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Forord 

«Barn som leser eller blir lest for blir mer robuste.» - Litteraturen som 

beskyttende faktor. (Karl Henry Jacobsen, professor i barnepsykologi v/NTNU og Trude 

Hoel, lektor ved universitetet i Stavanger) 

«Det er der vannskillet går første skoledag. Barna som er blitt lest for har større 

ordforråd og større sjanse til å tilegne seg enda mer kunnskap. Så enkelt. Så 

brutalt urettferdig.» (Håvard Tjora, lærer) 

Overordnet mål:  

Elevene i skolene i Iveland skal utvikle gode og funksjonelle leseferdigheter. 

I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det å kunne lese en av fem grunnleggende 

ferdigheter i grunnopplæringen. Forståelsen av lesing i Kunnskapsløftet er inspirert av 

OECDs definisjon av lesing, slik den også er formulert i PISAs teoretiske rammeverk. 

Dette innebærer at «… elevene kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i 

skrevne tekster for å kunne nå sine mål, for å utvikle sine kunnskaper og evner, og for å 

delta i samfunnet.» 

Leseplangruppa har bestått av:  

Håkon Laland (rektor, Iveland skole), Ole Kristen Hægeland (rektor, Vatnestrøm 

Oppvekstsenter), Arne Birketveit (ressurslærer, Iveland skole), Gerd Gundersen 

(spesialpedagog, Iveland skole), Maren Leesland (u.trinn, Iveland skole), Wenche 

Reinertsen (m.trinn, Iveland skole), Anne-Line N. Urdal (småskole, Iveland skole),  

Merethe Håverstad (Vatnestrøm Oppvekstsenter (våren 2014) og Bente Voreland 

(pedagogisk rådgiver) 

 

Fridunn Karsrud, UiA har bidratt med tips og innspill underveis.  

 

Mål for leseplangruppas arbeid:  

 Utarbeide en felles leseplan for skolene i Iveland. 

 Leseplanen skal beskrive de overordnede fokusområdene som skal gjelde for 

lesing i Iveland kommune. 

 Planen trer i kraft ved skolestart høsten 2015.  

Leseplangruppa ble enig om fem fokusområder i leseplanen. Kollegiene ved de to skolene 

ga også sin tilslutning til disse:  

1. Leseglede 

2. Leseflyt 

3. Lese- og læringsstrategier 

4. Kartlegging 

5. Samarbeid skole/hjem 

 

Skriving er også svært viktig når man arbeider med lesing. Vi har likevel valgt å 

konsentrere oss om en leseplan i første omgang, og så kan det være aktuelt på sikt å 

utvide til en lese- og skriveplan.  

Iveland, 11.8.2015  
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Kompetansemål –K06 

Å kunne lese – grunnleggende ferdighet i alle fag  

 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av 

og er en del av fagkompetansen. Det er viktig å understreke at ALLE lærere er 

leselærere! Teksten under omtaler hva læreplanene for grunnskolen sier om de 

grunnleggende ferdighetene: 

 

Læreplan i norsk  

Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar 

for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår 

gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. 

Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. 

Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå 

ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å 

forstå seg selv og samfunnet.  

 

Læreplan i matematikk  

Å kunne lese i matematikk inneber å tolke og dra nytte av tekstar med matematisk 

innhald og med innhald frå daglegliv og yrkesliv. Slike tekstar kan innehalde 

matematiske uttrykk, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement.  

 

Læreplan i engelsk  

Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en 

kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik 

skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil 

også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.  

 

Læreplan i naturfag  

Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over 

innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag 

innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og 

symboler.  

 

Læreplan i Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk  

Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente 

informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig og analytisk til fortellinger og 

fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.   
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Læreplan i samfunnsfag  

Å kunne lese i samfunnsfag inneber å setje seg inn i, granske, tolke og reflektere over 

faglege tekstar og skjønnlitteratur med stigande vanskegrad for å oppleve kontakt med 

andre tider, stader og menneske. Å kunne lese vil samtidig seie å behandle og bruke 

variert informasjon frå bilete, film, teikningar, grafar, tabellar, globus og kart. For å 

forstå og delta aktivt i samfunnet ein lever i, er det òg nødvendig å kunne lese og samle 

informasjon frå oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere dette kritisk.  

 

Læreplan i fremmedspråk  

Å kunne lese i fremmedspråk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer 

å forstå, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster, og slik skaffe seg 

innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet i det nye språket vil også 

bidra til å styrke leseferdigheten generelt.  

 

Læreplan i kunst og håndverk  

Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og 

symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon 

gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg 

informasjon og unngå å bli lurt av visuell retorikk er det viktig å kunne lese og forstå 

ulike tekstuttrykk. Tolkning av diagrammer og andre visuelle representasjoner, som for 

eksempel bruksanvisninger og arkitekttegninger, danner grunnlag for viktige 

beslutninger.  

 

Læreplan i musikk  

Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, 

symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig 

forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og 

symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster vil være av betydning 

som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon.  

 

Læreplan i mat og helse  

Å kunne lese i mat og helse inneber å granske, tolke og reflektere over faglege tekstar 

med stigande vanskegrad. Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere 

informasjon frå oppskrifter, bruksrettleiingar, varemerking, reklame, 

informasjonsmateriell og andre sakprosatekstar, og vurdere dette kritisk ut frå føremålet 

med faget.  

Læreplan i kroppsøving  

Å kunne lese i kroppsøving handlar om å kunne hente, tolke og forstå informasjon frå 

fagspesifikke tekstar. Det gjev grunnlag for å vurdere viktige sider ved arbeidet i faget. 

