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Forord
Våren 2010 ble det nedsatt en ressursgruppe bestående av Wenche Ringstad (rektor ved Årnes
skole), Eva Hammeren (styrer i Auli barnehage), Stine Hofseth (fagleder for barnehagene), AnneMarie Fjeld (spesialpedagog i Pedagogisk tjeneste) og Mona Andersen (leder for Pedagogisk
tjeneste). Gruppas mandat var:
1) å samarbeide med Bredtvet kompetansesenter om et kompetanseutviklingsløp over 2,5 år
for ansatte i barnehager og skoler
2) å lage en plan for arbeid med språk, lesing og læring (SLL) i Nes kommune.
Barnehage- og skoleåret 2009 til 2012 ble det laget avtale om et samarbeid mellom barnehager og
skoler i Nes kommune og Bredtvet kompetansesenter.
Grunntanken for samarbeidsprosjektet er følgende:
God språkutvikling vil føre til
God lese – og skriveutvikling. Dette vil også danne
grunnlaget for vekst innenfor området sosial kompetanse. Dette vil igjen gi en gevinst i arbeidet
med det uttrykte målet om sosial utjevning og bedring av læringsresultater.
Vårt arbeid med språkstimulering og lesing starter når barnet går i barnehagen. Gjennom bevisst
trening av ulike basisferdigheter, som bl.a. språklig kompetanse, legges et godt grunnlag for senere
språk-utvikling og utvikling av leseferdigheter.
Nes kommune har gode rutiner for overgang barnehage – skole. Det er viktig at begrunnet kunnskap om barnets språkutvikling overføres mellom barnehage og skole, slik at skolen kan fortsette
opplæringsløpet fra barnets ståsted.
Å lese er en grunnleggende ferdighet elevene skal jobbe med i alle fag på alle trinn i grunnskolen.
Denne planen blir vårt viktigste verktøy sammen med kompetanseutvikling for ansatte i barnehager
og skoler.
Planen skal være utgangspunkt for barnehagenes konkrete årsplaner for språkopplæring og
skolenes årsplaner for språk og lese- opplæring, og den må gi rom for kontinuerlig endring.
Planen ble første gang laget for barnehage- og skoleåret 2012-2013. Planen revideres ved behov.
Det er Pedagogisk tjeneste som er ansvarlig for dette arbeidet. Vesentlige endringer i planens
innhold behandles politisk.
De viktigste endringene i 2017-revisjonen handler om den første leseopplæringen med rask
bokstavprogresjon og innføring av læringsbrett i Nes-skolen. Revisjonen er i hovedsak utført av
leseveileder ved PT i samarbeid med kommunenes SLL-nettverk.
Planen er forpliktende for de kommunale barnehagene og skolene i kommunen. De private
barnehagene anmodes om å ta i bruk planen, fordi det er viktig med godt samarbeid og helhetlig
tenking rundt alle barn som skal gå på grunnskole i Nes kommune.
Vedleggene er ment som ideer til det konkrete arbeidet med SLL. Disse kan brukes ved behov og
redigeres, slik at de passer for den enkelte pedagog.
Nes kommune ønsker å takke
Bredtvet kompetansesenter for
alle bidrag i arbeidet med SLL.
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Innledning om språk og lesing.
Rammeplanen slår fast at barnehagen skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling. Personalet må
vite hva god språkutvikling er for det mangfoldet av barn de møter i barnehagen.
Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket. Alle
barn må få erfare, og delta i, et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.
Personalet må skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved
høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle
verdier som formidles. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Grunnlaget
for språkutviklingen skjer i barnehagealder.
Evnen til å bruke språket er avgjørende for barns mulighet til:
 å kommunisere med voksne og med andre barn.
 å sette ord på erfaringer/ uttrykke egne tanker og følelser/ fortelle om noe viktig/ diskutere
og reflektere sammen med andre.
 (på lengre sikt) å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og
utdanningssamfunn.
Språkutviklingen er både muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter, vi leser og skriver.
Gjennom lek, uten krav om å lære å lese og skrive, får barna i barnehagen tilegne seg noen
nøkkelferdigheter som gir lese- og skriveutviklingen et løft.
Språkutvikling handler både om at barnet lærer hva det kan bruke språket til, og at de lærer seg
språksystemet. Når barna bruker og tar del i språklig samspill med andre, lærer de begge disse
sidene ved språket.
Å kunne lese er en grunnleggende ferdighet (jmf. Kunnskapsløftet) som norskfaget i skolen tar et
særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og videre gjennom hele skoleløpet. Men
lesing er ikke bare knyttet til norskfaget. Det er en grunnleggende ferdighet som foregår i alle fag.
Alle lærere er leselærere og skal følge opp planen på de ulike trinn og i de ulike fag.
Lesing består av to hovedprosesser:
LESING
Avkoding
Den lesetekniske delen av lesingen

