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1 Begynneropplæringen i lesing og 

skriving 
Både innholdet og metodene vi velger i 
begynneropplæringen i lesing skal være i tråd 
med prinsipper og verdier i LK 20, og støtte 
seg på nyere forsking på leseopplæring. 
Innhold og metoder velges på bakgrunn av 
dette. Følgende prinsipper skal ligge til grunn: 
 

En balansert lese- og skriveopplæring 
Det finnes i hovedsak to ulike tilnærminger til 

leseundervising; «phonics», som fokuserer på 

systematisk bokstavinnlæring og 

avkodingsferdigheter, og «whole language» 

som vektlegger at lesing av ord og tekster må 

inngå i en meningsfull helhet for elevene. 

Nyere forskning viser at en balansert 

tilnærming, der begge disse metodene er med 

i undervisningen gir best leseundervising.  

Skrive seg inn i lesingen 

Mange elever har allerede erfaringer med 

både bokstaver og skrift når de kommer til 

skolen. I opplæringen skal elevene få utforske 

og skrive fra første stund. Mange barn 

oppdager koblingen mellom lyd og bokstav 

når de selv skriver.  Skriving gir rom for 

oppdagelse av bokstaver, ord og setninger. 

Skriving vil for mange barn være en støtte for 

å bli fonemisk bevisste og oppdage koblingen 

mellom lyd og bokstav. Å ta i bruk bokstavene 

til skriving på elevenes egne premisser kan 

åpne veien inn i lesingens verden.  

Aktive og utforskende elever 

Opplæringen skal preges av aktive elever og 

støttende og modellerende lærere. Metodene 

må legge til rette for lek og utforsking og bidra 

til aktive elever som tidlig lærer å være 

engasjerte i egne læreprosesser. 

Elevaktivitetene oppleves som meningsfulle 

for elevene og legge til rette for at alle får 

arbeide innenfor sin nærmeste utviklingssone. 

Lærerne skal støtte opp elevenes læring ved å 

gi støtte underveis og gi eksplisitt 

undervisning i korte økter. Undervisningen må 

innebære høy grad av muntlighet og dialog 

mellom lærer og elev, og mellom elever.   

En engasjerende og meningsfull leseopplæring 

kan foregå innenfor relativt bestemte 

undervisningsrammer eller mer åpent. 

Eksempler på slike elevaktive arbeidsformer i 

begynneropplæringen i lesing kan være: 

• Lek og skriving – engasjerende 

undervisning 

• Språkleker  

• Dramatisering 

• Rammelek – drama, rollelek, 

fagspesifikk skriving, forfattere, forlag 

som metode 

• Oppdagende skriving, med og uten 

lydstøtte 

• Stasjonsundervisning 

• Uteskole 

• Veiledet lesing 

• Ordjakt i tekst og på ulike 

læringsarenaer 

• Felles tekstskaping 

• Bruk av modelltekster i 

skriveopplæring 

• Høytlesing med dialog 
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2 Innhold i begynneropplæringen i 

lesing 

 

Bokstaver og lyder – byggesteiner i 

skriftspråket 

Utvikle språklig bevissthet 

Språklig bevissthet henger tett sammen med 

lese- og skriveutviklingen. Språklig bevissthet 

innebærer at leseren kan flytte fokuset fra 

innholdet og mening i språket, til språkets 

form. Fonologisk bevissthet er bevissthet om 

hvordan språket er bygget opp av lyder. Å bli 

fonologisk bevisst innebærer at barnet lærer 

seg å rime, klappe stavelser og etter hvert 

lytte ut lyder i ord og koble lydene til 

bokstaver.  Det er dette som danner 

grunnlaget for at barn skal kunne mestre det 

alfabetiske prinsippet. Elevene må ledes til 

språklig og fonologisk bevissthet. Når det 

jobbes med f.eks. rim, rytme og lyder, er det 

viktig at dette arbeidet tar utgangspunkt i 

naturlige samtaler, meningsfulle tekster og 

aktiviteter i naturlige kontekster. Å bli bevisst 

hvordan ord er satt sammen av lyder, og at 

disse lydene er knyttet til bokstavene skal 

være del av leseopplæringen.  

Bokstavkunnskap 

Mange elever har erfaring med bokstaver og 

skriftspråk før skolestart.  Mange elever har 

erfaring med bokstaver og skriftspråk før 

skolestart. 

For at alle elevene skal få sikker 

bokstavkunnskap og komme i gang med å 

lese, er eksplisitt bokstavinnlæring en 

forutsetning. Elevene skal få møte alle 

bokstavene, både store og små før jul. Det er 

anbefalt å arbeide eksplisitt i korte økter med 

to bokstaver i uken.  

Samtidig er det viktig å ta bokstavene i bruk til 

lesing og skriving. Bokstavinnlæringen skal 

kombineres med lese- og skriveaktiviteter, slik 

at elevene kan bruke bokstavene etter hvert 

som de lærer dem.  Elevene skal møte 

bokstavene og øve på dem i mange 

sammenhenger, i naturlige kontekster og i 

autentiske tekster.. 

