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Innledning 

 

Alle barn er ulike og utvikles og lærer i ulikt tempo. Voksne er også ulike og sammen påvirkes og påvirker 

vi hverandre. Læreplanen Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2006) er stor og kompetanseområdene 

vide, samtidig som det er mange veier til målet. I tillegg har Kunnskapsdepartementet (2015) sin NOU-

utredning Fremtidens skole, vist vei for behovet for fornyelse av fag i skolen. Dersom elevene skal få 

opplæring i kompetanseområder for å mestre deltakelse i fremtidens arbeids- og samfunnsliv, påpeker 

utredningen betydningen av at elevene i tillegg til fagspesifikk kompetanse også får kompetanse i andre 

områder. Disse områdene er kompetanse i å lære, i å kommunisere, samhandle og delta, samt kompetanse i å 

utforske og skape. I tillegg til utredningen Fremtidens skole, er det både forskning og teori knyttet til hva 

som gir elevene kompetanse og ferdigheter knyttet til lesing og skriving.  

Det er søkt å lage en plan for lese- og skriveopplæringen som ivaretar mye av dette. En plan som med 

utgangspunkt i teori og forskning, gir føringer til hva og hvordan vi på Berg både skal- og bør jobbe med 

lesing- og skriving. Samtidig er planen ment å være et funksjonelt verktøy som den enkelte pedagog kan 

tilpasse til sin undervisning i klasserommet. Det er det ønskelig at planen skal være en vei for «å oppsøke 

skog», ikke for å «lese om skog». Den skal være funksjonell og praksisnær. Dette er også bakgrunnen for at 

de er vist til kjennetegn- og tips til god praksis. Disse går noe i hverandre og er ikke fullstendige. 

Kjennetegnene viser til føringer for undervisningen som er gjeldende på Berg, mens tipsene er noe mer 

konkrete og valgfrie.  

For at planen skal fungere som et verktøy er det betydningsfullt at den som bruker den selv er aktiv. Dette er 

en av grunnen til at den kort beskriver rammer for det enkelte trinn og at man kan gå til vedleggene dersom 

man ønsker utfyllende informasjon om de enkelte områdene. Målene på trinnene er hentet ut fra ulike steder 

i Kunnskapsløftet (men erstatter ikke verken denne eller skolens årsplaner). Trinnbeskrivelsene og målene 

sees i sammenheng med noen av de grunnleggende ferdighetene som lese-, skrive-, forstå- og muntlige 

ferdigheter. Alle lærere har ansvar for disse målene og fokusområdene og må selv implementere dette i egen 

undervisning i alle fag. Vedleggende trekker ut de mest sentrale områdene i de enkelte temaene, slik at 

lærere skal oppleve planen som kompetansegivende og nyttig. Fokusområdene som Berg skole har valgt ut, 

kan man lese mer om i vedleggene bakerst i planen. Disse er betydningsfulle for at den enkelte elev skal få 

den kompetansen og de ferdighetene den trenger for å møte morgendagens utfordringer, og ved at de ligger 

som vedlegg kan den enkelte voksen selv innhente mer kompetanse der de selv opplever det som nødvendig. 

Fokusområdene som er: skriftspråklig støtte, emosjonell faktor og motivasjon, lese- og skriveutvikling. 

Grunnlag for all undervisning som klasseledelse og god læringsmiljø vil ikke være en del av denne planen, 

da den er avgrenset til lese- og skriveopplæringen.  
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Språktreet  

 

Hovedkomponentene i språket; form, innhold- og bruk kan illustreres gjennom «språktreet» til James Law 

(Ottem, Platou, Sæverud, & Forseth, 2012). De ulike delene henger sammen og påvirker hverandre 

dynamisk.  

 

Treets røtter symboliserer underliggende evner og ferdigheter som kognitive forutsetninger, minnet, 

oppmerksomhets- og lytteferdigheter, motivasjon og hørsel.  

Treets stamme er selve språkforståelsen – også kalt språkets formside. For å danne mening i det som blir 

sagt er det en rekke ferdigheter som må mestres. Man må forstå hvordan ord settes sammen og bøyes, 

hvordan ord er relatert til hverandre og hvordan ordrekkefølgen setter premisser for betydningen. Den ikke-

verbale forståelsen av språket er vanligvis kontekstavhengig (i motsetning til den verbale)- og således blir 

også forståelsen av kroppsspråk og lignende betydningsfullt for språkforståelsen. Språkets røtter, for 

eksempel den enkeltes minnefunksjon eller oppmerksomhet, kan gjøre det vanskelig for språkforståelsen og 

vi ser at dette henger sammen.  

Treet sine grener symboliserer det ekspressive språket, det den enkelte uttrykker. For å fortelle og formidle, 

må man ha et godt ordforråd og man må beherske både bøyninger og oppbygging av setninger.  

Bladene på treet viser til talen, til artikulasjonen. Tunge og lepper lager språklyder og disse settes sammen 

til meningsfulle ord og setninger. I skolealder utvikles disse ferdighetene ytterligere, slik at barnet kan 

koordinere og forstå språklyder på en stadig mer automatisert 

og flytende måte – også ved mer kompliserte 

lydforbindelser.  

 

Treet som beskrevet over blir også stadig påvirket av sine 

omgivelser. Dette krever at den enkelte må beherske den 

pragmatiske siden ved språket - altså være fleksibel i sine 

språklige ferdigheter. På den måten kan språket tilpasses 

både situasjon og mennesker man kommuniserer med.    
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1. trinn  Alle barn har ulik språklig kompetanse og forutsetninger ved skolestart. Elevene skal støttes i å 

oppdage at språket både har en innholds- og en formside. Dette gjøres i stor utstrekning gjennom ulike 

språkleker og gjennom å møte tale- og skriftspråket i ulike sammenhenger. Veien dit går blant annet 

gjennom fokus på skriveglede via «oppdagende skriving», arbeid med begreper, høytlesing, oppdagelse 

av det alfabetiske prinsipp, dialoger og tekstskaping står i fokus.  

 Mål Kjennetegn på god 

praksis 

Tips til praksis  Hva gjør vi ved 

vansker? 

 

Fonologisk bevissthet 

Lekpreg i 

undervisn/oppg 

Ekstra støtte i timene 

Andre type oppgaver 

Opplevelse av valg 

Små grupper 

Kontakt med hjemmet 

Lese- og skriveglede 

Motivasjon/mestring 

Tiltak knyttet til 

struktur- og 

forutsigbarhet 

Lytte og 

forstå 

Oppnår 

leseinteresse  

 

 

-Høytlesing og 

samtaler om 

språklige virkemidler 

-Daglig språk og 

begrepsstimulering, 

både systematisk 

opplæring og bruk av 

naturlige situasjoner 

-Aktiverer forkunnskaper 

-Ulik bruk av sjangre som 

rim, regler, vitser og gåter 

-Kan lage/tegne et tankekart 

sammen 

-Tid til høytlesing 

Uttrykke 

seg 

muntlig 

Kan uttrykke egne 

behov og følelser 

 

 

Dialog 

Refleksjon over ord 

og hendelser 

 

 

Aktiv bruk av medvirkning 

Ulik bruk av sjangre som rim, 

regler, vitser, gåter og 

fortellinger.  

Drama, teater, rollespill. 

Lese Blir bevisst 

språkets formside 

- Mestrer 

fonologisk analyse 

-Mestrer 

fonologisk syntese 

og kan lese enkle 

ord og setninger 

 

Oppdager det 

alfabetiske 

prinsipp  

- funksjonell 

bokstavforståelse 

- forståelse for 

leseretning 

-Balansert 

metodebruk:  

1: oppdagende 

skriving, tilpassede 

bøker, jevnlig besøk 

på biblioteket og 

høytlesing settes 

barnets lesing inn i en 

meningsfull kontekst 

(analytisk metode). 

 

2: fokus på avkoding, 

arbeidet knyttes til 

lydering og tekniske 

avkodingsferdigheter 

(syntetisk metode) i 

bokstavinnlæringen: 

- innlæring av små og 

store bokstaver 

samtidig 

-Språkleker   

-Helhetslesing 

-Puslehistorier 

-Silhuetter 

-setningspuslespill 

-Høyfrekvente ord (bruke 

ordlister) 

-Vokaler og konsonanter 

-Daglig språk og 

begrepsstimulering, både 

systematisk opplæring  

(gjennom over- og 

underbegreper, assosiasjoner, 

konkreter, synonymer og 

lignende) og bruk av naturlige 

situasjoner. 

-Spill, eks memory 

-Digitale verktøy 

- Arbeid med leseretning og 

lesefinger 

- Lek med bokstaver og ord 

- Ordanalyse og ordsyntese 

Underveisvurdering 

og kartlegging 

 

Ved skolestart: 

Oppstartskartlegging, 

Salto 

 
God leseutvikling 

(Lundberg):  

 Fonologisk 

bevissthet: 5-7 

 Ordavkoding: 

8-9 

 Leseforståelse: 

2-5 

LUS: 10 

 

God skriveutvikling 

(Lundberg):  

-rettskriving: 9 

-setningsbygning: 2 

-funksjonell skriving: 4 

-tekstskaping: 3 

 

Observasjoner og 

dokumentasjon i form 

av skriftlig arbeid ol.  

 

Elevsamtaler 

Begrepskartlegging ved 

behov 

Udir/kartlegging  

 

Skrive Oppnår 

skriveglede og 

motivasjon for 

skriving 

 

Kan skrive enkle 

ord og setninger 

 

Oppdagende 

skriving/jeg-fokus 

 

Modelltekster/eksempeltekster 

-Skrivestrimler 

-Tastatur og digitale verktøy 

-Ulik bruk av sjangre som 

eventyr, fakta, fortellinger.  

-Ord-i-ord 

-Kan lage/skrive et tankekart 

-Klassebamse med bok 

-Vise frem eget arbeid 

-Tenkeskriving (skriver om et 

gitt ord) 

-Avskrift (i bokstavhus)  
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2. trinn Tale- og skriftspråket utvides med enkle tekster og lesing får en stadig større plass i alle fag. 

Elevene bruker enkle strategier for leseforståelse og utvider fortellerevnen og det arbeides med ulike 

former for «kreativ» skriving med fokus på elevens skriveglede. Det er fortsatt fokus på dialog, samspill 

og begreper. Det er et gryende fokus på leseforståelsesstrategier, først og fremst ulike 

hukommelsesstrategier. I skriveopplæringen er fokuset rettet mot setninger og oppbygging av enkle 

tekster.  

 Mål Kjennetegn på god praksis Tips til praksis  Hva gjør vi ved 

vansker? 

 

Fonologisk 

bevissthet 

Lekpreg i 

undervisn/oppgaver 

Ekstra støtte i timene 

Andre type oppgaver 

Opplevelse av valg 

Små grupper 

Kontakt med 

hjemmet 

Lese- og skriveglede 

Motivasjon 

Mestring 

Tiltak knyttet til 

struktur- og 

forutsigbarhet 

Lytte og 

forstå 

Lærer strategier for å 

styrke lytte- og 

leseforståelsen 

-Aktiverer 

forforståelsen og 

avklare begreper 

-Finner nøkkelord i 

enkle fagtekster 

-Kan svare på 

spørsmål i teksten  

-Kan reflektere over 

innholdet 

Modellering (lærere forklarer 

hvordan elevene skal 

arbeide/tenke og forklarer 

meningen med det) av ulike 

organiseringsstrategier- bla 

BISON, begrepskart, tankekart 

og sammendrag. 

 

Daglig språk- og 

begrepsstimulering 

 

Dialog og ulike former 

for arbeid med flere 

sjangre; eventyr, rim 

og regler. 

 

Sette av tid til 

høytlesing 

 

Uttrykke 

seg 

muntlig 

Kan delta i samtale om 

innholdet i en tekst 

 

Kan fortelle om egne 

opplevelser 

Legge til rette for samtaler og 

undring 

 

Tilrettelegging for dialog, 

samtaler, læringsdialog, 

samarbeid, fremføring. 

Ulike former for 

tekstfremføring; 

drama, teater, 

rollespill, sang, rim og 

regler. 

Lese Vekke elevenes 

leselyst 

 

Videreutvikler språklig 

bevissthet og etablerer  

-fonologisk avkoding 

-gjenkjenner vokaler, 

konsonanter og 

diftonger 

 

Har automatisert en 

del ordbilder.  

Vi jobber fortsatt etter 

balansert metodebruk; 

gjennom både fokus på at 

lesing skal settes inn i en 

meningsfull kontekst for 

barnet gjennom at lesing og 

skriving skal oppleves 

funksjonelt, være jeg-forankret 

og i stor grad oppleves ”fritt” 

og kreativ (analytisk metode). 

I tillegg til fokus på avkoding 

og rettskriving (syntetisk 

metode).   

-Språkleker 

-Arbeid med 

rettskrivingsregler 

knyttet til blant annet 

diftonger og o/å.  

-Bevissthet rundt 

lydlike ord.  

-Rikelig tilgang på 

tilpassede bøker og 

jevnlig besøk på 

biblioteket. 

-Arbeide med stavelser 

slik at eleven kan dele 

opp to- og 

trestavelsesord ved å 

peke/prikke på vokaler 

og sette delestreker.  

-Leser med lesefinger 

-Ulike former for 

lesing (høyt-, kor-, 

par-, egen-, veiledet-, 

repetert-) 

-Helhetslesing 

-Puslehistorier 

-setningspuslespill 

-Bokstavbrikker 

-Ord-i-ord 

-Siluetter 

-Orddiktat 

Underveis-

vurdering og 

kartlegging 

 

God leseutvikling 

(Lundberg):  

Fonologisk 

bevissthet: 7-10 

Ordavkoding: 8-9 

Leseforståelse: 2-5 

 

God skriveutvikling 

(Lundberg):  

Rettskriving: 11-12 

Setningsbygning: 4 

Funksjonell skriving: 

8-9 

Tekstskaping: 5 

Interesse og 

motivasjon: 3 

 

LUS: 12 

 

Observasjoner og 

dokumentasjon i 

form av skriftlig 

arbeid ol.  

 

Elevsamtaler 



7 
Lese- og skriveplan for Berg skole, utarbeidet av Karine Bekkely (2016). Oppdatert 8.12.17 

-Nonord-oppg/diktat  

-Høyfrekvente ord 

(bruke ordlister) 

-Ordfamilier (adjektiv, 

synonymer og 

bindeord som da,  

og, men, eller og så.  

-Ordanalyse 

(lydrette/ikke-lydrette 

ord) 

-Sammensatte ord 

-Daglig språk og 

begrepsstimulering, 

både systematisk 

opplæring  (gjennom 

over- og 

underbegreper, 

assosiasjoner, 

konkreter, synonymer 

og lignende) og bruk 

av naturlige 

situasjoner. 

-Spill (eks 

memory/huskesnu) og 

grubliser (som hvilket 

ord er borte etc). 

-Digitale verktøy 

Begrepskartlegging 

ved behov 

 

Udir/kartlegging  

 

Skrive Kan skrive enkle 

fortellende- og 

skjønnlitterære tekster  

 

Kan skrive enkle 

fagtekster 

 

 

 

Kreative oppgaver med fokus 

på variasjon, humor og 

fleksibilitet i oppgaveløsingen. 

  

Modelltekster/eksempeltekster 

- med særlig fokus på å 

presentere egne 

erfaringer og kjent 

fagstoff, samt tekster 

med innledning, 

hoveddel og 

avslutning.  

