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FORORD 
 

Det har lenge vært et ønske om å utarbeide en felles overordnet språkplan for Gjerdrum 

kommune. Endelig har dette blitt en realitet takket være felles vilje og et tett samarbeid mellom 

de ulike enhetene. Gjerdrum er en liten romerikskommune i sterk vekst. Vi har åtte 

barnehager, to av dem kommunale, to barneskoler og en ungdomsskole. 

Gjerdrum kommune startet sommeren 2011 et samarbeid med Bredtvet kompetansesenter for 

å styrke og forbedre leseopplæringen i kommunen. Prosjektet har ekspandert og omfatter 

tidlig innsats, helhetslesing, kompetanseutvikling og kartlegging i kommunen vår. Det 

overordnede målet er at alle lærere skal være skrive- og leselærere, ettersom skriving og 

lesing er grunnleggende ferdigheter i alle fag. 

Språklige ferdigheter er helt avgjørende for kommunikasjon, sosialt samspill og læring. Vårt 

mål er derfor at språkplanen skal være et verktøy for å kvalitetssikre at barn og unge i 

Gjerdrum utvikler gode språklige ferdigheter og blir gode lesere og skrivere, noe som er en 

forutsetning for sosial mestring og livslang læring. Språk og kommunikasjon læres helt fra 

fødselen av, og derfor ønsker «Språkfokus i Gjerdrum» å følge barnas språkkompetanse 

gjennom hele læringsløpet fra 0-15 år.  

Språkfokus har vært i en utprøvingsprosess gjennom skoleåret 2017/18. Etter flere innspill og 

omfattende redigering, er målet at denne utgaven skal implementeres i barnehagenes, SFO`s 

og skolenes årsplaner. Arbeidet med et godt språkmiljø må skje gjennom de voksnes 

bevissthet, kunnskap, forståelse og holdninger. Dette krever kontinuerlig kompetanseutvikling. 

Språkplanen må jevnlig evalueres og det praktiske språkarbeidet i barnehage, klasserom og 

SFO må kvalitetssikres. Oppdagende og reflektert språkarbeid handler om at barn og unge er i 

en aktiv læringsprosess hvor de utvikler god språklig kompetanse og tillit til egne evner. 

Trygghet og mestring er en viktig forutsetning for læring. 

 

 

 

 

For prosjektgruppa 2017/2018 

 

Hege J. Langerud, Veståsen skole 
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1 Språkarbeid og tidlig innsats  
 

I Gjerdrum kommune ønsker vi at språkarbeidet skal være helhetlig og med sammenheng fra 

barnehagealder til 10.trinn. Når det gjelder den tidlige innsatsen, skal språkplanen være et 

verktøy for å sikre at det bygges et godt språklig fundament for alle barn i Gjerdrum.  

 

Helsestasjonen  
 

Barnehage SFO Skole 1.-2. trinn 

Helsestasjonen 
følger barns 
språkutvikling fra 
fødsel til skolestart. 
Dette skjer gjennom 
observasjon og 
samtale med 
foreldre. Ved 2- og 
4-årskontroll 
gjennomføres 
språkscreening. 
Helsestasjonen 
samarbeider med 
barnehagene og 
andre instanser ved 
behov.  

Barnehagen skal 
fremme 
kommunikasjon og 
språklig 
kompetanse. De 
språklige 
fokusområdene i 
barnehagen er 
kommunikasjon i 
barnas egen lek og 
lek med språket 
gjennom den mer 
organiserte 
språkleken. 
Skriveglede 
gjennom 
oppdagende 
skriving og 
leseglede gjennom 
dialogisk lesing er 
andre 
fokusområder. Et 
systematisk 
begrepsarbeid er 
også fundamentalt 
for et godt 
språkfokus. 

Understøtter og 
følger opp det 
språkarbeidet som 
skjer i klasserommet. 
I SFO vil samspill, 
lek og språkfokus i 
hverdags-situasjoner 
være viktig. 
 

Begynneropplæringen 
viderefører det 
oppdagende 
språkarbeidet fra 
barnehagen.  
Elevene sikres 
mestring fra skolestart 
gjennom tilpasset 
støtte i sin 
oppdagende skriving. 
Gjennom språklek og 
skriving på egne 
premisser, oppdager 
elevene det 
alfabetiske prinsipp 
og lærer seg 
bokstavene i raskt 
tempo. 
Dialogisk lesing og 
begrepsarbeid er 
andre viktige 
fokusområder i 
grunnopplæringen. 
Når elevene er i gang 
med egen lesing, skal 
tekstene være 
tilpasset elevens 
leseutviklingsnivå. 
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2 Språkfokus på helsestasjonen 
 

 Helsestasjonen møter barn og familie jevnlig det første leveåret.  

 Helsesøster gir veiledning i hvordan stimulere barnet med tanke på språkutvikling helt fra 

barnet er født.   

 I den generelle helseundersøkelsen av barn på helsestasjonen gjennomføres observasjon 

av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk.  

 Foresattes vurdering av barnets språk er også av vesentlig betydning.  

 Ved 2- og 4-årskontroll gjennomfører helsestasjonen kartleggingsverktøyene SATS og 

SPRÅK 4. 

 Ved skolestartundersøkelse, siste halvår før skolestart, vurderer helsesøster og 

helsestasjonslege språkutvikling i dialog med barn og foreldre. Det utføres også syn og 

hørselsundersøkelse. 

 På indikasjon kan helsestasjonen gjøre ASQ-kartlegging i ulike aldre. 

 Ved usikkerhet rundt språkutvikling kontakter helsestasjonen barnehagen eller PPT etter 

samtykke av foresatte.  Barnehagen kan også kontakte helsestasjonen ved behov, etter 

samtykke av foresatte. 

 Det er tverrfaglige møter en gang i måneden, hvor man etter samtykke fra foresatte, kan 

drøfte barn det er usikkerhet rundt. Tverrfaglig møte består av helsestasjon, PPT, 

familieteam, barnevern, fysioterapeut, samt barnehagen og evt. foresatte til barnet som 

skal drøftes. 

 Barnet henvises til videre språkutredning dersom det er mistanke om forsinket 

språkutvikling. 
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3 Språkfokus i barnehagen 
 

3.1 Barnehagens rammeplan om språk 

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 

sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 

medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas 

ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god 

språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 

fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i 

samiske distrikt skal barnehagen fremme barnas samiskspråklige kompetanse. 

Personalet skal 

 anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres 

språkutvikling 

 stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn 

involveres i samspill og i samtaler 

 sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

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

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

barn 

 følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike 

former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen 

språkutvikling 

 bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i 

å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige 

kompetanse. 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen 

skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og 

tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og 

tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 
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I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og 

fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og 

kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna 

 uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 

 bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter 

 videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

 leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 

 møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

 opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale 

 utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og 

bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. 

Personalet skal 

 skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og 

kommunisere med andre 

 synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og 

fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer 

 invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og 

stille spørsmål 

 oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme 

 støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket 

 bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer 

 inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. 
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3.2 Språkplan for barnehagen 
 

Språkområde Mål Kjennetegn på god praksis 

Lek med språket og 
språk i leken 

 

 

Styrke barnas språklige 
bevissthet ved at de kan leke, 
improvisere og eksperimentere 
med rim, rytme, lyder og ord. 

Barna kan bruke språket til å 
skape relasjoner og delta i lek 
og som et redskap til å løse 
konflikter. 

Barna uttrykker  sine følelser, 
tanker, meninger og erfaringer 
på ulike måter. 

 Bruke ulike språkleker f.eks 
«Språksprell» med fokus på 
rim, regler, tøyse med 
språk, klappe stavelser og 
lytte ut førstelyd i ord. 

 De voksne er 
oppmerksomme og bidrar til 
at alle barn får anledning til 
å delta og bruke språket sitt 
i forskjellige typer lek 
uavhengig av hvilken måte 
barnet kommuniserer på. 

 De voksne legger til rette for 
lek som inviterer til bruk av 
språket og bidrar til mer 
språklig aktivitet der de ser 
at det er nødvendig. 

 

Dialogisk lesing og 
leseglede 

 

 

 

Barna opplever spenning og 
glede ved høytlesing, fortelling,  
sang og samtale 

Barna møter et mangfold av 
eventyr, fortellinger, sagn og 
uttrykksformer. 

Styrke barnas lytteforståelse 

Styrke barnas ordforråd 

Styrke barnas konsentrasjon 

Stimulere til leseglede 

De voksne modellerer gode 
lesestrategier før, under og etter 
høytlesing. 

 Barnehagen jobber 
systematisk med dialogisk 
lesing. Dette gjøres for 
eksempel gjennom faste 
lesegrupper der ord 
konkretiseres, visualiseres 
og / eller dramatiseres.  

 Alle barn får mulighet til å bli 
lest for hver dag. 

 Legge til rette for den 
spontane leseglede ved å 
ha en lesekrok lett 
tilgjengelig og eventuelt 
bruke kommunens bibliotek  

 Bidra til at språklig 
mangfold, og støtte 
flerspråklige til å bruke sitt 
morsmål. 
 

 
 

Oppdagende skriving og 
skriveglede. 

Barna utforsker og gjør seg 
erfaringer med ulike 
skriftspråkuttrykk som 
«hemmelig skrift», tegning og 
bokstaver gjennom lese og 
skrive aktiviteter. 