Det handlar òg om å tolke kart og forstå symbol. 
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Leseglede 

Lese for å lære, lære for å lese 

Mål: Skape positivt møte mellom barn og bøker 

Får eleven lyst til å lese selv utvides ordforråd og det skjer en god leseutvikling som fører 

til samtaler med ordene i bruk og overføringsverdi i alle fag.  

Det er voksnes ansvar å finne gode bøker, ha bøker tilgjengelig, sette av tid, skape rom 

og prioritere daglig lesning, det vil si lesing på alle måter og i alle fag. 

1. Fast lesetid: Lesing krever tid for å komme i lesemodus, utholdenhet, 

mengdelesing og oppmerksomhetsfokus for å komme inn i boka. Hver klasse skal lese 

minst en time i uken. Det er lærerens ansvar å skape, etablere, følge opp og 

vedlikeholde gode og faste leserutiner. Eksempler på enkle rutiner er: etablere 

lesekroker, faste tider, faste prosedyrer (passe på at det er godt lys, varmt, stille, 

gjennomlufting og gode sittegrupper). 

2. Skolebiblioteket: Skolebiblioteket skal være et samlingspunkt hvor tanker, 

meninger og ideer skal blomstre, i alt fra bokutstillinger til multimediale presentasjoner. 

Skolebibliotek og bibliotekar er en nødvendig ressurs mellom skole, elev og hjem for å 

tilrettelegge profesjonell veiledning, for å skape leseglede og finne relevant litteratur 

både for skolebruk og lystlesing på egenhånd. Slik formidling smitter både voksne og 

barn. For at litteraturen skal framstå som fristende må bokbasen være stor nok: 

relevant, aktuell, på alle nivåer (fra SFO/10.trinn). 

3. Voksne/hjemmet: For å fremme elevens leseopplæring og leselyst er det 

nødvendig å etablere faste rutiner mellom skole og hjem, til informasjon og gjensidig 

forventing. Forslag til hvordan dette kan gjøre: 

• Høytlesing - foreldre leser høyt for barnet, helst 15 minutter om dagen 

• Tekstsamtale - samtale om bokas bilder og bilder i hodet. 

4. Lesekultur: I leseprosessen må den voksne gi og ta av seg selv, det betyr den 

voksne må modellere og reflektere teksten både innenfor form, innlevelse og replikker. 

Det vil si at den voksne må ha kompetanse på hvordan en tekst er bygd opp, kjenne 

igjen ulike teksttyper både på sidemål og hovedmål i alle fag, og formidle disse, i både 

analyse (gå inn i teksten) og syntese (ordene i helheten). Leseopplevelsen må hele tiden 

vurderes før, underveis og etter «teksten» ved lesestopp og refleksjonssamtaler: hvem, 

hva, hvor, hvorfor og hvordan. Kunnskapsløftet setter som krav: «Å kunne lese i norsk er 

å skape mening fra tekster, fra nåtid til fortid i et bredt utvalg teksttyper».  

Leseglede innebærer også å kunne leke med, vri og vende på ord (språkleker som rim, 

regler, vitser og ordspill). Eleven bidrar med leseglede til skolens lesekultur.  

5. «Retten til å lese igjen»  
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Leseflyt 

Mål: Elevene kan avkode og forstå ulike typer tekster 

Å kode om – Lese  

 Språktrappa (1. og 2.trinn) 

 Elevene får presentert både de små og store bokstavene i leseinnlæringen 

(1.trinn) 

 Daglig høytlesing (1.– 4.trinn) 

 Ukentlig høytlesing (5.-10.trinn) 

 Daglig stillelesing, (fra våren i 1.klasse, ellers alle trinn) 

 Viktig at alle elevene får tekster/bøker tilpasset sitt nivå, både til lesing på skolen 

og til hjemmearbeid (1.-10.trinn) 

 Begrepsinnlæring (1.-10.trinn, se vedlegg) 

 Jobbe med repetert lesing (fra våren 1.trinn t.o.m. 4 trinn). Her er det viktig med 

godt skole/hjem-samarbeid.  

Øve på lydene  

 Øve på høyfrekvente ord (1.-7.trinn, se vedlegg) 

 Jobbe med veiledet lesing (progresjon fra 1.–10.trinn) 

o Førlesing  

o Forkunnskaper 

o Bilder og illustrasjoner 

o Tekster med luketekst  

o Innholdsfortegnelse  

o Sidetall  

o Bildetekst og margtekst  

o NB-ord  

o Lese tabeller og diagrammer 

o Under lesing 

o Stoppe opp, spørre 

o Etter lesing 

o Stille spørsmål. Aktuelle, åpne spørsmål kan handle om:  

 Noe nytt her? 

 Gjenkjennelse? 

 Tema/budskap 

 Hva skjer videre? 

 Hva lærte du? 

o Annet etterarbeid, for eksempel tekstskriving 

 

 Lesefres (2.-4.trinn) 

 Sidemål – lese, bli lest for og forstå (1.-10.trinn) 

 Lese ulike teksttyper og sammensatte tekster (jfr. ny læreplan). 
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Lese- og læringsstrategier 

Mål: Elevene kan bruke læringsstrategiene hensiktsmessig.  

 

Strategiene som er foreslått på hvert trinn følger i hovedsak læreverket Zeppelin. Det 

kan godt være naturlig å jobbe med noen av strategiene tidligere enn det som er 

foreslått, men poenget er at alle strategiene skal være kjente når elevene kommer på 

ungdomstrinnet. De skal kunne ta relevante valg, også ut fra sine egne preferanser 

styrket av leseglede.  

