før, under  

og etter lesing
• kunne vurdere hvilke læringsstrategier som passer best 

for egen måte å lære på: BISON, VØL, tankekart, enkle 
begrepskart, nøkkelord, kolonnenotat, venndiagram, 
to-spalter

• Sikre at hensikten med bruk av læringsstrategier er forstått ved å 
reflektere rundt læringsstrategier sammen med elevene.

• Bruke læringsstrategier aktivt, som en naturlig del av arbeidet i  
alle fag og for å gjøre arbeidet med fagene praktisk, variert, relevant.

• Bruk av læringspartner.
• Bruk av egenvurdering.
• Bruk av effektive og hensiktsmessige lesemetoder.
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Hovedmål 5: 
Videreutvikle digitale ferdigheter

Innhold 
og aktiviteter

Eleven skal:
• kunne bruke tekstbehandlingsverktøy
• kunne søke etter/innhente informasjon
• presentere eget arbeid 
• kunne bruke PC rasjonelt og raskt 
• kunne bruke medier, lyd/musikk, bilde og film

• Kurs og opplæring i relevant programvare, følge IKT-plan.
• Bruke internett som kilde.
• Lære om kildekritikk og kildehenvisninger.
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Lesing i alle fag – lesing av fagtekster

IV Kilder
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Lese- og læringsstrategier 
 - for leseforståelse i alle fag
Ved lesing av alle typer tekst fokuseres det på bruk av lese- og læringsstrategier FØR, UNDER og ETTER lesingen. 
Det blågrå feltet viser hvilke strategier det skal jobbes med i hele opplæringsløpet. 
De nevnte  strategier er et minimum av hva elevene skal lære.

Læringsstrategier = den strategien en velger for å 
strukturere, organisere og bearbeide innholdet i det 
en leser for at læringsutbyttet skal bli best mulig.

Kilde: Farsund kommunes leseplan
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Skumlesing 
trenes når en gjør elevene 

oppmerksomme på meningsbærende enhe-
ter i Læringsstrategi er den strategien en 

velger for å strukturere, organisere og bear-
beide innholdet i det en leser for at lærings-
utbytte skal bli best mulig teksten, overskrif-
ter, enkeltord, setningsdeler, første setning i  
avsnittene osv. Målet er å ska¡e seg oversikt 

over en tekst (BISON).

Skimming 
brukes gjerne i forbindelse med lesing 
av nettekster. Målet er det samme som 
med skumlesing – å ska¡e oversikt over 

en nettekst og hva som er viktig å se 
nærmere på og hva en like gjerne 

kan navigere vekk fra.

Fotolesing 
er en metode en bruker  

for å få et kjapt og grovt overblikk over 
en tekst. Fotolesing er å kaste et fort  

blikk på sidene mens man blar gjennom 
boka. Med dette får du en oversikt over hvor-

dan teksten er bygget opp og over  
en del av innholdet.

Hurtiglesing 
er å lese alle ordene hurtig 

og oppfatte det meste 
av innholdet.

Letelesing/skanning 
brukes når en er på jakt etter detaljer i en 

tekst. Letelesing leder sjelden til en helhetlig 
forståelse, men kan være hensiktsmessig 

når formålet med lesingen er å finne 
svar på konkrete spørsmål.

Nærlesing eller 
dybdelesing 

vil si å lese og bearbeide teksten på 
ulike måter for å lære. Den som 
nærleser bruker strategier i før-, 

under- og etter lesefasen.

Surfing 
er lesing på nett der  leseren 

flyter med teksten og lar produsenten 
av teksten bestemme  ruten eller at 
leseren følger den «veien» som han 

fanges av i øyeblikket.

Ikke-lineær lesing 
eller diskontinuerlig lesing, er lesing av 
tekster som ikke har en klar begynnelse 

eller slutt. Lesemåten trenes gjerne ved å 
lese nettekster, men også  - boktekster kan 

benyttes for å lære elevene å skape 
sammenheng i sammensatte eller 

multimodale tekster. Elevene må lære 
seg å utnytte informasjonen fra bilder, 

grafer, tabeller, illustrasjoner, lydfiler osv. og 
gå opp egen «lesesti» gjennom nettekster 

så vel som læreboktekster.