Lese – trekke lyder sammen til ord, 

utvikle flytende og automatisert lesing 
Målet med den første leseopplæringen er at 

elevene skal lese med flyt og forståelse. For å 

nå dette må elevene først forstå det 

alfabetiske prinsipp og koble lyd og bokstav. 

Videre skal de trekke sammen lyder til ord. 

Etter hvert vil leseferdighetene automatiseres, 

både på ord- og setningsnivå. Leseflyt kan 

forståes som en bro mellom ordlesing og 

leseforståelse.  

Elevene skal bli selvstendige og 

meningssøkende lesere som kan bruke ulike 

strategier til å lese og forstå ord og tekster. 

Dette gjøres gjennom eksplisitt undervisning i 

avkoding og gjenkjenning av ord, kombinert 

med arbeid med leseforståelse. At 

undervisningen er eksplisitt betyr at læreren 

viser eller demonstrerer hvordan elevene kan 

tenke for å løse en oppgave.  

Følgende delferdigheter som må arbeides 

eksplisitt med:  

- Hver bokstav og bokstavlyd 

- Fonologisk syntese (å trekke lyder 

sammen til ord) 

- Fonologisk analyse (å analysere hvilke 

lyder som inngår i et talt ord) 

- Ulike måter å lese ord på (trekke 

sammen lyder, lese stavelser, kjenne 

igjen deler eller hele ord) 

- sammensatte grafem og ikke-lydrette 

skrivemåter 

- gjenkjenne frekvente irregulære ord 
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- diftonger, stavelser, dobbel konsonant 

og tegnsetting.  

Eksplisitt undervisning i lesing kan skje i felles 

leseopplevelser i klassen, i veiledet lesing i 

grupper eller direkte instruksjon med 

enkeltelever. 

Skrive 

Skriving er en aktivitet der elevene øver opp 

en sikker kobling mellom lyd og bokstav og vil 

også være med på å fremme leseferdighet 

Oppdagende skriving - skrive seg inn i lesing 

som metode 

Lese- og skriveutvikling henger nøye sammen, 

og det er mye i skrivingen som påvirker og 

støtter leseprosessen. Mange barn utforsker 

skriving før de utforsker lesing. For mange 

elever kan skriving være lettere enn lesing.  

Skriving er en konkret handling og elevene får 

formidle sitt eget budskap med egne ord. 

Gjennom skriveaktiviteter blir fonologisk 

bevissthet, bokstavkunnskap og 

ordgjenkjenning styrket, og slik kan skriving 

være en motor for å knekke lesekoden. 

Elevene skal få utforske, leke og oppdage 

skriftspråket og stave ord etter egen 

oppfatning. Læreren kan etter hvert veilede til 

riktig skriftspråk. 

Elevene skal arbeide med oppdagende skriving 

der de eksperimenterer, oppdager og 

utforsker sammenhengen mellom lyder og 

bokstaver. Elevene skal få arbeide med 

autentiske skriveoppgaver der de skriver til en 

reell mottaker. Rollelek og isenesetting av 

lekpregede situasjoner som oppmutrer til å 

skrive kan være en del av slike autentiske 

skrivesituasjoner. 

Skriveroller i begynneropplæringen 

For å legge til rette for en helhetlig 

skriveopplæring der elevene utvikler alle sider 

ved skrivingen, er det nyttig å være bevisst 

hvilke skriveroller vi gir elevene i 

begynneropplæringen. Det er nødvendig at 

elevene får være i ulike skriveroller for å 

utvikle gode skriveferdigheter. 

Vi kan tenke oss tre ulike skriveroller i 

begynneropplæringen.   

• Øveskriveren: Eleven som trener på 

den tekniske skrivingen som for 

eksempel rettskriving og 

bokstavforming. 

• Språkforskeren: Eleven som utforsker 

og prøver ut skriving, uten å ta hensyn 

til formelle krav. Eleven får være 

kreativ og bokstavutforskende. 

• Forfatteren: Eleven som skaper tekst 

for å formidle og kommunisere som 

en del av skriving i alle fag. 

Lærerne må være bevisst på å ivareta alle 

rollene – fra første skoledag. Tradisjonelt har 

øveskriveren fått stor plass i den første 

skriveopplæringen, fordi opplæringen har 

vært preget av en tanke om at elevene må 

lære seg det grunnleggende og formelle først. 

For å bevare motivasjon og oppleve skrivingen 

som meningsfull er det viktig å få være i alle 

skriverollene. I tillegg vet vi at den 

utforskende skriverollen er en støtte for 

elever som lærer seg bokstaver og trener på 

avkoding. 

Å skrive for hånd og på tastatur 

Elevene skal få skrive både med sin egen skrift 

og på tastatur.   