Forståelse
Leseforståelsen – hente ut mening fra en tekst

Å lese er ikke bare å huske. Å lese er også å tenke og reflektere over det vi leser. Å lese er dessuten
å stille spørsmål til de ulike typer tekster vi leser. Utvikling av gode leseferdigheter handler om
både avkoding og forståelse.
Motivasjon er en svært viktig faktor for utvikling av gode leseferdigheter. Forskning viser at det
kan være store læremessige gevinster å hente når elevene lærer seg å benytte bevisstgjørende
strategier og teknikker for å lese og lære.
Hva kjennetegner en god språk- og leseopplæring:
Språk- og leseopplæring må foregå som en naturlig og kontinuerlig del av opplæringen.
Pedagogen må forklare og modellere strategiene.
Barna / elevene må praktisere strategiene i mange ulike situasjoner og med forskjellige
tekster.
Lesing, skriving og samtale påvirker hverandre gjensidig positivt.
Varierte vurderingsformer er viktig for å utvikle språk- og lesekompetanse.
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I arbeidet med SLL i skoler og barnehager skal vi jobbe etter prinsippene med de tre F`er:
F= Forebygging

F= Fange opp

F= Følge opp

Dette er prinsipper som omtales mye i Meld. St 18 (2010 – 2011): Læring og fellesskap.
Foreldresamarbeid
Barnehagen / skolen må legge til rette for at foresatte kan få innsikt i hva som har betydning for
utvikling av god språkkompetanse, god lesekompetanse og motivasjon for læring. For elever fra
språklige minoriteter er det viktig å bruke begrepsforklaringer på morsmålet og informere foresatte
om deres viktige rolle i arbeidet med dette.
Barnehagen skal gjennom samarbeid med hjemmet bidra til at foreldre/ foresatte:
 følger opp barnets språkutvikling
 vet hvor viktig språkstimulering er for barn
 vet hvor viktig tiltak i hjemmet er for barnets språkutvikling; samtaler, fellesopplevelser,
lesing, lek med språket
 får god informasjon om barnehagens arbeider med språk
 uttrykker positive holdninger til barnehagens arbeid
Barnehageansatte skal gi konkrete tilbakemeldinger på barnas språklige og sosiale utvikling til
foresatte, og gi råd om hvordan de kan støtte barnets utvikling og leseglede spesielt.
Tilbakemeldingene bør bygge på resultater fra observasjoner og kartlegginger.

Skolen skal gjennom samarbeid med hjemmet bidra til at foreldre/foresatte:
 vet hva barnet mestrer innenfor lesing
 følger opp barnets leseutvikling gjennom konkrete avtaler med lærer
 vet hvordan lærer tilpasser opplæringen på trinnet/for sitt barn
 får god informasjon om skolens arbeid med lesing og vurdering
 uttrykker positive holdninger til skolens arbeid
Skolen skal gi konkrete tilbakemeldinger på elevenes faglige ståsted til foresatte, og gi råd om
hvordan de kan støtte læringsarbeidet og lesing spesielt. Tilbakemeldingene bør bygge på resultater
fra observasjoner og kartlegginger.