Stillelesing 
er å lese stille for seg selv, og er trolig 

den vanligste lesemåte i både fritidslesing 
og lesing i skolesammenheng. 

Lesemåten brukes mye, men er ikke 
alltid like e¡ektivt. I ethvert klasserom 

sitter elever som ikke får med seg 
innholdet når de leser stille. Lærer må 

alltid følge opp forståelsen med samtaler, 
logger eller arbeid der de får anledning 

til å vise det de har lært.

Lineær lesing 
er å lese en tekst fra en klart definert 

begynnelse og til en like definert slutt. 
Romaner, noveller og de fleste 

læreboktekster leses 
som regel lineært.

Sentrallesing 
er lesing der oppmerksomheten

orienteres mot midten av skjermen 
(nettekster).

Høytlesing 
er når læreren leser høyt for elevene, 

eller når elevene leser høyt for seg selv. 
Læreren modellerer god lesing og alle 
elevene får samme tilgang til sto¡et. 

Mange elever har stort utbytte av å lese 
enkelte tekster på denne måten fordi det gjør 

det enklere å tilpasse lesefarten 
til innholdet og at de lærer bedre når 

de hører teksten samtidig som 
de leser den.

Opplevelseslesing 
er lesemåten elevene o�est bruker i  

frilesing på skolen eller hjemme.  
Opplevelseslesing – av både 

faglitteratur og skjønnlitteratur 
– gir elevene leseerfaringer. 

De etablerer egne 
leseroller og lesevaner, og de kan 
bevisst og/eller intuitivt prøve ut 

ulike forståelsesstrategier.

Periferlesing 
er lesing der oppmerksomheten ledes 

mot skjermens periferi – ut mot 
sidene og menyer og lenker.

Korlesing 
er å lese høyt sammen med andre. 

Lesemåten egner seg spesielt godt når målet 
er å styrke leseflyt (uttale og intonasjon) 

og skape liv i teksten. Metoden brukes også 
for å gi lesestøtte når tekstene er  

utfordrende og vanskelige. Alle elevene  
får samme erfaring med teksten,  

lest like mye, like fort og samtidig.

Lesestrategier = den 
måten en velger å lese en 
tekst på. Det handler om å 
velge riktig lesemåte til de 

ulike tekstene.
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PLAKATEN
LESE

Alle lærere er leselærere.

Lesekompetanse omfatter leseglede, leseferdighet, 
lese- og læringsstrategier og informasjonskompetanse.

Å velge den riktige teksten er avgjørende for elevens 
engasjement og læringsutbytte. Høytlesing er vel anvendt tid.

Å snakke om tekster og bilder utvikler leseforståelse.

Effektive lese- og læringsstrategier kan læres. 
Å snakke om leseprosessen er første skritt.

Det eleven får til med veiledning og støtte i dag, 
kan han få til alene i morgen – gradert støtte.

Lesing og skriving henger sammen. 
Undervisning i skriveprosessen støtter leseprosessen.

Innbydende omgivelser og lett 
tilgang på bøker er god lesestøtte.

Positive forventninger og tilbakemeldinger
er drivkraft i leseopplæringen.

vector/sym
boler fra

vector/sym
boler fra

freepik.com
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Å overbevise, 
uttrykke meninger, 
argumentere, tilrå 
og overtale

Å utforske, 
drøfte, diskutere, 

sammenligne, analysere, 
tolke, resonnere

Å samhandle, 
informere

Å forestille seg, 
se for seg, fortelle, 
skape, underholde 
og teoritisere

Å reflektere 
over egne erfaringer, 
tanker og følelser; 
vurdere og reflektere 
over eget arbeid

Å beskrive, 
organisere og 
strukturere stoff

Modaliteter 
skrifttegn, ortografi, 
grafiske virkemidler, 

illustrasjoner

Grammatikk 
og ordforråd 

leksikon, 
morfologi, 

syntaks

Tekst-
struktur 

lokal og global 
sammen-
binding

SKRIVE-
HANDLINGER

SKRIFTENS
UTTRYKKS-

MIDLER

Kulturkontekster

Situasjonskontekster

Skriftlig
mediering

Fremheving av 
semiotiske 
mediteringsressurser

Manuell skriving 
materielle redskaper 

(blyant, penn, tastatur), 
bruk av skriveredskaper 

(motorikk)

Skrivehjulet
Se www.skrivesenteret.no for mer informasjon

VEDLEGG SKRIVEHJULET

(mottakere og 
situasjoner der 
det gir mening 
å uttrykke seg)

FORMÅL

/innhold/
å ha noe 
på hjertet

FOKUS

(språk og
mønster)

FORM

Meningsfylte 
skrivesituasjoner

jf Jon Smidts skrivetrekant

HVA – INNHOLD
Innholdet er det teksten din 
handler om. Når du skriver, kan 
innholdet være et svar på en 
skrivebestilling/oppgave, eller du 
ønsker selv å formidle noe.