Læreren skal modellere riktig skriving av 

bokstavene etter hvert som de presenteres, 

men kravet til «riktig» forming/skriving av 

bokstaver hos elevene skal prioriteres ned i 

starten. Det er viktig at elevene først forstår 

hva de skal bruke bokstavene til, og tidlig får 

erfaringer med å ta bokstavene i bruk til lesing 

og skriving. Å skrive bokstaver for hånd er for 

mange elever en konkret måte å arbeide med 

bokstaver å lyder. Når man former bokstaver 

får hånd stimuleres flere sanser og det kan 

være  lettere å huske lyden og koble lyden til 
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rett form. Tidspunktet for når barna skal 

begynne å øve riktig form og plassering på 

linjer må være tilpasset hver enkelt, og få 

større fokus etter hvert. Systematisk arbeid 

med å utvikle funksjonell håndskrift hos 

elevene skal prioriteres på 2. trinn.  

Å skrive på tastatur på 1. trinn har flere 

fordeler. Elevene skriver uten å måtte forme 

bokstaver, ha tanken på skriveretning og 

blyantgrep. Dette frigjør oppmerksomheten til 

andre sider av skriveprosessen som å utforske 

rettskriving og innhold. Når elevene skriver 

med lydstøtte på tastatur, får de trening i å 

koble bokstav til riktig lyd. Dermed kommer 

de tidlig i gang med å utforske skriftspråket og 

produsere egne tekster.  

Les og forstå 
Gjennom høytlesing og felles samtaler rundt 

tekst skal elevene få erfaring med 

lesestrategier. Ut fra høytlesing kan læreren 

legge til rette for dialog om tekster der 

elevene bruker språket til å forklare, begrunne 

og forstå teksten sammen. Prøv å få alle 

elevene i tale. Noen trenger mer tid enn 

andre. Våg å vente på svar! 

Høytlesing er med på å gi alle barn tilgang til 

tekster og felles leseopplevelser.  Høytlesing 

er en sosial aktivitet og kan være med på å 

utvide ordforråd og begrepsforståelse. Dette 

skjer ikke av seg selv for alle elever. Læreren 

må modellere hvordan vi kan lager oss indre 

bilder, tolke teksten og relatere teksten til noe 

vi har sett og hørt før. Å sette av tid til arbeid 

med høytlesing på denne måten bidrar til 

leselyst, mestring og leseglede. 

Ordforståelse og ordforråd har en stor 

innvirkning på senere leseforståelse. Dette må 

det jobbes med daglig gjennom samtaler, 

begrepsforklaringer, fortellinger, 

fellesopplevelser, høytlesing og i felles 

tekstskaping. 

For å lære nye ord og begreper er det ikke nok 

at elevene får en god forklaring av hva ordet 

betyr. Visuell støtte og muntlige aktiviteter 

der elevene får ta ord og begreper i bruk øker 

sjansen for at elevene lærer nye ord. Elevene 

trenger også få møte nye ord mange ganger i 

ulike meningsfulle kontekster for å få en god 

forståelse av ordet. I begynneropplæringen vil 

det være viktig å arbeide systematisk med de 

grunnleggende analysebegrepene. Dette 

utvikler elevens språkforståelse og er med på 

å gi et godt utgangspunkt for å lære. 
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3 Mål og metoder i begynneropplæringen i lesing og skriving 

Bokstaver og lyder – byggesteiner i skriftspråket 

 Delmål Metode 

1.trinn: Eleven skal utvikle forståelse for at språket har en 
form- og en innholdsside. 

• Kunne finne ord som rimer og rime på 
egenhånd. 

• Kunne forklare hva en setning, et ord og en 
stavelse er.  

• Kunne dele opp ord i stavelser. 

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

• Kunne legge til og ta bort lyder i ord.  

• Kunne finne og lage sammensatte ord.  

• Kunne trekke sammen lyder til ord i 
muntlige aktiviteter.  

Bruke språkleker daglig 15-20 min  
 
Daglig utforske språk og begreper der det leses, 
skrives, snakkes og lekes med ord.  
 
Lek og dialog  
 

2.trinn Eleven skal videreutvikle forståelse for at språket 
har en form- og en innholdsside. 

• Kunne forklare hva en setning, et ord og en 
stavelse er.  

• Kunne dele opp ord i stavelser. 

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

• Kunne legge til og ta bort lyder i ord.  

• Kunne mestre fonembytte. 

• Kunne forklare hva et sammensatt ord er. 

• Kunne trekke sammen lyder til ord i 
muntlige aktiviteter.  

• Kunne finne grunnstammen (rotmorfemet) 
i ord.  

 

Repetisjon fra 1. trinn 
Fortsette med språkleker jevnlig 
 
Daglig utforske språk og begreper der det leses, 
skrives, snakkes og lekes med ord. 
 
Lek og dialog  
 
 

 

Lese – trekke lyder sammen til ord, utvikle flytende og automatisert lesing 

 Delmål Metode 

1.trinn: Eleven skal utvikle sikker lyd-bokstavforbindelse og 
bruke bokstavene til lesing og skriving 

• Kunne leseretningen. 