At alle barn vet ved skolestart 
hva «hemmelig skrift» er.  

Styrke barnas fonologiske 
bevissthet.  

Styrke skriftspråklig bevissthet.  

 Barn får eksperimentere 
med skriving på eget nivå 

 Tilrettelegge for tegning og 
skriving. 

 Dialog rundt barnas 
tegninger ved «Tegn et 
bilde» metoden. (For 
eksempel tegneserie-
modellen) 

 Barna inspireres og 
oppfordres til å skrive 
hemmeligskrift som de 
voksne oversetter til 
voksenskrift.  
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Begrepsarbeid og 
ordglede 

Barna videreutvikler sin 
begrepsforståelse og bruker et 
variert ordforråd.   

 

Barna danner seg matematiske 
begreper og videreutvikler måter 
å uttrykke innholdet i og 
omfanget av disse på. Barna 
erfarer størrelser i sine 
omgivelser, undersøker og 
gjenkjenner egenskaper ved 
former og sorterer dem på 
forskjellige måter 

 Barnehagene arbeider 
systematisk med begreper 
gjennom bruk av for 
eksempel tankekart, «Grep 
om begrepet», «Systematisk 
begrepstrening», 
«Språkkista» eller 
«Snakkepakken»  

 Voksne benevner og setter 
ord på ting i hverdagen.  

 Voksne sørger for at ord får 
innhold slik at det blir et 
begrep. 

 Fokus på grunnleggende 
begreper som farge, form, 
stilling, størrelse og 
plassering (Nyborg- 
modellen) 

Kartlegging 
0-3 år: Systematisk 

observasjon ved bruk av 

«Barns språklige utvikling», Se 

vedlegg.  

3-6 år: TRAS  

Minimum en gang pr. år  

For skolestarterne: 
Dokumentasjon på 
skriveutvikling. Foretas i oktober 
og mars. 
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4 Språkfokus i skolefritidsordningen (SFO) 
 

Språkarbeidet fra begynneropplæringen i skolen videreføres i hverdagssituasjoner i SFO. 

 

Språkområde Mål Kjennetegn på god praksis 

Språklig bevissthet 

 

 Gi elevene opplevelse av at 
språk er gøy. 

 Språklig stimulering og 
læring gjennom lek 

 Bruke rim og regler i samlingsstund 

og ulike hverdagssituasjoner 

 Rollelek 

 

Dialogisk lesing 

 

 

 Elevene skal få styrket sin 
lytteforståelse, ordforråd og 
konsentrasjon 
 

 Høytlesing for grupper og 
enkeltbarn så ofte som mulig. 

 Dialog rundt teksten 

 Skjermet lesekrok med 
alfabetmerket bokhylle 

Oppdagende 

skriving 

 Elevene skal få styrket sin 
fonologiske bevissthet og 
bli stimulert til skriftspråklig 
nysgjerrighet. 

 Kunne uttrykke seg skriftlig  

 Jevnlig bruk av oppdagende 
skriving (tegne, skrive på sin egen 
måte, hemmelig skrift) 

 Tilpassede spill (f.eks. ALIAS) 

 Alfabetremser, tegne- og 
skrivesaker lett tilgjengelig 

 

Ordforråd og muntlig 

kommunikasjon 

 

 Øke begrepsforståelse og 
ordforråd  
 

 Barnesamtaler 

 Rollespill 

 Ulike spill og faktaprogram (Eks. 
Salaby, Alias, Newton og 
Supernytt) 

 Bevissthet om begreper i ulike 
hverdagssituasjoner 
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5 Språkfokus i grunnskolen 
 

I Gjerdrum ønsker vi at elevene skal fortsette sitt oppdagende språkfokus når de begynner på 

skolen. De fortsetter på skrivesporet fra barnehagen og derfor blir «hemmelig skrift» og «å 

skrive på min egen høremåte» sentralt ved skolestart. Gjennom videre fokus på språklek, 

dialogisk lesing og begrepsarbeid, blir elevene leseklare. Etterhvert kan de ta i bruk gode 

strategier for å forstå tekst tilpasset deres eget lesenivå. 

Gjennom hele løpet ønsker vi at elevene skal ha et oppdagende og reflektert språkfokus. Vi 

ønsker at elevene skal kunne reflektere rundt ulike tilnærminger til ulike tekster og utvikle gode 

strategier for å forstå, tolke og reflektere over innhold i leste tekster. Kjennetegnet på god 

praksis er at vi har helhetslesing som ramme når elevene skal erobre nye tekster. Det vil si at 

vi tar utgangspunkt i hele tekstens innhold før det settes fokus på detaljer i språket. Når det 

jobbes mye med ord og språkets form, vil teksten til slutt kunne leses med god flyt og helhetlig 

forståelse.  

Vi ønsker også at elevene skal være i gode prosesser når de skal uttrykke seg skriftlig. Det er 

viktig at eleven er bevisst hvilken skrivehandling de skal utføre, hvem som er mottaker og 

hvilke forventningsnormer som gjelder. Skriveopplæringen bør være prosesseorientert, dvs at 

eleven bearbeider teksten etter egenvurdering, hverandrevurdering og framovermelding fra 

lærer. 

Barne- og ungdomsskolen har samme språkområder. Ungdomsskolen bygger videre på 

beskrivelsene av språkområdene som står under delen for barneskolen. 

5.1 De ulike språkområdene 
Språkfokus handler om at språk blir implementert som en naturlig del i alle fag i 

Gjerdrumsskolen. Vi bruker språk for å kommunisere, samhandle, lære, forstå og oppleve. 

Språk, lesing og skriving er også viktig for å beskrive, reflektere og utforske. Målet er at 

språkplanen skal bidra til dette. Den er bygd opp med følgende språkområder:  

 

Språklig bevissthet: 

Språklig bevissthet knyttes til språkets lydstruktur (fonologi), ordenes oppbygning og bøying 

(morfologi), ordenes betydning (semantikk) og setningsstruktur (syntaks). Alle disse 

elementene er grunnleggende faktorer i den begynnende lese- og skriveopplæringen, men 

også i det videre løpet mot å kunne skape mening fra tekst og å utvikle gode lese- og 

skriveferdigheter. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. 
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Å lære et fag er å lære det enkelte fagets språk. Språklig bevissthet eller metaspråklig 

bevissthet består av flere komponenter. I arbeidet med alle typer tekst må læreren jobbe 

bevisst med å øke elevenes ordforråd og gi dem et språk om språket (metaspråk), og jobbe 

med et fagspesifikt vokabular. Dette gjøres blant annet gjennom å fokusere på språkets 

lydstruktur, ordenes betydning, setningsstruktur og språkbruk, og gjennom arbeid med 

begreper. 

Muntlig kommunikasjon: 

Muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Det betyr å 

mestre ulike språklige handlinger og å samordne verbale og andre delferdigheter. Det betyr 

videre å kunne lytte til andre og gi respons og være bevisst på mottakeren når en taler selv. 

Muntlige ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler 

kunnskap med hverandre. Muntlige ferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for 

aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv på en reflektert og kritisk måte. 

Lesing: 

Opplæring i lesing skal stimulere elevenes lyst og evne til å lese. Det innebærer at elevene 

skal lese ulike tekster både for å lære og oppleve. Leseopplæringen skal samtidig bidra til at 

eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser. Arbeidet med å utvikle elevens leseferdigheter 

handler om å utvikle språklige ferdigheter, koordineringsferdigheter, strategiske ferdigheter og 

engasjement for lesing. Dette engasjementet sikres ved å gi elevene tilpasset tekst og 

mestringsmuligheter i lesing. Elevene skal være aktive i alle fasene og få mulighet til å 

reflektere over egen læring. Elevene bør oppfordres til å trekke slutninger, lese selektivt, lese 

kritisk, skille ut viktig informasjon, oppsummere og sammenfatte det de har lest. 

Lesing er en grunnleggende ferdighet som i følge Kunnskapsløftet skal integreres i 

opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere med ansvar for 

lesing i sine fag. Elevene vil ha ulike forutsetninger for å møte fagets tekster ut fra tidligere 

erfaringer, og det er ikke gitt at alle automatisk får til å lese og forstå fagets tekster uten hjelp 

og veiledning. God leseundervisning innebærer at det arbeides med å forstå nye ord og 

begreper, og ikke minst at en iscenesetter situasjoner der elevene selv må ta disse i bruk. Det 

er en klar sammenheng mellom elevenes ordforråd og deres leseforståelse (Baumann, 2009; 

Nagy & Townsend, 2012). Undervisning som fokuserer på å utvikle elevenes ordforråd, vil 

også være med på å forbedre elevenes leseforståelse (Roe, 2011). Ulike ord og begrepskart 

kan for eksempel være gode verktøy i ordlæring (Udir). 
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Ordforråd: 

God språkundervisning innebærer at det arbeides med å forstå og ta i bruk nye ord og 

begreper. Begrepsarbeidet bør ikke foregå isolert, men som en naturlig del av helhetlige 

læringsprosesser i alle fag. Det er en klar sammenheng mellom elevenes ordforråd og deres 

leseforståelse. Undervisning som fokuserer på å utvikle elevenes ordforråd, vil også være med 

på å forbedre elevenes leseforståelse.  

Det kreves at elevene stopper opp ved, og markerer ukjente ord i en tekst. Videre må de ta i 

bruk strategier for å lære nye ord og bruke nye ord i presentasjoner.  

