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1.trinn1.trinn1.trinn1.trinn    

Å kunne lese: 

Den første lese- og skriveopplæringen må være lystbetont. Vi fokuserer på høytlesing, 
samtale, fortelling, tegning og tekstskaping. Det er viktig å fokusere på at det er sammenheng 
mellom talespråk og skriftspråk, men også at det fins forskjeller.  
Språklig bevissthet, altså evnen til å skifte oppmerksomhet fra språkets innholdsside til 
språkets formside, er en språkkompetanse som er helt avgjørende for lese- og 
skriveutviklingen.  
I 1.klasse uttrykker elevene seg i stor grad muntlig. Det er viktig at vi setter av tid til muntlig 
aktivitet, både fordi elevene ennå ikke kan uttrykke seg godt nok skriftlig, men også fordi 
gode muntlige ferdigheter er en forutsetning for å uttrykke seg godt nok skriftlig. 

Lesing 

Elevene møter skriftspråket tidlig. Høytlesing av lærer og medelever skaper et ønske om å 
lære lesekunsten. Medlesing av tekst i leseboka gir mestringsfølelse og setter fokus på 
sammenheng mellom bokstavlyd og form. Vi går derfor på bokstav og ordjakt fra første stund. 
  
For å bli gode lesere, må elevene lese. Vi har derfor leselekse til hver dag. Leseboka ABC-en 
fra Haugstad benytter seg av mye illustrasjon til tekstene og repeterer samme ord i flere 
setninger. På den måten kan elevene selv” lese” det som står. 
Vi setter lyder sammen til enkle ord og trekker sammen lyder til enkle ord allerede fra de 
første skoleukene. Vi automatiserer enkelte høyfrekvente ord og på denne måten gjenkjenne 
enkelte ordbilder. Vi bruker mye illustrasjon til tekstene, slik at elevene kan”lese” det som 
står sjøl om de ikke kan alle bokstavene.  

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
• Gjenkjenne og skrive alle 

blokkbokstaver og 
trykkbokstaver 

• Skrive navnet sitt og 
gjenkjenne det 

• Fortelle hvilken lyd som 
hører til hvilken bokstav 

• Lytte ut enkeltlyder i ord  
• Trekke sammen lyder til ord 

(to-trelydsord) 
• Klappe stavelser 
• Rime 
• Lese enkle ord med 

forståelse 
• Bli trygg på lese- og 

skriveretning 
• Skrive enkeltord  
• Vite hva en bokstav, ord og 

setning er 

•Lytteleker, rim og regle 
•Klappe stavelser 
•Jobbe med bokstavleker 
•Bokstavsanger og 
bevegelsesleker 
•Jobbe med ord og setninger  
•Jobbe med framlyd, midtlyd 
og sistelyd 
•Systematisk innlæring av 
alfabetet (muntlig og skriftlig) 
•Lære store bokstaver og 
trykkbokstaver parallelt 
 

•Leseboka ABC fra 
Haugstad og arbeidsbok 
1og 2 (Hovedlesebok) 

•Egne tekster knyttet til tema 
fra andre fag 

•Johnsbråten 
•Bokstavene i rim og regler 

av Gjerdrum 
•Zeppelin start 
•Min første lesebok 
•Språket ditt- Abc for de som 

allerede kan lese 
•Språksprell 
•Apper på ipad 
•Div. prøveeksemplarer i 

hylla på lærerrommet 
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Å kunne skrive: 

 

Vi begynner med bokstavinnlæring av de store bokstavene og tar ca en bokstav i uka. I 
arbeidet med å bli kjent med bokstavene, innarbeider vi begrep som høyre og venstre, opp og 
ned, linjeforma og halvsirkelforma. Vi skiller mellom bokstavens lyd og navn og gjør ulike 
øvelser for at elevene skal knyte sammen form og lyd.  

Samtidig som vi jobber med ei syntetisk leseopplæring hvor bokstavene først blir 
byggeklosser for å bygge ord, møter elevene hele ord, setninger og tekster hvor de ikke 
nødvendigvis kjenner alle bokstavene. Vi mener derfor at en leseopplæring som har både 
elementer fra den syntetiske og analytiske tradisjon, er mest fruktbar. 

Tekstskaping  

Helt fra starten skriver vi om dagens opplevelser, tema vi jobber med og lignende.  Lærer er 
skriver i denne prosessen, mens elevene dikterer hva som skal skrives. Det blir elevenes tekst, 
noe som kan støtte opp under motivasjonen til å selv skrive. Teksten kan brukes som 
utgangspunkt for bokstavinnlæringen. 

Elevene blir kjent med begrep som stavelser, ord og setninger allerede på 1.trinn. Vi lytter ut 
lyder og klapper stavelser. Konsonant og vokal er også begreper vi jobber med under 
tekstskaping og som en del av den språklige bevisstheten.  

 
 

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• innarbeide riktig blyantgrep 
• lære å skrive trykkbokstaver 
• arbeide med å skille vokaler 

og konsonanter ved 
fargebruk 

• arbeide med tekstskaping og 
helordslesing 

• bevisst arbeid med å skape 
tekst; omsette muntlig tale til 
skrift  

• øve å skrive bokstaver og 
ord på tastatur  

• øve på store, flytende og 
sammenhengende 
bevegelser 

• øve på å tegne border  

Tips til hvordan jobbe med 
hver enkelt bokstav:  

Vi påpeker skrivestart og 
skriveretning på bokstavene.  

•bruk speil for å se hvordan 
munnen ser ut når vi lager 
en spesiell lyd. Bruk 
bokstavhuset 
•let etter ord som eier den 
aktuelle bokstaven  
•let etter bokstavformer i 
omgivelsene  
•bli kjent med bokstavens 
form gjennom å forme med 
kroppen, skrive på kroppen, 
tegne i ulike materialer som 
snø, leire, svamp på tavla, i 
lufta, det lille bokstavhuset  
•bruk Språksprell  

 
Vi lærer bokstavene i en 
bestemt rekkefølge (Se 
lærebok for rekkefølge )  

 

•Begrepstest 
•Carlsten, høst og vår 
•Læringssentrets lesetest 
•Nasjonal kartleggingsprøve i 

lesing 1.trinn ( mai)   
•IL-BASIS 
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Vær ekstra oppmerksom på barn som  

• Viser lite eller ingen interesse for lyder/bokstaver 
• Ikke mestrer å rime 
• Ikke mestrer å klappe navnet sitt eller enkle to-stavelsesord 
• Strever med å huske lyder/bokstaver de har lært eller blander disse 
• Strever med å skille ut førstelyd, midtlyd og sistelyd i ord 
• Strever med artikulasjon 
• Speilvender mye 
• Strever med skriveretning 

Foreldresamarbeid 1. trinn  

På foreldremøte bør det være en kort innføring i hva vi på skolen ser på som en god lese- og 
skriveopplæring. Foreldrene er viktige støttespillere i leseopplæring og vi vil derfor informere 
på møtet hvilke forventninger vi har til hjemmet i en slik opplæring.  

Vi vil gi tips til hvordan de kan motivere elevene til å lese for å opprettholde tilegnet 
leseferdighet.  

• Foreldreinformasjonen i Johnsbråten leseverk 

• Tips/råd som er samlet i eget skriv, tips til hvordan innlæring kan knyttes til 
lek/samtaler i daglige situasjoner hjemme 

• Lese med barnet, litt hver, annenhver linje o.l. 
• Lese for barnet, jevnlig 
• Lytte til, være til stede og spørre hva de har lest 
• Sjekke lekser, informasjon fra skolen, samtale om og kryssing av mål sammen med 

barnet 
• Foreldre som viktige rollemodeller, både at de selv leser og fortsatt leser høyt for 

barnet selv om hun/han har lært å lese  
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2222.trinntrinntrinntrinn    

Å kunne lese / muntlig kommunikasjon:    

Lesing og skriving er en kommunikasjonsprosess der det skrevne og det leste er det 
overordnede og viktigste. Elevene blir sakte, men sikkert fortrolige med verktøyet som er 
nødvendig i denne prosessen. Selv om elevene har fått grundig språkstimulering på 1.trinn, vil 
ferdighetene ligge på mange nivåer når elevene tar fatt på 2.trinn. Lesing er avkoding og 
forståelse, mens skriving er staving, skriftforming og tegnsetting brukt til tekstproduksjon og 
formidling. Prosessen med å tilegne seg gode lese- og skriveferdigheter fortsetter og det er 
viktig å bevare nysgjerrigheten, undringen, gleden og humoren i arbeidet med å tilegne seg ny 
kunnskap på 2. trinn.  

I klasserommet henger bokstavplansjer med illustrasjoner. Elevene får disse plansjene i 
mindre format, slik at de kan ha dem på pulten og i ranselen. Plansjene skiller mellom vokaler 
og konsonanter ved hjelp av fargekoder (rød og blå).  