• Kunne forstå sammenhengen mellom 
språklyder og bokstaver.  

• Kunne knytte navn og lyd til alle bokstaver, 
store og små.  

• Kunne skille mellom vokaler og 
konsonanter.  

• Kunne lese enkle, lydrette to og tre-lydsord 
med sikkerhet og flyt. 

• Kunne lese enkle setninger med flyt. 

• Kunne lese noen høyfrekvente ikke-
lydrette ord ortografisk.  

• Kunne skrive med små og store bokstaver 
på tastatur. 

• Kunne forme de små og store bokstavene, 
for hånd. 

Daglig utforske skriftspråket ved å ta bokstavene i 
bruk til å lese, skrive og lekes med ord.  
 
Gjennomgå alle bokstavene før jul (store og små), 
det anbefales å jobbe med to bokstaver i uka.  
 
La elevene møte store og små bokstaver og skrift. 
 
Modellere og veilede elevene i bruk av 
avkodingsstrategier: 
-lyd-for-lyd (syntese) 
-stavelseslesing 
-helordslesing 
 
Introdusere elevene for noen høyfrekvente ord. 
Trene leseflyt ved: 

- veiledet lesing  
- repetert lesing 
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- Felles samtale og aktiviteter med 
bokstaver 

- Skrive tekster felles i samlinger 
- Vise hvordan lesing er å trekke lyder 

sammen 
- Aktivitet med bokstavenes navn, lyd, form 

og finne bokstaven i teksten 
- Veiledet lesing 
- Rammelek som legger til rette for 

utforskende skriveaktivitet 
- Skrive seg til lesing ved å bruke med 

tastatur med lydstøtte 
- Skrive bokstaver, ord og setninger for 

hånd og på tastatur 
 

2.trinn Eleven skal utvikle sikker bokstavkunnskap og bruke 
bokstavene i lesing og skriving 

• Kunne gjenkjenne og gjenkalle store og 
små bokstaver.  

• Kunne alfabetet. 

• Kunne sette lyd til ulike 
bokstavkombinasjoner/grafemer.  

• Kunne skille mellom vokaler og 
konsonanter.  

• Kunne kjenne igjen og lese diftongene. 

• Kunne dele ord i stavelser. 

• Eleven skal ta i bruk ulike strategier for 
lesing av ord. 

• Ha automatisert de mest alminnelige ikke-
lydrette ord som jeg, og, men osv. 

• Kunne lese tilpassede tekster med flyt og 
intonasjon.  

• Utvikle håndskrift ved å kunne skrive små 
og store bokstaver med stavskrift. 

• Kunne skrive enkle tekster i ulike sjangere 
for hånd og på tastatur. 

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

• Kunne starte en setning med stor bokstav 
og slutte med punktum, spørsmålstegn 
eller utropstegn. 

• Kunne dele opp ord med mellomrom. 
 
 

Nødvendig repetisjon fra 1. trinn, ut fra elevens 
utviklingsnivå. Følge Lundbergs utvikling av 
ordavkoding. Tilpasse opplæringen etter resultat 
fra kartlegging.   

 
Daglig utforske språk og begreper når det leses, 
skrives, snakkes og lekes med ord. 
 
Modellere og trene systematisk på ulike strategier 
for avkoding: lydering, stavelseslesing, orddeling, 
helordslesing  
Arbeide med komplekse bokstav- og lyd-
forbindelser som ai, ei, au, øy, gj-, hj-, kj-, skj-, sj-, 
tj-, -ng, og hv-. 
 
Repetere og innarbeide sikkerhet på vokaler og 
konsonanter og diftonger.  
Arbeide med stavelsesdeling.  
Arbeide med forstavelser og endelser og med å 
finne rotmorfemer/grunnstammen i ord.  
 
Arbeide systematisk med høyfrekvente ord  
Trene leseflyt ved: 

- veiledet lesing  
- repetert lesing 
- korlesing ut fra nivå  

 
Skrive seg til lesing ved å bruke tastatur med 
lydstøtte i varierte oppgaver, alene og sammen 
med andre.  
 
Arbeide med enkel rettskriving og tegnsetting i 
øvesituasjoner. 
 
På 2.trinn er det naturlig å forvente stor variasjon i 
elevenes leseferdigheter og undervisningen må i 
stor grad inneholde individuelle tilpasninger 
 



9 
 

3. - 4. 

trinn 

Eleven skal utvikle en sikker og nøyaktig avkoding. 

• Eleven skal kunne bruke relevante 
strategier å lese ord ord. 

• Skrive sammenhengende og funksjonell 
stavskrift. 

• Kunne vanlige rettskrivingsregler og bruke 
dem i egne tekster. 

• Eleven skal ta i bruk ulike strategier for 
lesing av ord. 