Skriftlig kommunikasjon: 

Begynneropplæringen starter med mye skriving på elevenes premisser basert på deres 

utviklingsnivå. Den oppdagende skrivingen åpner veien inn i lesingens verden. Å skrive er en 

måte å utvikle og strukturere tanker på, og en metode for å lære og å kommunisere. God 

skriveopplæring arbeider mot å utvikle elevenes tekstkompetanse slik at de kan forholde seg 

til og bruke de tekstene de møter. Skriving skal gi støtte og hjelp til å fremme læring i fagene. I 

Kunnskapsløftet er skriving løftet frem som én av fem grunnleggende ferdigheter.  

De grunnleggende ferdighetene er innarbeidet i kompetansemålene i alle fag gjennom hele 

skoleløpet. Dette innebærer for eksempel at skriving er et redskap for kunnskapsutvikling i alle 

fag, samtidig som man gjennom skriving viser måloppnåelse i fagene. Å lære seg et fag er å 

lære seg å uttrykke seg om og i faget på en måte som oppfattes som faglig relevant (Berge, 

2005). Dette innebærer at alle lærere har fått et ansvar for skriveopplæringen i sitt fag 

(Lorentzen, 2008). God skriveopplæring som tar skriving som grunnleggende ferdighet på 

alvor, arbeider mot å utvikle elevenes tekstkompetanse slik at de kan forholde seg til og bruke 

de tekstene de møter (Udir: skriving som grunnleggende ferdighet). Det skal gi tilgang til 

ressurser for demokratisk deltakelse i yrkeslivet, og være et redskap for utviklingen av egen 

identitet. 
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5.2 Begynneropplæringen 1.-2.trinn 

1. trinn 

 

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god praksis Strategier 

Språklig 
bevissthet:  

 leke, improvisere og eksperimentere 
med rim, rytme, språklyder, 
stavelser, meningsbærende 
elementer og ord 

 lytte ut første og siste lyd i ord 

 lytte ut lydene i korte lydrette ord 

 vite forskjellen på korte og lange ord 

 vite hva ord og setninger er 

 samtale om innhold og form i eldre 
og nyere sanger, regler og dikt 

 samtale om personer og handlinger 
i eventyr og fortellinger 
 

Språkleker hver dag 
 

Følge progresjonen i 
«Språkleker» Frost & 
Lønnegaard 

 

 

Oppdagende 
skriving og 
skriveglede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 forstå det alfabetiske prinsipp 

 utvikle funksjonell bokstavkunnskap 

 styrke fonembevissthet 

 kunne «fortelle på papir» på egen 
skrivemåte 

 skrive bokstavene som uttrykk for 
lyder i talespråket  

 vise forståelse for sammenhengen 
mellom språklyd og bokstav, og 
mellom talespråk og skriftspråk 

 arbeide kreativt og utforskende med 
tegning og skriving i forbindelse med 
lesing 

 skrive egne tekster på sitt nivå ved å 
se for seg og konstruere ulike 
tekstverdener (fortelling og logg) 

 kunne samhandle gjennom 
utveksling av informasjon (brev, 
beskjeder, huskelister) 

 
 

Ny skrivehandling: 
Se for seg og 
Å samhandle (jf.Skrivehjulet) 
 
Elevene lærer seg 
begrepene «hemmelig skrift» 
og «skrive på høremåten». 
 
Elevene tar i bruk funksjonell 
skriving på eget nivå fra 
skolestart 
 
Lærer gir elevene tilpasset 
støtte i skriving, organisert 
som stasjons-undervisning. 
Bruke tegneserie-modellen 
gjennom året, minimum 3 
ganger 
 
Lage ulike sammensatte 
tekster jevnlig 
 
IKT: Bruke PC/nettbrett som 
skriveredskap under veiledet 
skriving (stasjoner) og ved 
produksjon av egne 
sammensatte tekster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tankekart 
(Kverndokke
n nr. 42 i 
«101 måter 
å lese 
leseleksa 
på») 
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Dialogisk 
lesing og 
leseglede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen lesing  

 lytte til tekster på bokmål og nynorsk 

og samtale om dem 

 samtale om hvordan ord og bilde 

virker sammen og bildebøker og 

andre bildemedier 

 samtale om hva de tror kommer til å 

skje og snakke om ord i teksten 

 gjenkjenne bokstavenes lyd, form 

og navn 

 

 lydere og trekke sammen lydene til 
ord 

 forskjell på «blå» og «røde» lyder 
(vokal og konsonant)  

 trekke lyder sammen til ord 

 lese store og små trykte bokstaver 

 kjenne til begrepet «Lurifaksord» 
 
Leseforståelse:  

 lese enkle tekster med 
sammenheng og forståelse på papir 
og skjerm 

 gjengi mening i en enkel tekst 
 

Blir lest høyt for elevene hver 
dag. 
 
Foreldrene leser høyt for 
barnet sitt. Lesekompis-
diplom ved hver 200 leste 
side. 
 
 
Benytte PAS for å 
bevisstgjøre artikulasjon og 
forskjell/likhet bokstavnavn 
og lyd 
 
 
Elevene får lesetekster 
tilpasset eget lesenivå 
Bli kjent med leselekser 
gjennom veiledet lesing 
m/lesebestilling ukentlig fra 
januar. 
 
 
Helhetslesing som ramme 
med språkfokus både på 
innhold og form. 
 
Lesediplomer for egen lesing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny: 
Innføre 
«lesefinger
» (peke på 
ordene) 
 
 
 
BISON 
«Lur 
lesing» 

Ordforråd og 
muntlig 
kommunikasj
on 

 lytte, ta ordet etter tur og gi respons 
til andre i samtaler 

 sette ord på egne følelser og 
meninger 

 fortelle sammenhengende om 
opplevelser og erfaringer 

 sortere ord under ulike 
overbegreper 

 beskrive sanseinntrykk språklig 

 spørre hva ukjente ord betyr  
 

 

Fortellerstund 
 
Klassebamse 
 
Arbeide systematisk med 
begreper («En veileder om 
begrepslæring», Statped). 
 
Visualisere, konkretisere eller 
dramatisere begreper. 

Tankekart 
(Kverndokke
n nr. 42 i 
«101 måter 
å lese 
leseleksa 
på»). 
 
 

Observasjon/  
kartlegging  

Prekartlegging august/september:  
1)Bokstavgjenkalling (elevsamtale) 
2) Setningsskriving (elevsamtale) 
3) Tegneserie 
Rekartlegging november:  
1) Bokstavgjenkalling (elevsamtale)  
2) Setningsskriving (elevsamtale) 
3) Tegneserie 
Lesekartlegging januar(veiledet lesing) 
Midtveiskartlegging februar/mars:  
1) Bokstavgjenkalling (elevsamtale) 
2) Setningsskriving  
3) Tegneserie 
4) IL-basis, deltester (frivillig) 
 
Utdanningsdirektoratets kartlegging i 
lesing i april 

 
 
Tegneseriene, 
egenproduserte bøker og 
andre sammensatte tekster 
lagres i elevens egen 
skrivemappe. 
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2. trinn 
 

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Språklig 
bevissthet:  

 dele ord i stavelser 

 forklare hva en setning er 

 forklare hva et sammensatt ord 
er 

 samtale om opphavet til og 
betydningen av noen kjente 
ordtak, begreper og faste 
uttrykk 

 samtale om begrepene dialekt, 
bokmål og nynorsk 

 samtale om hvordan valg av 
ord, stemmebruk og intonasjon 
skaper mening 

 

Jevnlige samlinger med 
språklek 

 
Systematisk arbeid med 
ord og begreper fra de 
ulike temaene  
 
Lytte til tekster på bokmål 
og nynorsk og samtale 
om dem 

Akkumulerte: 
Tankekart 
 
 

Lesing   alfabetet 

 mestre bruk av fonologisk 
lesestrategi 

 anvende stavelseslesing ved 
lesing av lengre ord 

 
Leseforståelse:  

 stille spørsmål fra teksten 

 gjenskape/gjenfortelle teksten  

 bruke egne kunnskaper og 
erfaringer for å forstå og 
kommentere innholdet i leste 
tekster 

 finne skjønnlitteratur og 
sakprosa på biblioteket til egen 
lesing 

Elevene får lesetekster 
tilpasset egen 
leseutvikling 
 
 
 
 
Elevene får veiledning i 
gode strategier for 
leseforståelse 
 
Bli kjent med tilpasset 
tekst gjennom veiledet 
lesing m/lesebestilling 
ukentlig 
 
Klasselesekurs med 
helhetslesing som ramme. 
 

 
 
 
 
 
 
Bli kjent med 5-
finger-regelen 
 
 
BISON/ 
«Lur lesing» 

Ordforråd og 
muntlig 
kommunikasjon 

 ta i bruk strategier for å lære 
nye ord/begreper 

 bruke nye ord /begreper i 
muntlige aktiviteter 

 
 

Lærer bruker begrepskart 
og tankekart systematisk 
 
Refleksjon i læringspar 
 

Ny strategi: 
Begrepskart 
(Kverndokken nr. 
42 i 101 måter å 
lese leseleksa på) 
 
Utvidet tankekart 
(lærer  
modellerer) 
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Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Skriving   skrive på en måte som andre 
kan lese 

 følge forventet utvikling i egen 
skriveutvikling 

 skrive setninger med store og 
små bokstaver og punktum i 
egen håndskrift og på tastatur 

 
  
Tekstskaping:  

 skrive enkle fortellende og 
beskrivende tekster ved å 
forestille seg, fortelle og skape 
tekst 

 støtte seg på forventningsnorm 
og modelltekster 

 uttrykke egne tekstopplevelser 
gjennom ord, tegning, sang og 
andre estetiske uttrykk 

Skrivehandling: 
Se for seg og  
Å samhandle  
(jf. Skrivehjulet). 
 