Bibliotek/ leserom:
Alle må ha tilgang til variert og godt utvalg litteratur knyttet opp til det enkelte utviklingsnivået,
etter mestringsevne. Både barnehager og skoler bør ha lesekrok /bibliotek. I biblioteket ligger det
et stort potensial for å fremme leseglede og lese- og informasjonskompetanse hos barna / elevene.
Biblioteket er både en kunnskapsarena der ulike typer informasjon er tilgjengelig, og en
kulturarena der leseglede og opplevelse står sentralt. I praksis er disse funksjoner ofte vevd
sammen, eller de utfyller hverandre. Viktig samarbeidsparter er Nes folkebibliotek. Samarbeidet
mellom dem og barnehager / skoler i Nes bør systematiseres.
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Digital kompetanse:
Bruk av digitale verktøy er et av de grunnleggende fagområdene som omtales i rammeplanen for
barnehagene, og det er en av de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet for skolene.
Digital kompetanse skal stå sentralt i opplæringen på alle nivåer, og det norske utdanningssystemet
skal være blant de fremste i verden når det gjelder pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og
læring.
Med digital kompetanse menes den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese,
skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på
en kreativ og kritisk måte.
Teknologi påvirker miljø og mennesker, og er en av del av livet. Teknologi påvirker hvordan barn
og unge lever, leker og lærer. Barnehagen skal bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med
tekniske leker og teknikk i hverdagen.
IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, ved å bruke litteratur og medienes muligheter for å
utvikle og utdype barnas erfaringer og læring, støtte barnas utvikling og tilby nye uttrykksformer.
Bruk av IKT i barnehagen og skolen kan støtte opp om/ være et hjelpemiddel for alle barn / elever i
språk-, lese- og skriveopplæringen. I tillegg kan IKT bidra til skaperglede, undring og
utforskertrang, og lese- og lærelyst hos barna / elevene. Bruk av IKT i opplæringen kan støtte opp
om språk-, lese- og skriveutviklingen, samt kompensere for manglende språk-, lese- og
skriveferdighet. Bruk av digitale verktøy som en del av opplæringen kan bidra til økt leselyst,
skrivelyst og lærelyst hos elevene, og er spesielt godt egnet innenfor tilpasset opplæring.
I skolen er det en klar fordel om elevene lærer touch-metoden.
I Nes-skolen skal tilgang på teknologi og anvendelse av denne bidra til økt læring og motivasjon
for elever og lærere. Læringsbrett skal være et sentralt verktøy i arbeidet med å realisere dette.
Dekningsgraden for læringsbrett er 1:1 på både barne- og ungdomsskolen.
Alle skoleledere, lærere og elever gjennomfører en omfattende opplæring i pedagogisk bruk av
læringsbrett.
Viser til egen kommunal IKT-plan for skolene og til temahefte om IKT i barnehagene.
Overgang barnehage – skole
Viser til egen kommunal plan for overganger med maler og skjemaer.
Kartlegginger:
Viser til egne kartleggingsplan for barnehagene og skolene. Disse planene revideres hvert år.
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Barn / elever fra språklige minoriteter.
Språkopplæring
Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for
opplevelse av egen identitet og mestring på alle områder. Morsmål kan defineres som det språket
barnet lærer først, det språket barnet forstår best eller det språket barnet identifiserer seg med. Et
godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også
når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Når barnet har gode kunnskaper og ferdigheter på sitt
morsmål, vil dette også komme utviklingen til andrespråket til gode. Begrepsstimulering og
språklig bevisstgjøring er spesielt viktig for flerspråklige barn. Å lære språk tar tid, og barn har
ulike måter å tilnærme seg et nytt språk på.

Gode prinsipper i språkopplæringen:
-

Trygghet i form av gode relasjoner, faste dagsrytmer og rutiner, er en forutsetning for læring i
barnets nye hverdag.

-

Oppmuntre barna til å være språklig aktive, møte barnet der det befinner seg språklig sett og
bruke den tiden barnet trenger. Muntlig dialog bør ha stor plass i opplæringen.

-

Være sammen med barna i lek og fysisk aktivitet og benevne det barna ser, gjør og opplever.

-

Knytte språket opp mot dagligdagse erfaringer som bygger opp begrepsforståelse og ordforråd
på norsk. Det bør også legges vekt på å bygge på interesser og erfaringer fra hjemlandet.

-

Det er viktig å jobbe med grunnleggende begrepssystemer og det å bli bevisst på over- og
underbegreper i språket.

-

Tilrettelegge for at barna kan lære begreper gjennom kommunikasjonsstøtte – for eksempel
ved bruk av konkreter, bilder og annen visualisering. Dette understøtter ord og begreper i
kommunikasjon og ved høytlesning.

-

Bruk av tospråklig støtte (tospråklig lærer/assistent) i undervisningen vil være en god
tilrettelegging for språkopplæringen.

-

Høytlesing er et av de viktigste språkstimulerende tiltak for barn.

-

Observere barnas språkutvikling og tilpasse språkarbeidet etter barnas kunnskaper og
interesser.

-

Bruke foreldre som ressurs i utviklingen av morsmålet.
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-

Gi god informasjon til foreldre, slik at de kan samtale med barnet om barnehagens og skolens
aktiviteter. Dette vil fremme språkutviklingen både på morsmålet og på norsk.