• Kunne lese vanlige ord med automatikk. 

• Ha automatisert de mest høyfrekvente 
ordene. 

• Øke lesehastigheten uten at det går ut over 
sikker avkoding og forståelse. 

• Kunne lese en tekst på ulike måter, 
skumlese, nærlese, søkelese. 

• Kunne lese en tekst med flyt og innlevelse.  

• Kunne lese en hel bok med tekst og færre 
bilder på egenhånd. 
 

Nødvendig repetisjon fra 1.og 2.trinn ut fra elevens 
eget utviklingsnivå. 
 
Jobbe med språklig bevissthet:  
stavelser, bokstavkombinasjoner og lydpakker 
(f.eks.: ng, kj, skj), grunnmorfemer. 
 
Modellere og veilede elevene i bruk av 
avkodingsstrategier: 
fonologisk lesing ved behov, stavelseslesing, 
orddeling, kjenne igjen ord (ortografisk lesing) 
 
 
Arbeide systematisk med høyfrekvente ord. 
 
Trene leseflyt på ulike måter: 

- Veiledet leing 
- Repetert lesing 
- Korlesing 
- Parlesing 
- Stillelesing 

 
Lese daglig. Mengdetrening for å trene opp flyt 
 
Elever som fortsatt har en usikker avkoding må få 
tilpasset støtte. 
 
Systematisk arbeid med rettskriving. 

Skrive 

 

 Delmål Metode 

1.trinn: Eleven skal utvikle skriveferdigheter fra lekeskriving, 
til å skrive ord, setninger til små fortellinger og 
faktasetninger 

• Utforske sammenheng mellom lyd og 
bokstav gjennom ulike skriveaktiviteter. 

• Bruke bokstavene til å eksperimentere 
med ord i håndskrift, med alfabetkonkreter 
(klosser, kort, korker, plastilin) og på 
tastatur. 

• Skrive ord ved å lytte ut lyder. 

• Uttrykke egne meninger med tegning og 
skriving. 

• Organisere informasjon i tankekart med 
tegning og/eller tekst. 

Veiledet skriving med tilbakemeldinger og støtte 
underveis i skriveprosessen. La eleven utforske, 
leke og oppdage skriftspråket og stave ord etter 
egen oppfatning, men veilede til riktig 
skriftspråk. 

 
Skrive seg til lesing ved å bruke med tastatur 
med lydstøtte. 

 
Bruke startsetninger, ordkort og bildekort som 
støtte i tekstskaping. 

 
Skrive tekster felles for å modellere skrivingen. 

 
Skrive egne tekster etter mønster fra 
fellesskriving og modelltekster. 

 
Rolleleker med skriving i leken. 

 
Skrive ut fra egne erfaringer. 

 
Skrive brev, lister, beskjeder. 
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Skrive og tegne til fortellinger og tema som er 
kjente. 

2.trinn Eleven skal videreutvikle skriveferdigheter fra å 
skrive enkle ord og setninger til å skrive 
sammenhengende fortellinger og enkle faktatekster. 

• Kunne skrive setninger med sammenheng. 

• Ha kunnskap om forskjellen på å skrive en 
faktatekst og en skjønnlitterær tekst. 

• Kunne skrive enkle tekster med innledning, 
handling og avslutning. 

• Kunne bruke et tankekart eller et 
begrepskart som utgangspunkt for å kunne 
skrive en tekst. 

• Kunne gi uttrykk for meningen sin gjennom 
tegning og enkel skriving. 

Veiledet skriving med tilbakemeldinger og støtte 
underveis i skriveprosessen. 

 
Skrive tekster felles for å modellere skrivingen – 
eksplisitt skriveundervisning – i alle fag. 

 
Skrive seg til lesing ved å bruke tastatur med 
lydstøtte. 

 
Tenkeskriving som metode for å utforske, 
reflektere og arbeide med egen læring og 
fagstoff. 

 
Modellere bruk av tankekart og begrepskart i 
forberedelse til skriving. 

 
Bruke skriverammer og eksempeltekster og 
skrive enkle fagtekster. 

 
Bruke skriverammer og eksempeltekster og 
gjenfortelle historier med tydelig oppbygning og 
repetisjoner. 

 
Skrive sammen med læringspartner for å øke 
dialog og refleksjon under skriveprosessen. 
 
Skrive i ulike sammenhenger – beskjeder, lister, 
fakta, brev, fortelling, tegneserier. 

3. -4. 

trinn 

Eleven skal videreutvikle skriveferdighet for å kunne 
skrive fortellende, beskrivende og argumenterende 
tekster og få økt skriveglede.  

• Kunne skrive en tekst med struktur 
overskrift, innledning, hoveddel og 
avslutning. 

• Kunne kombinere ord, lyd og bilde i 
tekster, både med og uten digitale verktøy. 

• Kjenne fagenes tekster – kunne skrive 
enkle fagtekster på fagets premisser. 