 
 
 
Elevenes skriveutvikling 
dokumenteres i ulike 
logger, tegneserier og 
sammensatte tekster og 
samles i skrivemappe. 
 
 
  

 

Observasjon/  
kartlegging  

September, januar og mars: 
STAS delprøve (mål i mai 23 av 40 
ord på 40 sekunder) 
Jevnlig dynamisk kartlegging i 
veileda lesing (Leseuniverset 
Cappelen Damm) 
April: Utdanningsdirektoratets 
kartlegging i leseferdighet. 
Gjennom året: Dokumentasjon på 
skriveutvikling. (Eks.Skrivemappe) 
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5.3 Veien videre 3.-7.trinn 

3. trinn 
 

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne: 

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Språklig 
bevissthet: 

 lese nøyaktig 

 forskjell på lang og kort 
vokal  

 finne stavelser og morfemer 

 kjenne til at ord kan deles 
inn i ordklasser (substantiv, 
verb og adjektiv)  

Bruk av lesefinger  
 
Arbeid med sammensatte 
ord 
 
https://norsksenteret.word
press.com/ 
 
http://ordtrener.weebly.co
m/langkort-vokal.html 

Akkumulerte: 
Tankekart 
Visualisere, 
konkretisere eller 
dramatisere 
begreper  
Nye: 
Ordbanken 
(Kverndokken nr. 
77 i 101 
skrivegrep) 

Lesing  Bokstavkunnskap og 
avkoding:  

 lese nøyaktig 

 kjenne til ordenes innhold, 
form og bruk 

 
Leseforståelse:  

 stille spørsmål fra teksten  

 gjenskape/gjenfortelle 
teksten  

 øke lesemengden og lese 
på tilpasset nivå 

 bruk av bibliotek 

 
Systematisk jobbing med 
begreper - ukentlig 
 
Veiledet lesing 
m/lesebestilling 
 
Tilpassede tekster 
 
Lese ulike sjangere 
 
Helhetslesing som ramme 

Akkumulerte: 
Tankekart 
Begrepskart 
Utvidet tankekart 
Bli kjent med 5-
finger-regelen 
«Lur lesing»/kalv 
(BISON) 
 
 
Nye: 
VØL 
Hvem, hva, hvor, 
når? 
(Kverndokken nr. 
51 i 101 måter å 
lese leseleksa på) 
 

Ordforråd   ta i bruk strategier for å lære 
nye ord/begreper  

Ukas ord/begrep – knyttet 
opp mot språkområde 
 
Lærer modellering av 
tankekart 

Akkumulerte: 
Tankekart  
Begrepskart  
 
Utvidet tankekart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://norsksenteret.wordpress.com/
https://norsksenteret.wordpress.com/
http://ordtrener.weebly.com/langkort-vokal.html
http://ordtrener.weebly.com/langkort-vokal.html
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Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Skriftlig 
kommunikasjon  

Rettskriving/formell skriving:  

 gi uttrykk for egne tanker og 
opplevelser 

 strukturere tekster med 
overskrift, innledning, 
hoveddel og avslutning 

 
Tekstskaping:  

 skrive egne beskrivende 
tekster  

 søke etter informasjon, 
skape, lagre og gjenfinne 
tekster ved hjelp av digitale 
verktøy 

Akkumulerte 
skrivehandlinger: 
Å se for seg 
Å samhandle 
 
Ny skrivehandling:  
Å overbevise  
(jf. Skrivehjulet) 
 
Bruke IKT for å 
søke/skape/lagre/gjen-
finne informasjon 
 
Skrive enkle, fortellende, 
beskrivende tekster for 
hånd og på pc og 
bearbeide etter respons 
 
Fisken – innledning – 
hoveddel – avslutning, 
kan vises ved 
modelltekster 

Nye: 
Å kle på ord, 
setninger og 
tekst 
(Kverndokken nr. 
51 i 101 
skrivegrep) 
 
Prosessorientert 
skriving 
 
Skriveutløsende 
spørsmål og ord 
(Kverndokken nr. 
49 i 101 
skrivegrep) 
 

Muntlig  bruke egnet ordforråd til å 
samtale om faglige emner, 
fortelle om egne erfaringer 
og uttrykke egne meninger  

 samhandle med andre 
gjennom lek, dramatisering, 
samtale og diskusjoner 

 forklare hvordan ordene du 
bruker kan påvirke andre 

 forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster 

 bruke nye ord/begreper i 
muntlig aktivitet  

 samtale om innhold og form 
i sammensatte tekster 
 

Samtale om innhold og 
form i sammensatte 
tekster 
 
Bruk av læringspartnere 
 
Bokuke 
 
Den Kulturelle 
Skolesekken 
 
Gi uttrykk for og sette ord 
på egne tanker, 
opplevelser og følelser 
 
Bibliotek/bokbuss 

Gjenfortelling 
Lur lesing 
(Bison/Kalv) 

Observasjon/  
kartlegging  

Jevnlig dynamisk kartlegging i 
veileda lesing (Leseuniverset 
Cappelen Damm) 
 
Ordkjedetesten – før høstferien 
Ordkjedetesten – før påske 
 
Utdanningsdirektoratets 
Kartlegging i leseferdighet - april 

  

 

  



Revidert 23.05.19 
 

20 
 

4. trinn 

 

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne: 

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Språklig 
bevissthet: 

 forskjell på lang og kort 
vokal  

 finne stavelser og morfemer 

 kjenne til at ord kan deles 
inn i ordklasser (substantiv, 
verb og adjektiv) 

 
Bruk av lesefinger 
 
Tilpasset tekst 
https://norsksenteret.word
press.com/ 
 
http://ordtrener.weebly.co
m/langkort-vokal.html 

Akkumulerte: 
Ordbanken  
(Kverndokken 
nr. 77 i 101 
skrivegrep) 

Lesing  Bokstavkunnskap og koding:  

 lese nøyaktig 

 lese, reflektere over og 
samtale om egne og andres 
tekster 

 lese tekster av ulike typer 
med sammenheng og 
forståelse 

 tilpasse lesestrategi etter 
behov 

 oppsummere 
hovedinnholdet i tekster de 
leser 

 
Leseforståelse:  

 ta i bruk sin forforståelse i 
møtet med ny tekst  

 overvåke sin egen 
forståelse under lesing 

 ta i bruk lesestrategier i 
fagtekster  

 bruk av bibliotek 

Bruk av læringspartnere 
 
Prosessorientert skriving 
 
Veiledet lesing 
m/lesebestilling 
 
Tilpassede tekster 
 
Jobbe med gamle 
oppgaver fra Nasjonale 
prøver for å bli kjent med 
prøveformen og ulike 
strategier 
 
Helhetslesing som ramme 

Akkumulerte: 
Aktivere 
forkunnskaper 
VØL 
Tankekart 
Utvidet tankekart 
Bison  
 
Nye: 
Nøkkelsetninger 
 
Hvem, hva, hvor, 
når? 
(Kverndokken nr. 
51 101 måter å 
lese leseleksa på) 
 
Letelesing 
 

Ordforråd  utvide ordforrådet i forhold til 
fag 

Systematisk jobbing med 
begreper – ukas ord – 
knyttet opp mot tema 
 

Akkumulerte: 
Tanke-/begreps-
kart  
Ny strategi: 
Lapp i hatt 
(Kverndokken   
nr. 6 i 101 måter å 
lese leseleksa på) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://norsksenteret.wordpress.com/
https://norsksenteret.wordpress.com/
http://ordtrener.weebly.com/langkort-vokal.html
http://ordtrener.weebly.com/langkort-vokal.html
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Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Skriftlig 
kommunikasjon 

Rettskriving/formell skriving:  

 finne informasjon ved å 
kombinere ord og 
illustrasjon i tekster på 
skjerm og papir og bruke 
dette i egenprodusert tekst 

 
 
 
Tekstskaping:  

 skrive enkle 
argumenterende tekster 

 bruke ulike typer notater og 
eksempeltekster som 
grunnlag for egen skriving 

 bruke bibliotek og internett 
til å finne stoff til egen 
skriving 

 lage tekster som kombinerer 
ord, lyd og bilde med og 
uten digitale verktøy 

Akkumulert 
skrivehandling: 
Å se for seg 
Å samhandle 
Å overbevise  
 
Bruke Power Point – 
endre skrift og 
skriftstørrelse 
 
Lage tekster som 
kombinerer ord, lyd og 
bilde, med og uten digitale 
verktøy 
 
Søke etter informasjon, 
skape, lagre og gjenfinne 
tekster ved hjelp av 
digitale verktøy 
 
Bruke bibliotek og 
internett til å finne stoff til 
egen skriving 
 
 
Variere ordvalg og 
setningsbygning i egen 
skriving 
 
Modelltekst 
 

Prosessorientert 
skriving 
 
Nye: 
Å kle på ord, 
setninger og 
tekst 
(Kverndokken nr. 
51 i 101 skrivegr.) 
 