På 2.trinn tas lesingen mer i bruk. De fleste har nå lært bokstavene og skal i løpet skoleåret ta 
dem i bruk for alvor. Vi jobber videre med gjenfortelling med egne ord.  
 

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
• lytte, ta ordet etter tur og gi respons 

til andre i samtaler 
• lytte til tekster på bokmål og nynorsk 

og samtale om dem 
• lytte etter, forstå, gjengi og 

kombinere informasjon 
• leke, improvisere og eksperimentere 

med rim, rytme, språklyder, 
stavelser, meningsbærende 
elementer og ord 

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

• fortelle sammenhengende om 
opplevelser og erfaringer 

• sette ord på egne følelser og 
meninger 

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

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

• samtale om begrepene dialekt, 
bokmål og nynorsk 

• samtale om hvordan ord og bilde 
virker sammen i bildebøker og andre 
bildemedier 

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

• samtale om personer og handling i 
eventyr og fortellinger 

• finne skjønnlitteratur og sakprosa på 

•begrepsinnlæring 
•bokstavinnlæring 
•språkleker 
•leselekse hver dag 
•jobbe med høyfrekvente ord 
•diktering 
•før-mens-etter lesing 
•tegnekart –begrepskart-

tankekart 
•stillelesing -lesetime på 

timeplanen 
•lesekurs 
•timeplanfesta leseøkter 
•sanglek 
 

•Zeppelin A-B-C og 
arbeidsbøker til disse 
(hovedlesebok) 

•Carlsten høst og vår 

•Læringssentrets lesetest 

•Ordkjedetest 

•Bokstavplansjer  

•Finnes ulike 
prøveeksemplarer til andre 
leseverk i norskhylla 
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biblioteket til egen lesing 

 

Å kunne skrive: 

De skal skrive med små og store bokstaver, for hånd og på tastatur. Skriving og lesing skal 
være en naturlig del, uansett fag. 

Sammenhengende skrift skal startes opp i løpet av 2. skoleår for de elevene som er klare for 
dette. I arbeidet med tekster skal man bruke tid på å gå i dybden (arbeide med 
læringsstrategier, finne ord i ord, finne like ord, lete etter ord, lete etter svar i teksten, 
rettskriving av ord osv.) Eleven gjør valg av håndskrift i samråd med lærer. Tidspunkt for 
valg av håndskrift må tilpasses den enkelte elev og vil være tema under utviklingssamtalen.  

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

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

 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

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

• trekke lyder sammen til ord 
• lese store og små trykte 

bokstaver 
• lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse 
på papir og skjerm 

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

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

• skrive enkle beskrivende og 
fortellende tekster 

• arbeide kreativt med tegning 
og skriving i forbindelse med 
lesing 

• skrive etter mønster av enkle 
eksempeltekster  

•skrive beskjeder og lapper  

•øve på å skrive bokstaver i 
bokstavhus/på linje 

•arbeide med tekstskaping til 
bilder 

•lage tankekart og begrepskart 

•arbeide med øveord og diktat  

•gjennomgang av løkkeskrift 

•arbeide med å skrive enkelte 
høyfrekvente ord riktig 

 

•Carlsten høst og vår 

•Læringssentrets lesetest 

•Ordkjedetest 
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Foreldresamarbeid 2. trinn  

• På foreldresamtalene må vi gi foreldrene realistiske tilbakemeldinger som gir 

forståelse for hvordan lese- og skriveopplæringen drives og hva som forventes av 

hjemmet. Det er viktig å understreke at leseleksene bør gjøres hjemme med foreldrene. 

Vi må gi informasjon om hvordan leseopplæringen drives videre fra 1.til 2.trinn. 

• Bevisstgjøre foreldre på hvordan de kan stimulere barnet og være støttespillere i lese- 

og skriveopplæringen. 

• Fokusere på hvordan foreldre kan hjelpe barnet med leseleksa hjemme 

• Foreldre som viktige rollemodeller, både at de selv leser og fortsatt leser høyt for 
barnet selv om hun/han har lært å lese  

• Sjekke lekser, informasjon fra skolen, samtale om og kryssing av mål sammen med 

barnet  

• Gå på biblioteket sammen, kikk på bøker, snakk om bøker, lån eller kjøp bøker  

• Informasjon om nettvett  
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3.trinn3.trinn3.trinn3.trinn    

Å kunne lese/muntlig kommunikasjon: 

Det å skulle erobre lese- og skrivekunsten er en langsiktig prosess. Ettersom elevenes 
ferdighet øker, vil det også være naturlig å bevisstgjøre barna på de grammatikalske og 
syntaktiske reglene som styrer språket. Kunnskapen om de høyfrekvente og ikke lydrette 
ordene automatiseres etter hvert som elevene har lest og sett ordene gjentatte ganger. Slike 
automatiserte ferdigheter utvikles over tid. En av de viktigste oppgavene vi som lærere står 
ovenfor er å legge til rette for så mye lesing og tekstproduksjon som mulig.  
I 3. klasse setter vi fokus på innholdsforståelse. Vi jobber med spørsmål til teksten, både med 
svaralternativer og egenformulerte svar. Elevene kan lage spørsmål til hverandre, og 
formulere faktasetninger. 
 
På tredje trinn skal man jobbe med å lese mye høyt for elevene og dele opplevelser gjennom 
samtaler. Man skal gjennomføre tiltak som kan stimulere til leselyst og samarbeide med 
foresatte om viktigheten av å fortsette lesetreningen selv etter at lesekoden er knekt. Vi 
beveger oss fra å lære å lese til å lese for å lære. Eleven skal lære å kunne utføre selvstendig 
arbeid og reflektere over egen innsats.  
 

Forventet lesehastighet: 

Carlsten 
3. klasse (2. klasse da normering fant sted) Lesehastighet: 25 – 50 ord per minutt 

Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 25 % feil   

LOGOS 

3. klasse: 76 ord per minutt 

LOGOS-tallene ligger mye høyere enn Carlsten for kl. 3 – 5.  

Det kan skyldes flere forhold:  1) Muligens har snittet i lesehastighet gått opp de senere årene. 

2) På LOGOS sin leseprøve skal eleven ikke streke under ord, dermed brukes ikke tid på det. 

3) Tallene i LOGOS angir gj.snittet, ikke et minimumsnivå eleven bør ha. Minimumsnivået i 

LOGOS er nemlig angitt som standardavvik og ikke som antall ord per minutt.    
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Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

•øke lesehastighet og 
leseforståelse 

•lese 60 ord pr. minutt ved 
begynnelsen av skoleåret 

•utvikle skriveferdighetene til 
sammenhengende skrift 

•kjenne til flere 
rettskrivingsregler og 
grammatikk 

•kjenne til alfabetisering og 
kunne ordne i alfabetisk 
rekkefølge 

•skrive enkle fortellinger og 
fagtekster 

•benytte strukturert tankekart 
som læringsstrategi ved 
gjenfortelling og 
oppbygging av tekster 

•kjenne til hvordan man bygger 
opp fortellinger og historier 
med overskrift, innledning, 
handling og avslutning 

•lese og skrive 100 
høyfrekvente ord   

•kjenne til 500 høyfrekvente 
ord  

•skrive tekst på tastatur  
•delta i samtale og diskusjoner 

i klassen  
 

•øve på å lese vanskelige og 
lange ord 

•øve på å lese vanskelige og 
ikke-lydrette ord 
•utvikle lesestrategier for å 

bedre leseforståelse 
•arbeide med lesetempo og 

leseflyt 
•bli kjent med nynorske tekster 

og øve på å lese dem 
•stillelesing 
•lytte til lydbøker 
•arbeide med bokanmeldelser 
•leselekser hver dag  
•repetert lesing  

•Zeppelin lesebok 
(hovedlesebok) 

•Zeppelin språkbok 
•Zeppelin arbeidsbok til 

lesebok 
•Zeppelin arbeidsbok til 

språkbok 
•Andre leseverk som finnes 

på skolen 
•Løkkeskrift 
•Nasjonal kartleggingsprøve i 

lesing 
•I-pad apper 
•Ulike prøveeksemplarer av 

andre leseverk i norskhylla.  
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Å kunne skrive/skriftlig kommunikasjon: 

Elevene skal skrive hver dag, for hånd eller på data. Det jobbes videre med å utvikle 
sammenhengende skrift. 
Digitale verktøy skal brukes som læringsarena i lese - og skriveopplæringen. 
Elevene skal bli kjent med internett, øve opp evnen til kritisk bruk av kilder og kjenne til 
kildehenvisninger 
Elevene skal ha tilgang til bøker fra skolebiblioteket, og det skal bli gitt tid til jevnlige besøk 
på biblioteket 
I 3.klasse skal elevene utvikle ei sammenhengende og funksjonell skrift. Eksempelmateriell 
skal være tilgjengelig i klasserommet. Vi fokuserer på hvordan vi former bokstaven og dens 
plassering i linjesystemet. Elevene bør ha hjelpelinjer når de skriver løkkeskrift. Etter hvert 
som de klarer å orientere seg på vanlige linjer, kan de frigjøre seg fra linjesystemet. Eleven 
bør oppmuntres til å skrive løkkeskrift i alle fag, ikke bare norskfaget. 