1. klasse: Tegnekart, tankekart 

2. klasse: Vøl- skjema, repetert lesing 

3. klasse: Post- it- strategien, faktasetninger 

4. klasse: Bisonoverblikk, samskjema / venndiagram 

5. klasse: Sammendrag, letelese 

6. klasse: Læresamtale, nøkkelord 

7. klasse: På sporet av forfatteren, 2-kolonnenotat.  

8.-10.trinn: Elevene kan bruke strategiene hensiktsmessig.  

 

Det vil være naturlig å utvikle strategiene gjennom barneskolen og videre i 

ungdomsskolen, for eksempel fra tankekart til utvidet tankekart.  

Iveland skole har vært med i Skolebasert kompetanseutvikling. Gjennom samarbeidet 

med UiA (Fridunn Karsrud) har vi lært ulike lese- og læringsstrategier. Disse er beskrevet 

i egne vedlegg.  

I tillegg kan man finne mange gode eksempler og tips på Udir sine sider «Ungdomstrinn i 

utvikling». Her er det opplegg innenfor alle de grunnleggende ferdighetene.  

 

  



9 
 

Kartlegging  

Mål: Følge opp elevene og legge til rette for videre læringsløp.  

Systematisk kartleggingsarbeid på alle klassetrinn er grunnlaget for å kunne tilpasse 

undervisningen.  

Gode kartlegginger danner et viktig utgangspunkt for oppfølging av elevens faglige 

utvikling. Uten oppfølging, målrettede tiltak og tidlig innsats har gode kartleggingsrutiner 

ingen virkning. Oppfølgingstiltak må knyttes tett til kartleggingsresultatene.  

Skolene i Iveland bruker kartleggingsportalen VOKAL, et verktøy for den enkelte lærer 

hvor intensjonen er å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev.   

 Rapporteringsmulighetene gir et godt utgangspunkt for tilrettelegging, både for lærere, 

skoleleder og skoleeier. 
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        Trinn 

 

Obligatorisk kartlegging – 

vurdering 
 

 

Utføres 

 

Forslag ved behov for ytteligere kartlegging 

 

 

 

 

           Ansvar  

 

Kontaktlærer/faglærer 

  

Kontaktlærer 

- evnt. veiledning fra spes.ped.koordinator 

 

Spes.ped. 

koordinator 

 
           1. trinn 

 
Bokstavtesten  

 

Kartlegging i regning 
 

Kartlegging i lesing 

 
 

Kartleggingsverktøy i engelsk 

 

 
3 ganger i løpet 

av året. 

Uke 17-19 
 

 

Uke 17-19 
 

 

Uke 23/24 

      
- God leseutvikling 

- God skriveutvikling 

- IL basis 

- Aski-Raski 

- Alle teller 

- Kartleggingsprøver (matematikk) 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring 

- Nye Rådgiveren 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk  

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- TOSP – for minoritetsspråklige 

 
TRAS 

 

 
 

Språk 6 - 16 

 

 
             2.trinn 

 

 
Gjentatt Lesing som Høytlesing 

 ” Ole lager en hest” (luketekst er ikke 

utarbeidet) 
 

Kartlegging i lesing 

 
Kartlegging i regning 

 

 
 

 

Kartleggingsverktøy i engelsk 
 

 

 
Uke 36/39 

 

 
 

Uke 17-19 

  
Uke 17-19 

 

 
 

 

Uke 23/24 

 

- Carlsten rettskrivings – og leseprøve 

- God leseutvikling 

- God skriveutvikling 

- Aski-Raski 

- Alle teller 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring (Ostad) 
- Kartleggingsprøver (matematikk) 

- Nye Rådgiveren 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- TOSP – for minoritetsspråklige 

 

 
Språk 6 – 

16 

 
 

Aston Index 

 
 

STAS 

 

 

             3.trinn 

 

Gjentatt Lesing som høytlesing 
” De rosa skoene” (luketekst er ikke 

obligatorisk) 

 
Kartlegging i regning 

 

 
Kartlegging i lesing 

 

Kartleggingi engelsk 
 

 

Uke 36/39 
 

 

 
Uke 17-19 

 

 
Uke 17-19 

 

 
Uke 1-9 

 

-        Rettskrivingsprøve fra Aston Index 

- God leseutvikling 

- God skriveutvikling 

- SL 60/40 

- Aski-Raski 

- Alle teller 

- Kartleggingsprøver (matematikk) 

- Nye Rådgiveren 
- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring(Ostad) 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- TOSP – for minoritetsspråklige 

 

Språk 6-16 
 

Aston Index 

 
 

STAS 

 
 

Arbeidsprøv

en 
 

 

             4.trinn 

 

Gjentatt Lesing som høytlesing 
” Alarmen går” (luketekst er ikke obligatorisk) 

 

M3* / kartlegging i matematikk(skoletjeneste) 

 

 

Ordkjedetesten 
 

 

Kartleggingsverktøy i engelsk 
Kartlegging av digitale ferdigheter - udir 

 

 

Uke 36/39 
 

 

Vår  
 

 

Uke 22/24 
 

 

Uke 20/24 

        

Rettskrivingsprøve fra Aston Index 
- SL 60/40 

- Carlsten rettskrivings –og leseprøve 

- Aski-Raski 

- Alle teller 

- Kartleggingsprøver (matematikk) 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring 

- Nye Rådgiveren 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- TOSP – for minoritetsspråklige 

 

Språk 6-16 
 

Aston Index 

 
 

STAS 

 
 

Arbeidsprøv

en 

 
            5.trinn 

 
Nasjonale prøver i lesing  

 