 

-Regnefortellinger 

- forskningsrapport 

-Skriver 

oppsummeringer og 

sammendrag 

-Skrivestrimler  

-Klassebamse med bok 

-Tenkeskriving 

-Vise frem eget arbeid 

-Skrive i bokstavhus 

-Stavskrift 

-Tastatur og digitale 

verktøy 

-Skriver egne bøker, 

fellesbøker, 

bokanmeldelser, 

skriver deler av en 

fortelling, fortsettelse 

av en fortelling, avis, 

veggavis og lignende.  

-Kjenner til ulike 

sjangre og skriver 

enkle utgaver av disse: 

- dikt/rim 

- eventyr 

- bokanmeldelse 

- oppsummering 

- fortelling  

- faktatekst 
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3. trinn Avkodingsferdighetene står fortsatt i sentrum, men nå er fokus på nøyaktig lesing slik at eleven 

blir en sikker leser. Sikkerhet går foran fart! Samtidig begynnes det å arbeide mot organiseringsstrategier 

for å oppnå leseforståelse. Lærerens modellering er i fokus: læreren tenker høyt, forklarer, fører dialog om 

tekst/innhold/tolkninger og mulige strategier. Fortsatt er det fokus på fonologisk lesestrategi slik at eleven 

kan lese ukjente ord og få med seg alle lydene, men gradvis økes fokuset på ortografisk lesestrategi. Der 

eleven leser flere og flere ord som ordbilder og klarer å hente opp ortografiske representasjoner knyttet til 

ordet ved skriving. I skriveopplæringen økes fokuset forsiktig mot både ulike formål med skrivingen og 

ulike skrivehandlinger. Alle skrivehandlingene i Skrivehjulet (vedlegg 5) er på tilpasset nivå 

betydningsfulle og opplæringen rundt ulike sjangre på dette trinnet sentreres rundt disse. Likevel kan 

hovedfokuset på dette trinnet med fordel rettes mot skrivehandlingen å beskrive.   

 Mål Kjennetegn på god 

praksis 

Tips til praksis  Hva gjør vi ved vansker? 

 

Lekpreget undervisn/oppg 

Ekstra støtte i timene 

Andre type oppgaver 

Opplevelse av valg 

Små grupper 

Lese- og skriveglede 

Motivasjon/mestring 

Tiltak knyttet til struktur- og 

forutsigbarhet 

Avkoding og sikkerhet 

Tilpasset lekser med fokus 

på lesing 

Samarbeid med hjemmet 

Lytte og 

forstå 

Skriver 

nøkkelord og 

tankekart fra 

en tekst 

 

Ved hjelp av 

modellering 

kan eleven 

aktivere 

forkunnskaper 

 

 

Modellering (lærere 

forklarer hvordan 

elevene skal 

arbeide/tenke og 

forklarer meningen 

med det) av ulike 

organiseringsstrategier

- bla BISON, 

venndiagram, 

begrepskart, tankekart  

eller sammendrag.  

 

Leser med ulike 

formål og med ulik 

oppmerksomhet mot 

teksten.  

 

Daglig språk- og 

begrepsstimulering 

Ulike tekster som analyseres 

ved hjelp av verktøy de har lært 

(lese selv, høytlesing, digital 

tavle, filmsnutter) 

 
Skrive egne spørsmål til tekst. 

Fokus på spørresetning og hva 

som gjør at man må tenke selv 

 

Læreren har fokus på 

problemløsning fremfor 

faktalæring (fokus på hvordan 

de lærer fremfor hva de lærer). 

Dette stiller store krav til 

læreverket, men det kan være 

nyttig for læreren å forsøke å 

tilrettelegge for dette da det har 

stor betydning for elevenes 

læring. 

Uttrykke 

seg 

muntlig 

Samhandle 

med andre i 

lek og samtale 

og ved bruk av 

læringspartner 

 

-Legge til rette for 

samtaler og undring 

-Sette av tid til 

høytlesing. 

-Tilrettelegging for 

dialog, samtaler, 

læringsdialog, 

samarbeid, fremføring 

– knyttet til ulike 

sjangre og ulike språk. 

-Drama, teater, rollespill og 

ulike former for fremføring.  

Lese Lese tekster på 

papir og 

skjerm 

(tilpasset sitt 

nivå) med flyt, 

sikkerhet og 

forståelse. 

 

Vi jobber fortsatt etter 

balansert metodebruk; 

gjennom både fokus 

på at lesing skal settes 

inn i en meningsfull 

kontekst for barnet 

gjennom at lesing og 

skriving skal oppleves 

funksjonelt, være jeg-

forankret og i stor 

grad oppleves ”fritt” 

-Lesefinger 

-Kjenne til regler for 

stavelsesinndeling 

-Ulike former for lesing (høyt-, 

kor-, par-, egen-, veiledet-, 

repetert-) 

-Helhetslesing 

-Silhuetter 

-Ordanalyse 

Underveisvurdering og 

kartlegging 

 

God leseutvikling 

(Lundberg):  

 Fonologisk 

bevissthet: 10 

 Ordavkoding: 12 

 Leseforståelse: 10-

11 
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og kreativ (analytisk 

metode) og gjennom 

fokus på avkoding og 

ulike 

ortografiske/tekniske 

mønstre (syntetisk 

metode).  

 

Tilgang på et 

mangfold av tekster 

 

Modellering av lesing 

og oppfølging av 

eleven slik at de får 

med seg alle endinger 

og lignende ved 

lesing.  

- eleven leser 

om igjen 

-Daglig språk- og 

begrepsstimulering, systematisk 

og i naturlige situasjoner.  

-Bokuke 

-Lesekvart/daglig stillelesing 

-Leselogg 

-Ordfamilier (verg, substantiv, 

adjektiv og pronomen, 

synonymer, antonymer, samt 

flere småord) 

-Arbeid med rettskrivingsregler 

knyttet til blant annet dobbelt 

konsonanter og stumme 

bokstaver.  

-Bevissthet rundt lydlike ord.  

-Nonord-oppg/diktat 

-Høyfrekvente ord (ordlister) 

-Spill (eks memory/huskesnu) 

og grubliser (som hvilket ord er 

borte etc). 

-Digitale verktøy 

 Leseflyt: 6 

 Leseinteresse: 7  

 

LUS: 14 

 

God skriveutvikling 

(Lundberg):  

 Rettskriving: 15 

 Setningsbygning: 11 

 Funksjonell 

skriving: 15 

 Tekstskaping: 7 

 Interesse og 

motivasjon: 6 

 

Observasjoner og 

dokumentasjon i form av 

skriftlig arbeid ol.  

 

Carlsten 

Elevsamtaler 

Begrepskartlegging ved 

behov 

Udir/kartlegging  

 

Skrive Skrive tekster 

med tydelig 

innledning, 

hoveddel og 

avslutning.  

 

Ha innslag av 

språklige 

virkemidler 

som 

synonymer, 

dialog eller 

spørresetn. 

 

 

 

Eleven får en gryende 

forståelse for at 

skriving er en prosess 

knyttet til å skrive 

«om igjen». 

 

Modelltekster og 

eksempeltekster 

-med særlig fokus på å 

presentere egne 

erfaringer og kjent 

fagstoff, samt tekster 

med innledning, 

hoveddel og 

avslutning.  

 

Arbeid med ortografi 

-Regnefortellinger 

-Skriver oppsummeringer og 

sammendrag 

-Skrivestrimler 

-Stavskrift 

-Tastatur og digitale verktøy 

-Skriver egne bøker, 

fellesbøker, skriver deler av en 

fortelling, fortsettelse av en 

fortelling, avis, veggavis og 

lignende.  

-Arbeid med ulike 

høyfrekvente ortografiske 

mønstre som morfemer, ikke-

lydrette ord, forstavelser, 

endinger og stavelser gjennom 

blant annet 

- ord-i-ord 

- sammensatte ord 

- ordkjeder 

- lærer regler for 

oppdeling i stavelser  

-Kjenner til ulike sjangre og 

skriver enkle (mer utfyllende 

enn tidligere) av disse: 

- dikt/rim 

- gåter/vitser 

- tegneserier/replikker 

- eventyr 

- bokanmeldelse 

- oppsummering 

- fortelling  

- brev/reisebrev 

- forskningsrapport 
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4. trinn Elevens siste år for den begynnende lese- og skriveopplæringen. Fokuset på avkoding avtar noe, 

men det vil fortsatt være viktig å ha fokus på fonologisk lesestrategi slik at denne er sikker hos elevene. 

Fortsatt er lesefokuset ”sikkerhet foran fart”. Samtidig øker fokuset på elevens leseforståelse. Vi har fokus 

på ulike organiseringsstrategier (ordne informasjon i teksten, eks gjennom bison-blikk, tankekart og 

sammendrag) for å oppnå leseforståelse. Lærerens modellering (forklare hvordan elevene skal 

tenke/arbeide og forklare meningen med denne måten) er i fokus: læreren tenker høyt, forklarer, fører 

dialog om tekst/innhold/tolkninger og mulige strategier. Alle skrivehandlingene i Skrivehjulet (se vedlegg 

5) er på tilpasset nivå betydningsfulle og opplæringen rundt ulike sjangre på dette trinnet sentreres rundt 

disse. Likevel kan hovedfokuset på dette trinnet med fordel rettes mot skrivehandlingen å samhandle. 

 Mål Kjennetegn på god 

praksis 

Tips til praksis  Hva gjør vi ved vansker? 

 

 

Ekstra støtte i timene 

Andre type oppgaver 

Opplevelse av valg 

Små grupper 

Kontakt med hjemmet 

Lese- og skriveglede 

Motivasjon/mestring 

Tiltak knyttet til struktur- og 

forutsigbarhet 

Avkoding og sikkerhet 

Tilpasset lekser med fokus 

på lesing 

Små grupper  

Samarbeid med hjemmet 

 

Lytte og 

forstå 

Leser for å 

forstå og tilegne 

seg kunnskap.  

 

Tolker og 

vurderer 

innholdet i ulike 

tekster 

 

 

 

Modellerer ulike 

lesestrategier før- 

under- og etter 

lesing. Eks:  

-Før: BISON, VØL, 

Superblikk 

-Underveis: stikkord, 

nøkkelord, stille 

spørsmål.  

-Etter: 

oppsummering, 

læringssamtale, 

tankekart, 

kolonnenotat, 

tenkeskriving.  

Arbeid med enkle tabeller, 

diagrammer, statistikker, 

bruksanvisninger, reklame og 

oppskrifter.  

-Stille spørsmål til teksten 

-Læreren har fokus på 

problemløsning fremfor 

faktalæring (fokus på hvordan 

de lærer fremfor hva de lærer). 

Dette stiller store krav til 

læreverket, men det kan være 

nyttig for læreren å forsøke å 

tilrettelegge for dette da det har 

stor betydning for elevenes 

læring.  

Uttrykke 

seg 

muntlig 

Kan uttrykke 

egne meninger  

 

Fortelle hva som 

er formålet med 

lesing av en 

bestemt tekst 

 

Gjenfortelle kort 

hovedtema og 

innhold fra en 

tekst 

 

 

 

Legge til rette for 

samtaler og undring 

-Sette av tid til 

høytlesing 

-Tilrettelegging for 

dialog, samtaler, 

læringsdialog, 

samarbeid og 

fremføring for å 

diskutere, beskrive, 

reflektere, tolke og 

evaluere tekst og 

innhold– knyttet til 

ulike sjangre og 

ulike språk. 

-Drama, teater, rollespill og 

ulike former for fremføring. 

Lese Har leseglede og 

motivasjon for 

lesing 

 

Lese tekster på 

papir og skjerm 

(tilpasset sitt 

nivå) med flyt, 

sikkerhet, 

sammenheng, 

Vi jobber fortsatt 

etter balansert 

metodebruk; 

gjennom både fokus 

på at lesing skal 

settes inn i en 

meningsfull kontekst 

for barnet gjennom 

at lesing og skriving 

skal oppleves 

funksjonelt, være 

Tilgang på et mangfold av 

tekster 

-Arbeid med 

rettskrivingsregler knyttet til 

konsonantforbindelser som for 

eksempel skj/kj/ki/. 

-Modellering av lesing og 

oppfølging av eleven slik at de 

får med seg alle endinger og 

lignende ved lesing. 

Underveisvurdering og 

kartlegging 

God leseutvikling 

(Lundberg): 

 Fonologisk 

bevissthet: 11 

 Ordavkoding: 13 

 Leseforståelse:16-17 

 Leseflyt: 7-8 

 Leseinteresse: 11-12 
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forståelse og 

utholdenhet.  

 

 

 

jeg-forankret og i 

stor grad 

oppleves ”fritt” og 

kreativ (analytisk 

metode). I tillegg 

arbeider vi med 

fokus på avkoding 

(også fonologisk 

lesestrategi gjennom 

å lese nonord) og 

ulike 

ortografiske/tekniske 

mønstre (syntetisk 

metode). 

  

 

-Kjenne til regler for 

stavelsesinndeling 

-Ulike former for lesing (høyt-, 

kor-, par-, egen-, veiledet-, 

repetert-) 

-Helhetslesing 

-Daglig språk- og 

begrepsstimulering, 

systematisk og i naturlige 

situasjoner.  

-Bokuke 

-Lesekvart/daglig stillelesing 

-Leselogg 

-Arbeid med- og modellering 

av å skumlese, søkelese, lese 

grundig.  

-Høyfrekvente ord (ordlister) 

-Spill (eks memory/Huskesnu) 

og grubliser (som hvilket ord 

er borte etc). 

-Digitale verktøy 

 

LUS: 15 

 

God skriveutvikling 

(Lundberg):  

 Rettskriving: 18 

 Setningsbygning: 14 

 Funksjonell 

skriving: 20-21 

 Tekstskaping: 10-11 

 Interesse og 

motivasjon:8 

 

Observasjoner og 

dokumentasjon i form av 

skriftlig arbeid ol.  

 

Elevsamtaler 

Carlsten 

 

Begrepskartlegging ved 

behov 

 

Udir/kartlegging 

Skrive Har ulike 

strategier for 

staving av ord, 

blant annet 

lydering/regler. 

 

Uttrykker 

følelser, 

stemninger og 

egen mening i 

tekst 

 

Skrive tekster 

med tydelig 

struktur etter for 

eksempel 

hendelsesforløp 

eller innholds-

momenter, samt 

andre sjangre 

som dikt, brev 

og faktapreget 

tekst.   

 

Bruke bindeord 

som også, fordi, 

når, med, for, 

da, i tillegg, en 

annen ting.  

 

 

 

 

Arbeid med 

ortografi 

 

Eleven har en 

forståelse for at 

skriving er en 

prosess knyttet til å 

skrive «om igjen». 

-Modellering (lærere 

forklarer hvordan 

elevene skal 

arbeide/tenke og 

forklarer meningen 

med det) 

 

-Modell- og eksempeltekster  

-Regnefortellinger 

-Skriver oppsummeringer og 

sammendrag 

-Skrive spørsmål til en tekst.  

-Skrivestrimler 

-Funksjonell/sammenhengende 

håndskrift  

-Tastatur og digitale verktøy 

-Skriver bøker, fellesbøker, 

bokanmeldelser, deler av en 

fortelling, fortsette en 

fortelling, avis, veggavis etc.  

-Ordfamilier (verb, substantiv, 

adjektiv, pronomen, småord, 

synonymer, antonymer) og 

fokus på bøyninger. 

-Arbeid med 

rettskrivingsregler knyttet til 

komma og enkelt- og dobbelt 

konsonanter.  