HVORDAN – FORM
En tekst kan inneholde én eller 
flere skrivehandlinger, og disse kan 
overlappe hverandre. Vi kan 
uttrykke dem ved hjelp av verb.

Språket hører også med til formen 
du gir en tekst, og sjangrene kan 
være nyttige mønstre du kan bruke 
i din egen skriving.

HVORFOR – FORMÅL
Du bør være kjent med formålet 
med å skrive – hvorfor du skal 
skrive en tekst, hva den skal 
brukes til, hvem som skal lese 
den, og hvordan den vil bli vurdert.
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Å overbevise, 
uttrykke meninger, 
argumentere, tilrå 
og overtale

Å utforske, 
drøfte, diskutere, 

sammenligne, analysere, 
tolke, resonnere

Å samhandle, 
informere

Å forestille seg, 
se for seg, fortelle, 
skape, underholde 
og teoritisere

Å reflektere 
over egne erfaringer, 
tanker og følelser; 
vurdere og reflektere 
over eget arbeid

Å beskrive, 
organisere og 
strukturere stoff

Modaliteter 
skrifttegn, ortografi, 
grafiske virkemidler, 

illustrasjoner

Grammatikk 
og ordforråd 

leksikon, 
morfologi, 

syntaks

Tekst-
struktur 

lokal og global 
sammen-
binding

SKRIVE-
HANDLINGER

SKRIFTENS
UTTRYKKS-

MIDLER

Kulturkontekster

Situasjonskontekster

Skriftlig
mediering

Fremheving av 
semiotiske 
mediteringsressurser

Manuell skriving 
materielle redskaper 

(blyant, penn, tastatur), 
bruk av skriveredskaper 

(motorikk)

Skrivehjulet
Se www.skrivesenteret.no for mer informasjon

(mottakere og 
situasjoner der 
det gir mening 
å uttrykke seg)

FORMÅL

/innhold/
å ha noe 
på hjertet

FOKUS

(språk og
mønster)

FORM

Meningsfylte 
skrivesituasjoner

jf Jon Smidts skrivetrekant

HVA – INNHOLD
Innholdet er det teksten din 
handler om. Når du skriver, kan 
innholdet være et svar på en 
skrivebestilling/oppgave, eller du 
ønsker selv å formidle noe.

HVORDAN – FORM
En tekst kan inneholde én eller 
flere skrivehandlinger, og disse kan 
overlappe hverandre. Vi kan 
uttrykke dem ved hjelp av verb.

Språket hører også med til formen 
du gir en tekst, og sjangrene kan 
være nyttige mønstre du kan bruke 
i din egen skriving.

HVORFOR – FORMÅL
Du bør være kjent med formålet 
med å skrive – hvorfor du skal 
skrive en tekst, hva den skal 
brukes til, hvem som skal lese 
den, og hvordan den vil bli vurdert.

VEDLEGG SKRIVETREKANTEN

www.skrivesenteret.no
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Foss-strategien
FoSS = Forholdet Spørsmål – Svar
Foss er en strategi for å lære elevene å stille gode spørsmål til tekster, og den trener elevene i lesing på 4 nivåer.