 

 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

•stor bokstav 

•rettskrivingsregler 

•ordklasser: substantiv, verb 
og adjektiv 

•punktum, spørsmålstegn og 
utropstegn 

•diftonger 

•sette ord i alfabetisk 
rekkefølge 

•setninger og 
setningsoppbygging 

 
 

•arbeide med grammatikk og 
språkregler 

•ukentlige diktater 

•øve på å skrive med 
sammenhengende skrift 

•arbeide med å skrive i ulike 
sjangre; brev, e-post, sagn, 
eventyr, faktatekster, 
fortellinger, lage egne bøker 
osv……….. 

•trollord 

 

•Carlsten høst og vår 

•Læringsenterets lesetest 

•Ordkjedetest 

•Bøker etc. 

•I-pad apper 

•ulike prøveeksemplarer av 
andre norskverk i 
norskhylla 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

Foreldresamarbeid 3.trinn 

Det må gis informasjon på foreldremøte om hvordan lesing og skriving vektlegges. Vi må 

videre informere foreldrene om delmål innenfor norskfaget, og hvordan disse kommer til syne 

på ukeplanen hver uke. Det er viktig at foreldrene legger forholdene til rette hjemme for å 

oppnå mål på ukeplan. Vi må gi tips til foreldrene hvordan de kan motivere elevene til å lese 

hjemme for å opprettholde tilegnet leseferdighet. På det første foreldremøtet om høsten må 

foreldrene bli orientert om planen for leseopplæring for det 3. årstrinnet på Steine skole. 

Barn kan ikke tvinges inn i skriftkulturen, men de kan støttes og oppmuntres. Det betyr mye 

at foreldre/foresatte: 

• Viser interesse for fritidslesing og for skolearbeid  

• Fokusere på hvordan foreldre kan hjelpe barnet med leseleksa hjemme 

• Være et forbilde Lese med barnet, litt hver, annenhver linje o.l. 

• Gå på biblioteket sammen, kikk på bøker, snakk om bøker, lån eller kjøp bøker  

• Informasjon om nettvett  

Foreldre som ønsker å hjelpe sitt barn til større lesekompetanse kan derfor: 

• Samtale med barnet om innholdet i for eksempel lesetekster og invitere barnet til å 

trekke inn egne erfaringer: «Husker du den gangen du….» 

• Lese teksten sammen med barnet. Kanskje et avsnitt hver 

• Lete etter og snakke om vanskelige ord i teksten. Finne forklaringer på ord. 

• Sammen med barnet lage tankekart eller andre former for notater som oppsummerer 

innholdet i teksten 

• Lese for barnet, jevnlig 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

4.trinn4.trinn4.trinn4.trinn    

Å kunne lese, muntlig kommunikasjon: 

På fjerde trinn jobbes det videre med mye av det barnet lærer på 3.trinn. For å jobbe med 
leseutvikling og skape leseglede jobbes det daglig med leseøkter både på skolen og hjemme.  
Fagtekster skal brukes aktivt i innlæringen av begreper og ordforråd. Det skal gjennomføres 
minst ett leseprosjekt. Skolen skal ha god dialog med foreldrene slik at disse vet hvordan de 
kan hjelpe barnet til å bli en bedre leser. Veiledet lesing er en metode som er godt egnet på 
dette trinnet til å øke leseforståelsen blant barna. Elevene skal føle at de mestrer teksten ved å 
få tilgang til nivåtilpasset lesetekster.  
Eleven skal forberedes på de nasjonale prøvene på femte trinn. De må derfor få øvelse i å 
forstå, tolke og reflektere over det de leser.  
 

Forventet lesehastighet: 

Carlsten 
4. klasse (3. klasse da normering fant sted) Lesehastighet: 50 ord per minutt Leseforståelse: 

bekymring dersom mer enn 20 % feil   

LOGOS 

4. klasse: 103 ord per minutt 

LOGOS-tallene ligger mye høyere enn Carlsten for kl. 3 – 5.  

Det kan skyldes flere forhold:  1) Muligens har snittet i lesehastighet gått opp de senere årene. 

2) På LOGOS sin leseprøve skal eleven ikke streke under ord, dermed brukes ikke tid på det. 

3) Tallene i LOGOS angir gj.snittet, ikke et minimumsnivå eleven bør ha. Minimumsnivået i 

LOGOS er nemlig angitt som standardavvik og ikke som antall ord per minutt.    
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• lytte etter, gjenfortelle, 
forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster 
• forstå noe svensk og dansk 
tale 
• bruke et egnet ordforråd til å 
samtale om faglige emner, 
fortelle om egne erfaringer og 
uttrykke egne meninger 
• følge opp innspill fra andre i 
faglige samtaler og stille 
oppklarende og utdypende 
spørsmål 
• variere stemmebruk og 
intonasjon i framføring av 
tekster 
• lese tekster av ulike typer på 
bokmål og nynorsk  
• finne informasjon ved å 
kombinere ord og illustrasjon i 
tekster på skjerm og papir 
gjenkjenne og bruke språklige 
virkemidler som gjentakelse, 
kontrast og enkle språklige 
bilder  
•  lese, reflektere over og 
samtale om egne og andres 
tekster 

 

• det bør settes av tid til 
høytlesing i alle fag 

• det bør brukes 
minimum1time pr. uke til 
stillelesing 

• leselekse hver dag 
• gå på jakt etter 

fremmedord i teksten, 
ordforklaringer 

• diktat en gang pr. uke 
• lese og samtale om 

barnelitteratur og 
barnefilmer 

• lytte til og øve på å lese 
nynorske tekster¨ 

• lese og samtale om det de 
har sett og hørt (aviser og 
nyheter) 

• arbeid med repetert lesing 
for å bedre leseflyten 

• arbeid med å alfabetisere 
 

• Zeppelin lesebok 4  
• Zeppelin språkbok 4 
• Zeppelin arbeidsbok til 

språkboka og leseboka 
• Leseforståelse 3 
• Leseforståelse 4 
• Leseforståelse A 
• Leseforståelse B 
• Leseforståelse C 
• Språklære A 
• Språklære B 
• Språklære C  
• Ukas ord 
• Slik skriver vi  
• I-pad apper 
• Finnes ulike 

prøveeksemplarer til andre 
leseverk i hylla 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

 

Å kunne skrive/skriftlig kommunikasjon: 

Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer 
tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og 
utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i 
tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner og evne til å tilpasse tekst til formål 
og mottaker. 

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• lese tekster av ulike typer på 
bokmål og nynorsk med 
sammenheng og forståelse  
•  finne informasjon ved å 
kombinere ord og illustrasjon i 
tekster på skjerm og papir  
•  gjenkjenne og bruke 
språklige virkemidler som 
gjentakelse, kontrast og enkle 
språklige bilder  
•  lese, reflektere over og 
samtale om egne og andres 
tekster  
•  bruke ulike typer notater og 
eksempeltekster som grunnlag 
for egen skriving  
•  skrive enkle fortellende, 
beskrivende og 
argumenterende tekster  
•  skrive med 
sammenhengende og 
funksjonell håndskrift og bruke 
tastatur i egen skriving  
•  strukturere tekster med 
overskrift, innledning, hoveddel 
og avslutning  
•  variere ordvalg og 
setningsbygning i egen 
skriving  
•  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 
 

• skriftlig arbeid på skolen og 
hjemme hver dag 
• lage strukturert tankekart og 
enkelt styrkenotat 
• arbeide med å bygge opp 
tekster; tekststruktur 
• skrive sammenhengende 
skrift når man produserer 
tekster 
• arbeide bevisst med 
rettskriving og 
rettskrivingsregler 
• enkel prosessorientert 
skriving   
• trene på å skrive i ulike 
sjangre 
• øve på å skrive høyfrekvente 
ord riktig 
 

Carlsten høst og vår 

Læringsenterets lesetest 

Ordkjedetest 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

 
 
 
 

Foreldresamarbeid 4.trinn 

 
På det første foreldremøtet om høsten må foreldrene bli orientert om planen for leseopplæring 

for det 4.årstrinnet. 