Rettigheter for minoritetsspråklige i skolen.
Lesing som grunnleggende ferdighet for elever som har rett på særskilt språkopplæring etter
opplæringslovens § 2-8.
Særskilt språkopplæring inneholder tre deler:



Særskilt norskopplæring:
Tospråklig fagopplæring:



Morsmålsopplæring:

Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål
av tospråklig lærer
Opplæring i elevens morsmål

Særskilt norskopplæring skal tilbys elever som har dårlige norskkunnskaper og ikke kan følge
undervisningen på norsk.
Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring tilbys hvis eleven har behov for det, og det er en rett
for nyankomne og andre minoritetsspråklige elever som har så dårlig norskferdighet at de ikke kan
følge noen undervisning på norsk.
Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge
vanlig opplæring. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt språkopplæring.
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan
som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. I
bestemmelse om vurdering i læreplanen heter det: ”Det er utarbeidet
kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i
læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar
med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter.”
Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til
kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige
minoriteter.
Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er aldersuavhengig og nivåbasert.
Den er strukturert i fire hovedområder:
 Lytte og tale
 Lese og skrive
 Språklæring
 Språk og kultur.
For hvert av disse områdene er det kompetansemål på tre nivåer.
Lesing som grunnleggende ferdighet for elever som har rett til særskilt
språkopplæring (Oppl.l §2-8)
Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige minoriteter innebærer å lese norske tekster og
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer også å bygge opp og utvide ordforråd, og få
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leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår utvikling av strategier for å forstå nye ord, begreper
og språklige mønstre. Det dreier seg også om å forstå og tolke innholdet i varierte tekster.
Den første lese- og skriveopplæringen
Leseopplæringen bør ta utgangspunkt i talespråket. For tospråklige elever er det derfor en fordel at
de knekker lesekoden på det språket de behersker best. Den som skal lære seg å lese, må kunne
identifisere lydene og koble dem sammen med bokstaver. En person som har knekt lesekoden på
ett språk, vil sannsynligvis lett kunne overføre teknikken til et annet språk.
På mange skoler vil det være vanskelig å legge til rette for at den første lese- og skriveopplæringen
kan skje på elevenes morsmål. Elevene må da få denne opplæringen på norsk. Da er det viktig å
arbeide aktivt med å utvikle elevenes muntlige ferdigheter, ikke minst å øke ordforrådet, i forkant
av eller parallelt med leseopplæringen.
Hvis det er mulig å gi eleven leseopplæring på morsmål og norsk parallelt, vil det gi mulighet til å
samordne leseopplæringen, for eksempel ved å presentere samme lyd samtidig både på norsk og
morsmål.
Innholdet i opplæringen.
1.-4. trinn. Fokus på den første lese- og skriveopplæringen og på begrepslæring. Elevens morsmål
bør brukes som støtte i opplæringen. Morsmålslærere, foreldre og / eller digitale hjelpemidler kan
være ressurser i dette arbeidet.
5.- 7. trinn. Fokus på bruk av lesing for læring. Lesing av fagtekster med fagspesifikke begreper
krever mer. Det samme gjelder for skriving som grunnleggende ferdighet. Elevene vil ha behov for
utvikling av lesestrategier- og skrivestrategier og utvikling av ordforrådet. Noen elever må starte
den første lese- og skriveopplæringen på dette trinnet.
8.-10. trinn. Videreutvikle lesing for tilegnelse av fagkunnskap. Skriving som grunnleggende
ferdighet blir viktigere, og det stilles større krav til muntlige ferdigheter. Noen elever må starte den
første lese- og skriveopplæringen på dette trinnet.
Foreldrenes rolle.
Det er viktig å involvere foreldrene i den første lese- og skriveopplæringen, fordi de kan være
viktige støttespillere for sine barn. Den tospråklige læreren bør informere om hvordan
leseopplæringen foregår, og om begrunnelsen for det metodiske opplegget som er valgt. Det er
viktig at foreldrene leser med barna og hører at barna leser. Selv om barna leser på norsk og
foreldrene ikke forstår dette, er det til god hjelp for barnet at foreldrene tar seg tid til å lytte når de
leser.
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Forpliktende modell for oppfølging av barns/ elevers språk- og leseutvikling.
Hensikten med å arbeide etter en slik modell er:
 tidlig innsats og tett oppfølging gjennom styrking av den ordinære opplæringen.
 bedring av samarbeid mellom barnehage / skole og PPT på systemnivå, og
bedring av kvaliteten på oppfølging av enkeltbarn/ enkeltelever som trenger tilrettelegging.
 tidligere og grundigere henvisninger til PPT når det gjelder språkvansker og lese- og
skrivevansker
Ansvar

Nivå 1.
Barnehagen/
Skolen gjelder alle
barn/ elever

Fange opp / følge opp

Innhold/ tilrettelegging

Barnehage:
Observasjon/ kartlegging:
Se egen kartleggingsplan –
Vedlegg 17

Språkleker, begrepslæring.
Sosialt samspill.
Samarbeid med
helsestasjon.