 
Nasjonal prøve i regning  

 

 
Nasjonal prøve i engelsk 

 

 
Høst 

 -      ordkjedetesten  

-       M4* 

- Alle teller 

- SL 60/40 

- Carlsten rettskrivings –og leseprøve 

- Aski-Raski 

- Kartleggeren – norsk 

( og/eller matematikk og/eller engelsk) 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring 

- Kartleggingsprøver (matematikk) 

- Tegne Regne prøve 

- TOSP – for minoritetsspråklige 

 
Språk 6-16 

 

Aston Index 
 

 

STAS 
 

 

Arbeidsprøv
en 
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        Trinn Obligatorisk kartlegging – 

vurdering 

 

Utføres Forlag ved behov for ytteligere kartlegging 

 

           Ansvar  

 

Kontaktlærer/faglærer 

  

Kontaktlærer 

- evnt. veiledning fra spes.ped.koordinator 

 

Spes.ped. 

koordinator 

             6.trinn M5* 

 

Kartleggeren i norsk 
 

Kartleggeren i engelsk 

Uke 36/39 

 

Vår  
 

Vår 

-         Alle teller 

-         rRettskrivingsprøve fra Aston Index 

- Carlsten rettskriving –og leseprøve 

- Kartleggeren –norsk,matte,  

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring 

- Kartleggingsprøver (matematikk) 

- Nye Rådgiveren 
- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- Ordkjedetesten 

 

 

            7.trinn 
M6* 

 

 

Kartleggeren i norsk 
Kartleggeren i engelsk 

Uke 36/39 

 

Førtest sept/okt 
Ettertest 

feb/mars 

 -       Alle teller 

- Rettskrivingsprøve fra Aston Index 

- Carlsten rettskriving –og leseprøve 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring 

- Kartleggingsprøver (matematikk) 

- Nye Rådgiveren 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- Ordkjedetesten 

 

Språk 6-16 

 
Aston Index 

 

STAS 

 

Arbeidsprøv

en 

 

             8.trinn 

 

Nasjonale prøver i lesing  
 

 

Nasjonal prøve i regning  
 

 

Nasjonal prøve i engelsk 
 

 

Fagprøver -norsk 
 

 

 
Fagprøver - engelsk 

 

Høst 
 

 

Høst 
 

 

Høst 
 

 

November og 
mai  

 

 
Nov/des 

og mai/junii  

 

- M7* 

- Alle teller 

- Kartleggeren i matematikk 

- Kartleggeren i norsk 

- Kartleggeren i engelsk 

- Carlsten rettskrivings –og leseprøve 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring (Ostad) 

- Nye Rådgiveren 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- Kartleggingsprøver i matematikk 

- Ordkjedetesten 

 

 

Språk 6-16 
 

Aston Index 

 
 

STAS 

 
 

Arbeidsprøv

en 
 

 

             9.trinn 

 

Nasjonale prøver i lesing på norsk 

 

 
Nasjonal prøve i regning  

 

 
Fagprøver - norsk 

  

 
Fagprøver - engelsk 

 

Høst  

 

 
Høst  

 

 
Nov og mai  

 

 
Nov/des og 

mai/juni  

 

- M8* 

- Alle teller 

- Kartleggeren i norsk 

- Kartleggeren i engelsk 

- Kartleggeren i matematikk 

- Carlsten rettskrivings –og leseprøve 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring (Ostad) 

- Nye Rådgiveren 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- Ordkjedetesten 

 

 

Språk 6-16 

 

Aston Index 
 

 

STAS 
 

 

Arbeidsprøv
en 

 

 
           10.trinn 

 
Fagprøver - norsk 

 
 

 

Fagprøver - engelsk 
 

 

Fagprøve – matematikk 

Forlagsprøver/egne prøver 

 

 
November og 

april 
 

 

Nov/des 
og vårprøve 

 

April 

 

- M9* 

- Alle teller 

- Kartleggeren i norsk 

- Kartleggeren i engelsk 

- Kartleggeren i matematikk 

- Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring (Ostad) 

- Nye Rådgiveren 

- Kunnskaper og utvikling i matematikk 

- Kartlegging av matematikkforståelse 

- Kartleggingsprøver i matematikk 

- Ordkjedetesten 

 
Språk 6-16 

 
Aston Index 

 

 
STAS 

 

 

Arbeidsprøv

en 
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Samarbeid skole/hjem 
 

Mål: «Kvalifisert for framtida» har foreldresamarbeid som en av seks satsinger og sier 

følgende:                

                  

 

Viktigheten av høytlesning er vektlagt for de av barna som går i barnehagen. 

Helsestasjonen bør også vektlegge å informere foreldre om viktigheten av å lese for - og 

med barna. 

Når elevene så begynner på skolen vil foreldrene gjennom ukeplanene på de fleste trinn 

få medansvar og utfordringer til høytlesning. Det kan være barnet som leser lekse, eller 

at foreldre leser for barnet tekster de har i lekse, eller bøker barnet eller de voksne har 

valgt til høytlesningsbok. Mottoet må være: «Høytlesning gir leseglede». Vi har høy 

prosentandel minoritetsspråklige i kommunen. Disse familiene må i tillegg sørge for at 

det blir lest på morsmålet, for da blir det lettere å tilegne seg det nye språket. Lydbøker 

er også å bli lest for.  

I perioder kan skolen bruke lesekort der foresatte må kvittere for at de sammen med 

barnet har lest og samtalt om en tekst eller bok.  