• Kunne bruke eksempeltekster som 
utgangspunkt for egen skriving. 

• Kunne bruke læringsstrategier som 
utgangspunkt for å skrive en tekst. (F.eks. 
tankekart, nøkkelord, VØL-skjema, venn-
diagram.) 

• Kunne skrive et kort sammendrag etter å 
ha lest en tekst. 

Veiledet skriving med tilbakemeldinger og støtte 
underveis i skriveprosessen. 
 
Skrive tekster felles for å modellere skrivingen – 
eksplisitt skriveundervisning – i alle fag. 
 
Skrive seg til lesing ved å bruke tastatur med 
lydstøtte. 
 
Tenkeskriving som metode for å utforske, 
reflektere og arbeide med egen læring og 
fagstoff.  
 
Modellere bruk av tankekart og begrepskart i 
forberedelse til skriving. 
 
Bruke eksempeltekster og skrive enkle 
fagtekster. 
 
Bruke eksempeltekster og gjenfortelle historier 
med tydelig oppbygning og repetisjoner. 
 
Skrive sammen med læringspartner for å øke 
dialog og refleksjon under skriveprosessen. 
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Skrive i ulike sammenhenger for å trene på 
varierte skrivemåter: å fortelle, å beskrive, å 
informere, å reflektere, å argumentere. 

Les og forstå - lese med sammenheng og forståelse og bruke strategier for 

leseforståelse 

 
 Delmål Metode 

1.trinn: Eleven skal lese ord og enkle setninger og forstå 
innholdet. 
 

• Kunne samtale om hensikt og mål for 
lesingen i samarbeid med lærer.   

• Kunne tegne et tankekart. 
 
Før: 

• Kunne samtale om bilder og overskrift før 
lesingen. 

Under: 

• Kunne avkode enkle ord og forstår hva de 
betyr.  

• Kunne lese enkle setninger og forstå 
innholdet. 

• Kunne spørre når det er noe de ikke 
forstår. 

Etter: 

• Kunne snakke om og stille spørsmål til det 
som er lest.  

• Kunne knytte det som leses til egne 
erfaringer og tidligere kunnskap.  

• Kunne gjenfortelle muntlig det som er lest. 

 
Modellere og vise fram hele leseprosessen: 

- aktivere forkunnskaper, se på bilder og 
overskrifter 

- tenkestopp underveis, oppklaring, 
undring 

- gjenfortelling, refleksjon i samtale og 
tegning. 

Modellere og lage tankekart sammen. 
Veiledet lesing. 
Samtale felles og med læringspartner. 
Trene muntlig gjenfortelling. 
Høytlesing med tenkestopp og samtale. 
Leseforståelsesoppgaver. 
 
 

2.trinn Eleven skal lese setninger og enkle hele tekster med 
sammenheng og  forståelse.  
 

• Kunne vurdere mål og hensikt med 
lesingen og være bevisst at lesing har ulike 
formål: 

- lese for å lære 
- lese for å oppleve  
- lese for å gjøre 

• Kunne samtale om ulike sjangere som 
eventyr, rim, regler, gåter, vitser, fakta, 
lister, plakater. 

• Kunne lage et tankekart med bilde og 
tekst. 

 
Før: 

• Kunne ta i bruk forkunnskaper 

• Kunne samtale om språklige virkemidler 
som overskrifter, illustrasjoner og 
faktabokser  

  
Under: 

Modellere og vise fram hele leseprosessen: 
- Modellere og samtale om hvordan vi 

forbereder lesingen ut fra hvilket mål og 
formål vi har for lesingen 

- Presentere ulike sjangere og samtale om 
dem 

- Modellere og samtale om lesestrategier  
- Modellere og samtale om førforståelse, 

innholdsforståelse og lage hypoteser 
 
Metoder som kan brukes: 

- Veiledet lesing 
- Felles samtaler i klassen 
- Arbeid med læringspartner 

 
Å uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, 
tegning, sang og andre estetiske uttrykk. 
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• Kunne spørre om ord og begreper i teksten 
de ikke forstår  

• Kunne forstå og tolke det som leses. 
 
Etter: 

• Kunne samtale om og stille spørsmål om 
det som er lest. 

• Knytter det som leses til egne erfaringer og 
tidligere kunnskap  

• Bruke egne ord og trekke enkle slutninger 
ut fra informasjon i tekster.  

• Kunne lytte til tekster gjenfortelle 
innholdet.  

• Kunne lage spørsmål til en tekst og svare 
på dem.  

3.-4. 

trinn 

Eleven skal kunne lese tekster av ulike typer med flyt 
og forståelse. 
Eleven skal kunne lese for å tilegne seg opplevelser, 
kunnskap og informasjon i alle fag.  
 

• Kunne lese med bevisst hensikt: for å lære, 
gjøre oppleve.  

Før: 

• Kunne ta i bruk forkunnskaper og skaffe 
seg overblikk over teksten før lesing 
(BISON) 

Starte på VØL-skjema i forkant av lesingen. 
 