Barn kan ikke tvinges inn i skriftkulturen, men de kan støttes og oppmuntres. Det betyr mye 

at foreldre/foresatte: 

• Viser interesse for fritidslesing og for skolearbeid  

• Fokusere på hvordan foreldre kan hjelpe barnet med leseleksa hjemme 

• Være et forbilde 

• Gå på biblioteket sammen, kikk på bøker, snakk om bøker, lån eller kjøp bøker  

• Informasjon om nettvett  

Foreldre som ønsker å hjelpe sitt barn til større lesekompetanse kan derfor: 

• Samtale med barnet om innholdet i for eksempel lesetekster og invitere barnet til å 

trekke inn egne erfaringer: «Husker du den gangen du….» 

• Lese teksten sammen med barnet. Kanskje et avsnitt hver 

• Lete etter og snakke om vanskelige ord i teksten. Finne forklaringer på ord. 

• Sammen med barnet lage tankekart eller andre former for notater som oppsummerer 

innholdet i teksten 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

    

    

    

5.5.5.5.trinntrinntrinntrinn 

Fra femte trinn vil mange elever være gode lesere med et rikt ordforråd. Samtidig vil det være 
noen elever som ikke kan gå inn i en fagtekst uten støtte. Dette kan skyldes både manglende 
språkforståelse og leseferdighet. Alle elever trenger opplæring i å arbeide systematisk med en 
fagtekst. Det er viktig å vise elevene hvordan de kan tenke og handle før, under og etter 
lesing. De må få anledning til å prøve ut nye arbeidsformer når de arbeider med tekst, både i 
norsk og i andre fag. Når de har blitt kjent med ulike måter å arbeide på, må de oppmuntres til 
å benytte den metoden som til en hver tid passer best for dem og det aktuelle lærestoffet.  
 
Hovedmålet på 5.trinn er at man skal jobbe aktivt med fagtekster i alle fag. Elevene skal 
utvikle sine grammatiske og ortografiske ferdigheter. Elevene skal trene på å gi gode 
tilbakemeldinger/vurderinger både på eget og andres arbeid.  
 

Forventet lesehastighet: 

Carlsten 
5. klasse (4. klasse da normering fant sted) Lesehastighet: 70 ord per minutt Leseforståelse: 

bekymring dersom mer enn 15 % feil   

LOGOS 

5. klasse: 123 ord per minutt 

LOGOS-tallene ligger mye høyere enn Carlsten for kl. 3 – 5.  

Det kan skyldes flere forhold:  1) Muligens har snittet i lesehastighet gått opp de senere årene. 

2) På LOGOS sin leseprøve skal eleven ikke streke under ord, dermed brukes ikke tid på det. 

3) Tallene i LOGOS angir gj.snittet, ikke et minimumsnivå eleven bør ha. Minimumsnivået i 

LOGOS er nemlig angitt som standardavvik og ikke som antall ord per minutt.    
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Dette kan vi jobbe med på 5.trinn 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

Lokale mål for 5.trinn 

Å kunne lese: Aktiv modellering og bruk av læringsstrategier i alle fag 
 

 
Lokale mål 

  
Ideer til tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Ha førforståelse - hva vet du 
fra før? 

• Kunne bruke tankekart 
• Kunne bruke nøkkelord 
• Kunne bruke VØL-skjema 
• Kunne skumlesingsteknikk 

og nærlesing 
• STOPP OPP! Tenk! Hva 

leste du nå?  
• Mengdelesing for å utvikle 

lesehastigheten: Høytlesing, 
stillelesing, korlesing og 
slangelesing 

• Ulike lesemåter 
• Trene på skjermlesing 
• Aktiv modellering og bruk av 
læringsstrategier i alle fag 
• Innlæring av lesestrategiene 
for 5.trinn 
• Lese for yngre elever 
• Bibliotek 
• Spille inn det man leser 
• Levere leselekse på Fronter 
• Før-mens-etter lesing 
• Intensive lesekurs 
• Systematisk og mye lesing 
på tilpasset nivå 
• Veiledet lesing 
• Erfare nytten av ulike 
lesemåter 
• Lese nyheter og aviser 
• Lesestimulerende prosjekter 
• Leseperioder 
• Lese ulike sjangre 
• Arbeide med å lese 
fagtekster i alle fag 
• Lese ulike sjangre som 
bruksanvisninger, oppskrifter, 
tabeller, sammensatte tekster, 
fagtekster, intervju, reportasjer 
osv.  
• Leselogg -bokomtale- 
bokanmeldelse 
 

•Leseforståelsesbøker som 
Leseforståelse ABC (Gan 
Forlag) 

•Zeppelin 
•Safari/Agora 
•CRISS-hefte 
•Fagbøker 
•Skjønnlitteratur 
•Elevsamtaler 
•Kartellingsprøver 
•Bruke tilgjengelige 

nettressurser 
•Nasjonale prøver 
•Måltester 
•Salaby (nynorske tekster) 
•I-pad apper 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

Å kunne uttrykke seg skriftlig : 

 
 

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne ordklasser (verb, 
substantiv, adjektiv og 
preposisjoner)  

• Kunne skrive egne 
fortellinger 

• Kunne variere språket når 
man skriver 

• Kunne skrive leselig 
håndskrift 

• Kunne sj-lyd 
• Kunne v-lyd 
• Kunne å lyd 
• Kunne bruke dobbel 

konsonant 

•Aktiv modellering og bruk av 
 læringsstrategier i alle fag 
•Arbeide med rettskriving 
•Intensive perioder med fokus 
 på rettskriving og ortografi  
•Prosessorientert skriving 
•Prosjektarbeid 
•Diktat 
•Spill 
•Få kunnskap om 
 tekstorganisering 
•Penskrift/innføring 
•Lage regelbok i grammatikk  
•Leselogg – bokanmeldelse - 
 bokomtale 
 

•Rettskrivingsregler 
•Diverse nettressurser 
•Egenvurdering 
•Kartlegging 
•Spill som løko og scrabble 
•Måltester 
•Skriveskolen 

(www.skriveskolen.no) 
•Kriterier 
 

 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig: 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne presentere 
egenproduserte tekster 

• Kunne delta i samtaler 
• Kunne motta og gi respons 
 

•Fokus på ord og begreper;  
•Bruke film, lyd, bilder osv til 
  grunnlag for samtaler 
•Vurdere seg selv  
•Vurdere andre 
•Spill inn det man leser/sier 
•Dramatisering  
•Samtale og refleksjon rundt 
  tekster og opplevelser 
 
 

•Fremføringer av eget arbeid 
•Ordbank  
•Film  
•Lydbøker  
•Nettressurser 
•Egenvurdering 
•Elevsamtaler 
•Måltester 
•Kriterier 
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Å kunne regne : 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne lese 
diagrammer/tabeller  

• Vite hva vanlige symboler 
man bruker betyr ( %, ?, !) 

• Kunne reflektere og 
assosiere rundt årstall i tekst  

 

•Bruke aviser, blader osv  
•Jobbe med symboler språket 
vårt 
•Lage setninger der man 
bruker symboler  
•Bruke diagram/tabeller som 
utgangspunkt for samtaler  

•PC/ipad 
•Internett 
•Grunntall 
•Zeppelin 
•Safari/Agora 
•Leseforståelse (Gan forlag)  
•Aviser, blader 
•Måltester 

 

 
 

Å kunne bruke digitale verktøy: 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne hente informasjon fra 
nettsider 

• Kunne bruke pedagogisk 
programvare for å øve 
faglige ferdigheter  

• Skrive tekster med 
tekstbehandling  

• Kunne lage en tegneserie 
ved bruk av f.eks. Cartoonist 

• Kunne legge inn en tekst og 
jobbe videre med den på 
Fronter 

 

•Word, Power Point, Excel,  
•Skrive på Fronter, arbeide 
videre på en fil  
•Levere lekser på Fronter  
•Lære PC- begreper 
•Skrive fortellinger i Word 
•Lage fortellinger gjennom 
bruk av Photostory, Imovie 
•Arbeide med tastaturet  
•Bruke digitale ordlister  
•Søke på nettet, finne gode 
søkesetninger  
•Hente tekst og bilde fra nettet  
•Skjermlesing  
•Kildehenvisninger 

 
 
 

•Office 
•Fronter 
•Cartoonist – tegneserie  
•Touchkurs 
•Nettressurser 
•Nettvett  
•Måltester 
•Kriterier 
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Lese-skriveplan for steine skole 
 

    

Foreldresamarbeid i 5.klasse 

 
Det må gis informasjon på foreldremøte om hvordan lesing og skriving vektlegges. Vi må 

videre informere foreldrene om delmål innenfor norskfaget, og hvordan disse kommer til syne 

på ukeplanen hver uke. Det er viktig at foreldrene legger forholdene til rette hjemme for å 

oppnå mål på ukeplan. Vi må gi tips til foreldrene hvordan de kan motivere elevene til å lese 

hjemme for å opprettholde tilegnet leseferdighet. På det første foreldremøtet om høsten må 

foreldrene bli orientert om planen for leseopplæring for det 5.årstrinnet på Steine skole. 