Skrive-utløsende 
spørsmål og ord 
(Kverndokken nr. 
49 i 101 skrivegr.) 
 
Nye: 
Nøkkelsetninger  
Sortering første 
bokstav – 
alfabetet 
 
Tidsrekkefølge 
(Kverndokken nr. 
23 i 101 skrivegr.) 
 
Skrive dialoger 
(Kverndokken nr. 
69 i 101 skrivegr.) 
 
Utvidet øyeblikk 
(Kverndokken nr. 
39 i 101 skriveg.) 

Muntlig  variere stemmebruk og 
intonasjon i framføring av 
tekster 

 følge opp innspill fra andre i 
faglige samtaler og stille 
oppklarende og utdypende 
spørsmål 

 gi uttrykk for egne tanker og 
opplevelser om teater, 
filmer, dataspill og TV-
programmer 

 gi uttrykk for egne tanker om 
språk, personer og handling 
i tekster fra ulike tider og 
kulturer 

Gi uttrykk for egne tanker 
om språk, personer og 
handling i tekster fra ulike 
tider og kulturer 

Akkumulerte: 
Gjenfortelling 
Bison  
 
 
 

Observasjon/  
kartlegging  

Jevnlig dynamisk kartlegging i 
veileda lesing (Leseuniverset 
Cappelen Damm) 
Setningsleseprøven (S40) – før 
høstferien 
Ordkjedetest – før høstferien 
 
Setningsleseprøven (S40) i 
mars 
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5. trinn 

 

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne: 

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Språklig 
bevissthet:  

 gi eksempler på noen likheter 
og forskjeller mellom skriftlig 
og muntlig språk 

 variere språket 

 ordklasser 

Bruk av 
fagterminologi, f.eks.: 
matematiske symboler 

Akkumulerte: 
Tankekart  
Begrepskart 
Ordbanken 
 

Lesing  Bokstavkunnskap og koding:  

 bruke en rask og sikker 
ortografisk avkodings-strategi.  

 lese nøyaktig 
 
Leseforståelse:  
Elevene skal kunne:  

 rutiner for å aktivisere, 
overvåke og justere egen 
forforståelse og leseforståelse 
ved lesing av tekst 

 lage spørsmål til tekster de 
leser  

 oppsummere hoved-innholdet 
i tekster de leser.  

 bruk av bibliotek 

Jevnlig høytlesning 
 
Stavelseslesing av 
lange og vanskelige 
ord 
 
Tilpassede tekster 
 
Helhetslesing som 
ramme 
 
«Lese mellom linjene» 
 

Akkumulerte: 
5- finger- regelen 
Aktivere forkunnskaper 
VØL 
Tankekart 
Utvidet tankekart 
Bison  
Hvem, hva, hvor, når?  
Letelesing 
 
Nye: 
 «5 roller»  
Venndiagram 
Letelesing, 
dybdelesing, 
skumlesing 

Ordforråd  variere ordvalget sitt ved hjelp 
av synonymer  

 

Dagens ord 
Jobbe med 
begrepskart 
individuelt, i 
læringspar og i plenum 

Akkumulerte: 
Tanke 
Begrepskart 
Lapp i hatt 

Skriftlig 
kommunikasjon 

Rettskriving/formell skriving:  

 formulere egne regler for 
skriving av ikke-lydrette ord 

 bruke komma ved oppramsing 
 
Tekstskaping:  

 gi begrunnet respons på 
andres tekster 

 forstå og tolke opplysninger fra 
flere uttrykksformer i en 
sammensatt tekst 

 skrive enkle fagtekster for 
hånd og med tastatur 

 bruke forskjellige former for 
digitale og papirbaserte 
ordbøker 

 

Finne ikke-lydrette ord 
i tekst 
 
 
 
 
 
 
Ny skrivehandling: 
Å beskrive (j.f. 
Skrivehjulet) 
 
Elevene kjenner til og 
gir respons etter 
forventningsnormene 
 
Modelltekster 

Akkumulerte: 
Å kle på ord, setninger 
og tekst  
Skriveutløsende 
spørsmål og ord  
Nøkkelsetninger  
Sortering første 
bokstav – alfabetet 
Prosessorientert 
skriving 
Sortering etter 
alfabetet  
 
Nye: 
Venndiagram 
 
Skrive en tekst om 
temaet man holder på 
med. 
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Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Muntlig  variere stemmebruk og 
intonasjon i framføring av 
tekster 

 lede en gruppe ut fra 
konkrete oppgaver 

 presentere et fagstoff 
tilpasset formål og mottaker, 
med eller uten digitale 
verktøy 

 opptre i ulike roller gjennom 
dramaaktiviteter, opplesing 
og presentasjon 
 

Legge fram fagstoff 
ved hjelp av f.eks 
Power-point 

Akkumulerte. 
Gjenfortelling 
Bison  
 
Nye: 
«5 roller» 

Observasjon/  
kartlegging  

Nasjonal prøve i leseferdighet 
(september) 
Setningsleseprøve S40 (ny 
versjon) mars/april 
Lesesenterets staveprøve- før 
høstferien 
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6. trinn  

   

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Språklig 
bevissthet:  

 betydningen av funksjonene til 
hel- og leddsetninger 

 forskjellen på ulike teksttyper 
(skjønnlitteratur og 
sakprosa/fagtekster) 

 kjenne til ulike muntlige 
sjangre 

 ordklasser 

 velge ut og vurdere 
informasjon fra bibliotek og 
digitale informasjonskanaler 
 

Vise og forklare 
betydningen av ulike 
setningstyper i 
forskjellige fagtekster 
 
Forklare hvordan språket 
er brukt i ulike tekster 

Akkumulerte: 
Tankekart 
Begrepskart 
Ordbanken 
 

Lesing Bokstavkunnskap og avkoding:  

 lese nøyaktig 

 styrke og videreutvikle 
ortografisk avkodingsstrategi  

 
Leseforståelse:  

 lage spørsmål til egne tekster 

 oppsummere hovedinnholdet i 
egne tekster  

 utvikle ferdigheter i å ”lese 
mellom linjene” 

 bruk av bibliotek 
 

Mengdetrening 
 
Gi elevene gode 
leseopplevelser hver 
dag!  
 
Lærer modellerer 
 
Tilpassede tekster 
 
Helhetslesing som 
ramme 

Akkumulerte: 
5- finger- regelen 
Aktivere 
forkunnskaper 
VØL 
Tankekart 
Utvidet tankekart 
Bison  
Hvem, hva, hvor, 
når?  
Letelesing 
 «5 roller»  
Venndiagram 
Letelesing, 
dybdelesing, 
skumlesing  
 
Ny: 
Lotusdiagram 

Ordforråd  ta i bruk nye strategier for å 
lære nye ord/begreper 

 bruke nye ord i muntlige og 
skriftlige aktiviteter/arbeider 

 

Lærer må bruke 
faguttrykk i klassen 
 
Eleven lærer seg nye 
faguttrykk 
 
Matematikkbestilling 

Akkumulerte: 
Tanke 
Begrepskart 
Lapp i hatt 

Skriftlig 
kommunikasjon 

Rettskriving/formell skriving:  

 bruke rettskrivingsregler i 
arbeid med egne tekster 

 bruke noen kommaregler i 
egne tekster 

 
Tekstskaping:  

 skrive tekster med klart uttrykt 
tema og skape sammenheng 
mellom setninger og avsnitt 

 bruke leddsetninger i egne 
tekster 

 

 
 
 
 
 
Ny skrivehandling: 
Å reflektere (j.f. 
Skrivehjulet) 
 
Elevene kjenner til og gir 
respons etter 
forventningsnormene 
 
Øve seg på å skrive 
korte tekster før og etter 
gjennomgang av faglige 
temaer 

Akkumulerte: 
Å kle på ord, 
setninger og tekst  
Skriveutløsende 
spørsmål og ord  
Sortering etter 
alfabetet  
Nøkkelsetninger  
Venndiagram 
Prosessorientert 
skriving 
 
Ny: 
Rapportskriving 
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Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Muntlig  variere stemmebruk og 
intonasjon i framføring av 
tekster 

 uttrykke og grunngi egne 
standpunkter og vise respekt 
for andres 

 vurdere andres muntlige 
framføringer ut fra faglige 
kriterier og egne opplevelser 

 bruke sang og musikk og 
bilder i fremføringer og 
presentasjoner 

 uttrykke seg med et variert 
ordforråd tilpasset 
kommunikasjonssituasjonen 
 

Diskusjoner, arbeid i 
læringspar og 
gruppearbeid 
 
Formulere kriterier etter 
fag og mål i samarbeid 
med elevene 

Akkumulerte: 
Gjenfortelling 
Bison  
«5 roller» 

Observasjon/  
kartlegging  

 
Karleggeren september/mars 
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7. trinn  

 

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne: 

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Språklig 
bevissthet 

 gi eksempler på og reflektere 
over hvordan språk kan 
uttrykke og skape holdninger 
til enkeltindivider og grupper 
av mennesker 

 ordklasser, setningsanalyse 

Veksle mellom 
diskusjoner, samtaler i 
læringspar 
 
Minikonferanse 
 
Rollespill 

Akkumulerte 
strategier: 
Tankekart Begrepskart 
Ordbanken 
 

Lesing Bokstavkunnskap og koding: 

 lese nøyaktig 

 styrke den ortografisk 
avkodingsstrategien 

 veksler mellom fonologisk og 
ortografisk lesestrategi på en 
fleksibel måte 

Leseforståelse: 

 noen rutiner for å aktivisere, 
overvåke og justere egen 
forforståelse og leseforståelse 
ved lesing av tekst. 

 ta stilling til teksttype og 
leseformål før lesing 

 ha videreutviklet ferdighetene i 
å ”lese mellomlinjene” 

 bruke biblioteket 
 

Velge riktig 
læringsstrategi i 
forhold til fag og formål 
 
Tilpassede tekster 
 
Jobbe med 
eksempeloppgaver til 
Nasjonale prøver for 
8.trinn 
 
Helhetslesing som 
ramme 

Akkumulerte: 
5- finger- regelen 
Aktivere forkunnskaper 
VØL 
Tankekart 
Utvidet tankekart 
Bison  
Hvem, hva, hvor, når?  
Letelesing 
 «5 roller»  
Venndiagram 
Letelesing, 
dybdelesing, 
skumlesing  
Lotusdiagram 
 
Jobbe med allerede 
innarbeidede 
strategier. Elevene 
velger strategi etter 
behov. 