Skolebibliotek og folkebibliotek bør benyttes av alle. Disse institusjonene må også 

informere om viktigheten av å låne og lese bøker. Vi må lese sammen med barn og 

unge, samt vektlegge å fortelle og samtale. 

Skolen må på foreldremøter, elevsamtaler og foreldrekonferanser informere om lesing og 

leseopplæring, samt skolens leseplan.  
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Oppsummering 

«…når eleverne vokser igennem  det faglige, så bliver de generelt mere modne…» 

(lærerutsagn gjengitt i skoleportalen.dk, nr. 1, 2015) 

 

Vi lever i en verden i politisk, økonomisk, miljømessig og etisk endring dominert av 

massemedia. Det kan se ut som vi i skolen er mest mulig opptatt av å dytte tørre fakta 

inn i podenes hoder, men hele vår virksomhet dreier seg om å gi dem grunnlag for gode 

selvstendige valg i eget liv. Ellers velger andre for dem. En stor del av disse valg 

foreligger i symbolsk/bokstavelig form og kan leses, fortolkes og settes inn i en 

sammenheng av tidligere akkumulert kunnskap som strategigrunnlag for tilegning av ny 

anvendbar kunnskap (Denne moralpreken ble servert 10. kl. v-15, og de var enige!).  

Iveland har store utfordringer levekårsmessig. En av landets mest anerkjente 

skoleforskere, Thomas Nordahl, slår fast (forskning.no 27.4.2015) at godt læringsmiljø, 

venner, voksne lærere, positivt omdømme blant foreldre, engasjerte foreldre, økt 

læringstrykk, økt arbeidsinnsats og en god og gjennomført struktur i skolen er 

suksesskriteriene for en god skole og derigjennom positive endringer for individ og 

samfunn. Dette underbygges i de statlige satsingene «Vurdering for læring» og 

«Inkluderende læringsmiljø» som Iveland har forpliktet seg til å følge, samt Ivelands 

unike satsing «Kvalifisert for framtida» der den nye samfunnsborger følges tverretatlig 

fra nyfødt til ung voksen. 

En god lokal leseplan skal gjelde normativt for hele skoleløpet som en ryggrad i alle 

senere lokale fagplaner. Den skal kunne anvendes av både foreldre, lærere, 

fagarbeidere, ledelse og skoleeier som «vårt» kart i forhold til hvor og når merkesteinene 

skal krysses av innenfor et «normalt» slingringsmonn. Dette innebærer både som 

oppskrift og sjekkliste for å minimere funksjonell analfabetisme og maksimere funksjonell 

leseforståelse; som forpliktende framtid og kontrollerbar fortid slik at Ivelands barn 

virkelig kan bli «den beste utgaven av seg selv». 

En leseplan er aldri skrevet i stein, den vil hele tiden bli ajourført ettersom forskning, 

erfaringer, praksis og omgivelser endrer seg (jfr. kommunesammenslåing!). 

Engasjement i alle valører etterspørres ettersom den da i hvert fall ikke blir liggende i en 

skuff. Viktigere enn nyttelesingen er likevel ønsket om at leseopplevelsen i seg selv skal 

utvide livshorisonten for den oppvoksende slekt og dermed bidra til kulturendring! 
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Vedlegg 

Lese- og læringsstrategier 

1. Diskusjonsmetode 

Elevene får et A3-ark som er delt inn i fire områder. Fire elever sitter sammen og skriver 

først på sitt felt alene (elevene sitter ovenfor hverandre ved samme bord). Oppgaven kan 

være å finne argumenter for eller imot en bestemt sak (verdispørsmål som abort, 

krigføring, militærtjeneste, religion i skolen osv.) 

Elevene skriver først individuelt, i sitt eget felt. De må gjerne føre opp både for- og 

motargumenter. Etter fem-seks minutter skal diskusjonen mellom elevene starte. Denne 

vil naturlig begynne når de fremfører de nedskrevne argumentene for hverandre. 

Oppgaven er å bli enige om noen "universelle" argumenter som gruppa kan stå inne for - 

alle sammen, alternativt finne noen prinsipp som bør være gjeldende når man tar stilling 

til saken. Disse føres inn i midten av arket, i den minste firkanten. 

Denne øvelsen oppfordrer elevene til meningsbryting, stillingstaken og utfordrer 

formuleringsevnen og faglige kunnskaper og eksempelbruk i etiske dilemma. 

For å sikre at elevene først skriver sin egen oppfatning, kan de gjøre dette på post-it-

lapper som de limer på sin egen  del av arket. 

Etter en ca. ti-femten minutter vil diskusjonen bunne ut i en felles presentasjon for hele 

klassen, der alle gruppemedlemmene kan presentere noe skriftlig og muntlig (både 

visuelt og muntlig). Gruppa kan gjerne komme opp foran ved tavle. Da får de øvelse i å 

stå foran en hel klasse. I tillegg vil alle kunne si noe, noe som er "tygd" av flere og faren 

for å si noe "galt" er redusert. Dette vil gi mestringsfølelse og ryggdekning. 