Barn kan ikke tvinges inn i skriftkulturen, men de kan støttes og oppmuntres. Det betyr 

mye at foreldre/foresatte: 

• Viser interesse for fritidslesing og for skolearbeid  

• Fokusere på hvordan foreldre kan hjelpe barnet med leseleksa hjemme 

• Være et forbilde Lese med barnet, litt hver, annenhver linje o.l. 

• Gå på biblioteket sammen, kikk på bøker, snakk om bøker, lån eller kjøp bøker  

• Informasjon om nettvett  

Foreldre som ønsker å hjelpe sitt barn til større lesekompetanse kan derfor: 

• Samtale med barnet om innholdet i for eksempel lesetekster og invitere barnet til å 

trekke inn egne erfaringer: «Husker du den gangen du….» 

• Lese teksten sammen med barnet. Kanskje et avsnitt hver 

• Lete etter og snakke om vanskelige ord i teksten. Finne forklaringer på ord. 

• Sammen med barnet lage tankekart eller andre former for notater som oppsummerer 

innholdet i teksten 

• Lese for barnet, jevnlig, selv om de nå er blitt selvstendige lesere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Lese-skriveplan for steine skole 
 

 
 

6.trinn6.trinn6.trinn6.trinn    
Fra 6. trinn gjelder det å holde motivasjonen for lesing og skriving oppe. Elevene skal bli 
fortrolige med hvordan de best kan tilegne seg kunnskap. Dette betyr at lærer må ha god 
kommunikasjon med elevene og gi konstruktive fremovermeldinger på hvordan det bør 
jobbes for å nå nye mål eller høyere måloppnåelse.  
 
Hovedmålet på 6.trinn er å få aktive elever i sin egen læringsprosess. Dette skal skapes 
gjennom klare mål og elevene skal kjenne til kriteriene for måloppnåelse. Elevene skal 
gjennom lesestimuleringstiltak og systematisk jobbing med nivåtilpassede tekster vise 
leselyst og skriveglede. Elevene skal finne de læringsstrategier som passer dem. Elevene 
skal få trening i å vurdere egne tekster og gi begrunnet respons til andres tekster med 
hensyn til formål og form. 
 
 

 

 

 

 

Forventet lesehastighet: 

Carlsten 
6. klasse (5. klasse da normering fant sted) Lesehastighet: 80 ord per minutt Leseforståelse: 

bekymring dersom mer enn 15 % feil   

LOGOS 

6. klasse: 80 ord per minutt 

At snittet på 6.trinn ligger lavere enn på 5.trinn skyldes at teksten på 6.trinnet er vesentlig 

vanskeligere. 
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Dette jobber vi med på 6.trinn 
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Lokale mål for 6.trinn 

Å kunne lese:  
 

 
Lokale mål 

  
Ideer til tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne bruke varierte 
lesestrategier for å lese 
ulike typer tekster i ulikt 
tempo  

• Kunne være bevisst på 
hvilke læringsstrategier 
eleven liker og ta disse i 
bruk  

• Kunne lese lengre tekster  
• Kunne lese og følge en 

skriftlig instruksjon 
• Kjenne til noen vanlige 

ordtak og forstå 
betydningen av disse  

• Kunne finne språklige 
virkemidler i en tekst  

•Leselekse hver dag 
•Litterær samtale 
•Før-mens-etter 
•Mål og måloppnåelse 
•Finne læringsstrategier som 
passer eleven godt 
•Ulike lesemåter 
•Bibliotek  
•Prosjektarbeid 
•Arbeid med fagtekster 
•Lese ulike sjangre 
•Leselogg-bokanmeldelse 
•Intensive lesekurs 
•Systematisk og mye lesing 
av tekst tilpasset nivå 
•Veiledet lesing – repetert 
lesing 
•Lesestimulerende tiltak: 
fastsatte lesetimer på 

ukeplan, lesekonkurranser 
og intensive leseperioder 

•Skanning av tekst 
•Arbeide med metaforer og 
andre språklige virkemidler 
•Aktiv modellering og bruk av 
læringsstrategier i alle fag  
•Jobbe med ordtak og 
språklige virkemidler  
•skjermlesing 
 
 
 

•Leseforståelsesbøker som 
Leseforståelse ABC (Gan 
Forlag) 

•Zeppelin 
•Safari/Agora 
•CRISS-hefte 
•Fagbøker 
•Skjønnlitteratur 
•Elevsamtaler/utviklingssamtaler 
•Kartleggingsprøver 
•Bruke tilgjengelige 

nettressurser 
•Nasjonale prøver 
•Måltester 
•Lesekurs 
•Læringsstrategier henger 

synlige i klasserommet 
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Å kunne uttrykke seg skriftlig: 

 
 

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne presentere egne 
leseerfaringer fra 
skjønnlitteratur 

• Kunne mestre tegnsetting og 
bruk av ulike 
setningskonstruksjoner 

• Kunne skrive egne tekster 
med konflikt eller 
spenningstopp  

• Kunne gjenkjenne 
ordklassene substantiv, verb, 
adjektiv, adverb, 
preposisjoner, interjeksjoner 
og pronomen 

• Kunne bøye et verb i flere 
tider 

• Kunne enkel 
setningsanalyse 

• Kunne bruke språklige 
virkemidler i skaping av egen 
tekst (humor, ironi, 
kontraster, sammenlikninger, 
symboler og språklige bilder)  

•Arbeide med rettskriving 
•Intensive perioder med fokus 
på rettskriving og ortografi  
•Prosessorientert skriving 
•Prosjektarbeid 
•Bokanmeldelse  
•Få kunnskap om 
tekstorganisering 
•Arbeid med ordklasser 
•Skrive fakta i skjema 
•Lage VENN-diagram 
•Lage regelbok i rettskriving 
•Skrive fortellinger: hvordan 
begynne -hva skal skje videre-

sluttrespons 
•Aktiv modellering og bruk av 
læringsstrategier i alle fag 
 
 
 
 

•Fremføringer 
•Innleveringer 
•Penskrift 
•Utvikling/elevsamtaler 
•PC og ipad 
•Rettskrivingsregler 
•Diverse nettressurser 
•Egenvurdering 
•Kartlegging 
•Spill som løko og scrabble 
•Måltester 
•Skriveskolen 

(www.skriveskolen.no) 
 

 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig  

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne presentere 
egenproduserte tekster 

• Kunne delta i samtaler 
• Kunne motta og gi respons 
 

•Fokus på ord og begreper;  
•Bruke film, lyd, bilder osv til 
grunnlag for samtaler 
•Vurdere seg selv  og andre 
•Lydinnspilling 
•Prosjektarbeid 
•Intervju 
•Lytte til ulike dialekter og 
hente inn ord fra lokalmiljøet 
•Dramatisering  
•Samtale og refleksjon rundt 
tekster og opplevelser 
 

•Elevsamtaler 
•Safari/Agora 
•Måltester 
•Film, bilder osv 
•Faglitteratur 
•Skjønnlitteratur 
•Lyd (dialekter) 
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Å kunne regne: 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne trekke ut viktige 
elementer for å løse 
tekstoppgaver  

• Kunne trekke ut informasjon 
av tabeller, grafer osv. 

• Kunne kjenne igjen og bruke 
en del vanlige symboler i 
språket vårt 

 
 

•Jobbe med regnefortellinger 
(hva slags informasjon vi 
trenger for å løse oppgaver)  
•Jobbe med tegnsetting og 
symbolbruk 
•Bruke diagram/tabeller som 
utgangspunkt for samtaler  

•PC/ipad 
•Internett 
•Matematikkverk 
•Safari/Agora 
•Fronter 
•Måltester 
 

 
 

Å kunne bruke digitale verktøy: 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne bruke bibliotek og 
digitale informasjonskanaler 
på en målrettet måte 

• Kunne bearbeide digitale 
tekster og drøfte virkningene 

• Kunne bruke digitale 
skriveverktøy i 
skriveprosesser (Word, 
Excel osv.)  

• Kunne lage sammensatte 
tekster med bilder og lyd 

• Kunne levere lekser på 
Fronter og lese vurdering fra 
lærer 

 

•Bruke biblioteket, søke etter 
bøker 

•Arbeide med skjermlesing 
•Jobbe med tekster på nettet 
•Bruke nyheter på nett som  
innfallsvinkel til diskusjoner  
•PowerPoint, PhotoStory eller  
lignende til å lage 

sammensatte tekster 
•Levere lekser på Fronter 
•Ta en prøve på Fronter 
•Øve touchmetoden 
•Jobbe med Word, 
PowerPoint og Excel 
 

•PC/ipad 
•Fronter 
•Touchkurs 
•Nettressurser 
•Safari/Agora  
•Nettvett  
•Måltester 
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Foreldresamarbeid i 6.klasse 

 
Det må gis informasjon på foreldremøte om hvordan lesing og skriving vektlegges. Vi må 

videre informere foreldrene om delmål innenfor norskfaget, og hvordan disse kommer til syne 

på ukeplanen hver uke. Det er viktig at foreldrene legger forholdene til rette hjemme for å 

oppnå mål på ukeplan. Vi må gi tips til foreldrene hvordan de kan motivere elevene til å lese 

hjemme for å opprettholde tilegnet leseferdighet. På det første foreldremøtet om høsten må 

foreldrene bli orientert om planen for leseopplæring for det 6.årstrinnet på Steine skole. 