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:

Læresamtale
Enkle og spontane «her og nå» samtaler
Læresamtalen brukes til korte og fokuserte refleksjoner rundt ett 
tema eller en konkret problemstilling. Strategien kan brukes både 
i idedugnadsfasen og i oppsummeringsfasen. Strategien må inn-
arbeides godt for å fungere etter intensjonene. Dette er punktene 
som er de viktigste å legge vekt på: 

• Elevene må venne seg til at små læresamtaler er hyppige inn-
slag i en vanlig skoletime

• Samtaleøktene må være lette å organisere - snu deg til side-
mannen/læringsvenn og diskuter

• Oppgaven må være formulert slik at elevene vet hva de skal 
snakke om ved å bruke

• igangsettende modellsetninger - dette får meg til å tenke på…, 
jeg tror at…, hva mener du er det viktigste her?… jeg har lært…

• Elevene må vite hvem som har kommunikasjonsansvaret - den 
som sitter nærmest vinduet begynner i dag

• Samtalen må ha en stram tidsramme (1-2 minutter). Det er 
bedre at tiden er for knapp enn at den er for romslig. Det er 

bedre at elevene blir avbrutt midt i en interessant samtale enn
• At de kjeder seg og snakker om annet
• Elevene kan gjerne forberede seg alene før læresamtaler og 

bruke tankekart, notater… i forberedelsen. 

Strategi for arbeid med å  
utforske meningen i ord

•  Hvis det dukker opp et ord jeg ikke forstår, kan jeg… 
...lese ordet en gang til og sjekke om jeg har lest det rett

•  Hvis ikke det hjelper, kan jeg… 
…lese setningen en gang til

•  Hvis ikke det hjelper, kan jeg… 
…lese videre, kanskje ordet blir forklart senere

•  Hvis ordet ikke blir forklart i teksten, kan jeg… 
…slå opp i ordboka og/eller spørre medelever

• Hvis jeg fremdeles ikke har funnet noen forklaring,  
kan jeg spørre lærer

I BOKASPØRSMÅL:
• Akkurat der-spørsmål 

• Tenk og let-spørsmål

I HODET MITT-SPØRSMÅL:  
• Forfatteren og jeg-spørsmål 

•  På egen hånd-spørsmål

Eksempeltekst:
Anne må ha bilen i dag, fordi hun har det så 
travelt. Først skal hun på arbeid, så må hun
handle. Dessuten skal hun hente ungene i
barnehagen

I boka (reproduksjonsspørsmål)

• Akkurat der 

  Svaret er i teksten (enfingerspørsmål) 
 Tenk og let 

  Svar er flere steder i teksten, du må lete  
  (flerfingerspørsmål)

I hodet (refleksjonsspørsmål)

• Forfatteren og jeg 

  Svaret er ikke direkte i teksten.  
  Du må tenke deg om

• På egenhånd -  

  Du må bruke din egen kunnskap

Eksempler på spørsmål:
Type 1: hvem har bilen?
Type 2: hvorfor har Anne det travelt?
Type 3: hvor gammel er Anne?
Type 4: hva kan skje når en kjører bil og har det travelt?
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Knyttneveprøven
1. Velg en bok
2. Les på en av sidene i boka
3. Bøy en finger!

a. Når et ord er vanskelig å lese
b. Når et ord er vanskelig å forstå

4. Har du bøyd hele hånda før siden er lest ferdig kan du:
a. Prøve en side til
b. Finne ei lettere bok
c. Si fra til lærer

Ord3F
Forventning Form Forklaring

• Skap spenning om ordets betydning
•  Minn om den sammen- hengen de 

inngår i

• Bokstavsekvenser
• Stavelser
• Morfemer
• Ord i ord
• Øving: Les, si, skriv
• Orddiktat

• Fra ordliste
• Synonymer og motsetninger
• Daglige og faglige assosiasjoner
• Tegning
• Egne setninger

Barnehage/ småskole
• Rammeplan for barnehagen og temahe�e om språklig miljø i 

barnehagen
• Snakkepakken – Ihlen og M. Finnanger
• Språksprell, metodiske språkleker for 4-6 åringer: Elsbakk, 

Valle. Gyldendal forlag
• Språksprell i skolen: Olvik, Valle. Gyldendal forlag
• TRAS håndbok: Frost, Espenakk, k.Færevåg, Grove, horn, Løge, 

Solheim og Wagner
• Magne Nyborgs begrepsopplæringsmodell. BU-modellen.