Ordforråd  ta i bruk nye strategier for å 
lære nye ord/begreper. 

 bruke nye ord i muntlige og 
skriftlige aktiviteter/arbeider. 
 

Velge riktig 
læringsstrategi i 
forhold til fag og formål 

Akkumulerte: 
Tanke 
Begrepskart 
Lapp i hatt 
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Språkområde Mål 
Elevene skal kunne:  

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Skriftlig 
kommunikasjon 

Rettskriving/formell skriving: 

 anvende formelle 
rettskrivingsregler i egne 
tekster 

 bruke komma i egne tekster 
 

Tekstskaping: 

 skrive fortellende, 
beskrivende, reflekterende og 
argumenterende tekster etter 
mønster fra eksempeltekster 
og andre kilder, og tilpasse 
egne tekster til formål og 
mottaker 

 vurdere egne tekster med 
hensyn til formål og form 

 kjenne til opphavsrettslige 
regler for bruk av kilder 

 referere, oppsummere og 
reflektere over 
hovedmomenter i en tekst 

 bruke digitale kilder og verktøy 
til å lage sammensatte tekster 
med hyperkoblinger og variert 
estetiske virkemidler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ny skrivehandling: 
Å utforske (j.f. 
Skrivehjulet) 
 
Elevene kjenner til og 
gir respons etter 
forventningsnormene 
 
 
Velge riktig 
læringsstrategi i 
forhold til fag og formål 

Akkumulerte: 
Å kle på ord, setninger 
og tekst  
Skriveutløsende 
spørsmål og ord  
Sortering etter 
alfabetet  
Nøkkelsetninger  
Venndiagram 
Prosessorientert 
skriving 
Rapportskriving 
 
Jobbe med allerede 
innarbeidede 
strategier. Elevene 
velger strategi etter 
behov. 
 
 

Muntlig  

 variere stemmebruk og 
intonasjon i framføring av 
tekster 

 lytte til og videreutvikle innspill 
fra andre og skille mellom 
meninger og fakta 

 presentere et fagstoff tilpasset 
formål og mottaker 

Velge riktig 
læringsstrategi i 
forhold til fag og formål 

Akkumulerte: 
Gjenfortelling 
Bison  
«5 roller» 
 
Jobbe med allerede 
innarbeidede 
strategier. Elevene 
velger strategi etter 
behov. 

Observasjon/ 
kartlegging 

Karleggeren september/mars 
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5.4 Ungdomstrinnet 8.-10. trinn 
 

Språkområde Mål 
Elevene skal kunne: 

Kjennetegn på god 
praksis 

Strategier 

Språklig 
bevissthet 

 kjenne igjen ulike typer tekster 
etter kjente kriterier  

 kjenne til faguttrykk og begreper 

 ta i bruk andre meningsskapende 
ressurser enn verbalspråket, slik 
som grafer, tabeller, illustrasjoner 
og tegninger for å skape mening 
i fagene 

Dialogisk undervisning – 
diskusjon, samtaler 
(lærer/elev og elev/elev) 
 
Systematisk arbeid med 
begreper i alle fag 
 
Bruke «Hel-del-hel»-
prinsippene i 
helhetlesingen 
https://www.udir.no/larin
g-og-
trivsel/lareplanverket/gru
nnleggende-
ferdigheter/lesing/Komp
onenter-i-god-
leseopplaring/3-A-
utvikle-strategiske-
lesere/ 
 
Samskriving og 
hverandre- og 
egenvurdering (utkast 
og respons)  

Klasseromsdialog 
 
Aktiv bruk av 
læringspartner 
 
Begrepskart/begrepsord-
bok 
 
Helhetslesing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POS (prosessorientert 
skriving) 
 

Lesing  formulere leseformål  

 tilpasse lesingen sin etter 
teksttype og leseformål  

 organisere tekstens innhold på 
en måte som er hensiktsmessig 
for læring 

 reflektere over anvendte 
lesestrategier  

 kunne vurdere og forstå 
sammensatte tekster 

 trekke slutninger  

 lese selektivt og kritisk 

 skille ut viktig informasjon 

 oppsummere og sammenfatte 
det de har lest 

 
 

Bruke «Hel-del-hel»-
prinsippene i 
helhetlesingen 
 
Bruk av autentiske 
fagtekster  
 
Systematisk arbeid med 
høyfrekvente ord 
 
Grammatisk språk og 
begreper i arbeid med 
tekster 
 
Leseoppdrag 
 
Elever får hjelp når de 
møter vanskelige ord i 
teksten: 
http://www.statped.no/fa
gomrader-og-
laringsressurser/finn-
laringsressurs/sprak-og-
tale/spesialpedagogisk-
leseopplaring--en-
veileder-2utgave/ 
 
 
Elevene møter mange 
ulike typer sammensatte 

Helhetlesing 
Lesetime 
Høytlesning/stillelesning 
Dialogisk undervisning 
 
BISON/BIO 
VØL-skjema 
Venn-diagram 
Friformkart 
FOSS 
Lage 
refleksjonsspørsmål/ 
tenkespørsmål 
Prosessorientert lesing 
Ord- og begrepskart 
Tankekart 
 
Modellering 
 
Fagsamtaler 
 
Tilbakemelding som 
fremmer 
læring 
 
Tips til strategier: 
https://www.udir.no/laring- 
og-trivsel/lareplanverket/ 
grunnleggende-
ferdigheter/ 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
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tekster og blir utfordret 
til selv å sette ord på 
hva bilder, illustrasjoner 
og symboler viser eller 
betyr 

lesing/Komponenter-i-
god- 
leseopplaring/3-A-utvikle- 
strategiske-lesere/ 
 
Tips til lesing i alle fag: 
https://www.udir.no/laring-
og-
trivsel/lareplanverket/grun
nleggende-
ferdigheter/lesing/#97980 

Ordforråd  lære å identifisere 
      ord og begreper  

 reflektere over egen forståelse 
av ordet 

 lære strategier for å gjøre 
enkeltord meningsbærende i de 
sammenhengene de inngår i 

Bruke «Hel-del-hel»-
prinsippene i 
helhetlesingen  
 
Dialog om ordenes 
skrivemåte 
og uttale, om 
betydninger og om 
eventuelle forskjeller på 
assosiasjoner og 
bruksmåter i 
hverdagsspråket 
og i fagspråk 
 
Reflektere over ordvalg 
og andre uttrykksmåter 
med tanke på formål og 
mottaker i ulike tekster 
 
Uttrykker seg med et 
variert ordforråd 
 
Øke elevenes ordforråd 
og fagbegreper i alt 
arbeid med tekst 

Helhetslesing 
Ord- og begrepskart 
Ordbok 
Høytlesing/stillelesing 
Dialogisk undervisning 
 
BISON/BIO 
VØL-skjema 
Venn-diagram 
Friformkart 
FOSS 
Lage 
refleksjonsspørsmål/ 
tenkespørsmål 
 
Prosessorientert lesing 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriftlig 
kommunikasjon 
 

Tekstskaping:  

 tilpasse språk og innhold etter 
sjangerdefinisjonene/ 
skrivehandlingene 

 
 
Rettskriving/formell skriving:  

 anvende formelle rettskrivings- 
og tegnsettingsregler i egen 
tekstskaping 
 

Samskriving og 
hverandre- og 
egenvurdering (utkast 
og respons)  
 
Førskrivefase, å komme 
i gang  
fase, revisjonsfase, 
sluttføringsfase 
 
Skriving skjer i alle fag 
og på tvers av fagene 
 
 
Kjenne til ulike 
sjangertrekk/ 
skrivehandlinger og 
kunne bruke dem i egen 
skriving 
 
Skrive tekster med 
korrekt rettskriving 
 
 

POS 
 
 
 
Tenkeskriving 
 
VFL 
 
Modellering av tekster 
 
Skrivetrappa 
http://www.skrivesenteret.
no/ 
ressurser/skrivetrappa/  
 
Skrivetrekanten 
http://www.skrivesenteret.
no/ 
ressurser/plakat-
skrivetrekanten/ 
 
Fem gode prinsipper for  
skriveopplæring 
http://sprakloyper.uis.no/ 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrappa/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrappa/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrappa/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/plakat-skrivetrekanten/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/plakat-skrivetrekanten/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/plakat-skrivetrekanten/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/plakat-skrivetrekanten/
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19698
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category.php?categoryID 
=19698 
 