A3-ark kan også brukes i arbeid med begrepsforståelse. Da kan man dele arket inn i to 

eller fire felt. I midten står et begrep som elevene i fellesskap skal definere sammen, 

samt gi eksempler på. Det kan være abstrakte begrep som "frihet", "vennskap", 

"trygghet", egentlig alt mulig....... Først skal de arbeide 6 minutter alene, der de forsøker 

å skrive ned alt de tenker tilhører/forklarer begrepet. Her skriver de nøkkelsetninger, 

stikkord, eksempler som gir begrepet innhold. De neste ti minuttene presenterer de for 

hverandre hva de har skrevet, og blir så enige om hva som bør inn i definisjonen (som 

skal skrives i midten). Her vil det naturlig oppstå diskusjoner og uenighet, og oppgaven 

vil være å komme til enighet om noe alle kan "leve med". Til slutt kan gjerne hvert 

gruppemedlem lage setninger eller tegninger som forsøker å fange opp essensen av 

begrepet. Kan fremføres i klassen. 
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2. Kafèdialog                                                 

 

1. Ekspertgruppe 

 

Alle på gruppa får et bokstavnavn: a, b,c, d 

Les sammen ett og ett avsnitt av en fagtekst. En av deltakerne leser høyt. Se på bilder, 

grafer, kart.  

Diskuter hva som er viktig informasjon. 

Bruk startord: Hva, hvem, hvor, hvorfor? Oppklar vanskelige ord. 

Alle noterer nøkkelord på sine egne ark. Bli enige om hvilke ord som gir mest sentral 

informasjon.  Lurt med et A3 ark til hver deltaker.  

Alle lager en oversikt over innholdet.  Bruk friformkart 

2. Delegruppe 

Deltakerne skifter bord. Alle a på samme bord, b på samme bord o.s.v. 

Etter tur underviser deltakerne hverandre med støtte i friformkartet. 

 

Metoden egner seg muligens best som repetisjon, da elevene trenger å 

forstå fagbegrepene i teksten.   

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mos9OCAM2Xf3yM&tbnid=VPQMVHtQn7i9SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dagbladet.no/2011/07/08/kultur/tegneserie/tegneseriekonkurranse/ingeborg_wie_henriksen/on_the_flow/17220140/&ei=hvg5Up7_JYXf4QTX84GYBA&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNFFUWUuHAl5P0TAZuNkgw9y69v7zw&ust=1379616981784581
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3. Silent discussion 

Mål: Vurdere hva elevene har lært om et emne. Elevene skal gjennomføre oppgaven uten 

å snakke.  

Utstyr: A3 ark eller større papir, tusj/penner til alle i gruppa (gjerne i ulike farger) 

Tid: Ca. 15 – 20 min.  

Del klassen i grupper på 3 eller 4 og gi hver gruppe et stort ark. På arket er det en 

påstand, et sitat, utdrag fra en bok, et bilde etc. Elevene skal da “diskutere” det som står 

på arket, skrive ned hva de kan, evt. stille spørsmål som de andre må besvare. Det kan 

være tegninger for å illustrere. De kan skrive samtidig, alle må delta.  

Først når lærer avslutter “diskusjonen,” kan elevene snakke sammen. Plakaten kan 

henges opp i klasserommet og så kan alle gå rundt for å se/lese andre gruppers 

løsninger. Eller de kan presenteres fra hver gruppe. 

En annen vri på Silent Discussion er at lærer henger opp ulike plakater med sitat, bilde, 

påstand etc. på vegger i klasserommet og alle skal gå rundt og skrive på minst to 

plakater. De kan skrive hva de tenker, hva de vet, et spørsmål, svare på noen andres 

spørsmål osv. Det er også viktig at de ikke snakker mens de utfører denne oppgaven. Så 

går lærer gjennom hver plakat. Dette kan skape ordentlige diskusjoner i etterkant.  
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4. Lesing i engelsk 

 Lesing som 

grunnleggende 

ferdighet 

Kompetansemål etter 

10.klasse 

Strategier 

 
Engelsk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Å kunne lese i engelsk 

er å kunne skape 

mening ut fra ulike 

typer tekster. Det betyr 

å lese 

engelskspråklige 

tekster for å forstå, 

reflektere over og 

tilegne seg innsikt og 

kunnskap på tvers av 

kulturer og fagfelt. 

 

 Det innebærer videre å 

forberede, utføre og 

bearbeide lesing 

av engelskspråklige 

tekster til forskjellige 

formål, og av 

varierende lengde og 

kompleksitet. 

 

Utvikling av 

leseferdigheter i 

engelsk er å ta i bruk 

lesestrategier tilpasset 

formålet med 

lesingen i stadig mer 

krevende tekster. 

Videre innebærer det å 

lese engelskspråklige 

tekster med flyt og 

forståelse, og utforske, 

drøfte, lære av og 

reflektere over ulike 

typer informasjon. 

 
 

 Beskrive 

 Gjøre rede for 

 Kommentere 

 Drøfte 

 Vurdere 

 

Høytlesing og lesestopp 

 

Læresamtaler i 

klasse/grupper eller par  

 

Tokolonnenotat 

 

Glosepugging (Læring 

gjennom samarbeid) 

 

Rolleskriving/rammenotat 

 

Tankekart 

 

Friformkart (Visuelt) 

 

 

Argumenterende 

skjema/skriverammer 

 

Miniforedrag og 

presentasjoner 

 

Debatter 

 

Dramatisering/rollespill 

 

Gjenfortelling/fortellerteknik

ker 

 

Inn i teksten- metodikk på 

engelsk skjønnlitteratur 
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5. Lesing i kunst og håndverk 

 Lesing som 
grunnleggende ferdighet 

Kompetansemål 
etter 10.klasse 

Strategier 

 
Kunst og 
håndverk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Å kunne lese i kunst og 

håndverk dreier seg blant 

annet om å kunne tolke tegn 

og symboler og om å få 

inspirasjon til skapende 

arbeid. 

 

 Visuell kommunikasjon 

gjennomsyrer faget og 

bidrar til utvikling av 

tekstforståelse. For å 

nyttiggjøre seg informasjon 

og unngå å bli lurt av 

visuell retorikk er det viktig 

å kunne lese og forstå ulike 

tekstuttrykk.  