Ideer på nett:
• Moava.no
• hjemmeside: Lesesenteret
• Locus.no
• Naturfag.no
• Språkverksted – Lyster, Tingle¡, Tingle¡ forlag
• Språkleker: Frost, Lønnegaard. universitetsforlaget
• Lesing Er: Lesesenteret, utd.dir.
• LEBAB språklæring for minoritetsspråklige (Liknes skole)
• Ringerikematerialet - Lyster, Tingle¡, Tingle¡ forlag
• Ord som gror – Lørenskog kommune



4646

Austad, I. (2003): Lesing som forståelse. I: Austad, I. (red): Mening i tekst. Oslo: 
Cappelen Akademisk Forlag 2003). 

Bråten, I. (2007) Leseforståelse—om betydningen av forkunnskaper, forståel-
sesstrategier og lesemotivasjon i: Tidsskri�et Viden om Læring, nr. 2, 2007

Den Norske CDI- undersøkelsen, 2008-2009: ”Tidlig språkutvikling hos norske 
barn”

Gough, P. and Tunmer, W. (1986). Decoding, reading, and reading disability. 
Remedial and Special Education, 7, 6–10.

Hagen, Å.M.M., Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2014): Barn som strever med 
språk- og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?  Norsk Tidsskri� for Logopedi 
4/2014

Høien, T. og Lundberg, I. (1991) Dysleksi – Fra teori til praksis

Klingenberg, J.E. (2005): Å bedre barns leseflyt, Aschehoug

Kunnskapslø�et (2006)

Lervåg, A. og Aukrust, V. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determi-
nant of the di¡erence in reading comprehension growth between first and 
second language learners. Journal of Child Psychology and Psychiatry

Leseplan for Elverum kommune (2012)

Lesesenteret, Universitet i Stavanger

Lyon, G.R., Shaywitz, S.E. & Shaywitz, B.A.(2003) A definition of dyslexia. 
Annals of Dyslexia, Vol 53, 2003, 1-14

McKeown, M.G., Beck, I. & Blake, R.G.K. (2009) “ Rethinking Reading Compre-
hension Instruction: A Comparison of Instruction for Strategies and Content 
Approaches” I: Reading Research Quartely 44 (3) 2009, s. 218-253.

Nyborg, M. (1994) : BU-modellen, Inap-forlaget, Asker

Ord som Gror - Veiledningsdokument for Lørenskog kommune (2014)

Palinscar, A.S. (2003)  Collaborartive Approaches to Comprehension Instru-
ction.  I: Sweet, A.P. og Snow, C. (red.) Rethinking Reading Comprehension. 
(s. 99-114). New York: The Guilford Press

Rammeplan for barnehager - Kunnskapsdepartementet

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, Utdanningsdirektoratet (2012, 
rev. 2015)

Språkspor – Leseplan for Kristiansund kommune (2015) 

Statped.no

Litteraturhenvisninger
I utarbeidelsen av denne planen har vi hentet bakgrunnssto¡ og inspirasjon fra:  
Leseplan for Elverum kommune, «Språkspor» - Leseplan for Kristiansund kommune, «Ord som Gror» - Veiledningsdokument for 
Lørenskog kommune. I tillegg har mye blitt videreført fra Nøtterøyskolens allerede eksisterende leseplaner. 



47

Litteraturhenvisninger
I utarbeidelsen av denne planen har vi hentet bakgrunnssto¡ og inspirasjon fra:  
Leseplan for Elverum kommune, «Språkspor» - Leseplan for Kristiansund kommune, «Ord som Gror» - Veiledningsdokument for 
Lørenskog kommune. I tillegg har mye blitt videreført fra Nøtterøyskolens allerede eksisterende leseplaner. 

Anmarksrud og Refsahl (2011) 
«Gode lesestrategier – på mellomtrinnet»
Børresen, Grimnes og Svenkerud (2012) 
«Muntlig kompetanse»

Engen og Helgevold 
«LeseLos. Veiledningshe�e» (finnes også på lesesenteret sine nettsider)

Fredheim og Trettenes (2010,2012,2012) 3 he�er
«Start lesing i fagene. Lesing i fagene. MER lesing i fagene»

Frost, Jørgen (1999)  
«Lesepraksis – på teoretisk grunnlag»
 
Frost, Jørgen (2003)  
«Prinsipper for god leseopplæring. Innføring i den første lese- og skriveopp-
læringen»

Gabrielsen og Solheim (2013)  
«Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv»

Hagtvedt, Frost, Refsahl (2014) ”Den intensive leseopplæringen – Dialog og 
mestring når lesingen har låst seg”, Cappelen Damm