-Nonord-oppgaver/diktat 

-Arbeid videre med ulike 

høyfrekvente ortografiske 

mønstre som morfemer, ikke-

lydrette ord, forstavelser, 

endinger og stavelser gjennom 

blant annet: 

- ord-i-ord 

- sammensatte ord 

- ordkjeder 

-Uttrykker jeg-forankrede 

setninger på ulike språk.  

-Kjenner til ulike sjangre og 

skriver selvstendig og mer 

utfyllende enn tidligere – samt 

nye: 
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- dikt/rim 

- gåter/vitser 

- tegneserier/replikker 

- eventyr 

- bokanmeldelse 

- oppsummering 

- fortelling  

- brev/reisebrev 

- intervju 

- forskningsrapport 

- faktatekst 

- manus 
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5. trinn Den videre lese- og skriveopplæringen. Eleven leser for å lære og har nå gode og automatiserte 

ordavkodingsferdigheter. Det betyr ikke at arbeid med lesestrategiene fra begynneropplæringen er helt 

borte, for disse må fortsatt holdes ved like. Fokuset flyttes i større grad mot ulike tekstsjangre og 

tekststruktur, da kunnskap om hvordan tekster er bygd opp gir bedre forståelse av teksten og hvordan vi 

skal lese og forstå. Fokuset er samtidig i stor grad rettet mot bruk av ulike former for 

leseforståelsesstrategier for å øke leseforståelsen. Først og fremst organiserings- og 

elaboreringsstrategiene (ulike måter å bearbeide, utdype og berike informasjon på i lys av det leseren vet 

fra før) som gir dybdelæring. Lærerens modellering er av stor betydning: læreren tenker høyt, forklarer, 

fører dialog om tekst/innhold/tolkninger og mulige strategier. Alle skrivehandlingene i Skrivehjulet 

(vedlegg 5) er på tilpasset nivå betydningsfulle og opplæringen rundt ulike sjangre på dette trinnet 

sentreres rundt disse. Likevel kan hovedfokuset på dette trinnet med fordel rettes mot skrivehandlingen å 

overtale.   

 Mål Kjennetegn på god 

praksis 

Tips til praksis  Hva gjør vi ved 

vansker? 

 

Ekstra støtte i 

timene 

 

Andre type 

oppgaver 

 

Opplevelse av valg 

 

Små grupper 

 

Samarbeid med 

hjemmet 

 

Lese- og 

skriveglede 

 

Motivasjon  

 

Mestring  

 

Tiltak knyttet til 

struktur- og 

forutsigbarhet 

 

Avkoding og 

sikkerhet 

 

Tilpasset lekser 

med fokus på 

lesing 

 

Lytte og 

forstå 

Selvstendig bruk av 

ulike 

organiseringsstrategier 

for å oppnå 

leseforståelse.  

 

Kan med støtte stille 

spørsmål til en tekst 

hvor svaret ikke kan 

hentes direkte ut fra 

teksten.  

-Med modellering og 

støtte kan eleven i 

noen grad 

sammenligne 

kunnskap med sin 

forkunnskap om 

temaet.  

 

 

 

Modellerer (lærere 

forklarer hvordan elevene 

skal arbeide/tenke og 

forklarer meningen med 

det) ulike lesestrategier før- 

under- og etter lesing. Eks:  

- Før: bison, vøl, 

superblikk 

- Underveis: 

stikkord, 

nøkkelord, stille 

spørsmål.  

- Etter: 

oppsummering, 

læringssamtale, 

tankekart, 

kolonnenotat, 

tenkeskriving.  

-Leser og arbeider med 

ulike formål og med ulik 

oppmerksomhet mot 

teksten. 

Leser og arbeider med 

ulike formål og med 

ulik oppmerksomhet 

mot teksten. 

-Arbeid med tabeller, 

diagrammer, 

statistikker, 

bruksanvisninger, 

reklame og oppskrifter.  

-Læreren har fokus på 

problemløsning fremfor 

faktalæring (fokus på 

hvordan de lærer 

fremfor hva de lærer). 

Dette stiller store krav 

til læreverket, men det 

kan være nyttig for 

læreren å forsøke å 

tilrettelegge for dette da 

det har stor betydning 

for elevenes læring 

Uttrykke 

seg muntlig 

Kan uttrykke seg på 

vegne av andre. 

 

Gjenforteller en tekst 

ved bruk av nøkkelord 

el.  

 

 

 

Legge til rette for samtaler 

og undring 

-Tilrettelegging for dialog, 

samtaler, læringsdialog, 

samarbeid og fremføring 

for å diskutere, beskrive, 

reflektere, tolke og evaluere 

tekst og innhold– knyttet til 

ulike sjangre og ulike 

språk. 

Fremføring og 

gjenfortelling i små- og 

store grupper.  

 

Sette av tid til 

høytlesing 

 

Lese Selvstendig bruk av 

fonologisk strategi for 

å lese nye ord eller 

korrigere egen lesing. 

 

Vi jobber fortsatt etter 

balansert metodebruk; 

fokus på at eleven skal 

oppleve valgmuligheter 

(eks i valg av tekster/valg 

Tilgang på et mangfold 

av tekster 

 

Ordfamilier (verb, 

substantiv, adjektiv og 

Underveis-

vurdering og 

kartlegging 

 

LUS 16 
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 av deler av tekstene/velge 

selv hvilke ulike deler av 

tekstene som leses) slik at 

elevens arbeidsinnsats og 

motivasjon ivaretas/øker 

(analytisk metode) og 

gjennom fokus på ulike 

ortografiske regler og -

mønstre (syntetisk metode). 

 

Daglig språk- og 

begrepsstimulering, 

systematisk og i naturlige 

situasjoner.  

pronomen, synonymer, 

antonymer, samt andre 

småord) – fokus: 

bøyninger. 

-Bokuke 

-Lesekvart/daglig 

stillelesing 

-Leselogg  

-Skumlese, søkelese, 

lese grundig.  

-Høyfrekvente ord 

(bruke ordlister) 

-Spill  

-Digitale verktøy 

 

Elevsamtaler 

Carlsten 

Nasjonale prøver 

 

Skriveprøven (fra 

skrivesenteret.no) 

Skrive Kan argumentere fra 

ulike synsvinkler 

 

Mestrer staving av 

lydrette og ikke-

lydrette ord, både 

enkle og komplekse og 

har fleksible strategier 

for staving av ord. 

Bruker både lydering, 

regler og visuell 

kontroll.  

 

 

 

Skrive med fokus på ulike 

avsendere- og mottakere. 

 

Arbeid med ortografi 

Kjenner til ulike sjangre 

og skriver (også noe på 

ulike språk) selvstendig 

og mer utfyllende enn 

tidligere, samt nye:  

- dikt/rim 

- gåter/vitser 

- tegneserier/repli

kker 

- eventyr 

- bokanmeldelse 

- oppsummering 

- fortelling  

- brev/reisebrev 

- intervju 

- forskningsrappo

rt 

- faktatekst / 

saktekst 

- manus 

- skildring 
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6. trinn Elevene får en gryende forståelse for at læring og kunnskap på et bestemt fagområde ikke må 

være knyttet til noe stabilt de har lært en gang for alle. De nærmer seg en forståelse for at læring og 

kunnskap er knyttet til noe som er i stadig endring, noe de må konstruere i samarbeid med andre. I lys av 

dette ligger fokuset på tekststruktur, tekstsjanger og leseforståelsesstrategiene organiserings- og 

elaboreringsstrategiene som gir dybdelæring. Lærerens modellering er av stor betydning: læreren tenker 

høyt, forklarer, fører dialog om tekst/innhold/tolkninger og mulige strategier. Alle skrivehandlingene i 

Skrivehjulet (se vedlegg 5) er på tilpasset nivå betydningsfulle og opplæringen rundt ulike sjangre på dette 

trinnet sentreres rundt disse. Likevel kan hovedfokuset på dette trinnet med fordel rettes mot 

skrivehandlingen å reflektere og utforske.  

 Mål Kjennetegn på god 

praksis 

Tips til praksis  Hva gjør vi ved 

vansker? 

 

Ekstra støtte i 

timene 

 

Andre type 

oppgaver 

 

Opplevelse av valg 

 

Små grupper 

 

Samarb med 

hjemmet 

 

Lese- og 

skriveglede 

 

Motivasjon  

 

Mestring  

 

Tiltak knyttet til 

struktur- og 

forutsigbarhet 

 

Avkoding og 

sikkerhet 

 

Tilpasset lekser 

med fokus på lesing 

 

Lytte og 

forstå 

-(*) Kan vurdere 

multiple tekster og 

ulike kilder 

 

Tar i bruk ulike 

elaboreringsstrategier 

med støtte: 

-Eleven kan i økende 

grad sammenligne 

kunnskap med sin 

forkunnskap om 

temaet. 

- Eleven kan 

eksemplifisere 

informasjon fra tekst 

med kunnskap han/hun 

hadde fra før.  

 

 

-(*) Gjøres med et konkret 

tekstmateriale:  

Modellere (lærere forklarer 

hvordan elevene skal 

arbeide/tenke og forklarer 

meningen med det)/direkte 

undervisning i hvordan man 

vurderer og sammenligner 

ulike tekster: 

-Modellere justering av 

forforståelsen ved hjelp av 

ny informasjon  

-Elevene må få forståelse 

for at læring er knyttet til å 

skape ulike fortolkninger. 

Disse er basert på å 

tolke/vurdere ulike 

synspunkter med ulik grad 

av troverdighet.  

-Stor grad av modellering 

av ulike former for 

elaboreringsstrategier (og 

tidligere innlærte 

leseforståelsesstrategier):  

-Sammenligne med 

tidligere informasjon 

-Eksemplifisere 

 

Trekke inn relevant 

(personlig) erfaring 

 

Modellering og arbeid på 

ulike måter med å stoppe 

opp i lesingen for å 

oppklare og forstå  

- har jeg lest riktig? 

- hva betyr ordet? 

- hva handler dette 

om? 

-Støtte til å ta et 

metakognitivt perspektiv på 

egen læring ved å 

Arbeid med tabeller, 

diagrammer, statistikker, 

bruksanvisninger, reklame 

og oppskrifter.  

Bruker oppslagsverk, 

ordbøker, bibliotek og 

digitale verktøy for å skape, 

tolke og/eller reflektere 

ulike typer tekst.  

 

-Læreren har fokus på 

problemløsning fremfor 

faktalæring (fokus på 

hvordan de lærer fremfor 

hva de lærer). Dette stiller 

store krav til læreverket, 

men det kan være nyttig for 

læreren å forsøke å 

tilrettelegge for dette da det 

har stor betydning for 

elevenes læring. 
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kontrollere egen 

leseforståelse, samt 

reflekterer over anvendte 

lesestrategier.  

-Læreren har fokus på 

problemløsning fremfor 

faktalæring (fokus på 

hvordan de lærer fremfor 

hva de lærer). Dette stiller 

store krav til læreverket, 

men det kan være nyttig for 

læreren å forsøke å 

tilrettelegge for dette da det 

har stor betydning for 

elevenes læring. 

-Fokus i opplæringen rettes 

i noe større grad også mot 

kunnskapen eleven sitter 

igjen med etter å ha lest en 

tekst- og mindre mot 

hvordan de kom frem til 

den eller hvordan 

leseforståelsen kan bli 

bedre. 

Uttrykke 

seg 

muntlig 

-Kan ta andres 

perspektiv og delta i 

en debatt. 

-Kan gjøre rede for 

likheter og forskjeller i 

ulike tekster. 

-Forklarer innholdet i 

en tekst.  

-Kan med støtte gi 

uttrykk for tekstens 

struktur i ulike sjangre. 

Tilrettelegge for dialog, 

samtaler, læringsdialog, 

samarbeid og fremføring 

for å diskutere, beskrive, 

reflektere, tolke og evaluere 

tekst og innhold– knyttet til 

ulike sjangre og ulike 

språk. 

 

 

 

Drama, teater, rollespill, 

debatt og andre former for 

fremføring. 

 

Lese Leseglede og 

motivasjon for lesing 

 

Lese tekster på papir 

og skjerm (tilpasset sitt 

nivå) med flyt, 

sikkerhet, 

sammenheng, 

forståelse og 

utholdenhet. 

 

Bruker liten grad av 

energi på avkoding, 

slik at fokuset er på 

forståelse. 

 

 

Vi jobber fortsatt etter 

balansert metodebruk; 

fokus på at eleven skal 

oppleve valgmuligheter 

(eks valg av tekster, deler 

av tekstene eller velge selv 

hvilke ulike deler av 

tekstene de skal lese) slik at 

elevens arbeidsinnsats og 

motivasjon ivaretas/øker 

(analytisk metode) og 

gjennom fokus på ulike 

ortografiske regler og -

mønstre (syntetisk metode). 

 

-Tilgang på et mangfold av 

tekster 

-Daglig språk- og 

begrepsstimulering, 

systematisk og i naturlige 

situasjoner 

Ordfamilier (verb, 

substantiv, adjektiv og 

pronomen, synonymer, 

antonymer, samt andre 

småord) – samt fokus på 

ortografiske mønstre som 

bøyninger.  

-Bokuke 

Lesekvart/daglig 

stillelesing 

-Leselogg 

-Forfatterbesøk 

-Skumlese, søkelese, lese 

grundig.  

-Høyfrekvente ord (bruke 

ordlister) 

-Spill  

-Digitale verktøy 

Underveis-

vurdering og 

kartlegging 

 

Elevsamtaler 

Carlsten 

Osloprøver 

 

LUS: 17 

 

 

Skrive Bruke ulike kilder som 

grunnlag for skriving 

Bruker ulike kilder som 

grunnlag for skriving 

-Eleven kan sammenligne 

ulike tekster 
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Reflekterer over- og 

reviderer eget arbeid 

på bakgrunn av egne 

og andres 

tilbakemeldinger 

 

Eleven bygger opp 

teksten sin med et 

høydepunkt  

 

Eleven kan bygge opp 

en tekst med ulike 

drøftinger og/eller 

sammenligninger.  

 

Mestrer tegnsetting og 

bruk av innlærte 

rettskrivingsregler i 

eget arbeid.  

 

 

 

 

 

Arbeid med ortografi/ 

rettskrivingsregler.  

 

Eleven har en forståelse for 

at skriving er en prosess 

knyttet til å skrive «om 

igjen». 

 

Skrive om en tekst fra en 

sjanger til en annen. 

 

 

-Modelltekster og 

eksempeltekster 

-Ordfamilier 

-Tastatur (og kanskje 

touchmetoden) og digitale 

verktøy 

 

-Kjenner til ulike sjangre 

og skriver (også på ulike 

språk) selvstendig og mer 

utfyllende enn tidligere, 

sjangre som er kjent fra før. 

I tillegg til nye: 

- dikt/rim 

- eventyr 

- gåter/vitser 

- tegneserier og 

replikker 

- bokanmeldelse 

- oppsummering 

- fortelling  

- intervju 

- brev/reisebrev 

- forskningsrapport 

- faktatekst / saktekst 

- manus 

- leserinnlegg 

- avisartikler 

- skildring 

- tale 

- debattinnlegg 

- søknad 
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7. trinn Vi bygger videre på at elevene skal få en forståelse for at læring og kunnskap på et bestemt 

fagområde ikke må være knyttet til noe stabilt de har lært en gang for alle. Vi har fokus på at læring og 

kunnskap er knyttet til noe som er i stadig endring, noe de må konstruere i samarbeid med andre. I lys av dette 

ligger fokuset på tekststruktur og tekstsjanger, samt leseforståelsesstrategier som gir dybdelæring, først og 

fremst elaborerings- og overvåkingsstrategier. Lærerens modellering er av stor betydning: læreren tenker høyt, 

forklarer, fører dialog om tekst/innhold/tolkninger og mulige strategier. Alle skrivehandlingene i Skrivehjulet 

(vedlegg 5) er på tilpasset nivå betydningsfulle og opplæringen rundt ulike sjangre sentreres rundt disse. 