 

Tolkning av diagrammer og 

andre visuelle 

representasjoner, som for 

eksempel bruksanvisninger 

og arkitekttegninger, danner 

grunnlag for viktige 

beslutninger.  

 

 

 

 Beskrive 

 Samtale 

 Diskutere 

 Dokumentere 

 Vurdere 

 

Høytlesing og 
lesestopp 
 
Læresamtaler i 
klasse/grupper eller 
par  
 
Ordforklaringsskjema 
 
Reformulere 
/forklare med egne 
ord 
 
Friformkart (Visuelt) 
Rammenotater 
 
Argumenterende 
skjema/skriverammer 
 
Miniforedrag og 
presentasjoner 
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6. Lesing i mat og helse 

 Lesing som grunnleggende 
ferdighet 

Kompetansemål 
etter 10.klasse 

Strategier 

 
Mat og 
helse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Å kunne lese i mat og helse 

inneber å granske, tolke og 

reflektere over faglege 

tekstar med stigande 

vanskegrad. 

 Det handlar om å kunne 

samle, samanlikne og 

systematisere informasjon 

frå oppskrifter, 

bruksrettleiingar, 

varemerking, reklame, 

informasjonsmateriell og 

andre sakprosatekstar, og 

vurdere dette kritisk ut frå 

føremålet med faget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Forklare 

 Sammenligne 

 Drøfte 

 Vurdere 

 

Høytlesing og 
lesestopp 
 
Læresamtaler i 
klasse/grupper eller 
par  
 
Ordforklaringsskjema 
 
Reformulere 
/forklare med egne 
ord 
 
Lage tidslinje  
 
Tankekart 
 
Friformkart (Visuelt) 
Venndiagram 
Rammenotater 
 
Argumenterende 
skjema/skriverammer 
 
Miniforedrag og 
presentasjoner 
 
Debatter 
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7. Lesing i matematikk 

 Lesing som 
grunnleggende 
ferdighet 

 Strategier 

 
Matematikk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Å kunne lese i 

matematikk inneber å 

forstå og bruke 

symbolspråk og 

uttrykksformer for å 

skape meining i 

tekstar frå daglegliv 

og yrkesliv så vel som 

matematikkfaglege 

tekstar. 

Matematikkfaget er 

prega av samansette 

tekstar som inneheld 

matematiske uttrykk, 

grafar, diagram, 

tabellar, symbol, 

formlar og logiske 

resonnement. Lesing i 

matematikk inneber å 

sortere informasjon, 

analysere og vurdere 

form og innhald og 

samanfatte 

informasjon frå ulike 

element i tekstar. 

Utvikling i å lese i 

matematikk går frå å 

finne og bruke 

informasjon i tekstar 

med enkelt 

symbolspråk til å 

finne meining og 

reflektere over 

komplekse fagtekstar 

med avansert 

symbolspråk og 

omgrepsbruk 

 

 
 

 Forklare 

 Gjøre rede for 

 Beskrive 

 Analysere 

 Tolke 

 Utforske 

 Diskutere 

 Drøfte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisonoverblikk! 
NB 
Tekstbokser, figurer, 
bilder/Grafer/statistikk 
Definisjoner 
 
Høytlesing av oppgaver 
 
Obs! Riktige 
benevnelser 
 
Prosessorientert lesing: 
Før/under/etter : 

 Analysere 
teksten i 
fellesskap 

 Forklare oppgava 
med egne ord 

 Visualisere 

 Prosesskjema i 
matematikk 

 
Tankekart 
Begrepskart 
Ordforklaringsskjema 
 
Miniforedrag og 
presentasjoner 
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8. Lesing i musikk 

 Lesing som 
grunnleggende ferdighet 

Kompetansemål 
etter 10.klasse 

Strategier 

Musikk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Gjøre rede 

for 

 Beskrive 

 Diskutere 

Høytlesing og lesestopp 
 
Læresamtaler i klasse/grupper 
eller par  
 
Ordforklaringsskjema 
 
Tokolonnenotat 
 
 
Tankekart 
 
Friformkart (Visuelt) 
 
Miniforedrag og presentasjoner 
 
Dramatisering/rollespill 
 
Biografier  
 
Gjenfortelling/fortellerteknikker 
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9. Lesing i naturfag 

 Lesing i naturfag Kompetansemål 
etter 10.klasse 

Strategier 

 
Naturfag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å kunne lese i naturfag er å 

forstå og bruke naturfaglige 

begreper, symboler, figurer og 

argumenter gjennom målrettet 

arbeid med naturfaglige 

tekster.  

 

Dette innebærer å kunne 

identifisere, tolke og bruke 

informasjon fra sammensatte 

tekster i bøker, aviser, 

bruksanvisninger, regelverk, 

brosjyrer og digitale kilder.  

 

Lesing i naturfag inkluderer 

kritisk vurdering av hvordan 

informasjon framstilles og 

brukes i argumenter, blant 

annet gjennom å kunne skille 

mellom data, antakelser, 

påstander, hypoteser og 

konklusjoner.  

 

Utviklingen av leseferdighet i 

naturfag går fra å finne og 

bruke uttrykt informasjon i 

enkle tekster til å forstå tekster 

med stadig flere fagbegreper, 

symboler, figurer, tabeller og 

implisitt informasjon. 

 

 Kravet til kritisk lesing og 

evne til å identifisere relevant 
informasjon og vurdere 
kilders troverdighet øker, fra 
å kunne bruke tilrettelagte 
kilder til å kunne innhente og 
sammenligne informasjon fra 
ulike kilder og vurdere 
relevansen. 