Barn kan ikke tvinges inn i skriftkulturen, men de kan støttes og oppmuntres. Det betyr 

mye at foreldre/foresatte: 

• Viser interesse for fritidslesing og for skolearbeid  

• Fokusere på hvordan foreldre kan hjelpe barnet med leseleksa hjemme 

• Være et forbilde Lese med barnet, litt hver, annenhver linje o.l. 

• Gå på biblioteket sammen, kikk på bøker, snakk om bøker, lån eller kjøp bøker  

• Informasjon om nettvett  

Foreldre som ønsker å hjelpe sitt barn til større lesekompetanse kan derfor: 

• Samtale med barnet om innholdet i for eksempel lesetekster og invitere barnet til å 

trekke inn egne erfaringer: «Husker du den gangen du….» 

• Lese teksten sammen med barnet. Kanskje et avsnitt hver 

• Lete etter og snakke om vanskelige ord i teksten. Finne forklaringer på ord. 

• Sammen med barnet lage tankekart eller andre former for notater som oppsummerer 

innholdet i teksten 

• Lese for barnet, jevnlig, selv om de nå er blitt selvstendige lesere 
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7.trinn7.trinn7.trinn7.trinn 
På 7. trinn skal man sikre automatiseringen av leseferdighetene gjennom daglige leseøkter på 
skolen og hjemme. Det er viktig å skape gode arbeidsvaner og forberede elevene på 
overgangen til karakterer på ungdomskolen. Man skal bruke høytlesing som grunnlag for 
litterære samtaler og gjennomføre minst et lesestimulerende tiltak i løpet av året. Elevene må 
føle motivasjonen i møte med stadig vanskelige tekster. Elevene skal få prøve seg på rollespill 
og drama minst en gang i halvåret.  
 
Hovedmålet på 7.trinn er at elevene skal styrkes i muntlig fremføring av arbeid, 
egenproduserte eller i gruppe. Elevene skal bli vant til å forholde seg til vurderinger og 
målkriterier. På dette trinnet skal elevene og foresatte bevisstgjøres i betydningen av deres 
innstilling til skolearbeidet. Elevene skal bli gode brukere av internett og 
informasjonshenting og utvikle evnen til kritisk vurdering og bruk av kilder. Fronter skal 
brukes til innlevering av prosjektarbeid og lekser.  
 

 

Forventet lesehastighet: 

Carlsten 
7. klasse (6. klasse da normering fant sted) Lesehastighet: 100 ord per minutt Leseforståelse: 

bekymring dersom mer enn 15 % feil   

LOGOS 

Det er ikke angitt noen norm for 7.trinn i LOGOS, men for 8. trinn er snittet 103 
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Dette kan vi jobbe med på 7.trinn 
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Lokale mål for 7.trinn  

Å kunne lese: 
 

 
Lokale mål 

  
Ideer til tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne bruke varierte 
lesestrategier for å lese 
ulike typer tekster i ulikt 
tempo  

• Kunne lese lengre norske 
eller oversatte 
skjønnlitterære tekster, 
barnelitteratur og 
sakprosatekster 

• Kunne uttrykke forståelse 
for det man leser og 
leseopplevelsene 

• Kunne uttrykke egne 
opplevelser og begrunne 
egne synspunkter på leste 
tekster.  

•Leselekse hver dag 
•Litterær samtale 
•Før-mens-etter 
•Påstand/bevis 
•Mål og måloppnåelse 
•Finne læringsstrategier 
som passer eleven godt 
•Ulike lesemåter 
•Bibliotek  
•Prosjektarbeid 
•Arbeid med fagtekster 
•Lese ulike sjangre 
•Leselogg-bokanmeldelse 
•Intensive lesekurs 
•Systematisk og mye lesing 
av tekst tilpasset nivå 
•Veiledet lesing – repetert 
lesing 
•Lesestimulerende tiltak: 
fastsatte lesetimer på 

ukeplan, 
lesekonkurranser og 
intensive leseperioder 

•Skanning av tekst 
•Arbeide med metaforer 
språket 
•Aktiv modellering og bruk 
av læringsstrategier i alle fag  

•Leseforståelsesbøker som 
Leseforståelse ABC (Gan 
Forlag) 

•Safari/Agora 
•CRISS-hefte 
•Fagbøker 
•Skjønnlitteratur 
•Elevsamtaler/utviklingssamtaler 
•Kartleggingsprøver 
•Bruke tilgjengelige 

nettressurser 
•Nasjonale prøver 
•Måltester 
•Lesekurs 
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Å kunne uttrykke seg skriftlig:  

 
Lokale mål 

 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne referere og 
oppsummere tekster 

• Kunne vurdere sterke og 
svake sider ved egne og 
andres tekster 

• Kunne mestre de viktigste 
rettskrivingsreglene 

• Kunne mestre tegnsetting og 
bruk av ulike 
setningskonstruksjoner 

• Kunne bruke et variert 
ordforråd 

• Kunne bruke estetiske 
virkemidler i egen 
tekstproduksjon  

• Kunne skrive ulike 
sakprosatekster 

• Kunne plassere ord i 
ordklasser (substantiv, verb, 
pronomen, preposisjon, 
konjunksjon, interjeksjon, 
adjektiv, adverb og 
determinativ)  

•Arbeide med rettskriving 
•Intensive perioder med fokus 
på rettskriving og ortografi  
•Prosessorientert skriving 
•Prosjektarbeid 
•Bokanmeldelse  
•Få kunnskap om 
tekstorganisering 
•Arbeid med ordklasser 
•Skrive fakta i skjema 
•Lage VENN-diagram 
•Lage regelbok i rettskriving 
•Skrive fortellinger: hvordan 
begynne-hva skal skje videre-
sluttrespons 

•Aktiv modellering og bruk av 
læringsstrategier i alle fag 
 

 
 
 

•Fremføringer 
•Innleveringer 
•Penskrift 
•Skrivebøker 
•Utvikling/elevsamtaler 
•Safari/Agora 
•PC og ipad 
•Rettskrivingsregler 
•Diverse nettressurser 
•Egenvurdering 
•Kartlegging 
•Spill som løko og scrabble 
•Måltester 
•Skriveskolen 

(www.skriveskolen.no) 
 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig: 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne presentere et fagstoff 
muntlig med 
mottakerbevissthet 

• Kunne opptre i ulike 
språkroller gjennom for 
eksempel drama, debatt, 
rollespill og intervju 

• Kunne gi en begrunnet 
vurdering av andres muntlige 
fremføringer 

• Kunne drøfte og vurdere 
skjønnlitterære tekster med 
utgangspunkt i egne 
opplevelser og med 
forståelse for språk og 
innhold 

•Samtale om ord, ordklasser, 
begreper, kategorier 
•Bruke kontraster i språket; 
ironi, sarkasme og humor 
•Bruke film, lyd, bilder osv. til 
grunnlag for samtaler  
•Vurdere seg selv og andre  
•Lydinnspilling 
•Intervju  
•Dramatisering/rollespill  
•Prosjektarbeid 
•Samtale og refleksjon rundt 
tekster og opplevelser 

Lytte til ulike dialekter og 
hente inn ord fra lokalmiljøet 
 

•Elevsamtaler 
•Safari/agora 
•Måltester 
•Film, bilder osv 
•Faglitteratur 
•Skjønnlitteratur 
•Lyd (dialekter) 
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Å kunne regne: 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne trekke ut viktige 
elementer for å løse 
tekstoppgaver  

• Kunne bruke tabeller og 
grafer for informasjon  

 
 

•Jobbe med regnefortellinger 
(hva slags informasjon vi trenger 

for å løse oppgaver)  
•Jobbe med tegnsetting og 

symbolbruk 
Bruke tabeller og grafer til å 
finne informasjon 

•PC/ipad 
•Internett 
•Matematikkverk 
•Safari/Agora 
•Fronter 
•Måltester 
 

 
 

Å kunne bruke digitale verktøy: 

 
 

Lokale mål 
 

  
Tiltak 

 

  
Verktøy, materiell, 

læreverk 
 

• Kunne lagre og levere 
dokumenter på Fronter  

• Kunne lage sammensatte 
tekster med bilder, 
utsmykninger og varierte 
skrifttyper til en større helhet, 
manuelt og ved hjelp av 
digitale verktøy 

• Kunne bearbeide digitale 
tekster/nettsider og drøfte 
virkningene 

 

•Bruke Fronter til innlevering 
av lekser 
•Bruke Windows Movie Maker 
til å lage PhotoStory  
•Bruke PowerPoint  
•Bruke nettsteder (som NRK 
Super) til å snakke om nyheter 
og drøfte disse  
•Bruke nettressurser til å 
jobbe med emner som 
kildekritikk, opphavsrett, 
nettvett osv.  
 