Likevel kan hovedfokuset på dette trinnet med fordel rettes mot skrivehandlingene refleksjon og utforsking.  

 Mål Kjennetegn på god praksis Tips til praksis  Hva gjør vi ved 

vansker? 

 

Ekstra støtte i 

timene 

 

Andre type 

oppgaver 

 

Opplevelse av 

valg 

 

Små grupper 

 

Samarb. med 

hjemmet 

 

Lese- og 

skriveglede 

 

Motivasjon  

 

Mestring  

 

Tiltak knyttet til 

struktur- og 

forutsigbarhet 

 

Avkoding og 

sikkerhet 

 

Tilpasset lekser 

med fokus på 

lesing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytte og 

forstå 

-(*) Kan reflektere 

rundt og vurdere 

multiple tekster og 

kilder, inkludert «kilde 

i kilde» 

-Tar i bruk 

elaboreringsstrategier 

(i noen grad) uten 

støtte: 

-Eleven sammenligner 

kunnskap med sin 

forkunnskap om 

temaet. 

-Eleven kan 

eksemplifisere 

informasjon fra tekst 

med kunnskap han/hun 

hadde fra før. 

-Eleven kan trekke inn 

relevant (personlig) 

erfaring 

-Eleven kan gjøre 

teoretiske beskrivelser 

om til praktiske 

muligheter.   

 

Eleven tar i bruk 

overvåkingsstrategier: 

1)Eleven tar i bruk 

nødvendige strategier 

(eller spør om støtte til 

dette) dersom han/hun 

ikke forstår.  

2)Inntar et 

metakognitivt 

perspektiv på egen 

læring ved å 

kontrollere egen 

leseforståelse og 

reflekterer over 

anvendte 

lesestrategier.  

 

-(*) Modellere (lærere 

forklarer hvordan elevene skal 

arbeide/tenke og forklarer 

meningen med det) hvordan 

man identifiserer informasjon 

som utdyper/nyanserer 

informasjon fra andre tekster, 

samt modellerer hvordan man 

kan skape en helhetlig 

forståelse gjennom å bygge 

bro mellom disse tekstene.  

- Stor grad av modellering av 

ulike former for 

elaboreringsstrategier:  

- Sammenligne med 

tidligere informasjon 

- Trekke inn relevant 

(personlig) erfaring 

- Gjøre teoretiske 

beskrivelser om til 

praktiske muligheter.  

 

Bruker tidligere innlærte 

leseforståelsesstrategier for å 

få overblikk over teksten, 

forstå sammenhenger, tolke og 

problemløsning.  

 

Bruker oppslagsverk, 

ordbøker, bibliotek og digitale 

verktøy for å skape, tolke 

og/eller reflektere ulike typer 

tekst.  

 

Modellering og arbeid på ulike 

måter med å stoppe opp i 

lesingen for å oppklare og 

forstå  

- har jeg lest riktig? 

- hva betyr ordet? 

- hva handler dette om? 

Arbeid med tabeller, 

diagrammer, statistikker, 

bruksanvisninger, reklame og 

oppskrifter.  

 

Læreren har fokus på 

problemløsning fremfor 

faktalæring (fokus på 

hvordan de lærer fremfor hva 

de lærer). Dette stiller store 

krav til læreverket, men det 

kan være nyttig for læreren å 

forsøke å tilrettelegge for 

dette da det har stor 

betydning for elevenes 

læring. 

 

Fokus i opplæringen rettes 

også i større grad mot 

kunnskapen eleven sitter 

igjen med etter å ha lest en 

tekst og mindre mot hvordan 

de kom frem til den eller 

hvordan leseforståelsen kan 

bli bedre. 
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Kan ”lese mellom 

linjene” og hente ut 

informasjon som ikke 

er eksplisitt. 

 

 

 

Uttrykke 

seg 

muntlig 

Kan argumentere og 

reflektere rundt ulike 

synspunkt knyttet til et 

bestemt tema. 

 

Formulerer avsenders 

mening og budskap 

Tilrettelegge for dialog, 

samtaler, læringsdialog, 

samarbeid og fremføring for å 

diskutere, beskrive, reflektere, 

tolke- og evaluere tekst og 

innhold, knyttet til ulike 

sjangre og ulike språk 

Drama, teater og rollespill 

Lese Leseglede/motivasjon 

for lesing 

 

Lese tekster på papir 

og skjerm (tilpasset sitt 

nivå) med flyt, 

sikkerhet, 

sammenheng, 

forståelse og 

utholdenhet. 

 

Bruker liten grad av 

energi på avkoding, 

slik at fokuset er på 

forståelse. Kan se 

sammenhenger i 

teksten og skille 

mellom vesentlig og 

uvesentlig.  

 

Leser skildringer med 

interesse, reflekterer 

over dem og 

sammenligner med 

egne erfaringer eller 

annen litteratur. Kan 

også håndtere 

parallelle løp i 

fortellingen.   

Vi jobber fortsatt etter 

balansert metodebruk; fokus 

på at eleven skal oppleve 

valgmuligheter (eks i valg av 

tekster, valg av deler av 

tekstene eller velge selv hvilke 

ulike deler av tekstene de skal 

lese) slik at elevens 

arbeidsinnsats og motivasjon 

ivaretas/øker (analytisk 

metode) og gjennom fokus på 

ulike ortografiske regler og -

mønstre (syntetisk metode). 

  

Tilgang på et mangfold av 

tekster. 

 

-Ordfamilier (verb, 

substantiv, adjektiv og 

pronomen, synonymer, 

antonymer, samt andre 

småord) – samt fokus på 

ortografiske mønstre som 

bøyninger. 

-Daglig språk- og 

begrepsstimulering, 

systematisk og i naturlige 

situasjoner.  

-Bokuke 

-Lesekvart/daglig stillelesing. 

-Skumlese, søkelese, lese 

grundig.  

-Finner fakta fra ulike 

tekster.  

-Høyfrekvente ord (bruke 

ordlister) 

-Spill 

-Digitale verktøy 

Underveis-

vurdering og 

kartlegging 

 

Elevsamtaler 

Carlsten 

 

LUS: 18A/18B 

 

Osloprøver 

 

 

Skrive Mestrer selvstendig 

skriving av ulike 

sjangre.  

-Bygger opp teksten 

sin med et høydepunkt 

og en avslutning som 

peker tilbake på 

innledningen. 

 

-Varierende ordvalg 

og setningsoppbygging 

i teksten:  

-Bindeord som hvis, 

dessuten, derimot, 

uansett, når det 

gjelder. 

-Bruker relevante og 

presise ord og 

Arbeid med ortografi/ 

rettskrivingsregler.  

 

-Eleven har en forståelse for at 

skriving er en prosess knyttet 

til å skrive «om igjen». 

-Skrive om en tekst fra en 

sjanger til en annen. 

-Modellering 

- Gjør om «samme 

tekst» fra- og til ulike 

sjangre 

- Fokus på tekster som 

bygger opp mot et 

høydepunkt og der 

avslutningen viser 

tilbake til 

innledningen. 

-Tastatur  (touchmetoden) og 

digitale verktøy 

- Personlig og funksjonell 

håndskrift 

-Kjenner til ulike sjangre og 

skriver (på ulike språk) 

selvstendig og mer 

utfyllende, sjangre som er 

kjent fra før. Samt nye: 

- dikt/rim 

- gåter/vitser 

- tegneserier og 

replikker 

- eventyr 

- bokanmeldelse 

- oppsummering 

- fortelling  

- brev/reisebrev 
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begreper, samt bruk av 

synonymer.  

Språklige virkemidler 

som ironi, 

overdrivelser, 

sammenligninger og 

humor.  

-Modelltekster og 

eksempeltekster 

Fokus på tekster som bygger 

opp mot et høydepunkt og der 

avslutningen viser tilbake til 

innledningen. 

- intervju 

- forskningsrapport 

- faktatekst /saktekst 

- manus 

- leserinnlegg 

- avisinnlegg 

- debattinnlegg 

- skildring 

- tale 

- artikkel 

- søknad 
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VEDLEGG 1:  

SKRIFTSPRÅKLIG STØTTE 

Utvikling av talespråket går nærmest av seg selv for mange barn, mens utvikling av skriftspråklig kompetanse i større 

grad krever en bevissthet om språket som system. Selv tilegnelsen til det alfabetiske prinsipp (at hver bokstav har en 

tilhørende språklyd, et fonem) stiller krav om at barnet skal reflektere over språklige forhold (intensiv språkopplæring-

bok s 36). Når dette er sagt er det betydelige variasjoner i hvilken grad barn har behov for ytre hjelp ved tilegnelsen av 

grunnleggende ordavkodingsferdigheter. For noen barn går dette av seg selv, andre trenger mye og systematisk støtte. 

Både i skole og hjem. For disse barna vil det være svært betydningsfullt å tidlig jobbe med forebyggende tiltak, som 

språklig bevisstgjørende leker og eksperimenterende- og oppdagende skriving.  

For barn som av ulike grunner har en sårbarhet i forhold til lese- og skrivevansker, vil det være avgjørende å ha en 

systematisk lese- og skriveopplæring som sikrer god balanse mellom fonembaserte- og meningssøkende lesestrategier. 

Opplæringen bør være strategiorientert, styrke barnas metakognitive ferdigheter og sikre god leseforståelse (Hagtvet, 

2015). Det vil således være betydningsfullt at opplæringen bygger opp barns grunnleggende fonologiske 

ordavkodingsferdigheter gjennom å utnytte drivkraften i det dialogiske læringsmiljøet og samspillet mellom elev og 

lærer. I lys av dette vil det også være avgjørende at opplæringen er fleksibel og tar utgangspunkt i barns motivasjon - 

altså vektlegger barnas interesser og forventning om mestring. Disse elementene i lese- og skriveopplæringen vil 

beskrives nærmere, men først vil vi se nærmere på hvordan de voksne kan- og bør støtte barna i læring og utvikling.  

 

Vygotsky (2001) beskrev støtten som deltakerne kan ta i bruk for å fremme læring som mediering. Forskning peker på 

medieringens effekt på barns skriveutvikling og viser at den voksnes støtte kan forsterke barnets utbytte av 

oppdagelsen av skrift og skriftspråket. Mediering er altså av stor betydning for barns vei inn til skrivekompetanse 

(Aram, Abiri, & Elad, 2013; Aram & Levin, 2001). 

Clay (1975) er av de som peker på at barns oppdagelse av skriftspråket må sees i sammenheng med den voksnes 

støtte. Hun vektlegger i læringsprosessen til barna, deres samtaler med det hun omtalte som betydningsfulle voksne. 

Hun ser på skrift og skriftspråks utvikling hos engelske barn i alderen 4,5-7 år og viser til at det er mange og store 

ulikhetene hva gjelder barns ferdigheter og kunnskap på dette området. Gjennom ulike eksempler viser hun hvordan 

den voksne må tilpasse og justere sin støtte og sine tilbakemeldinger underveis. I denne tilpasningen er det av 

betydning at den voksne innehar kunnskap om generell skriveutvikling og barnets utviklingsnivå. Den voksne må hele 

tiden søke å forstå hva barnet ønsker og uttrykke, slik at det enkelte barn får tilpasset støtte og læring skjer. Clay 

(1975) viser til at det ikke er én beskrivelse av skriveutviklingen som passer til alle barn. Gjennom å vise til mange og 

ulike trekk- og uttrykk ved barns skriving og skriveutvikling, gir hun eksempler på mulige tolkninger – og 

feiltolkninger av disse. Hun modellerer en ferdighet og ønsker å gi de voksne observasjons- og analyseferdigheter som 

gir en bedre forståelse av barnets skriveprosess. Gjennom dette kan de få den kompetansen de trenger for å tilpasse 

både spørsmål og tilbakemeldinger, slik at den voksne ivaretar utvikling og læring hos det enkelte barn (Clay, 1975).  

Den enkeltes utvikling og læring er også knyttet til at skrivingen er jeg-forankret og at barnet på egne premisser, får 

eksperimentere med språk på ulike måter (Hagtvet, 2004). Hagtvet (2004) viser til det hun omtaler som pedagogiske- 
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og forskningsmessige sammenhenger i Norge og Sverige. Gjennom å bruke observasjonsmetoden ”tegn et bilde” 

peker hun på ulike sider ved den voksnes mediering. I denne aktiviteten kan den voksne vurdere barnas 

skriveutvikling gjennom barnets deltakelse i en strukturert tegne-, skrive- og lesesituasjon. Slike systematiske 

observasjoner av barnets skriftspråklige kompetanse over tid, kan gi nyttig informasjon til den voksne. Både i forhold 

til den støtten som barnet kan trenge på sitt utviklingsnivå, men også informasjon for den voksne knyttet til den støtten 

det enkelte barnet drar nytte av. Hagtvet (2004) fremhever samtidig betydningen av den personlige samtalen med 

barnet knyttet til ”tegn-et-bilde” sekvensen. Hun viser til at den voksne med en systematisk observasjon av barnet, får 

en innsikt knyttet til det enkelte barn som ikke bare støtter barnets skriftspråklig utvikling. Men også gir den voksne 

en kontakt med barnet som bekrefter det og videre fremmer barnets emosjonell og sosial kompetanse. Den voksne er 

betydningsfull i barnets læring og det finnes ulike kjennetegn på den støtten den voksne gir. Et av disse er samtalen 

mellom den voksne og barnet og jeg vil se nærmere på dialogens betydning i relasjonen mellom barnet og den voksne.  

 

Rogoff (1990) bruker begrepet veiledet støtte (guided participation) i det hun beskriver det Jerome Bruner og hans 

kollegaer i 1976 omtalte som ”scaffolding”. Støtten foregår i en vekselvirkende kommunikasjon mellom den voksne 

og barnet. Støtten anses ikke som instruksjon, men som en selvfølgelig del av kommunikasjonens felles- og aktive 

oppmerksomhet (Rogoff, 1990). Rogoff (1990) hevder at støtten ofte finner sted i aktiviteter og oppgaver med delt 

problemløsning og viser til følgende kjennetegn: 1) vekke barnets interesse, 2) forenkle oppgaven eller aktiviteten slik 

at mestring er oppnåelig for barnet, 3) holde barnet på sporet hvis barnet ”står fast”, 4) synliggjøre løsningen og løse 

den sammen med barnet (gjerne gjennom imitasjon/kopiering). Samtidig i denne prosessen har den voksne kontroll 

over barnets frustrasjon (5)– og på den måten vektlegges også den emosjonelle siden ved læring i disse. Et siste punkt 

(6) er knyttet til å vise barnet en ideell utførelse av oppgaven.  