 Forklare 

 Gjøre rede for 

 Undersøke 

 Beskrive 

 Argumentere 

 Vurdere 

 

 
Høytlesing/stillelesing 
og lesestopp 

 
Les og si noe ( med 
startere) 
 
Ordforklaringsskjema 
Tankekart 
Ordkart 
 Friformkart 
Venndiagram 
Styrkenotat 
Rammenotater 
 
Leseoppdrag og 
loggskriving 
 
Miniforedrag 
(Lappesystem) 
 
Biografier (fortelle) 
 

 
 
 
 
Kafèdialog 
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10. Lesing i norsk 

 Lesing som grunnleggende 
ferdighet 

Kompetansemål 
etter 10.klasse 

Strategier 

Norsk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å kunne lese i norsk er å 

skape mening fra tekster 

fra nåtid og fortid i et bredt 

utvalg sjangere. 

 Det innebærer å engasjere 

seg i tekster og få innsikt i 

andre menneskers tanker, 

opplevelser og skaperkraft.  

Det innebærer videre å 

kunne finne informasjon og 

forstå resonnementer og 

framstillinger i ulike typer 

tekster på skjerm og papir, 

og å kunne forholde seg 

kritisk og selvstendig til de 

leste tekstene.  

Utviklingen av 

leseferdigheter i norskfaget 

forutsetter at elevene leser 

ofte og mye, og at de 

arbeider systematisk med 

lesestrategier som er 

tilpasset formålet med 

lesingen, og med ulike 

typer tekster i faget.  

Utviklingen går fra 

grunnleggende avkoding 

og forståelse av enkle 

tekster til å kunne forstå, 

tolke, reflektere over og 

vurdere stadig mer 

komplekse tekster i ulike 

sjangere. 

 Beskrive 

 Forklare 

 Gjøre rede for 

 Presentere 

 Argumentere 

 Reflektere 

 Drøfte 

 Analysere 

 Vurdere 

 

Høytlesing og 
lesestopp 
 
Læresamtaler i 
klasse/grupper eller 
par 
Hvem? Hva? Hvor? 
Hvorfor? 
 
Inn i teksten-metodikk 
 
Samtalerunder med 
startsetninger 
 
Lesing med rollekort 
Litterære samtaler 
Logg 
 
Tankekart 
Ordkart  
Ordforklaringsskjema 
Friformkart (Visuelt) 
Venndiagram 
Styrkenotat 
Rammenotater 
 
Kafèdialog 
 
Gjenfortelle v/hjelp av  
fortellingsteknikker 
 
Dilemmahistorier  
 
Argumenterende 
skjema/skriverammer 
 
Miniforedrag og 
presentasjoner 
 
Retorikken som 
redskap 
 
Debatter 
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11. Lesing i KRLE 

 Lesing som grunnleggende 
ferdighet 

Kompetansemål 
etter 10.klasse 

Strategier 

 
RLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å kunne lese i KRLE innebærer 

å oppleve og forstå tekster. 

Lesing brukes for å innhente 

informasjon, tolke, reflektere 

over og forholde seg saklig og 

analytisk til fortellinger og 

fagstoff i så vel tradisjonell som 

multimedial formidlingsform. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forklare 

 Gjøre rede 
for 

 Beskrive 

 Utforske 

 Presentere 

 Drøfte 
 

Høytlesing og 
lesestopp 
 
Læresamtaler i 
klasse/grupper eller 
par 
Hvem? Hva ? Hvor? 
Hvorfor? 

 
Samtalerunder med 
startsetninger 
 
Tankekart 
Ordkart  
Ordforklaringsskjema 
Friformkart (Visuelt) 
Venndiagram 
Styrkenotat 
Rammenotater 
 
Kafèdialog 
 
Gjenfortelle ved hjelp 
av  
fortellingsteknikker 
 
Dilemmahistorier og 
Verdifortellinger 
 
Argumenterende 
skjema/skriverammer 
 
 Bruk av 

skjønnlitteratur (Inn i 

teksten) 

 
Miniforedrag og 
presentasjoner 
 
Debatter 
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12. Lesing i samfunnsfag 

 Lesing som 
grunnleggende ferdighet 

 Strategier 

 
Samfunnsfag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Å kunne lese i 

samfunnsfag inneber å 

utforske, tolke og 

reflektere over faglege 

tekstar for å forstå eige og 

andre samfunn og andre 

tider, stader og menneske. 

Det inneber òg å kunne 

behandle og bruke 

informasjon frå bilete, 

film, teikningar, grafar, 

tabellar og kart, og å gjere 

målretta informasjonssøk, 

kritisk vurdering og 

medvitne val og bortval 

av kjelder. Utvikling av 

leseferdigheitene i 

samfunnsfag inneber 

gradvis oppøving, frå 

forståing av tekst og 

visuelle framstillingar, 

gjennom tolking og 

vurdering til utvikling av 

strategiar for kritisk 

kunnskapstileigning. 

Lesing for 

informasjonsinnhenting 

og kritisk lesing av 

kjelder tek til med å finne 

informasjon i enkle, 

tilrettelagde kjelder og å 

vurdere om 

informasjonen er nyttig. 

Seinare kjem oppøving av 

evna til å gjere eigne 

informasjonssøk, 

samanlikne informasjon 

frå ulike kjelder og kritisk 

vurdere deira relevans, 

truverd og formål. 
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14. Lese- og læringsstrategier 
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15. Læringsstrategier, bakgrunn 
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16. Oversikt, ulike strategier 
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18. Spoletekst, svartedauden 
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