Hydén, Schubert og Svidén (2004) 3 he�er 
«Leseforståelse a-c»

Håland, Anne (2016) ”Skrivedidaktikk – Korleis støtte elevane si skriving i 
fag?”, Universitetsforlaget

Kunnskapslø�et. Mål og innhold i grunnskolen (2013)
Stortingsmelding 30 (2003-2004) 
«Kultur for læring», utdannings- og forskningsdepartementet Stortingsmel-
ding 16 (2006-2007)»…og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring», 
Det kongelige kunnskapsdepartementet «Gi rom for lesing! Veien videre – 
forankring og oppfølging av en nasjonal strategi», utdanningsdirektoratet, 
2007

Kverdokken, Kåre (2012)  
«101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg»

Leselyststrategi (2013)
”Leseplan Klepp kommune”
”Leseplan Kvinesdal kommune”, Kulturdepartementet

Lesesenteret (2005)  
«Leik og læring. Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn»

Lesesenteret (2005)  
«Perlejakten»

Lesesenteret (2006)  
«Bok i bruk på første til fjerde trinn» 
«Bok i bruk på femte til sjuende trinn»
«Bok i bruk på åttende til tiende trinn»

Lesesenteret (2008)  
«Gutter og lesing – Lesevaner, lesetips, nye medier»

Lesesenteret (2008)  
«Lesing er…

Lesesenteret (2008)  
«Lesing på skjerm»

Lesesenteret  
«Lesing i skolebiblioteket»
 
Lise Helgevold og Liv Engen, Lesesenteret (2006)
«Fagbok i bruk. Grunnleggende ferdigheter»

Lundberg, I. (2009) ”God skriveutvikling – kartlegging og undervisning”,
 Cappelen Akademisk Forlag
 
Lundberg og Herrlin (2008)  
«God leseutvikling. Kartlegging og øvelser»
 
Lundetræ, K., Tønnessen, F.E. (red.) (2014) ”Å lykkes med lesing: Tidlig 
innsats og tilpasset leseopplæring”,  Gyldendal Akademisk Forlag

Roe, Astrid (2011)  
«Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen 2. utgave»

Skjelbred og Veum(2012)  
«Literacy i læringskontekster»

Slemmen, Trude (2010) 
«Vurdering for læring i klasserommet»

Solem, Hanne (2012) 3 he�er 
«Leseforståelse 1-3»

Stortingsmelding 22 (2010-2011) «Motivasjon –Mestring – Muligheter. ung-
domstrinnet», Kunnskapsdepartementet

Strategi for ungdomstrinnet (2012) «motivasjon og mestring for bedre 
læring. Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving», Kunn-
skapsdepartementet 

Størksen, Ingunn (m.fl.) (2018) ”Lekbasert læring – et forskningsbasert 
førskoleopplegg  fra Agderprosjektet ”,  Gan Aschehoug

Nettsteder:
• http://lesesenteret.uis.no/sprakloyper
• http://www.udir.no
• http://foreningenles.no
• http://informasjonskompetanse.no
• http://www.fug.no
• http://www.skrivesenteret.no
• http://www.pisa.no
• www.språkløyper.no
• www.nafo.no (Nasjonalt senter for flerkulturell oppplæring)
• www.multiling.no
• www.laeringsbloggen.no

 
Nyttige lenker:

• http://nafo.hioa.no/barnehage/
• http://www.morsmal.no/
• https://www.trondheim.kommune.no/content/1117740638/Kartleg-

gingsprover  (se barnas he�e - for skolestartere)
• http://www.hf.uio.no/multiling/ 
• http://forskning.no/sprak-barn-og-ungdom/2016/05/slik-ble-minori-

tetsbarna-bedre-i-norsk
• https://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=85573&category-

ID=13884 
• http://podium.gyldendal.no/salabybarnehage/ 
• http://laeringsbloggen.com/ 
• https://stavanger-kulturhus.no/Anbefalinger/Lesetips-for-barn-og-

unge 
• http://nafo.hioa.no/
• http://lesesenteret.uis.no/

Anbefalt lesing



Telefon: 33 39 00 00
postmottak@faerder.kommune.no
www.færder.kommune.no

Kommune nr.: 0729  |  Org.nr 817 263 992