Underveis i medieringsprosessen vil rollene til både barnet og den voksne forandres, ettersom mestring oppnås og 

læring og utvikling skjer hos barnet. Dette innebærer at den voksne både må ha kunnskap om barnets aktuelle 

ferdighetsnivå, samt hvordan den enkelte oppgaven kan løses (Hagtvet, 2012). Den voksne må således ha en 

sensitivitet for adekvat støtte og overføring av ansvar til barnet. Sensitivitet i relasjonene og kommunikasjonen med 

barnet er av betydning, fordi den voksne da kan nyttiggjøre seg de stadige tilbakemeldingene som barnet gir om sine 

ferdigheter. På den måten kan den voksne også tilrettelegge støtte slik at barnet unngår å gjøre nevneverdige feil i 

prosessen. Rogoff (1990) viser til at det i ulike situasjoner, for eksempel i klasseromssituasjoner, kan være vanskelig å 

tilrettelegge for tette- og sensitive relasjoner med alle barn. Da må den voksne lete etter barnets grad av forståelse på 

andre måter, som blant annet ansiktsuttrykk, deltakelse i diskusjoner og eventuelle svar på spørsmål. Det kan også 

være verdt å ta i betraktning barnets trygghet i den aktuelle relasjonen og situasjonen, når ferdighetsnivå skal vurderes 

og sensitiv støtte gis (Rogoff, 1990). Slik at man ikke går i den ”fellen” og tror at jo mer sensitiv støtte fra den voksne, 

jo bedre er det for barnet.  

Denne forståelsen av mediering, støtte, som er beskrevet her bygger på en sosiokulturell forståelsesramme. Altså en 

ramme og et utgangspunkt for læring og utvikling som bør tilstrebes i møte med elevene på Berg. I lys av denne er det 

både den voksne og barnet som bidrar aktivt i relasjonen. I en slik forståelsesramme ligger at kommunikasjon med 

barnet må skje innenfor barnets nærmeste utviklingssone for at læring skal skje (Vygotsky 1978). Vygotsky (1978) 

omtaler barnets nærmeste utviklingssone som avstanden mellom barnets faktiske- og potensielle utvikling. Den kan 
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beskrives som avstanden mellom utfordringene barnet mestrer på egen hånd og utfordringene barnet kun mestrer med 

hjelp av en voksen (eller en mer kompetent annen).  

Den nærmeste utviklingssonen beskriver de ferdighetene som er i prosess hos barnet, men som ennå ikke har modnet. 

Eller som Bråten (1996) formidler kan den beskrives som en arbeidsplass med dialog og samhandling i stadig endring 

og utvikling. Det er på denne arbeidsplassen at grunnlaget for selvstendig problemløsning hos det enkelte barn, 

skapes. Gjennom samhandling, imitasjon og støtte som skjer innenfor barnets nærmeste utviklingsnivå, vil barnet 

internalisere disse ferdighetene i seg selv. Gjennom samhandlingen med voksne (eller mer kompetente andre) får ikke 

barnet bare hjelp og støtte, men i denne styres også barnet mot høyere trinn i egen utvikling (Bråten mfl., 1996). I lys 

av at både lærer og elev påvirker situasjonen og læringspotensialet både eksplisitt og implisitt (Rogoff, 1990) bør også 

barnets trygghet være en av faktorene som vurderes når overføring av ansvar gis fra voksen til barn. I disse 

relasjonene er dialogen av særlig betydning.  

Dialog blir ofte i dagligtalen brukt som en samtale mellom flere. Imidlertid er det betydningsfullt å se nærmere på hva 

som ligger til grunn for forståelse av begrepet.  

Bae (2004) tar utgangspunkt i Schibbye sin forståelse av begrepet anerkjennelse i dialogen. Hun viser også til en 

forståelse av dialog basert på deltakernes gjensidige avhengighet. I praksis innebærer dette synet at det er den voksne 

som har ansvar for å ha oversikt over det som skjer i relasjonen og at den voksne må være opptatt av å se hvordan ens 

egen kommunikasjon påvirker og oppleves av barnet. For eksempel ved at den voksne lytter til barnet og det barnet er 

opptatt av, før man går videre i dialogen. Bae (2004) viser til at via et slik perspektiv fra den voksne i dialogen, skapes 

en gjensidighet som gir barnets perspektiv gyldighet på lik linje som den voksne. Det er finnes studier som omhandler 

blant annet hva som motiverer barn til å skrive (Hopperstad, Semundseth, & Lorentzen, 2009) og dialogsamspillet 

mellom voksne og barn i barns tekstproduksjon (Semundseth & Hopperstad, 2012). Hopperstad mfl. (2009) så 

nærmere på hva som motiverte femåringer til å skrive i uformelle skrivesituasjoner i barnehagen. De fant blant annet 

at en drivkraft for å skrive var barnets interesse for å utforske - og samspillet med den voksne i denne prosessen. 

Tekstene ble drevet frem av barnet selv, men dialogen med den voksne underveis var av betydning for tekstene. Det 

samme var stemning, smil og latter. Tross studiens hovedfokus på barns eget initiativ og skriving, fant Hopperstad 

mfl. (2009) at den voksnes tilstedeværelse var av stor betydning for barnets produksjon av tekster. De fant at 

tilstedeværelsen og interessen de voksnes viste kunne fremme barnets skriving. Det er grunn til å anta at dette har 

overføringsverdi også til skolen.   

 

I lys av teorigrunnlaget som her er presentert knyttet til lese- og skriveopplæringen, er det i praksis betydningsfullt å 

ha en tilnærming til barnets læring gjennom alle de ulike klassetrinnene, som både er preget av nysgjerrighet, 

utforsking, tilpasset støtte, lytting og dialog. Å legge til rette for ulike typer dialog og samtale i undervisningen og for 

modellering vil være nyttig. Modellering forstått på den måten som at læreren forklarer sin måte og tenke/arbeide på 

og meningen bak dette, før elevene selv får utforske sin måte å gjøre det på. Andre måter man kan møte elevene på i et 

slikt læringssyn vil være å legge til rette for medvirkning, samarbeid i små og større grupper, erfaringsutveksling og 

fokus på motivasjon og mestring. Det samme vil også tilstrekkelig kunnskap om den enkelte elev, samt kunnskap om 

lese- og skriveutvikling. På den måten vil læreren kunne legge til rette for mediert læring i klasserommet. En læring 

der også veien er målet. Læring skjer gjennom bruk av ulike verktøy, som brukes både når vi forstår, handler om lærer 
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i og om verden. Disse verktøyene er så mangt, både intellektuelle, språklige og fysiske. For eksempel ulike 

lesestrategier, leseforståelsesstrategier, bevisstgjøring, språket, formler, regler, begreper eller det kan være tegnspråk 

og fysiske verktøy som lydanlegg dersom man har dårlig hørsel og en krykke dersom man er dårlig til bens. Vi omgir 

oss med disse verktøyene og det er gjennom bruk av disse læring skjer, ikke primært gjennom undervisning. Ved at 

læreren i større grad fokuserer på læring som noe annet enn overføring av kunnskap, vil også tid og mulighet til å 

støtte enkeltelever kunne økes. Å fokusere- og tilrettelegge for dybdelæring hos eleven slik Berg skole har fokus på, er 

i tråd med dette læringssynet. 
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VEDLEGG 2:  

MOTIVASJON OG EMOSJONELL FAKTOR  

Lesing er en aktivitet som krever (ulik grad av) energi og anstrengelse fra elevene og derfor er motivasjon viktig. 

Motivasjon handler om hvorfor vi gjør det vi gjør, velger noe fremfor andre ting og om hvordan vi engasjerer oss i det 

vi velger å gjøre. Elever med høy lesemotivasjon velger oftere å lese enn elever med lav lesemotivasjon. Mer lesing 

gir bedre avkodingsferdigheter, utvider ordforråd, gir kunnskap, bedre forståelse og utvikler elevenes 

leseforståelsesstrategier. Det er altså ikke høy lesemotivasjonen i seg selv som gir økt leseforståelse, men selve 

lesingen som kommer av høy motivasjon. Når det gjelder lesemotivasjon er det særlig tre faktorer som synes å være 

aktuelle, disse er forventning om mestring (selvtillit), indre motivasjon (opplevelse av mening) og mestringsmål 

(Bråten, 2011).  

Forventning om mestring handler om elevens egen vurdering av lese- og skrivekompetansen sin og hvorvidt 

mestring er oppnåelig. Denne forventningen bygger i stor grad på tidligere prestasjoner, samtidig som oppmuntring og 

positive tilbakemeldinger virker inn. Elevens indre motivasjon er knyttet til om eleven utfører oppgaven fordi de selv 

har lyst (og ikke fordi de vil oppnå noe annet, eks gode karakterer eller belønning). Elever med indre motivasjon vil 

også kunne glede seg over tekster som kan være utfordrende. Betydningsfullt for elevens indre motivasjon er 

opplevelsen av frivillighet og valg. Den siste faktoren, mestringsmål, handler om at eleven har et mål med oppgaven 

og således er opptatt av å forbedre ferdigheter og/eller øke sin kompetanse. Ikke for å bli flinkere eller få gode 

karakterer, men fordi læring og mestring er et mål i seg selv. Som vi ser av dette, henger disse faktorene tett sammen 

og både påvirker- og påvirkes av hverandre.  

For å fremme elevenes lesemotivasjon blir det betydningsfullt å øke elevenes forventing om mestring. Et viktig 

element i dette er å gi de ferdigheter og redskaper (eks forståelsesstrategier) for å forbedre lesingen sin. I tillegg bør 

bøker være tilpasset lesekompetansen til eleven og de bør få tilbakemeldinger som fremmer egen fremgang. Å gi 

elevene en følelse av valg og selvbestemmelse (i valg av temaer, bøker ol) og legge til rette for samarbeid og sosial 

samhandling er også betydningsfulle faktorer. For eksempel kan barns interesser stimuleres ved å ta utgangspunkt i 

praktiske aktiviteter koblet sammen med lesing. I tillegg kan det være avgjørende for elevens indre motivasjon at 

interessante tekster er tilgjengelig, blant annet skjønnlitterære tekster og fagtekster, men også nettsteder og cd-rom. 

(Bråten 2011). Elevens motivasjon i læringssituasjonen påvirkes av en rekke faktorer og vi tilstreber å tilrettelegge for 

mest mulig av disse faktorene hos elevene. Å finne bøker som interesserer barna har stor betydning for å fremme 

lesegleden til den enkelte elev. Således må lærere hjelpe elever til å finne ut av hva de liker å lese. Dersom læreren 

gjennom dette kan fremme engasjerte og interesserte lesere, kan det igjen påvirke både lesekompetanse- og generell 

skolemotivasjon hos elevene. Gjennom arbeidet med elevenes egen oppdagelse av skrift, samt fleksibelt og kreativt 

skriftlig arbeid, kan også skriveglede og interesser knyttet til skriftlig arbeid fremmes, noe som igjen kan gi grunnlag 

for videre læring og utvikling (Hagtvet 2004).  

Å fremme elevenes orientering mot mestringsmål er også viktig for å fremme lesemotivasjonen. I dette ligger 

betydningen av å vektlegge læring av faglige begreper og kunnskaper. Også her er det nyttig å vektlegge konkrete og 

praktiske aktiviteter som oppmuntrer elevene til å forske videre og lære mer. Elevene kan også her tilbys interessante 

tekster, gjøre egne observasjoner, stille spørsmål etc. Med utgangspunkt i å lære viktige begreper og kunnskap om 
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emnet bør elevene gis mange muligheter til å utfordre seg selv. I arbeidet mot å fremme orientering mot mestringsmål 

bør det vektlegges samarbeidslæring og det bør unngås konkurranse mellom elevene.  

For å fremme de allerede omtalte komponentene i lesemotivasjon i system er det utarbeidet et tiltak som kalles 

Begrepsorientert leseundervisning (kalles opprinnelig CORI). Dette kan med fordel tilstrebes. Her er leseengasjement 

kjernen i leseopplæringen og faktorene som fremmer dette er en vekselvirkning mellom motivasjon, begrepskunnskap, 

strategibruk og sosial interaksjon. Utgangspunktet er at det jobbes systematisk over tid med samme tema og at både 

leseforståelsesstrategier, innhold og integrering, samt forståelse er i fokus. I tillegg er undervisningen delt opp i faser, 

der elevene først får et tema før de observerer og formulerer spørsmål og/eller hypoteser. Så søker de og innhenter 

informasjon, før denne skal både forstås og integreres hos den enkelte. Til slutt skal innholdet og forståelsen 

kommuniseres til andre. Leseren henvises til Andreassen (2011) og hjemmesiden til CORI (Guthrie, 2016) for mer 

detaljert informasjon om denne undervisningsmåten. 

I tillegg påvirkes elevens læring av emosjonelle faktorer. I noen perioder eller hos noen elever vil emosjonelle 

faktorer hos den enkelte elev kunne ta fokus og energi bort fra undervisningen, i den grad at det kan redusere elevens 

læring. Emosjonelle faktorer kan være knyttet til ulike følelser eleven har opplevd, tenker på eller andre forhold som 

påvirker elevens indre. Den emosjonelle faktoren knyttet til elevens læring vil også i stor grad påvirkes- og preges av 

det pyskososiale læringsmiljøet. I tillegg til at det er en sammenheng mellom sosial kompetanse og faglige 

prestasjoner (Glavin og Lindbäck, 2014). Å legge til rette for et godt læringsmiljø og utvikling av emosjonell 

kompetanse hos elevene er viktig. Men i tillegg bør den enkelte lærer være årvåken i forhold til om eleven påvirkes i 

(for) stor grad av emosjonelle faktorer og således trenger hjelp og støtte til dette. Hvordan dette vektlegges på Berg 

Skole (2016) kan det leses mer om i den sosiale læreplanen, samt se i vedlegg 8 for tips til videre lesing.  

 

Å vektlegge ulike sosiale- og emosjonelle kompetanser i undervisningen, er også i tråd med skolens behov for 

fornyelse og nytenkning i lys av NOU 2015:8 Fremtidens skole (Kunnskapsdepartementet, 2015). Utredningen viser 

til at fokus og læring i også disse kompetanseområdene ikke bare gir elevene læring i forhold samhandling, 

kommunikasjon og egne læringsprosesser, men også betydningsfull støtte til elevenes identitetsutvikling og for gode 

mellommenneskelige relasjoner.  
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VEDLEGG 3:  

BEGREPSOPPLÆRING 

Innledning 

Et begrep er en mental forestilling eller idé om noe, en enhet man kan tenke noe om og forstå. Innledningsvis (s 4) i 

planen ble det gjort rede for språktreet (kommunikasjonsmodellen) til Law og vi så der hvor betydningsfullt stammen, 

altså begrepene, er for resten av treet. Arbeidet med å styrke barns begrepsforståelse foregår gjennom hele skoleløpet, 

også i den videre lese- og skriveutviklingen! Det blir derfor viktig at man som lærer på Berg har gode og systematiske 

måter å jobbe med dette på gjennom hele skoleløpet, fra 1.-7 trinn. Gjennom begrepsundervisningen må vi knytte 

språk og tale enda tettere sammen – vi må fremme barnets egen tanke med seg selv. Barn med språkvansker mister 

mye her, de får ikke brukt sin egen tankevirksomhet! I snitt lærer barn 9 ord daglig fra de er 2 år. Uavhengig hvor 

mange de lærer daglig når de blir større, er det stadig nye ord de møter på i dagliglivet og tekster. Med andre ord blir 

barn med språkvansker, fort hengende langt etter!  

 

Det å forstå innhold og mening i ord er helt avgjørende for å kunne oppfatte mening i det som blir sagt, for å formidle 

tanker og meninger og for å klare å huske nye ord. Det er vanskelig å huske nye ord hvis man ikke kan knytte noe 

meningsfullt til dem. Hvis ikke det grunnleggende begrepsapparatet er på plass, vil det også være vanskelig å tilegne 

seg nye begreper som inngår i skolens stadig økende krav om forståelse både muntlig og skriftlig språk. Ordforrådet 

har derfor stor betydning og er en kritisk faktor for den skolefaglige utviklingen, og det er en klar sammenheng 

mellom ordforråd i førskolealder og senere leseferdighet (Hagtvet, 2015). 