Skole:
Obl. kartlegginger og
Nasjonale prøver.

Tilpassede tekster,
læringsstrategier,
begrepslæring.
Nivå og flyt i fokus
Leseopplæring;
- forebygge
- etablere og videreutvikle
- automatisere (øve) og
integrere
Fokus på rammer,
tilrettelegging og
kompetanse.

Fokus på den
ordinære
opplæringen.

Nivå 2.
Barnehagen/
Skolen gjelder utvalgte
barn/ elever

Nivå 3.
PPT,
gjelder noen
få barn/ elever

Barn/ elever som skårer under
kritisk grense. Individuell/
kvalitativ/ dynamisk
kartlegging
Barnehage: ”Språk 5-6”
anbefales i tillegg til de
obligatoriske kartleggingene
Skole: Arbeidsprøven,
”Språk 6-16”, ”20 spørsmål om
språk”, IL-basis, «Arbeid med
ord», Kåre Johnsens diktat er
anbefalte kartlegginger.
Hensikt: finne språklige
forutsetninger, strategibruk,
lesemåte, avsporing av
leseutvikling osv.
PPT kan drøfte saker anonymt
og på systemnivå
Melding til PPT når tiltak er
prøvd ut. Dokumenteres i ped.
rapport.

Eks. på
organisering
Språkverksted/
Språkgrupper
for alle.
Samlingsstund.
Hele grupper /
klasser.
Lesekurs for
alle.
Stasjonsarbeid
Elevsamtaler
Språkverksted/
Språkgrupper
Tilpasset
opplæring

Kompetanse hos utvalgte
personer på
kartleggingsverktøy
(ressurspersoner)

Obs og veiledning.
Individuell testing/
utredning.
Sakk. vurdering.
Evt. viderehenvisning

Styrkingstimer
Intensive
lesekurs

PPTprioriteringer:
Systemarbeid
Individarbeid
Tidlig innsats
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Lesestrategier og læringsstrategier
er begreper som ofte blir brukt om hverandre.
Dette kan være en hensiktsmessig måte å forklare begrepene på:

Læringsstrategier

Lesestrategier

Er framgangsmåter elevene bruker for å
Er måter å lese på avhengig av hensikten med
organisere sin egen læring.
lesingen.
 planlegge, gjennomføre og vurdere eget
 skumlesing/oversiktslesing for å lese
arbeid for å nå nasjonalt fastsatte
raskt og få oversikt over hva en tekst
kompetansemål.
handler om
 reflektere over nyervervet kunnskap og
 søkelesing/punktlesing/skanning for
anvende den i nye situasjoner.
å finne spesifikk informasjon
 dybdelesing /nærlesing for å
(Jfr.: Oppl.l. § 1–2 og LK06 generell del)
bearbeide, forstå og lære. Ved
dybdelesing bruker man ulike
læringsstrategier før, under og etter
lesing.
Se også vedlegg 20

Anbefalt plan for bruk av læringsstrategier
•
•
•

Læringsstrategiene må finnes i barnets /elevenes ”verktøykasse”.
Å bruke de ulike verktøyene krever mye trening.
Pedagogene må modellere og lede barna / elevene gradvis inn i bruken av de ulike
læringsstrategiene.

Denne oversikten viser når de ulike læringsstrategiene kan innføres og tas i bruk.
Dersom det er hensiktsmessig og fornuftig kan de tas i bruk tidligere/seinere enn det denne
anbefalingen tilsier.
Læringsstrategier B.hg 1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 5.tr 6.tr 7.tr 8.tr 9.tr 10.tr
1. Aktivisere
bakgrunnskunnskap/
forkunnskaper
2.Foregripe/spå om
tekstens innhold
3. Tankekart