•PC/ipad 
•Fronter 
•Touchkurs 
•Nettressurser 
•Safari/Agora  
•Nettvett 
•Newton  
•Måltester 
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Foreldresamarbeid i 7.klasse 

 
Det må gis informasjon på foreldremøte om hvordan lesing og skriving vektlegges. Vi må 

videre informere foreldrene om delmål innenfor norskfaget, og hvordan disse kommer til syne 

på ukeplanen hver uke. Det er viktig at foreldrene legger forholdene til rette hjemme for å 

oppnå mål på ukeplan. Vi må gi tips til foreldrene hvordan de kan motivere elevene til å lese 

hjemme for å opprettholde tilegnet leseferdighet. På det første foreldremøtet om høsten må 

foreldrene bli orientert om planen for leseopplæring for det 7.årstrinnet på Steine skole. 

Barn kan ikke tvinges inn i skriftkulturen, men de kan støttes og oppmuntres. Det betyr 

mye at foreldre/foresatte: 

• Viser interesse for fritidslesing og for skolearbeid  

• Fokusere på hvordan foreldre kan hjelpe barnet med leseleksa hjemme 

• Være et forbilde Lese med barnet, litt hver, annenhver linje o.l. 

• Gå på biblioteket sammen, kikk på bøker, snakk om bøker, lån eller kjøp bøker  

• Informasjon om nettvett  

Foreldre som ønsker å hjelpe sitt barn til større lesekompetanse kan derfor: 

• Samtale med barnet om innholdet i for eksempel lesetekster og invitere barnet til å 

trekke inn egne erfaringer: «Husker du den gangen du….» 

• Lese teksten sammen med barnet. Kanskje et avsnitt hver 

• Lete etter og snakke om vanskelige ord i teksten. Finne forklaringer på ord. 

• Sammen med barnet lage tankekart eller andre former for notater som oppsummerer 

innholdet i teksten 

• Lese for barnet, jevnlig, selv om de nå er blitt selvstendige lesere 
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Vedlegg:Vedlegg:Vedlegg:Vedlegg:    

Skumlesing/hurtiglesing  

( I skumlesing er hensikten å få en oversikt over det som står i teksten) 
Brukes når du starter på et nytt emne, kapittel, avislesing, når du skal velge deg ei bok, når du 
skal velge et emne til et videre arbeid 

• Les overskrift 

• Les underoverskrifter 

• Les ingress/innledning 

• Les bilder og bildetekst 

• Les definisjoner 

• Les uthevet tekst 

• Les sammendrag om det finnes 

Strategi for skumlesing 

Lesestrategiene består av tre hovedtrinn. For skumlesing blir lesestrategien: 

1. Forberedelsen 

Forberedelsen består av: 

- Klargjøre hensikt og mål med skumlesingen.  

- Velge hvilke måter du skal skumlese teksten på og i hvilken rekkefølge. 

2. Skumlese teksten 

Her skumleser du slik du har valgt ovenfor. De to hovedmåtene å skumlese en tekst på er: 

- Lese utvalgte deler av teksten.  

- Lese hele eller store deler av teksten.  

3. Etterarbeidet 

Etterarbeidet vil avhenge av hensikten og målet med skumlesingen. Etterarbeid kan være å: 

- Gjenkalle i tankene det du har skumlest, kan føre til et felles tankekart 

- Stille spørsmål ut fra de hensikter og mål du hadde med skumlesingen. Hva skal vi finne ut i 
løpet av de kommende timene? 

- Vurdere teksten, for eksempel for å finne ut om du skal lese den mer grundig. 
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Skanning av tekst 

Skanning minner mye om skumlesing. Men det er én viktig forskjell. I skanning er hensikten 
å finne fram til informasjon du er ute etter. 
Brukes for å finne nøkkelord, nøkkelsetninger, når du skal svare på spørsmål eller lage 
spørsmål til en tekst eller når du leter etter eks ordklasser, spesielle ord (slang, 
høyfrekvente….) 
For å skanne hurtig og godt, må du kunne lese ord som bilderFor å kunne skanne effektivt, må 
du kunne lese ord som bilder. Du kan da raskt gjenkjenne ordene ved å la blikket gli over 
siden. Du skanner også bedre hvis du har et bredt lesesynsfelt. 
Signalord og nøkkelord er viktig 

Når du skanner er det viktig å få med seg signalord og nøkkelord. 

Strategi for skanning  

Lesestrategien for skanning består av de samme tre hovedtrinnene som for skumlesing: 

1.Forberedelsen 

Forberedelsen består av: 

- Klargjør hensikt og mål med skanningen. Hensikten kan være å finne de delene av teksten 
som handler om et bestemt tema. Målet kan være å lære seg det som står om dette temaet. 
Målet kan også være å vurdere om du skal lese boka eller ikke.  

- Finn ut hva slags opplysninger du skal skanne etter. Det kan være bestemte ord eller temaer. 

- Velg hvilke måter du skal skanne teksten på og i hvilken rekkefølge. 

2  Skanne teksten 

Skan slik som planlagt ovenfor. Bruk samme metoder og øyebevegelser som for skumlesing. 

3  Etterarbeidet 

Når du har skannet ferdig, må du avgjøre hvordan du skal arbeide videre med teksten eller 
opplysningene. Etterarbeidet er avhengig av hensikten og målet med skanningen. Det kan for 
eksempel være å: 

- Gjenkalle i tankene det du har skannet. 

- Stille spørsmål ut fra de hensikter og mål du hadde med skanningen. 

- Vurdere teksten, for eksempel for å finne ut om du skal lese den mer grundig. 

- Lese mer grundig de deler av teksten du har funnet med skanningen. 

Skanning kan inngå i en mer omfattende lesestrategi 
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Læringsstraegier 

 
Disse læringsstrategiene kan en jobbe med før, under og etter lesing. De er 
hentet fra heftet ”Lære å lære – CRISS og fra Tinn Kommunes lese og 
skriveplan. Dette er bare noen av strategiene som finnes. 
 
 Læringsstrategier Hvor i Criss permen finnes eksempler på 

strategiene. 
1 Begrepskart / styrkenotat s. 25 
2 Tankekart / tegnekart / fri 

form kart 
s. 51 

3 Gjenfortelle / 
sammendrag / resyme` 

s. 57 

4 Kommoden Tinn Kommune 
5 VØL – Skjema (VØSL) s. 47 
6 Nøkkelord (selektiv 

understreking) 
s. 24 

7 To-kolonne notater s. 65 
8 Påstand - bevis s. 68 
9 Prosessnotat s. 76 
10 Bruke ordliste og 

oppslagsverk 
Tinn Kommune 

11 Lære ved å skrive 
(læringslogg) 

Tinn Kommune 

12 BISON – overblikk Tinn Kommune 
13 VENN – diagram (SAM – 

skjema) 
Tinn Kommune 
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Forklaring av de ulike læringsstrategiene  

 
Begrepskart/styrkenotat 
Begrepskartet kan brukes i forbindelse med førlesing, underveislesing, 
etterlesing og som oppgave på prøve. Det kan brukes individuelt, i grupper og i 
hel klasse. Begrepskart kan skape førforståelse for et tema (f.eks.: Hva er 
demokrati?), og det kan brukes til å kontrollere kunnskap, fylle et begrep med 
innhold, øke presisjonsnivået, tenke synonymt og relasjonelt, aktivisere tekst 
eller overforklare.  
 
Eksempel 1:  
Styrke 1: Dyr  
 Styrke 2: Hund 
  Styrke 3: puddel 
        Labrador 
 
Eksempel 2: 
Styrke 1: idrett  
 Styrke 2: fotball 
                håndball 
  styrke 3: ball 
                                   bane 
                                   2 lag 
 
                                     
 
Tankekart/tegnekart/fri-formkart  
Tankekart hjelper eleven til å visualisere forståelsen sin. Det er nyttig før, under og etter 
lesing og som fremgangsmåte for å organisere/disponere opplysninger når elevene skal skrive. 
( Santa og Engen 2003).  
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Tegnekart er det samme som tankekart, men man tegner i stedet for å skrive.  
 
 
Fri-form kart. Dette er et tankekart som er en blanding av ord og enkle, små tegninger.  
 
 
Gjennfortelling/sammendrag/resyme` 
Sammenfatning av tekstens budskap/innhold. For eksempel kan man skrive en setning for 
hvert avsnitt. Eller tegne til en oppsummering. Hva har du lært?  
 