 

Det er betydningsfullt å ha et godt vokabular fordi språk og vokabular er nødvendig for å kommuniserer med andre. I 

vårt samfunn skjer det meste av vår læring gjennom bruk av språket. Begreper hjelper oss blant annet til å tenke, tolke, 

resonnere, forstå og trekke slutninger. Mange barn med svakt ord- og begrepsforråd, som strever med å forstå, blir 

fanget opp sent. Kanskje har omgivelsene tenkt at det handler mer om spesifikke lese- og skrivevansker, men vi må 

huske på at det er vanskelig både å lese og skrive hvis vi ikke forstår!  

Barn som har vansker knyttet til bladverket, uttalen, fanges lettere opp. De som strever med forståelsen er 

vanskeligere å fange opp. De kan ta i bruk ulike kompenserende strategier, for eksempel kan atferdsvansker også være 

knyttet til manglende språkforståelse. Barn får oppmerksomhetsvansker om de ikke forstår! Barn som misforstår ord 

eller mening må vi også være oppmerksomme på.  

Typisk for barn med språkvansker er at spør lite om det de ikke forstår. En viktig oppgave for skolen er å få opp 

gnisten til disse barna, så de selv begynner å spørre. Denne språklige nysgjerrigheten (som også har sammenheng med 

emosjoner), vekkes ganske ofte med systematisk arbeid med begreper. Å gripe tak i meningen med ordet, 

semantikken, har betydning for barns progresjon. Studier knyttet til Begrepslæringsmodellen (Ottem mfl., 2012) viser 

at arbeid med modellen også har en klar generaliseringseffekt. Fordi elevene forholder seg mer systematisk til ords 

betydning, mestrer de også etter hvert ord det ikke øves på. Lærere som har brukt denne modellen gir også uttrykk for 

at de ser at barna (og de selv) får en sterkere bevissthet i forhold til å lære ord. Dialogen rundt begrepene øker 

forståelsen og kan også oppklare en del misforståelser, for eksempel knyttet til ulike kulturer. Metoden kan og bør 

brukes i alle fag. Gjennom dette får elevene et godt grunnlag når de selv skal tolke bilder og tekst og være aktiv – og 
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etter hvert også bevisst -  i forhold til egen læringsprosess. Elevene kan også øke sin forståelse knyttet til hvordan de 

ved hjelp av å dele opp ord kan få en forståelse av innhold og bruk av ordene. Repetisjon er en del av metoden – dette 

er viktig for elevenes læring. Mer forståelse kan også fremme aktivitet hos barnet i timen, noe som igjen gir økt 

mestring. Vi må ha bevissthet om at alle barn vil være en del av flokken, altså må vi legge til rette for at alle kan og får 

være med. Elevene må ha et felles utgangspunkt for forståelse og for videre arbeid. Det samme gjør vi i 

bokstavopplæringen (uansett om den går fort eller sakte)- vi sikrer at alle er med. En bevissthet knyttet til dette og 

knyttet til den enkelte elevs forventing om mestring er viktig. Emosjoner og språklig nysgjerrighet påvirker og 

påvirkes!  

 

Praktisk gjennomføring 

I begrepsopplæringen må vi hele tiden være bevisst på- og vurdere hvilke begreper det enkelte barn bør kunne. Enten 

det er knyttet til matematikk, norsk, naturfag eller lek. Barn hører ord, kan si det – men knytter ikke meningen til 

ordet. De vil, men får det ikke til. Vi må derfor jobbe systematisk over tid.  

 

Med utgangspunkt i Begrepslæringsmodellen (Ottem mfl., 2012) er det tre faser som står i fokus:   

Første fase: semantikk/ordkunnskap - hva betyr ordet, innholdet i det. I denne fasen presenteres ordet (eks gjennom 

bilder) og elevene er aktive i forhold til hva det betyr. Aktivering av forkunnskap, konkretisering, idemyldring, 

tankekart kan være nyttig her.  

Andre fase: form - kunnskap om ordets lydstruktur. Her jobber man med strukturer i ordet tilpasset elevenes nivå. 

For eksempel sammensatte ord, stavelser, lyder, vokaler og konsonanter, grunnform og bøyningsmønster, 

meningsbærende enheter i ordet etc. Det kan være mange ulike arbeidsmåter også her, for eksempel språkleker og 

samtale.  

Tredje fase: pragmatikk/bruk – oppsummering. I denne fasen snakker vi om hva elevene har lært om ordet, hvordan 

vil dere forklare ordet nå og hvordan ordet kan brukes i ulike sammenhenger. Her kan det for eksempel jobbes i par, 

lage spørsmål og svar til hverandre med ordet i setningene, samtale, bruke ordet i lek og spill (memory og lignende) 

samt legge ordet inn i begrepsordboka eller lignende. Repetisjon og oppfølging er viktig også etter dette.  

 

Ettersom arbeidet med begreper er så sentralt og viktig vil arbeidsmåter og praktisk gjennomføring utdypes noe mer. 

Eksemplene det vises til (og egen måte å jobbe på) bør forankres og tilpasses de ulike fasene som nevnt overfor.  

Arbeid i liten gruppe bør tilstrebes for barn med vansker. Da vil vi i større grad sikre aktivitet og forståelse hos barnet.  

Man gjennomgår et ord pr gang. Hver gjennomgang bør være lik og ha tydelige rutiner og vare ca ½ time. Jo oftere jo 

bedre, men 3 ganger i uka bør tilstrebes. Foreldreinvolvering er også viktig, blant annet for å sikre oppfølging og 

repetisjon også hjemme. Det finnes mange ulike måter å jobbe med begrepene på, blant annet kan det hentes flere tips 

fra ”Dagens ord” og ”10 skritt for å bli en ordmester” i boken (Ottem mfl., 2012). Uansett hvordan man velger å gå 

frem må formsiden til ordet med, selv om dette tilpasses barnas nivå. Kanskje er det rimord, stavelser, vokaler, 

konsonanter, substantiv, antonymer, synonymer, ord-i-ord eller sammensatte ord som er med. Alle barna må være 

med, husk at språk læres i sosiale settinger! Dersom eleven med språkvansker bruker lang tid for å være aktiv, 

bekrefter dette betydningen av å arbeide i små grupper.  
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Imidlertid kan man også jobbe med begreper på klassenivå. For eksempel kan alle tenke på betydningen av ordet i 45 

sekunder før man tar runden og hører hva de ulike sier. Alt må frem, ingenting er galt i denne runden. Det er viktig at 

læreren får frem alles mening og får vite hvordan barna tenker. Etter hvert må læreren hente inn trådene og formulere 

en felles mening (som læreren bør ha forberedt i forkant). Det bør knyttes bilder til ordene i tillegg.  

 

Utgangspunktet for arbeidet er ordlister som det arbeides aktivt med over tid, eks 8 uker. Så tar man en oppsummering 

og evaluerer effekten. Kunsten er å lage øvelister med ord hvor barnet (med vansker) kan ca 50% av ordene. Blir det 

for lett eller for vanskelig kan det være vanskelig å få de aktive og vekke den språklige nysgjerrigheten. Man bør 

sjekke ut om eleven kan ordene i forkant og etterkant av arbeidsperioden. I tillegg til ordlisten bør man ha en 

kontrolliste med tilfeldige ord som barnet møter i hverdagen. Denne skal det ikke øves på, men 

generaliseringseffekten til metoden gir effekt knyttet til forståelse også på denne listen. Lærere bør jobbe sammen for 

å lage gode ordlister og huske at man må bruke skjønn i utarbeidelsen. Det vil ikke være alle i gruppa som kan 50% av 

ordene. Dersom noen ord er vanskelige for enkelte barn og således ”glipper” må vi søke å fange opp dette slik at vi 

kan få inn meningen med dette ordet for barnet på andre måter. Ordene det er blitt jobbet med må tas med i andre 

sammenhenger og de kan med fordel settes inn i en ”ordbankbok” eller lignende. Arbeidsmåten krever en del av 

lærere (lage ordlister, gjennomgå ord, forberede timene med å finne bilder, tekster, forklaringer og samarbeid med 

andre lærere og foreldre), men effekten er verdt det: aktiv relasjon til elevene, kjennskap til den enkelte elev, løpende 

vurdering av hva som er viktig for elevene å lære.  

 

 

Se for øvrig også vedlegg 2 Motivasjon og emosjonell faktor for mer informasjon om undervisningsmetodikken 

Begrepsorientert Leseundervisning.  
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VEDLEGG 4   

LESE- OG SKRIVEUTVIKLING OG -OPPLÆRING 

Innledning    

Lesing og skriving er nært knyttet til hverandre og mange vil hevde at de utvikles parallelt (Hagtvet, 2015). 

Gjennom ulike strategier barnet benytter kan lese- og utviklingen blant annet beskrives etter inspirasjon fra Spear-

Swerling og Sternberg sin modell (Frost, Fredheim, & Ellefsen, 2009): logografisk (kjenner igjen ord/logoer som 

bilder, uten å ha forstått det alfabetiske prinsipp- visuell strategi), alfabetisk (har forstått at hver bokstav har en 

språklyd og drar disse sammen til ord - fonologisk strategi) ortografisk strategi (lesingen er automatisert og eleven 

tar i bruk ordbilder og eleven skriver etter prinsippene for rettskriving- strategier knyttet til oppbygging av 

ordkunnskap) og tilslutt prosessorientert (her brukes ulike strategier for forståelse).  

Lundberg (2008) har en annen måte å beskriver utviklingen på. Han har delt de ulike delene i leseutviklingen inn i 

fonologisk bevissthet, ordavkoding, leseflyt, leseforståelse og leseinteresse. Han beskriver videre de ulike delene i 

skriveutviklingen ved rettskriving, setningsbygning/tekstutforming, funksjonell skriving, tekstskaping og 

interesse/motivasjon.  

Selv om de ulike inndelingen går over- og i hverandre uavhengig hvilken måte man velger å beskrive utviklingen 

på, beskriver de områder som er av betydning for den enkelte elevs læring og utvikling. Dette så vi innledningsvis 

under gjennomgang av språktreet. Vi leser for å forstå (og ikke for å avkode) og etter at eleven har nådd 

ortografisk strategi i sin utvikling, vil eleven i større grad utvikle ulike lese- og skrivestrategier knyttet til både 

forståelse og sjangerkunnskap. Følgelig vil også elevens motivasjon være svært betydningsfullt, det samme vil 

kvaliteten i lese- og skriveopplæringen. Gjennom dette vil samtidig elevens selvforsterkende strategier kunne 

etableres. Gjennom å brukes på ulike måter, utvikler eleven sin egen motor. Eller sagt på en annen måte - jo mer 

eleven leser og skriver, jo bedre blir sikkerhet, flyt og tempo. Det frigjør mer energi hos eleven til også å få innsikt 

i rettskriving og strategibruk. Både gjennom egen oppdagelse og bevissthet (motor) og gjennom eksplisitt 

undervisning og utforskning.  

 

4.1 Den begynnende lese- og skriveopplæringen 

4.1.1 Leseutvikling  

Når vi prater eller lytter til noen som prater er det ikke språklydene som ordene er bygd opp av vi har 

oppmerksomheten vår rettet mot. Vår oppmerksomhet er rettet mot ordenes mening og innhold. Språklydene glir over 

i hverandre. I skrift, derimot, skjer ikke dette like automatisk. Ordene kommer atskilt fra hverandre, med mellomrom. 

Og bokstavene står på rekke, en etter en. Vi ser at for å få en forståelse for dette må vi forstå det alfabetiske prinsipp, 

altså at talen vår egentlig er oppdelt i små biter (fonemer) som er gjengitt gjennom bokstavene. For å bli en funksjonell 

leser og skriver må vi forstå dette. For noen går dette av seg selv, for andre barn er dette en krevende oppgave. 

Oppmerksomheten må rettes bort fra betydningen og mot hvilke lyder ordene består av. Dette kalles også fonologisk 
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bevissthet. En slik bevissthet fremmer ordavkodingen, som handler om å ”knekke koden” for lesing. Fra dette er det 

likevel lang vei til å gjenkjenne ord raskt, automatisk og feilfritt slik en avansert leser gjør. Dette er en gradvis prosess 

som krever mange møter med ord – i ulike sammenhenger. Ordavkodingen styrkes også av leseforståelsen. Det er 

lettere å identifisere vanskelige ord i en tekst når vi forstår meningen med det vi leser (Lundberg, 2008).  

For å lese med god flyt kreves automatisering av ord, men god flyt krever også noe mer. Det er også knyttet til å få 

frem riktig inntonasjon (setningsmelodi) når man leser. Dersom man leser langsomt og uten setningsmelodi kan det bli 

vanskelig å forstå tekstens mening. For å mestre dette må leseren vite hvor pausene skal legges og hvor det skal legges 

trykk. Leseflyt er også noe som kommer med hvor godt leseren kjenner ordene og hvor mye man har øvd på teksten. I 

tillegg henger det sammen med forståelsen. Lundberg (2008) sier at ”flyt danner broen mellom ordavkoding og 

forståelsen”. I dette ligger at den som leser med god flyt både kan identifisere ord og forstå samtidig. Dette begrunner 

også tittelen på denne planen: ”Sikkerhet foran fart”. 

Men vi leser ikke for å avkode, vi leser for å forstå. Barn kan gjette seg til hva som står i begynnelsen, men etter hvert 

skaper leseren sin egen mening basert på tidligere erfaringer og forventinger. For å få dette til må avkodingen gå raskt 

og uanstrengt og eleven må oppfatte hva ord betyr og kunne dra nytte av setningsbygningen og tekstens oppbygging. 

Gode lesere preges blant annet av evnen til å kunne ha leseflyt også når de møter ukjente ord. De har nøyaktig og 

sikker kunnskap om avkodingen, så de kan bytte lesestrategi fra ortografisk til fonologisk (Høien, 2012). Gode lesere 

er også strategiske i den forstand at de har ulike lesemåter å velge mellom og de velger riktig ut i fra tekstens form og 

formål. En sms leses på en annen måte enn en oppskrift eller en roman. Her er læreren svært betydningsfull. Ikke bare 

skal elevene lære ulike strategier for lesing og forståelse, men læren må også være aktiv og modellere for barna ulike 

måter de kan være aktive på i sin lesing. Hvordan de kan trekke slutninger og utnytte sine bakgrunnskunnskaper og 

hvordan de skal bruke denne aktivt for å konstruere ny kunnskap etter hvert som de leser.  

Som vi nevnt tidligere under avsnittet om motivasjon, er elevens interesse og motivasjon avgjørende for elevens 

læring og utvikling. Læreren og skolen må sette i gang gode spiraler der elevens interesse fremmer utvikling og 

fremskritt gir nye fremskritt. Grunnlaget for varig interesse må legges og dette må også stimuleres i hjemmet. I tillegg 

til at elevene også inspirere og påvirker hverandre! Det er vanlig å tenke at man trenger minst 5000 timer iherdig 

øving før en blir god i noe, eks spille trompet, sjakk, fotball – eller lese (Lundberg, 2008). Derfor må skole og hjem 

jobbe sammen! Dette er også bakgrunnen for at vi på Berg har 15 min leselekse hver dag fra elevene begynner på 

skolen – og at vi på ulike måter informerer foreldre om hvordan de kan støtte- og følge opp barnets leselekser både i 

begynnelsen og etter hvert når lesekompetansen øker.  