4. Begrepskart

5. Gjenfortelling
/sammendrag
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Læringsstrategier

B.hg

1.tr

2.tr

3.tr

4.tr

5.tr

6.tr

7.tr

8.tr

9.tr

10.tr

6. Venndiagram /
Samskjema
7. Nøkkelord (utv.
til nøkkelsetninger)
8. VØL - skjema
Vet– Ønsker – Lært
vanskelig
9. BOI og BISONoverblikk eller
SALTO
10. Kolonnenotat /
Rammenotat
11. Lage spørsmål
til tekst
12. Organisere
lesingen i de 3
fasene:
FØR, UNDER og
ETTER lesing
Kort forklaring til de ulike læringsstrategiene:
1. Aktivisere bakgrunnskunnskap/ forkunnskap - benytte barnets / elevenes erfaringer og
kunnskaper om et begrep eller emne, og å videreutvikle det de allerede vet. Altså bygge på
erfaringer hos barnet / eleven. Har elevene lite eller ingen bakgrunnskunnskap om et tema, må
pedagogen bidra til å skape dette (praktiske aktiviteter, utflukter, film ell.) Det å hente fram, dele
og utnytte bakgrunnskunnskap er viktig som undervisningsprinsipp og som læringsstrategi.
Leseprosessen må så og si være omgitt og gjennomsyret av bakgrunnskunnskapen.
2.Foregripe/spå om tekstens innhold
Ved foregripelse må elevene ta utgangspunkt i for eksempel overskrifter g bilder og ved hjelp av
bakgrunnskunnskapen sin danne hypoteser om hva teksten handler om- før lesingen tar til. På
denne måten får elevene et formål med lesingen sin: Å bekrefte eller avkrefte egn hypotese.
3. Tankekart – brukes til å sette ideer på et ark, få overblikk over et tema eller en tekst,
organisere stikkord, vise sammenheng mellom konkreter, ord og ideer, innhente
bakgrunnskunnskap, assosiasjoner. Tankekart gir en visuell oversikt over et tema og gir
mulighet til å organisere kunnskap. Se vedlegg 3 og 4.
(Begrepskart og tankekart kan være forarbeid til et styrkenotat. Dette har store likheter med
en disposisjon eller en innholdsfortegnelse, der en skiller mellom hovedideer og detaljer.)

4. Begrepskart - til faglig innlæring, støtte det å huske og å forstå. Overordnede begreper,
underbegreper, utdypning, eksempler. Se vedlegg 6.
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5. Gjenfortelling – handler om å kunne fortelle fra en opplevelse, en opplest tekst eller
lignende. Dette dreier seg om strategier for å trene opp minnefunksjonene. I barnehagen er dette
basert på muntlig aktivitet. Seinere i skolen kan dette utvides til en skriftlig aktivitet, gjerne i
form av et sammendrag.
6. Venndiagram / Samskjema – Diagram som synliggjør likheter og ulikheter mellom to
objekter/temaer, gjerne visualisert med to sirkler som delvis overlapper hverandre. Dette er en
måte å organisere og visualisere kunnskap på.