Skriving i alle fag 
https://www.udir.no/laring-
og-trivsel/ 
lareplanverket/grunnlegge
nde- 
ferdigheter/skriving/ 

Muntlig 
kommunikasjon 

Forstå og vurdere 

 å lytte, tolke og vurdere muntlig 
tekst 

 vise respekt for den som taler 

Legge til rette for 
vurdering av 
sammensatte tekster og 
ta stilling til innhold og 
formål 
 
Vurdere kilder 
 
Lytte til andres muntlige 
presentasjoner 
 
Gjengi hovedinnhold i 
muntlige tekster 
 
Samtale om innhold i 
tekster 

Klasseromsdialog 
 
Modellering/skriverammer 
 
Litterære og faglige 
diskusjoner 
 
Hverandrevurdering 
 
Arbeid med film- og 
lydklipp 

Utforme  

 bruk av ulike uttrykksmåter som 
støtte i både spontan og 
forberedt tale 

 

Legge til rette for bruk 
av muntlig språk, andre 
ressurser og virkemidler 
selvstendig og kritisk 
 
Presentasjoner 
individuelt eller i gruppe 
 
Bruk av digitale 
hjelpemidler til å utforme 
presentasjoner i 
forskjellige 
uttrykksmåter kan f.eks 
være: power-point, 
sway, prezi, smartboard, 
bruk av grafer, tabell 

Ved utforming av 
presentasjon,  
f.eks: Tankekart 
To-kolonnenotat 
Lotusskjema 
 
Bruk av etos, patos og 
logos 
 
«Førprøve»: begreper 
 
Tale, appell 
Samtale 
Rollespill 
Diktopplesing 
Bildeanalyse 

Kommunisere  

 å uttrykke meninger, drøfte 
problemstillinger og strukturere 
og tilpasse egen muntlig tekst til 
mottakere, innhold og formål. 

Drøfte komplekse 
faglige emner med 
presis fagterminologi 
 
Bygge opp en helhetlig 
argumentasjon 
 
Jobbe med 
argumenterende tekst 
 
Lære grunnprinsipper 
for saklig 
argumentasjon/ 
diskusjon 
 
Lære hva en påstand og 
saklig begrunnelse er, 
og danne saklige 
argumenter 

Klasseromsdialog 
 
Fagsamtaler med 
medelever  
og/eller lærer 
 
Modellering/skriverammer 
 
Litterære og faglige 
diskusjoner 
 
Hverandrevurdering 
 
Bruk av etos, patos og 
logos 
 
Tale, appell 
 
Elevsamtale 

http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19698
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19698
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/
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Jobbe med 
mottakerbevissthet 

Reflektere og vurdere 

 å lytte til, gi respons, 
videreutvikle innspill fra andre og 
fremme egne meninger i 
spontane og forberedte samtaler. 

 

Gi respons og samtale 
fleksibelt og effektivt i 
ulike faglige roller og 
situasjoner. La elevene 
vurdere egen forståelse 
og velge relevante 
strategier 
 
Ta ordet og bidra i en 
diskusjon 
 
Føre diskusjoner videre 
ved å bygge ut andres 
argumentasjon, eller 
argumentere mot disse 
 
Være bevisst på eget 
kroppsspråk og 
stemmebruk 

Klasseromsdialog 
Fagsamtaler med 
medelever 
og/eller lærer 
Modellere tekster til bruk i  
samtaler 
Litterære og faglige 
diskusjoner 
 
Hverandre- og 
egenvurdering 
 
Muntlige presentasjoner 
 

Observasjon/ 
Kartlegging 

8.årstrinn: 
Ordkjedetest ved oppstart 
Nasjonal prøve i lesing, regning og 
engelsk (høst). 
 
9.årstrinn:  
Nasjonal prøve i lesing og regning 
(høst)  
 
10.årstrinn:  
Standpunkt og eksamen  
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6 Kartleggingsplan for elevenes språkferdigheter 
Oversikt over rutiner og bruk av kartleggingsverktøy på helsestasjonen, i barnehagene og grunnskolen i 

Gjerdrum. 

Hvor: Hva og når: 
 

Registrering: 
Legges inn i 
Conexus Engage 
(tidligere Vokal) 

Ansvarlig for 
registrering: 

Helsestasjonen    

0-6 år 
Helsestasjonen 

2 års kontroll- SATS 
4 års kontroll- SPRÅK4 

 Helsesøster 

Barnehage 

0-6 år 
Barnehage 

0-3 år systematisk observasjon ”Barns 
normale språkutvikling” 
 
3-6 år TRAS (Minimum en gang pr år) 
 
 
5/6 år Setningsskriving 

 
 
 

Pedagogisk 
leder 
 
Pedagogisk 
leder 
 
Pedagogisk 
leder 

Barneskole 
1. trinn Prekartlegging august/september:  

1) Bokstavgjenkjennling (elevsamtale) 
2) Setningsskriving (elevsamtale) 
3) Tegneserie 
 
Rekartlegging november:  
1) Bokstavgjenkjenning (elevsamtale)  
2) Setningsskriving (elevsamtale) 
3) Tegneserie 
 
Dynamisk lesekartlegging (veiledet lesing) 
ferdig i desember 
 
Midtveiskartlegging februar:  
1) Bokstavgjenkjenning (elevsamtale) 
2) Setningsskriving  
3) Tegneserie 
4) IL-basis, deltester (frivillig) 
 
Utdanningsdirektoratets kartlegging i lesing i 
april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Kontaktlærer 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 

2. trinn STAS delprøve september, januar og mai (mål 
i mai 23 av 40 ord på 40 sekunder) 
 
Jevnlig dynamisk kartlegging i veileda lesing 
(Leseuniverset Cappelen Damm) 
 
Utdanningsdirektoratets kartlegging i 
leseferdighet i  mars/april 
 

 
 
 
 
 
x 

Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 
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Hvor: Hva og når: 
 

Registrering: 
Legges inn i 
Conexus Engage 
(tidligere Vokal) 

Ansvarlig for 
registrering: 

3. trinn Jevnlig dynamisk kartlegging i veileda lesing 
(Leseuniverset Cappelen Damm) 
 
Ordkjedetesten – før høstferien 
Ordkjedetesten – før påske 
 
Utdanningsdirektoratets kartlegging i 
leseferdighet - april 

 
 
x 
x 
 
x  

Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 
 

4. trinn Jevnlig dynamisk kartlegging i veileda lesing 
(Leseuniverset Cappelen Damm) 
 
Setningsleseprøven (S40) – før høstferien 
Ordkjedetest – før høstferien 
 
Setningsleseprøven (S40) i mars 

 
 
x 
 
x 
x 

Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
 
Kontaktlærer 

5. trinn Nasjonale prøver i leseferdighet, september 
 
Lesesenterets staveprøve – 
november/desember 
 
Setningsleseprøven (S40) i mars/april 
 

x 
 
x 
 
 
x 

Kontaktlærer  
 
 
Kontaktlærer  
 
 
Kontaktlærer 

6. trinn Kartleggeren september og mars 
 
 
 

x 
 
 

Kontaktlærer 
 

7. trinn Kartleggeren september og mars 
 

x  
 
 

Kontaktlærer 
 

Ungdomsskole 
8. trinn Ordkjedetest august/september 

 
Nasjonale prøver i leseferdighet 
september/oktober 
 

x  
 
x 
 

Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 
 

9. trinn Nasjonale prøver i leseferdighet september 
 
 

x  
 

Kontaktlærer 
 

10. trinn Standpunkt og eksamenskarakter x 
 

Kontaktlærer 
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7 Lese- og læringsstrategier  
 

Trinn Ny strategi Hva Link  

Bhg. Tankekart Lærer bruker tankekart i 
dialog med barna 

http://ndla.no/nn/node/81759 
 
 

1. BISON 
(før, under og 
etter lesing) 

B  bilde/bildetekster 
I   innledning 
S  siste avsnitt 
O  overskrifter 
N  NB! ord som skiller  
     seg ut. 

https://leselosibaerum.files.wordpress. 
com/2012/01/bisonplakat.pdf 
 

2. Begrepskart   

 
5-finger -
regelen 

En strategi for selv å kunne 
finne tilpasset tekst 

 

 

VØL skjema Aktivisering av forkunskap 
klassevis ved nytt tema og 
individuelt ved lesing av 
fagtekst.  

https://docs.google.com/document/d/1fscY9xIPqJ-
eXd1a6nyG5JXnFC2uYlGm7dZ2FDUJZJk/edit 
 
 
 

3. 
 