 

4.1.2 Begynneropplæringen i lesing 

Eksempler på stillasstøttet undervisning som barnet trenger for å bli gode lesere, en del av balansert undervisning. 

Pressley (2006) gjengir forskningsresultater fra blant annet Benchmark skole, som har positiv effekt på tett 

læreroppfølging. Særlig viktig er dette for de som strever. Men de som ikke strever trenger også oppfølging for at 

undervisningen ikke blir kjedelig. Å motivere barnet til å bli glad i å lese og skrive, bli dyktige lesere og omgi seg med 

literacy (vid forståelse av ulike komponenter knyttet til skriftspråklig kompetanse), krever at barnet blir sett. Å gi 
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barnet en positiv holdning til å produsere egne tekster tidlig, motivasjon til å lese og lære, er i tråd med balansert 

undervisning (Pressley, 2006). 

Det er en av flere tilnærminger som gir barn en vei inn til utviklingen av literacy (forklare begrepet). Det å kunne 

forholde seg på ulike måter til skrevet og trykt tekst er et av hovedelementene i læringsprosessen. I denne er lesing 

betydningsfullt. Det er bred enighet om at lesing omhandler avkoding og forståelse (Høien, 2012). For å oppnå 

forståelse er det mye forskning på viktigheten av korrekt avkoding for ikke å lekke energi, det er mye forskning rundt 

nytten av forkunnskap, ordforråd, motivasjon, samt om leseflyt (Pressley, 2006). 

Det er to retninger som særlig har preget begynneropplæringen i lesing og skriving de siste tiår, særlig sterke var disse 

på 90-tallet. Retningene, kalt whole-language og phonics, har preget både undervisning og læremetoder, samt ulike 

leseverk. Pressley (2006) hevder at ved å ta det beste fra hver retning, kalt balansert undervisning, vil man få en 

tilnærming til lesing og skriving som favner barn i alle aldersgrupper og på alle nivåer.  

 

Whole language 

Denne retningen var sterk på 90-tallet i denne lærer barn å lese og skrive gjennom å få mye tid og muligheter til å selv 

å praktisere ulike deler av ”literacy”. Gjennom å nærmest ”bade” i ulike former for litteratur og på den måten bli lest 

for, lese, skrive og ved å gjette seg frem med bruk av semantiske- og syntaktiske ledetråder fremfor fonologisk 

ordomkoding, vil både ordgjenkjenning og leseforståelse hos barnet komme av seg selv. Whole-language tilhengerne 

hevder med dette at systematisk undervisning i ulike ferdigheter knyttet til lesing, som for eksempel fonologisk 

ordomkoding (bokstaver til lyder) og –syntese (trekke lydene sammen til ord), vil være unødvendig ettersom barn vil 

lære gjennom erfaring av virkelig tekst og praktisering av ordentlig skriving. Denne retningen er også beskrevet som 

en top-down-tilnærming; ved at leseren vil få tak i tekstens helhet, de store linjene, vil vedkommende også få tak i de 

mindre delene i leseprosessen etter hvert (Pressley, 2006). Elever som strever kan ha vanskeligheter med å tilegne seg 

nødvendige ferdigheter gjennom denne retningen alene.  

 

Phonics 

På den andre siden finner vi retningen phonics. Denne tilnærmingen vektlegger ferdighetstrening. Gjennom opplæring 

i ferdigheter knyttet til lesingen, uten å måtte være i tilknyttet en kontekst, lærer barnet å lese og skrive. Da vil de etter 

hvert også finne meningen i teksten. Eksempler på slik ferdighetstrening er blant annet undervisning i fonologisk 

ordomkoding og –syntese. Gjennom dette vil de få sikker og nøyaktige avkodingsferdigheter, slik at også non-ord kan 

leses og energien brukes på forståelse. Først etter at ordet er avkodet og gjenkjent, vil de knytte ordet til semantikken. 

Tilhørerne av denne retningen hevder at avkoding og forståelse kun kan oppnås gjennom ferdighetsundervisning. 

Denne retningen beskrives også som bottom-up-tilnærming; ved å analysere enkeltbokstaver og ord får leseren etter 

hvert tak i tekstens større deler og teksten blir forståelig (Pressley, 2006).  
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Balansert undervisning 

Pressley (2006) hevder at å trekke ut det beste fra whole-language og det beste fra phonics, gir den beste 

undervisningsformen; balansert undervisning. Blant annet gjennom ulike typer lesing. Med og uten lærer, høytlesing, 

korlesing og ekkolesing, samt ulike former for litteratur. Pressley hevder at en god leser kjennetegnes av rask og 

sikker avkoding også av ukjente ord og non-ord. For å mestre dette må barnet få undervisning i denne ferdigheten og 

de må få øvelser i å lydere ut- og trekke sammen lyder. Derfor inneholder balansert undervisning også 

ferdighetsundervisning. I tillegg handler det om kunnskap og om relasjonskompetanse. Lærerens evne til å være 

fleksibel i forhold til undervisning og om å se og støtte barnet, som omtales som scaffolding (Pressley, 2006). Det 

bygges et stillas av støtte rundt barnet. Barnet får undervisning og hjelp i sin nærmeste uviklingssone, som Vygotsky 

vektla, for læring og utvikling skjer i samhandling med andre. Vygotsky vektla også utvikling av ”indre stemme” og 

Pressley (2006) presiserer at dette er en strategi som de fleste barn trenger å bli undervist i, for å kunne brukes aktivt. 

Etter hvert får denne indre stemmen betydning for løsning av oppgaver. Samt for utviklingen av metakognitative 

evner, som handler om å forstå når man ikke forstår. Ved å ta det beste fra disse retningene vil man gi barnet 

leseferdigheter som et grunnlag for utviklingen av literacy (Pressley, 2006). Dette er i tråd med støtten som er 

beskrevet i vedlegg 1. 

 

Innlæring preget av mer variert litteratur og mer ferdighetstrening i kontekst. Men, for å ha en balansert undervisning 

må også lærere ha kompetanse om dette, samt erfaring. Balansert undervisning er noe som læreverkene kan prege og 

påvirke, men til syvende og sist er det lærerne som utfører det, som må finne sin balanse. 

Å starte tidlig med fokus på leseforståelsesstrategier er også av betydning for elevens (senere) leseforståelse. I 

begynneropplæringen kan denne med fordel tilpasses elevenes nivå og være preget av samtale og modellering av 

strategier. Å aktivere forkunnskaper og få opplæring i hvordan man kan tenke når man skal forstå det man leser bør 

gjøres også før eleven selv har gode og/eller automatiserte avkodingsferdigheter, da opplæring i lesestrategier tar tid. 

Elever som (senere) viser seg å ha svake ordavkodingsferdigheter (dysleksi) vil kunne ha stor nytte av god 

leseforståelsesundervisning, da dette kan gi elevene kompenserende strategier slik at leseforståelse oppnås (Bråten 

2011).  

 

Bokstavinnlæring  

Vi på Berg, støtter oss blant annet til forskning fra Lesesenteret (Rasmussen, 2013) som viser at skolene med fordel 

kan introdusere 2-3 bokstaver i uka. I lys av dette er bokstavinnlæringen på Berg lagt til 2 bokstaver pr. uke, med 

jevnlige stopp til blant annet repetisjon. Tidligere har det vært en tradisjon i norsk skole at bokstaver introduseres 

sakte og møysommelig, dette til tross for at forskning viser at barn ikke lærer best slik. Rongved (2015) viser til 

forskning som peker på at barns språkbevissthet med fordel kan kombineres med bokstavinnlæring. Da vil lydene for 

mange barn bli tydeligere, samt at motivasjonen og lesetreningen blir større ettersom barn får større tilgang- og tilfang 

til tekst. Andre fordeler med rask bokstavgjennomgang er at elevene vil møte bokstavene langt hyppigere gjennom 

skoleåret og de får mye tid til repetisjon. Jo flere bokstaver elevene kan, jo raskere kan elevene lære å lese og skrive. 

Lærere kan også lettere få øye på elever som kan utvikle lese- og skrivevansker og således kan støtte disse ekstra.  
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4.1.3 Skriveutvikling 

Innledning 

Å snakke, lese og skrive henger nøye sammen. Men hvorfor er det så vanskelig for mange å skrive? I det vi snakker 

kommer ordene til oss helt automatisk. Det som imidlertid gjør skriving vanskelig for en del barn er det faktum at den 

er av abstrakt karakter. Blant annet det at språklydene ”farger” hverandre og ikke opptrer som i tale (at blomst uttales 

/å/, men skrives med ”o” eller at k-lydene er ulike ut i fra hvilken vokal de opptrer med- ku/katt/kose/kyss) eller at vi 

bruker reduksjoner i talen i det vi sier ”jorbær” eller ”plussli”, mens ordene skrives ”jordbær” og ”plutselig”. Skriften 

er altså mer tidkrevende. Den krever både planlegging og redigering. Det skal det utarbeides et skriftlig budskap og 

mestre de ulike kriteriene som ligger i de ulike formålene til teksten. Skriftspråklig utvikling handler om en helhet, der 

de ulike delen ikke er lineære eller utfyllende. Imidlertid kan man med fordel dele utviklingen inn i fem områder som 

til sammen sier noe om hva den enkelte elev bør få av ferdigheter knyttet til skriftlighet. Disse er rettskriving (korrekt 

og automatisert rettskriving/ortografi), setningsbygning og tekstutforming (fra enkle setninger til sammenhengende 

tekst med god setningsbygning), funksjonell skriving (fokus på skrivingens formål), tekstskaping (fra enkel 

beskrivelse til kreative uttrykk) og interesse og motivasjon (skriveglede) (Lundberg, 2009). 

Det å legge til rette for elevens motivasjon også innenfor skriving er viktig, ettersom skriving er en ressurskrevende 

aktivitet. Det å ha lyst og glede til å skrive, samt konsentrasjon og oppmerksomhet- samt evne til utholdenhet er viktig 

i det alle ferdighetene som nevnt overfor skal læres og bli en del av elevens verktøykasse. Det å forme- og stave ord, 

samt finne de nødvendige ordene og formuleringene bør etter hvert som eleven blir eldre, skje uten særlig 

oppmerksomhet. På den måten kan elevens oppmerksomhet og energi, rettes mot andre sider av skrivingen som 

planlegging, idéformulering, endring og overvåking. Også i dette arbeidet er samarbeid med hjemmet viktig. Barn får 

utvidet deres erfaringsverden, som igjen påvirker skrivingen, også utenfor skolen.  

 

Oppdagende skriving 

Som vist under beskrivelse av støtten i vedlegg 1, vektla Clay (1975) og Hagtvet (2004) at barnet måtte oppdage 

skriftspråket sammen med den betydningsfulle voksne. Tidlig skriving innebærer at barna gjennom lek og 

eksperimentering får erfaring med skriftlig kommunikasjon (Hagtvet, 2004). Dette synet støttes av Vygotsky (1978) 

som hevdet at barns skriftspråklige utvikling rommer både tegninger, bokstaver og ord. Skrivingen må oppleves som 

en meningsfull aktivitet for at læring og utvikling skal skje og den bør være jeg-forankret (Hagtvet 2004). Gjennom 

for eksempel å få skrive valgfritt, skrive fra egne opplevelser eller behov vil motivasjonen for skriving i større grad 

være tilstede, samtidig som skrivingen oppleves funksjonell. Læring bør skje i barnets naturlige omgivelser og på 

barnets premisser, gjerne gjennom barnets lek. Barn skal innlemmes i skriftspråket på en måte som oppleves nyttig og 

funksjonelt og ikke bare gjennom skriving av ord (Vygotsky, 1978).  

Både tidligere og nyere forskning tar for seg den tidlige skrivingens betydning for lesing (Hagtvet, 2004; Ouellette, 

Sénéchal, & Haley, 2013; Sénéchal, Ouellette, Pagan, & Lever, 2012). Dette er bakgrunnen for at vi på Berg allerede 

ved skolestart har oppmerksomheten vår rettet mot barnas egen oppdagelse av skriftspråket, i tillegg til den 

tradisjonelle formen for bokstavopplæring (som har sitt utgangspunkt i den syntetiske metoden). Gjennom barnets 

utforsking av skriftspråket får de etter hvert ferdigheter for å oppdage den alfabetiske koden. Tidlig skriving kan støtte 
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barnets tilegnelse av fonologisk bevissthet, bokstavkunnskap og ordforråd (Belsky mfl., 2007). Gjennom oppdagende 

skriving i førskolealder (og begynnelsen av 1. klasse), vil både fonografisk bevissthet, begynnende tekstkompetanse, 

metaspråklig bevissthet og motivasjon fremmes (Korsgaard, 2011). I dette må pedagogen både veilede, avgrense og 

tilrettelegge oppgaver for det enkelte barn (Hagtvet, 2004). Whitehurst og Lonigan (1998) viser til at i tidlig alder 

forstår at skrift, ord og setninger i bøker er noe som kan leses uten selv å kunne lese. Barna later som de leser og 

barnets bokstavkunnskap (bokstavlyder, bokstavnavn og korrespondansen mellom disse) og barnets interesse og 

motivasjon for skriftspråklige aktiviteter øker. Barnet skriver ”på lat”, både bokstaver, ord og/eller setninger. Studier 

knyttet til barnets tidlige skriving har først og fremst vært knyttet til barnets skriftspråklige utvikling. Blant annet ved 

at barna tegner og skribler før de tar i bruk tall og bokstaver. Forskning peker imidlertid også på at barn ikke 

automatisk leser etter fonologiske lyder, selv om de kan ta i bruk både lyder og bokstaver i når de skriver. Disse 

funnene peker på at barnet er underveis i sin skriftspråklige utvikling (Whitehurst & Lonigan, 1998). 

Svært betydningsfullt i arbeidet med oppdagende skriving i begynneropplæringen på Berg, er den voksnes støtte. For 

at barna skal oppdage skriftspråket selv, må støtten tilpasses det enkelte barnet og vi må vite hva som skal vektlegges 

og hvor vi skal. Dette ble beskrevet nærmere i vedlegg 1. I tillegg må støtten ha sitt utgangspunkt i barnets mestring.  

 

4.2 Den videre lese- og skriveopplæringen 

4.2.1 Den videre leseopplæringen  

I den videre lese- og skriveopplæringen er avkodingsferdighetene etter hvert så gode at fokuset kan settes ytterligere 

inn på leserens forståelse. Å jobbe med leseforståelse starter tidlig, særlig med strategiene knyttet til hukommelse og 

organisering. Dersom lærere har god kompetanse knyttet til både elaborerings- og overvåkingsstrategier, samt 

modellering av disse, kan også disse smått introduseres tidlig. Imidlertid vil det være slik at fokuset på 

forståelsesstrategier øker proporsjonalt med at fokuset på avkoding minker.  

God lese- og forståelsesundervisning (med fokus på forkunnskaper og forståelsesstrategier) kan også hjelpe elever 

med svake ordavkodingsferdigheter (dysleksi) til å få kompenserende strategier, slik at også disse elevene oppnår god 

leseforståelse (Bråten 2011). 