7. Nøkkelord/nøkkelsetninger
• Finn de aller viktigste ordene i teksten.
• Ikke ta med for mange ord!
• Skriv nøkkelordene under hverandre.
Dette er en strategi vi bruker mens vi leser / jobber med et tema.
8. VØL-skjema. Trekolonneskjema: Vet - Ønsker å lære – har Lært. Kolonnen V og Ø fylles ut
før man leser. Kolonnen L fylles ut etter at man har jobbet med et tema.
9. Bisonoverblikk Skaffe overblikk over et tema før man starter lesing. /BOI (evt. SALTO)
• B - bilder og bildetekster
• I - innledning
• S - siste avsnitt
• O- overskrifter
• N - NB-ord – ord som skiller seg ut
 S - superblikk (se på overskrift, bilde bildetekst og andre elementer i teksten)
 A - alt jeg vet om dette fra før
 L – lesemåte (lydering bokstav for bokstav, lese ord i stavelser, finne deler av ord, lese
helord)
 T – tenkestopp (hva forstår du, hva er vanskelig, hva visste du fra før, hva var nytt, er det
noen ord du ikke forstår)
 O – oppsummering (hva har du lest om, hva har du lært, hva lurer du på, hva var det
viktigste i teksten)
10. Kolonnenotat / Rammenotat – skjemaer som lager struktur etter skillelinjer (overskrifter på
kolonner og rader). Kolonnenotat / rammenotat er en måte å omforme ideene fra en form til en
annen. I denne omformingsprosessen skjer det en aktiv læring. Å bruke kolonnenotat /
rammenotat hjelper elevene til å strukturere stoffet etter skillelinjer: kjent – ukjent, begrep –
forklaring, underordnet - overordnet nivå.
11. Lage spørsmål til tekst - Her må eleven lese og forstå en tekst godt for å kunne lage spørsmål
som er relevante. Det stilles krav til god tekstforståelse.
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Hvordan utvikle strategiske lesere?
Når man skal planlegge undervisning med tanke på å utvikle elevenes strategiske ferdigheter og
leseforståelse, er det hensiktsmessig å dele arbeidet inn i tre faser:
FØR lesing
UNDER lesing
ETTER lesing
Hva skal skje før lesingen tar
Hva skal skje under selve
Hva skal skje i etterkant av
til?
lesingen?
lesingen?
 Læreren bør planlegge for at elevene skal være aktive i alle fasene og få mulighet til å
reflektere over egen læring.
 Elevene bør oppfordres til å trekke slutninger, lese selektivt, lese kritisk, skille ut viktig
informasjon, oppsummere og sammenfatte det de har lest. De kan inviteres til å
sammenlikne med egne livserfaringer, med andre tekster de har lest eller til å knytte ny
kunnskap til kunnskap de allerede har, for på den måten å gjøre den nye kunnskapen til sin
egen.
Hvordan arbeide før lesingen tar til?
 God leseundervisning planlegges ut fra at elevene skal nå konkrete mål.
 Før lesing må elevene få trening i å reflektere over hvorfor de skal lese en tekst, hvordan de
skal lese den, og hvilke strategier de kan velge for å nå målene.
 God leseundervisning legger også til rette for at elevene får anledning til å aktivere
bakgrunnskunnskapen sin i møtet med en tekst.
 Elevene må lære å orientere seg i teksten og utnytte egne forkunnskaper.
Hvordan arbeide under selve lesingen?
 Underveis handler det om at elevene må stoppe opp og tenke over det de leser, og vurdere
om de forstår.
 Metakognitiv bevissthet innebærer å overvåke egne kognitive prestasjoner og fortløpende
vurdere dem. Leseren må være i stand til å overvåke egen lesing, merke når en er
ukonsentrert, oppdage når en ikke forstår, og lese om igjen hvis det er noe som ikke gir
mening.
 Gjennom refleksjonssamtaler med et metaperspektiv på leseforståelse og læring kan lærere
veilede og modellere for elever hvordan de kan kontrollere egen forståelse.
 I undervisningen må det legges opp til at elevene får erfare at det er forskjellige måter å lese
på, og at lesemåten velges ut fra formålet med lesingen.
 Læreren må forklare og modellere strategiene for elevene.
 God leseundervisning innebærer at elevene trenes i å reflektere over anvendte lesestrategier.
Hvordan arbeide etter lesingen?
 Aktivitetene elevene gjør etter lesing, er avgjørende for forståelse og varig læring.
 Det er viktig at lærer legger til rette for aktiviteter som gjør at elevene får bearbeidet,
omorganisert og gjort fagstoffet til sitt eget.
Det finnes mange aktiviteter som kan brukes i de tre lesefasene. Konkrete tips kan du finne i:
 Leseplanleggjaren – utarbeidet av Lesesenteret (se vedlegg 21)
 Å lese for å lære – hefte utarbeidet av leseveileder jan.2016 (finnes på ITL i faget PtNeLeseveileder)
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Planer for de ulike aldersgrupper/ klassetrinn
Barnehage/ Førskolealder
Hovedmålsetting:
Barnehagen skal gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle
skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Dette skal de få
gjennom bl.a. lek og hverdagssituasjoner og i voksenstyrte aktiviteter både ute og inne.