Utvidet 
tankekart 
 

Inndelt i nivåer http://www.lokus.no/open/fabel/Fabel-8/13-En-
spraakreise-til-vaar-egen-tid/Lag-et-digitalt-
tankekart-B 
 

Ordbanken Kverndokken nr. 77 i ”101 
Skrivegrep” 

https://www.fagbokforlaget.no/101-
serien/I9788245019513 

 

4. Kle på ord, 
setninger og 
tekst  
Hvem hva hvor 

Kverndokken nr. 51 i ”101 
Skrivegrep” 

 

Skrive-
utløsende 
spørsmål og 
tekst 

Kverndokken nr. 49 i ”101 
Skrivegrep” 

 

Letelesing En trener på denne 
lesemåten når en på 
forhånd gir oppgaver 
knyttet til detaljer.  

https://lesesenteret.uis.no 
 

Nøkkel-
setninger 

 https://norsk.gyldendal.no/les-bedre/ 
 

Venndiagram Hvordan og hvorfor 

Et venndiagram er et 
verktøy for en visuell 
sammenligning av 
tekstinnhold.  

http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmeds
praksenteret/larings---ressurser/grunnleggende-
ferdigheter/lesing/metodiske-tips-for-
leseferdigheten/aktiviterer-etter-
lesing/venndiagram&PHPSESSID=huuctjc62jib31a
686csdphn44 
 

5. 5 roller   

Letelesing, 
dybdelesing, 
skumlesing 

 http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/p
df-filer/Hefter/Leselos/Leselos_kap2.pdf 
se side 19 og 20 

6. Lotusdiagram  https://www.google.no/search?q=Lotusdiagram&tb
m=isch&tbo 
=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj3xoXUtavU

http://ndla.no/nn/node/81759
https://leselosibaerum.files.wordpress.com/2012/01/bisonplakat.pdf
https://leselosibaerum.files.wordpress.com/2012/01/bisonplakat.pdf
https://docs.google.com/document/d/1fscY9xIPqJ-eXd1a6nyG5JXnFC2uYlGm7dZ2FDUJZJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1fscY9xIPqJ-eXd1a6nyG5JXnFC2uYlGm7dZ2FDUJZJk/edit
http://www.lokus.no/open/fabel/Fabel-8/13-En-spraakreise-til-vaar-egen-tid/Lag-et-digitalt-tankekart-B
http://www.lokus.no/open/fabel/Fabel-8/13-En-spraakreise-til-vaar-egen-tid/Lag-et-digitalt-tankekart-B
http://www.lokus.no/open/fabel/Fabel-8/13-En-spraakreise-til-vaar-egen-tid/Lag-et-digitalt-tankekart-B
https://www.fagbokforlaget.no/101-serien/I9788245019513
https://www.fagbokforlaget.no/101-serien/I9788245019513
https://lesesenteret.uis.no/
https://norsk.gyldendal.no/les-bedre/
http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/grunnleggende-ferdigheter/lesing/metodiske-tips-for-leseferdigheten/aktiviterer-etter-lesing/venndiagram&PHPSESSID=huuctjc62jib31a686csdphn44
http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/grunnleggende-ferdigheter/lesing/metodiske-tips-for-leseferdigheten/aktiviterer-etter-lesing/venndiagram&PHPSESSID=huuctjc62jib31a686csdphn44
http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/grunnleggende-ferdigheter/lesing/metodiske-tips-for-leseferdigheten/aktiviterer-etter-lesing/venndiagram&PHPSESSID=huuctjc62jib31a686csdphn44
http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/grunnleggende-ferdigheter/lesing/metodiske-tips-for-leseferdigheten/aktiviterer-etter-lesing/venndiagram&PHPSESSID=huuctjc62jib31a686csdphn44
http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/grunnleggende-ferdigheter/lesing/metodiske-tips-for-leseferdigheten/aktiviterer-etter-lesing/venndiagram&PHPSESSID=huuctjc62jib31a686csdphn44
http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/grunnleggende-ferdigheter/lesing/metodiske-tips-for-leseferdigheten/aktiviterer-etter-lesing/venndiagram&PHPSESSID=huuctjc62jib31a686csdphn44
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/Hefter/Leselos/Leselos_kap2.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/Hefter/Leselos/Leselos_kap2.pdf
https://www.google.no/search?q=Lotusdiagram&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj3xoXUtavUAhXEDpoKHfVmBOYQsAQIJA&biw=813&bih=500
https://www.google.no/search?q=Lotusdiagram&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj3xoXUtavUAhXEDpoKHfVmBOYQsAQIJA&biw=813&bih=500
https://www.google.no/search?q=Lotusdiagram&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj3xoXUtavUAhXEDpoKHfVmBOYQsAQIJA&biw=813&bih=500
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AhXEDpoKHfVmBOYQsAQIJA&biw=813&bih=500 
 
 

Helhetslesing  http://www.statped.no/fagomrader-og-
laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-
tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-
2utgave/ 
 
og 
 
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Leses
enteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20leses
trategier.pdf 
 
og 
 
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Leses
enteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20leses
trategier.pdf 
 

og 
 
https://www.udir.no/laring- 
og-trivsel/lareplanverket/ 
grunnleggende-ferdigheter/ 
lesing/Komponenter-i-god- 
leseopplaring/3-A-utvikle- 
strategiske-lesere/ 
 
og 
 
http://www.statped.no/globalassets/region/overby/le
seforstaelse-og-laringsstrategier.pdf 
 

8.-10. POS  https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/veiledning-til-
lp/fremmedsprak---veiledning-til-
lareplanen/idebank/prosessorientert-skriving/ 
og 
http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Sider_fra
_UTD-BedreSkole-0112-WEB-3.pdf 
 

Begrepskart  https://strategier.wikispaces.com/Begrepskart 
 

Tankekart  https://strategiar.wordpress.com/tankekart-med-
bilete/ 
 

To-kolonnenotat  https://strategiar.wordpress.com/to-kolonne-notat/ 
 

BISON (og BIO)  https://strategiar.wordpress.com/bison/ 
 

VØL  https://strategiar.wordpress.com/vosl-skjema/ 
 

Venn-diagram  https://strategiar.wordpress.com/venndiagram/ 
 

Friformkart   

FOSS  https://strategiar.wordpress.com/foss/ 
 

Lesing i alle fag  https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/grunnleggende-
ferdigheter/lesing/#97980 
 
 

Skrivetrappa  http://www.skrivesenteret.no/ 
ressurser/skrivetrappa/ 

Skrivetrekanten  http://www.skrivesenteret.no/ 

https://www.google.no/search?q=Lotusdiagram&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj3xoXUtavUAhXEDpoKHfVmBOYQsAQIJA&biw=813&bih=500
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sprak-og-tale/spesialpedagogisk-leseopplaring--en-veileder-2utgave/
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Lesesenteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20lesestrategier.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Lesesenteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20lesestrategier.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Lesesenteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20lesestrategier.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Lesesenteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20lesestrategier.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Lesesenteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20lesestrategier.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1340592/Lesesenteret/NyGIV/Tonje%20Tipshefte%20om%20lesestrategier.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/Komponenter-i-god-leseopplaring/3-A-utvikle-strategiske-lesere/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/fremmedsprak---veiledning-til-lareplanen/idebank/prosessorientert-skriving/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/fremmedsprak---veiledning-til-lareplanen/idebank/prosessorientert-skriving/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/fremmedsprak---veiledning-til-lareplanen/idebank/prosessorientert-skriving/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/fremmedsprak---veiledning-til-lareplanen/idebank/prosessorientert-skriving/
http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Sider_fra_UTD-BedreSkole-0112-WEB-3.pdf
http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Sider_fra_UTD-BedreSkole-0112-WEB-3.pdf
https://strategier.wikispaces.com/Begrepskart
https://strategiar.wordpress.com/tankekart-med-bilete/
https://strategiar.wordpress.com/tankekart-med-bilete/
https://strategiar.wordpress.com/to-kolonne-notat/
https://strategiar.wordpress.com/bison/
https://strategiar.wordpress.com/vosl-skjema/
https://strategiar.wordpress.com/venndiagram/
https://strategiar.wordpress.com/foss/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/#97980
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrappa/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrappa/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/plakat-skrivetrekanten/
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ressurser/plakat-skrivetrekanten/  
 

Fem gode 
prinsipper for 
skriveopplæring 

 http://sprakloyper.uis.no/ 
category.php?categoryID 
=19698 
 

Skriving i alle 
fag 

 https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/grunnleggende-
ferdigheter/skriving/#98468 

   

 

 

8 Lesekurs  
 

Lesekurs i Gjerdrum kommune organiseres etter modellen helhetslesing som er utarbeidet av 

Bredtvet kompetansesenter. Det er kontaktlærer som melder behov om deltakelse på kurs, 

basert på kartleggingsresultater. Kurslærer og faglærere samarbeider om å bruke felles 

strategier og tilnærming. 

 

Foreldresamarbeid: 

1-2 uker i forkant av nytt leskurs er det viktig å informeres foresatte om hva, hvorfor og 

hvordan lesekurs gjennomføres. Det er helt avgjørende at foreldrene er informert og følger 

eleven tett opp i kursperioden.  

 

9 Lese- og skrivevansker/ dysleksi 
 

Elever med lese- og skrivevansker blir henvist til PPT, hvor det blir foretatt kartlegging med 

LOGOS. Logos er en databasert diagnostisk test som gir utdypende opplysninger om elevens 

leseflyt, leseforståelse og ordavkodingsferdighet.  

 

10 Minoritetsspråklige elever 
 

Kartlegging: Daglig norsk prøve og/eller Utdanningsdirketoratets dynamiske kartleggingsprøve 

på nivå 1, 2 og 3. Elever som ikke mestrer nivå 1 får tilbud om innføringsklasse på Preståsen i 

samråd med foreldrene. Tilbudet om grunnleggende norskopplæring gis to dager pr. uke. Når 

eleven har fått ferdigheter som tilsvarer nivå 1 eller høyere, avsluttes tilbudet på Preståsen. 

Elever som har behov for det, får timer med særskilt norskopplæring på hjemskolen. 

  

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/plakat-skrivetrekanten/
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19698
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19698
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19698
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