I den videre leseopplæringen bruker elevene mindre- eller ingen tid på å skrive eller finne ord og fokuset rettes mer og 

mer mot ulike strategier. Fortsatt må de ulike lesestrategiene fonologisk- ortografisk strategi holdes vedlike gjennom 

både syntetisk og holistisk tilnærmingsmåte, men i økende grad rettes fokuset mot konstruksjon av kunnskap og 

etablering av ulike forståelsesstrategier. Ved å støtte oss til Bråten (2011) har vi på Berg valgt å ta utgangspunkt i fire 

ulike forståelsesstrategier, hvorav de tre siste er knyttet dypere forståelse, også kalt dybdelæring. Strategiene må 

implementeres i ulike undervisningen, både på ulike måter og ulike fag. Strategiene vi har valgt ut på Berg danner en 

ramme for undervisningen. Hvilke strategier man velger å fokusere på innenfor disse rammene er mer fleksibelt og 

kan og bør tilpasses både elev, trinn, fag og nivå. For eksempel kan Begrepsorientert Leseopplæring (se vedlegg 3) 

være en innfallsvinkel. Uansett undervisningsmåte bør modellering gjennom bla. lærerens høytenkning være sentralt. 

Disse forståelsesstrategiene er:  
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1) Hukommelsesstrategier er de enkleste og mest overfladiske strategiene. De er knyttet til å repetere informasjon i 

teksten, for eksempel ved å: 

- skrive nøkkelord eller setninger 

- lese det flere ganger 

- forsøke å huske informasjonen 

 

2) Organiseringsstrategiene er de som ordner informasjonen i teksten. Her kan man for eksempel: 

- skrive et sammendrag  

- lage begrepskart 

- lage tankekart 

 

3) Elaboreringsstrategiene er de viktigste strategiene, de som i størst grad gjør teksten meningsfull. På ulike måter 

blir informasjonen bearbeidet, utdypet eller beriket i lys av kunnskapen leseren har fra før. Eksempler på slike 

strategier er: 

- å sammenligne informasjon i teksten med det man kan fra før 

- finne praktiske konsekvenser på teoretiske beskrivelser, for eksempel gjennom eksemplifisering 

- trekke inn relevante (personlige) erfaringer knyttet til informasjonen i teksten 

 

4) Overvåkingsstrategier er knyttet til leserens metakognitive evne og krever mye av eleven. Her sjekker leseren selv 

i hvilken grad teksten er forstått under lesingen, noe som blant annet krever at eleven har gode ferdigheter knyttet til 

ulike strategier i tillegg til kunnskap om tekstoppbygging samt ferdigheter knyttet til hva det betyr å forstå. Leseren 

spør seg selv om teksten er forstått – og er den det så går leseren videre. Dersom teksten ikke forstås, må leseren ta i 

bruk ulike organiserings- eller elaboreringsstrategier for å oppnå forståelse – før leseren så går videre i teksten.  

 

4.2.2 Den videre skriveopplæringen  

Etter hvert som eleven både oppdager og får opplæring i skriftspråket, vil skriving av ulike tekster og oppbyggingen 

av disse få økende fokus. Skrivefokuset på Berg starter tidlig, men med hovedfokus på skriveglede og oppdagelse av 

skriftspråket i den begynnende opplæringen. Etter hvert vil elevens læring i større grad knyttes til ulike deler av det å 

bygge opp setninger og skape tekster. I begynnelsen blant annet i form av å jobbe med punktum og stor bokstav, 

innledning, hoveddel, avslutning og etter hvert arbeides det med ulike sjangertrekk, i tillegg til rettskriving. Også i den 

videre lese- og skriveopplæringen er det fortsatt av stor betydning at elevens interesse og motivasjon er i fokus. 

Skriveoppgaver og –aktiviteter må være varierte og fleksible for å ivareta dette. 
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Hva angår undervisning knyttet til skriving av tekster, har det hittil i skolen vært en hovedvekt på fortellende- og 

skjønnlitterære tekster i skriveopplæringen. Imidlertid viser nyere forskning i NORM-prosjektet (Solheim & Martre, 

2004) at opplæringen i større grad bør bli praktiske orienterte. NORM-prosjektet er et landsomfattende 

forskningsprosjekt som har forsøkt å finne ut bla hva som er rimelig å forvente av skrivekompetanse på hvert trinn. 

Prosjektet er forankret i en funksjonell forståelse av skriving (formålet vektlegges, samt at elevene får strategier for 

hvordan de skal nå tekstens formål). Med andre ord blir det betydningsfullt å skrive i alle fag og det er betydningsfullt 

at man søker å gi elevene ferdigheter knyttet til å skrive tekster som vil ha relevans for livet etter skolen. Elevene må 

få en forståelse for både hva vi kan gjøre- og oppnå med skrift. Å skrive er et samspill mellom handlinger - og 

formålet med disse. I dette må elevene læres opp i å mestre ulike skrivehandlinger og ulike funksjoner. Blant annet 

beskrive, utforske, fortelle, overbevise, informere og reflektere. Hva som ligger i dette er ulikt, men å ta utgangspunkt 

i Skrivehjulet (Skrivesenteret.no, 2013) som NORM-prosjektet også har gjort, kan være nyttig. Gjennom modellering 

av skrivemåter, strategier, innfallsvinkler og bruk av ulike skrevne tekster kan eleven få noen verktøy for å mestre det 

skrevne ords mange formål. Gjennom å utdype verbene knyttet til skrivehandlingene og knytte (skrive)formålet til 

disse, kan leseren få mer innsikt i hva skriveopplæringen bør inneholde. På den måten også kunne differensiere og 

systematisere elevens læring og utvikling knyttet til opplæringen. Eleven skal etter hvert ha en verktøykasse av 

strategier slik at den enkelte elev har et mangfold å velge mellom. Opplæringen må inneholde ulike former for skriftlig 

mediering/støtte slik at strategiene i verktøykassen både er knyttet til tekststruktur (både lokal- og global 

sammenbinding), manuell skriving (skriveredskaper, motorikk, tastatur), grammatikk og begreper (morfologi, syntaks) 

og modaliteter (skrifttegn, ortografi/rettskriving, illustrasjoner og andre grafiske virkemidler). I praksis innebærer 

dette at skriveopplæringen (i ulik grad på ulike trinn) må være sentrert rundt følgende: 

Å overbevise kan innebære å uttrykke meninger, argumentere, tilrå og overtale. Formålet med dette er å påvirke.  

Å samhandle kan innebære å informere. Formålet med dette er å utveksle informasjon og holde kontakt.  

Å reflektere kan innebære å vurdere/reflektere/se ulike sider av egne erfaringer, tanker, følelser og eget arbeid. 

Formålet her er identitetsdanning og selvrefleksjon, metakommunikasjon og egenvurdering.  

Å beskrive er knyttet til å organisere og strukturere stoff. Formålet her er både kunnskapsorganisering og –lagring.  

Å utforske kan innebære å drøfte, diskutere, sammenligne, analysere, tolke og resonnere. Formålet er 

kunnskapsutvikling.  

Å forestille seg kan være å se for seg, fortelle, skape, underholde og teoretisere. Formålet er konstruksjon av 

tekstverdener (fantasiverden, teorier mm.). 
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VEDLEGG 5  

    SKRIVEHJULET 
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VEDLEGG 6 

VURDERINGSPRAKSIS 

På Berg skole jobber vi aktivt og strukturert med ulike former for vurdering, da dette er av betydning for elevenes 

motivasjon, forståelse og eierskap til egen læring. Vårt utgangspunkt er prinsippene for underveisvurdering anbefalt 

av Utdanningsdirektoratet (Udir, 2015). I vårt vurderingsarbeid har vi fokus på at det er sammenheng mellom disse 

prinsippene og at elevene har forståelse for hvordan mål og kriterier er i tråd med elevenes arbeidsoppgaver. 

Prinsippene fra Utdanningsdirektoratet er: 

- elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

- elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

- elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 

- elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet vurdere eget og utvikling 

Dette innebærer blant annet vi har en vurderingspraksis som fremmer elevens læring og utvikling ved at læreren:  

 Setter tydelige mål 

 Gir tilbakemelding som fremmer læring 

 Gir eleven konkrete råd for veien videre, både hva eleven har fått til og hva de kan jobbe med videre ifølge 

gitte kriterier.  

 Vektlegger medvirkning  

 Vektlegger dialog og refleksjon 

 Tilrettelegger og støtter i elevens nærmeste utviklingssone; dit eleven er på vei i sin utvikling og læring.  

 Modellerer  

 Tilrettelegger for at barna er aktive i egen læringsprosess 

 

Gjennom denne vurderingspraksisen ønsker vi også at eleven skal:  

 Peke på positive sider ved eget arbeid 

 Peke på eget arbeid som ikke er ferdig eller tilfredsstillende ut i fra gitte kriterier 

 Bruke lærerens råd til forbedring 

 Gi tilbakemeldinger til medelever etter gitte kriterier. 
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VEDLEGG 7 

HVA GJØR VI VED VANSKER? 

Alle elever er ulike og de har ulike styrker og svakheter. Innenfor samme fag og/eller samme område har de enkelte 

elevene også ulik grad av mestring. Med dette som utgangspunkt må vi likevel være på vakt hvis elevene ikke har 

forventede ferdigheter eller forventet progresjon i sin utvikling og læring. Da må vi stoppe opp, og gjøre endringer i 

elevens omgivelser og opplæring. Skolens spesialpedagog, sosiallærer og ledelse kan være samtalepartnere i dette 

arbeidet. Berg skole sitt utgangspunkt er at eleven er i vansker – og ikke har vansker. Dette gir føringer for både 

elevsyn og tilrettelegging. Læring og utvikling henger nøye sammen med elevens emosjoner og det er noe av 

bakgrunnen for at vektleggingen av elevens psykososiale læringsmiljø har stort fokus på Berg. Vi ser på hvordan 

endringer i omgivelsene kan styrke elevens læring, samtidig som vi tilpasser støtten til den enkelte elev. På Berg 

tilstreber vi å fange opp elevene som har vansker tidlig, slik at vi kan komme raskt inn med gode og effektive tiltak. 

Like fullt ser vi at det er noen hindringer som kan gjøre lesing og skriving vanskelig for eleven. En kort beskrivelse av 

noen faktorer gjengis her (Lundberg, 2008, 2009). Det kan være nyttig for den enkelte lærer å tenke gjennom før 

eventuelt spesialpedagog kontaktes. Lesing og skriving henger tett sammen, men skriving er en ferdighet som krever 

mer av barnets kognitive ressurser enn lesing. En forutsetning for å bli en god skriver er at eleven har tilegnet seg 

ortografi og setningskonstruksjon. Jo mer den er automatisert, jo mer er grunnlaget for skrivingen på plass. Barn som 

strever her vil bruker mye mentale ressurser som kunne vært brukt til de krevende operasjonene som inngår i skriving.  

Barn med begrenset ordforråd, møter også hindringer i sin skriving. Både knyttet til å hente frem ord fra sitt mentale 

leksikon raskt, men også knyttet til presis formulering eller gjennom å variere uttrykkene. Dette kan blant annet ha 

sammenheng med begrenset arbeidsminne, noe som i seg selv kan vanskeliggjøre skriveutviklingen.  

Noen elever kan også få utfordringer i sin skriveutvikling dersom de har en språklig usikkerhet knyttet til ordenes 

syntaks (setningsoppbygging), for eksempel i forhold til leddsetninger, preposisjoner og bøyningsformer.  

Dersom en elev har vansker med å organisere egne tanker, lage logiske sammenhenger og skille mellom vesentlig- og 

uvesentlig, kan dette også gjøre skriveprosessen utfordrende. Det samme kan oppmerksomhets- og 

konsentrasjonsproblemer.  
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Dersom eleven har vansker knyttet til lesing er det betydningsfullt at den enkelte lærer husker leseplanens røde tråd: 

sikkerhet foran fart. Leseflyt er viktig etter hvert, men sikkerhet kommer alltid først. Lesefingeren er viktig for å få 

med seg alle lydene. Det samme er tempoet. Ofte må elevene sette ned tempoet for å få med seg alle lydene (også 

endinger) og lese nøyaktig. Å lese høyt (for en voksen) er også nyttig og dette bør gjøres lenge. Da vil både eleven og 

den voksne lettere kunne oppdage eventuelle feil og gå tilbake. Tilpassede bøker er også svært viktig for elevens 

leseutvikling. Av og til kan det være vanskelig å finne bøker som motiverer eleven, særlig hvis eleven opplever det 

som vanskelig å lese. Det bør likevel tilstrebes å finne bøker der eleven mestrer ca 90% av ordene og leser disse med 

god flyt. Dersom eleven er i begynneropplæringen og således lyderer de fleste ord (altså leser lite med god flyt ennå), 

betyr det at eleven må ha få ord på hver side og bilder som støtte. Etter hvert som elevene får bedre 

avkodingsferdigheter er det fortsatt viktig å ha fokus på tilpassede bøker. Det bør ikke være mer enn 5 ord på hver side 

som eleven stopper opp på etter hvert som tekstene blir større. I tillegg må man tilpasse både innhold, skriftstørrelse 

og tykkelse. For å bli en god leser er det viktig å lese mye. Det ser vi også på beskrivelsene av de ulike trinnene i 

LUS-håndboka (Allard, 2009) der elevene etter hvert som ferdighetene øker må være lenge på et trinn før de kan gå 

videre. Eller sagt med andre ord; eleven må ha mye trening for å bli så sikker og trygg at leseferdighetene øker.  

Som vi har sett under vedlegg 4 Lese- og skriveundervisning, vil også god leseforståelsesundervisning (fremme 

elevenes forkunnskaper og forståelsesstrategier) kunne hjelpe barn med svake ordavkodingsvansker (blant annet 

dysleksi) til å oppnå god leseforståelse. Dette fordi de får opplæring i strategier som til en viss grad kan virke 

kompenserende for vanskene (Bråten 2011).  

 

I tillegg til punktene overfor har Refsahl (2013) notert seg noen punkter som kan være viktige å se etter, også etter at 

begynneropplæringen er ferdig. Her kan det være vanskeligere å avdekke eventuelle vansker hos eleven og punktene 

under kan være ledetråd for den voksne. Disse punktene oppdages først og fremst gjennom å kartlegge ved høytlesing 

og samtale der fokuset også rettes mot elevens strategier og eventuelle ting som forstyrrer lesemåten. Dette er svært 

viktig i hele elevens skoleforløp. Gjennom at eleven leser høyt for den voksne kan man tilpasse tekstnivået der eleven 

leser med sikkerhet og god flyt, samt få oversikt over ord som byr på problemer eller elevens kompenserende 

strategier. Punktene som Refsahl (2013, s 12) viser til er knyttet til om eleven har forstyrrende lesemåter:  

- Nøling ved enkeltord 

- Rask ordlesing med feil 

- Leser feil på endelser på ord 
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- Små tenkepauser foran eller inni ord 

- Stotring eller småstopp ved konsonantforbindelser 

- Drar ut vokalene 

- Holder pusten eller strammer skuldre 

- Stopper ikke ved punktum 

- Andre ting 

 

Andre punkter man bør være bevisst på er knyttet til om eleven har kompenserende strategier ved lesing:  

- Leser noen bokstaver nøye og gjetter på resten 

- Leser kun de to første eller første og siste bokstav 

- Gjetter på ordet etter utseende eller lengde 

- Sier bokstavnavnene inni seg og prøver å huske en bokstavrekkefølge 

- Gjetter på ord ut fra bilde, sammenheng eller setning 

- Kombinerer ulike strategier 

- Leser veldig sakte og nøye, bokstav for bokstav – hørbart eller innadvendt 

- Hopper over ord som er vanskelige 

- Leser videre selv om det ikke gir mening – leser ikke noe om igjen 

- Andre ting  
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VEDLEGG 8 

REFERANSER OG FORSLAG TIL VIDERE LESING  
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