Kommoden  
En tegnet kommode eller kommode-skjema der elevene kan sortere bakgrunnskunnskap, ny 
informasjon og spørsmål i en oversiktlig framstilling. Strategien ligner kolonnenotater for 
eksempel flerkolonnenotatet.  
 
Kan fra før:  
Har lært:  
Vil vite mer om:  
 
VØL ‐‐‐‐skjema – Vet ‐‐‐‐ Ønsker å vite ‐‐‐‐ Lærte (VØSL)  
Før lesing tar elevene en idédugnad på det de vet (V) og det de ønsker å vite (Ø). Etter lese‐ 
og læringsprosessen skriver de så ned det de lærte(L).  
V -vet Ø – ønsker å lære L – har lært 
 
 

  

 
V -vet Ø – ønsker å lære S – slik vil jeg lære L – har lært 
 
 

   

 
Nøkkelord - selektiv understreking  
Understreking og notater i margen er gode redskaper for å forstå forfatterens plan. Det er en 
måte å organisere opplysninger på.  
 
To-kolonne notater  
Når vi leser en tekst og skal organisere opplysningene, kan vi bruke mange ulike former for 
to-kolonne notater.  
 
Hovedidé ‐‐‐‐ detalj‐‐‐‐notater:  
Denne hjelper elevene å organisere hovedideer og detaljer i tekster fra ulike fagområder. 
Elevene deler inn arket i to kolonner og skriver hovedideer i venstre kolonne og detaljer i 
høyre. Gloseøving. 
 
Eksempel: 
Ord (hovedide`) Betydning (detaljer) 
Humanitær katastrofe Stor ulykke/hendelse hvor mange mennesker 

lider. 
Bærekraftig utvikling En utvikling som tilfredsstiller menneskenes 

behov i dag og i framtiden. 
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Bruke ordliste og oppslagsverk  
Lære elevene til å orientere seg i en ordliste eller et oppslagsverk for å innhente informasjon.  
 
 
Lære ved å skrive / Læringslogg  
Elevene blir flinkere til å skrive og lære når de får mange muligheter til å skrive. De kan 
skrive i bøkene sine to eller tre ganger i løpet av en time. Når du underviser i et emne, bør du 
oppmuntre elevene til å gi respons i form av ideer og spørsmål. Å blande skriving og lytting 
bidrar til å aktivisere dem. Det er vanskelig å sitte og stirre ned i en bok med tomt blikk når du 
vet at du skal skrive noe om teksten, etter at du har lest den. 
 
BISON  
BISON-blikk er en læringsstrategi som kan brukes for å få oversikt over nytt fagstoff i en 
lærebok eller andre skriftlige kilder.  
Eleven arbeider med lærestoffet i denne rekkefølgen:  
B for Bilder og Bildetekster  
I for Innledning eller Ingress  
S for Sammendrag eller Siste avsnitt  
O for Overskrifter  
N for Nye ord eller NB-ord (som er spesielle ord å legge merke til i teksten)  
 
Når eleven har brukt BISON-blikket, har hun eller han dannet seg en oversikt over stoffet og 
kan deretter gå dypere inn i teksten.  
 
Prosessnotat  
Prosessnotat bidrar til å tydeliggjøre for elevene at de må tenke gjennom hvert steg ‐ både i 
problemløsning i matematikk, og når de skal utføre vitenskapelige eksperimenter 
(elevøvelser). Når du for eksempel gjennomgår tekstoppgaver i matematikk, kan du vise 
elevene hvordan de beskriver stegene i problemløsningen i venstre kolonne og opplysningene 
fra oppgaven i høyre kolonne Tips: Elevene må først ha prøvd å løse oppgaven ved hjelp av et 
prosess‐skjema, før de får lov til å be om hjelp til en oppgave. Eks. "Knut la bort 10 kroner av 
ukelønna si hver uke. Hvor mye hadde han lagt bort (spart) etter 8 uker? 
uker?  
Spørsmål  Hvor mye hadde han spart 

etter 8 uker?  
Jeg vet  Knut la bort 10 kr av 

ukelønna hver uke  
Jeg vet også  Han har spart i 8 uker  
Tegning  
Overslag  
Regn ut  8*10=80  
Tesktsvar  Han har spart 80 kroner på 8 

uker.  
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Venndiagram  
Finne likheter og ulikheter mellom to eller tre emner eller sammenlikne to eller tre emner. 
Noen kaller det også for SAM-skjema (Sammenlikne) 

 
Påstand – bevis:  
Elevene lærer seg hvordan de kan utvikle argumenter, og hvordan de kan finne bevis for dem 
i teksten. Elevene skriver et utsagn eller en påstand i venstre kolonne, leter i teksten etter 
bevis/støtte for argumentene og skriver det i høyre kolonne. Deretter bruker de notatene til å 
skrive argumenterende tekster. 
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Bruk av Ipad i undervisningen 

 
På Steine skole tar vi i bruk 16 stk Ipad våren 2014. Disse brettene skal bla. brukes i lese og 
skriveopplæringa ved skolen. Nettbrettene erstatter ikke datamaskinen, men iPaden brukes til 
å få opplært kreativitet og læring på en annen måte.  
I lese og skriveopplæringa er brettene et fantastisk alternativ til tradisjonelle læremidler. 
 

Den er utstyrt med en rekke funksjoner som kamera, lydopptak, bilde- og videoredigering og 
mulighet for tekstbehandlig. Dette gjør den til et svært allsidig verktøy i undervisningen som 
er lett å bruke. 

IPad har vist seg som et særlig godt hjelpemiddel for dem som strever på de enkelte 
områdene. Med nettbrettet kan elevene få oppgavene tilpasset deres nivå, slik at de klarer seg 
uten hjelp av spesialpedagog.  
 

I tillegg finnes det veldig mange flotte apper som åpner for helt nye pedagogiske muligheter 
når det kommer til interaktivitet. Egne apper utviklet spesielt for enkelte fag, gjør læringen 
mer motiverende og spennende, og det finnes rike apper til alt fra norsk, matematikk, 
naturfag, språk til religion og kunst og håndtverk. 

Brettene er enkle i bruk, og støtter flere læringsstrategier. De er svært driftsikre, og har en 
batteritid som varer hele skoledagen. Gir høy motivasjonsfaktor hos elever på alle trinn. 

 

Rettskriving og grammatikk 

Hos oss bruker vi Agora fra Gyldendal på mellomtrinnet. Dette verket er oppbygd med 
lesebok med ulike tekster fra ulike sjangere, språkbok som omhandler ulike tema, og en 
øvebok der elevene jobber med ulike oppgaver innen grammatikk og språklig oppbygging av 
tekster. Etter hvert som tema er gjennomgått og jobbet med, stilles det krav til at dette gjøres 
rett i skriftlige oppgaver. Dermed endrer kravene seg, kriteriene for god måloppnåelse innen 
rettskriving i takt med hvor langt vi er kommet i året. Dette må justeres hele tiden. 

Skriftforming/sammenhengende skrift 

I følge læreplanen er det nok at elevene utvikler en personlig, men funksjonell og 
sammenhengende skrift. 
Hos oss har vi valgt å la alle starte med løkkeskrift. Dette innføres allerede på 
småskoletrinnet. På mellomtrinnet vil vi i hovedsak at alle håndskrevne, innleverte arbeid skal 
være skrevet med sammenhengende skrift. 

Vi prøver å ha systematisk innlevering for å beholde en allerede pen håndskrift, eller utvikle 
en stadig penere håndskrift hos de som strever med denne. 
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Begrepstrappa 

 
Begrepstrappa er et hjelpemiddel i arbeid med fagtekster. Den kan brukes til å avklare og 
forstå ord og begreper. 
 
           8. Skriv et antonym til ordet. 
      7. Skriv et synonym til ordet. 
  6. Lag ei ny setning der ordet blir brukt. 
           5. Finn ut hva ordet betyr i ordboka. 
      4. Skriv ned det du tror ordet betyr. 
    3. Strek under ordet. 
            2. Skriv setninga ordet står i. 
       1. Finn ett nytt ord. 
 

 

 

 

Bokprosjekt 

Aktuelle mål for et leseprosjekt kan være: 
• å øke leselyst og leseferdigheter 
• å oppdage nytt lesestoff  
• å motivere til opplevelseslesing 

Motivasjonsfasen kan inneholde: 
• bokbad (Lærere/voksne/elever leser utdrag fra bøker i ulike sjangre.) 
• biblioteksbesøk    

 
Gjennomføringa kan bestå av: 

• 15 minutter daglig lesing på skolen 
• lesekvarten 
• notering av sideantall for å regne gjennomsnitt og lage digital statistikk underveis og 

som avslutning 
• lesefest som avslutning på prosjektet (med pizza, film og markering av «vinnerne») 

 
 