Under: 

• Kunne knytte det som leses til egne 
erfaringer og tidligere kunnskap (VØL-
skjema). 

• Kunne finne informasjon ved å kombinere 
ord og illustrasjon i tekster på skjerm og 
papir.  

• Kunne samtale om innholdet i en tekst.  

• Kunne lese mellom linjene og trekke 
slutninger.  

• Kunne lese kritisk og reflekterende.  
• Kunne oppfatte «den røde tråden» i et 

hendelsesforløp.  

• Kunne overvåke egen leseprosess og vite 
når de forstår og ikke forstår.  

• Ha strategier for hva de gjør når de møter 
ord, setninger og avsnitt de ikke forstår. 

 
Etter: 

• Kunne bruke begrepskart, tankekart for å 
bearbeide det de har lest. 

• Kunne gjenfortelle og skrive sammendrag 
fra det de har lest. 

• Kunne finne nøkkelord i tekst de har lest. 

• Kunne bruke bibliotek og internett  

• Kunne lagre og gjenfinne informasjon på 
skjerm og papir  

Modellere og vise fram hele leseprosessen: 
Samtale og dialog om hensikten med lesingen i 
ulike situasjoner. 
 
Modellere og arbeide med tankekart, begrepskart, 
tankekart, VØL-skjema, nøkkelord og BISON-blikk 
som strategier. 
 
Modellere og samtale om læring i alle prosesser. 
Arbeid med førforståelse, samtale om innhold og 
oppsummering med ulike type tekster. 
 

- Veiledet lesing i fagene.  
- Felles lesing - lese sammen med støtte fra 

lærer. 
- Lesing med rollekort – leseforståelse i 

grupper. 
- Lesebestillinger – gi lesingen et tydelig 

mål i leselekser og i oppgaver på skolen. 
(Kverndokken) 

- Gjenfortelle innhold til læringspartner. 
 
Muntlige aktiviteter som gjentar, tar opp igjen 
tema fra teksten som gir mulighet for å bearbeide 
ord, begreper og innholdet i tekst. 
 
Uttrykke tekstopplevelser gjennom tegning, sang 
og andre estetiske uttrykk. 
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Les og forstå - Utvikle gode språkferdigheter og god begrepsforståelse 

 Delmål Metode 

1.trinn: Eleven skal utvikle ordforrådet og støtte eleven i 
møte med skolespråket. 

• Lære grunnleggende 
begreper/analysebegreper. 

 

• Kunne organisere ord i kategorier. 

• Kunne bruke et situasjonsuavhengig språk 
om noen kjente tema som f.eks. familie, 
årstider, hverdagslige rutiner. 

 
 

Daglig utforske språk og begreper der det leses, 
skrives, snakkes og lekes med ord.  
 
Utnytte naturlige situasjoner til språk og 
begrepsutvikling daglig. 
 
Arbeide systematisk med begreper. 
 
Samtale om språk og ord i ulike type tekster. 
 
Trene på å fortelle, forklare, beskrive og 
presentere kjente tema for hverandre for å trene 
situasjonsuavhengig språk. 
 
Legge til rette for situasjoner der elevene kan ta 
nye ord i bruk, i temabasert lek og i muntlige 
aktiviteter. 
 
Fokus på språk og begrepsforståelse i 
oppsummering av økter. 
 
Lage tankekart – tegne og på nettbrett. 
Temabøker om ord og begreper på nettbrett. 
Lage ordlister. 

2.trinn Eleven skal utvikle ordforrådet og videreutvikle 
skolespråket. 

• Lære grunnleggende 
begreper/analysebegreper. 

• Kunne organisere ord i kategorier. 

• Kunne bruke et situasjonsuavhengig språk 
om flere tema. 

• Kunne lytte aktivt og forstå informasjon. 

• Kunne spørre om ord de ikke forstår. 

• Kunne forstå betydningen av noen kjente 
ordtak og uttrykk.  

• Kunne gjenfortelle innhold fra en samtale 
eller fortelling med egne ord. 

• Kunne fortelle fra egne opplevelser med 
enge ord. 

• Kunne fortelle om et kjent tema og ta i 
bruk fagord som er relevante. 

 
 

Daglig utforske språk og begreper der det leses, 
skrives, snakkes og lekes med ord.  
 
Utnytte naturlige situasjoner til språk og 
begrepsutvikling daglig.  
 
Arbeide systematisk med begreper. 
 
Trene på å fortelle, forklare, beskrive og 
presentere kjente tema for hverandre for å kunne 
mestre situasjonsuavhengig språk. 
 
Gjøre det kjent og tydelig for elevene hvilke fagord 
som er relevante i ulike sammenhenger. 
 
Legge til rette for situasjoner der elevene kan ta 
nye ord og fagord i bruk, i temabasert lek og i 
muntlige aktiviteter som ordforklaringsbingo, 
forklar og bytt lapp, «hvem skal ut?», samarbeide 
om ordforklaringer, bruk av læringspartner, hva er 
likt/ulikt (venn-diagram). 
 
Utvide forståelse av nye ord ved å bruke 
synonymer og antonymer når det dukker opp nye 
ord i tekster. 
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Lage lister og kategorisere ord og begreper i 
tankekart og ordskjema -gjerne på nettbrett. 
Lage tankekart – tegne og på nettbrett. 
Temabøker om ord og begreper på nettbrett. 
 
 

3. -4. 

trinn 

Eleven skal utvikle ordforrådet og bygge opp 
skolespråket som grunnlag for videre læring. 

• Arbeide med ord og begreper i alle fag. 

• Kunne forstå betydningen av noen kjente 
ordtak og uttrykk.  

• Kunne bruke et situasjonsuavhengig og 
presist språk om flere tema fra fagene. 

• Utvikle og ta i bruk strategier for hva de 
gjør når de møter ord de ikke forstår. 

• Kunne gjengi innhold fra tekst og samtale 
med egne ord. 

• Kunne fortelle om et faglig emne og bruke 
relevante fagord. 

• Kunne ta del i samtaler om et gitt tema. 

• Kunne stille utdypende spørsmål, uttrykke 
egne meninger og gi uttrykk om han forstår 
eller ikke forstår. 

Utnytte naturlige situasjoner til språk og 
begrepsutvikling daglig.  
 
Gjøre det kjent og tydelig for elevene hvilke fagord 
som er relevante i ulike sammenhenger. 
 
Legge til rette for situasjoner der elevene kan ta 
nye ord og fagord i bruk i muntlige aktiviteter som 
ordforklaringsbingo, forklar og bytt lapp, «hvem 
skal ut?», samarbeide om ordforklaringer, bruk av 
læringspartner, hva er likt/ulikt (venn-diagram). 
 
Bruk av åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål. 
 
Legge til rette for at elevene får bruke fagord i 
samtaler og aktiviteter. 
 
Trene på å snakke om tema med et 
situasjonsuavhengig språk. 

 

Les og forstå - Utvikle leseglede og motivasjon for lesing 
 

 Delmål Metode 

1.trinn: Eleven skal utvikle nysgjerrighet for bøker og like å 
bli lest for. 

• Oppleve glede, nysgjerrighet og interesse 
for bøker 

• Lytte til og samtale om skjønnlitteratur og 
sakprosa 

Legge til rette for leseaktiviteter.  
 
Ha rikelig og lett tilgang på tilpasset og variert 
lesestoff.  
 
Høytlesing av varierte tekster hver dag. 
 
Barns medvirkning i valg av bøker. 
 
Leseprosjekter som f. eks. bokorm, leseuke, 
lesesiesta. 
 
Skoleomfattende tiltak en gang i året. 
 
Besøke biblioteket. 

2.trinn Eleven skal videreutvikle nysgjerrighet for bøker og 
like å lese og bli lest for. 

 
• Oppleve glede, nysgjerrighet og interesse 

for bøker.  

• Lytte til og samtale om skjønnlitteratur og 
sakprosa 

Ha tilgjengelig et utvalg bøker/tekster av ulik 
vanskegrad.  
 
Modellere og støtte elevene i bruk av 
knyttneveregelen. 

 
Sette av tid til høytlesing hver dag.  
 
Daglig lesing tilpasset nivå.  
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• Låne skjønnlitteratur og sakprosa på 
biblioteket til egen lesing.  

 

 

  

 
Legge til rette for leseaktiviteter og ha rikelig og 
lett tilgang på tilpasset og variert lesestoff.  
 
Leseprosjekt på skolen, som f.eks. leseuke, 
bokanmeldelser, forfatterbesøk, samarbeid med 
biblioteket. 
 
Skoleomfattende tiltak en gang i året. 

3. -4. 

trinn 

Eleven skal videreutvikle nysgjerrighet for bøker og 
like å lese og bli lest for. 
Eleven skal gi uttrykk for å mestre lesing. 
 

• Oppleve glede, nysgjerrighet og interesse 
for bøker. 

• Lytte til og samtale om skjønnlitteratur og 
sakprosa 

• Kunne finne skjønnlitteratur og sakprosa 
på biblioteket til egen lesing.  

 

Ha tilgjengelig et utvalg bøker/tekster av ulik 
vanskegrad.  
 
Modellere og støtte elevene i bruk av 
knyttneveregelen. 

 
Sette av tid til høytlesing hver uke.  
 
Daglig lesing tilpasset nivå.  

 
Legge til rette for leseaktiviteter og ha rikelig og 
lett tilgang på tilpasset og variert lesestoff.  
Leseprosjekt på skolen, som f. eks. leseuke, 
bokanmeldelser, forfatterbesøk, samarbeid med 
biblioteket. 
 
Skoleomfattende tiltak en gang i året. 
 
Besøke Ski bibliotek. 
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