Språkutviklingen kan deles inn i 3 faser i barnehagealderen.
Fase 1: det grunnleggende systemet i språket, ca 1-3 årsalderen.
– Ordforråd. Barn lærer ord som er knyttet til de tingene og handlingene de har erfaring med i
dagliglivet. Ordlæringen går seint i starten, men fra 1½–2-årsalderen kommer de inn i en intens
ordsamlerperiode / vokabularspurten på omtrent ett år.
– Ordbøying. Barna tar i bruk hovedreglene for bøying av ord. Unntakene står gjerne igjen. Derfor
er det normalt at de sier syngte og gidde, håndene og brorer, gamlere og storere.
– Setninger og tekst. Barna setter ord sammen til korte setninger. De kan vanligvis ikke sette flere
setninger sammen til en liten fortelling ennå.
– Uttale. Barna får på plass de fleste lydene. De lydene norske barn strever mest med, er rulle-r, slyden, sj-lyden og den tjukke l-lyden (som i ordet sol i østnorsk). Mange barn strever også med å
uttale k og g. Disse lydene blir uttalt langt bak i munnen (mot den bløte delen av ganen), og det kan
ta tid før barna behersker denne delen av taleorganene. Det er normalt at barn erstatter disse lydene
med t og d. De sier topp for kopp og dutt for gutt. Det er også normalt at barna utelater den ene
konsonanten i konsonantgrupper: stol blir tol (eller dol), sko blir ko(eller go). I løpet av
treårsalderen har barna tilegnet seg hovedtrekkene i førstespråket (morsmålet) sitt.
Fase 2: Forbedring, stabilisering og ordforråd, ca. 4–6-årsalderen
– Ordforråd. Ordforrådet vokser kraftig hos alle barn i denne perioden, men variasjonen er stor,
avhengig av det språkmiljøet barna er i.
– Ordbøying. Bøyingsmønstrene kommer på plass: sang, gav, hendene, brødre, eldre, større.
– Setninger og tekst. Barna mestrer lengre setninger, først og fremst fordi de nå i økende grad kan
benytte småord som og, så, men, for, når, hvis, at, som o.l. En del barn begynner også å kunne
binde flere setninger sammen, slik at det blir en liten fortelling. Men også her kan det være store
forskjeller.
– Uttale. Lydene og konsonantgruppene kommer på plass, kanskje med unntak av s.
Fase 3: Tekstutviklingsfasen, fra ca. 6-årsalderen og utover
Rundt seksårsalderen kan vi vente at en del barn mester å fortelle en historie i sammenheng uten at
tilhøreren trenger å spørre for å forstå hva barnet mener, eller for at barnet skal komme videre i
fortellingen. I perioden fram mot niårsalderen får barn grep om fortellingen, og om de grammatiske
reglene, som gjelder for hvordan vi binder setninger sammen.
Barnehagen må tydeliggjøre progresjonen for alle barn i sine planer. Viser til Rammeplanen og
temaheftene.

15

Alder 1-2 år
UTVIKLINGSOMRÅDER: INNHOLD:
Språklig bevissthet
 bidra til at barna lytter og gir respons i gjensidig
samhandling med barn og voksne
 motta og tolke et
budskap
 gi et positivt forhold til tekst og bilde som inspirasjon til
estetiske opplevelser, kunnskap, samtale og undring
 bruk av digitale verktøy
Lesing
 lytte til lyder og rytme i språk
 lytteforståelse
 høytlesing, sanger, lek med rim og regler, bevegelsesleker
 leseinteresse
 leke og tøyse med lyder og ord
 presentere nye ord og begreper fra barnets nære
omgivelser/ hverdag
 knytte lyder og konkreter/ symboler sammen
 bli kjent med bøker, sanger, bilder og media m.m.
Skriving
 få varierte erfaringer ved hjelp av rabling og tegning
 motivasjon
 få møte/erfaring med tallsymboler og bokstaver
 interesse
 gi tilgang til/ tilby bruk av ulike typer materiell
 begynnende fokus på pinsettgrep
Kommunikasjon
 samspill barn- barn/ barn- voksen i hverdagsaktiviteter,
lek og i mer tilrettelagte situasjoner
 barn – barn
 barn – voksen
 fokus på utvikling av begreper
 verbal
 oppmuntre til å bruke sitt språk for å uttrykke følelser,
ønsker og erfaringer til å løse konflikter, og å skape
 kroppsspråk
positive relasjoner i lek, rollelek og annet samvær
 mimikk

øve på turtaking
 resiliens
 motivasjon og selvoppfatning
 bygge opp barnas elastisitet/fleksibilitet for å bli robuste
og lettere reise seg igjen ved motstand og utfordringer de
møter i livet. Innholdet må legges til rette slik at barna blir
møtt av deltagende og engasjerte voksne.
Læringsstrategier
 lek, rollelek
 tilrettelegge for
 aktivisere bakgrunnskunnskap
læring, gruppe/individ  tankekart/ begrepstrening (bilder, symboler…)
 miljøfaktorer
 knytte konkreter til begreper i formidlingen
(møblering,
Forutsetninger for arbeidet med læringsstrategier:
innredning av
 personalet må være ”kartleser” – tolke og lese barnas
barnehagen, leker,
signaler, blikk, mimikk, lyder og kroppsspråk og være en
materiell)
veileder for barna i utviklingen av det verbale språket
 personalet må være deltakende, aktive, og være seg
bevisst sin forbildefunksjon
 tiltak og oppfølging må ses i sammenheng med
kartlegging og observasjon.
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Alder 3-4 år
UTVIKLINGSOMRÅDER:
Språklig bevissthet
 språkets innhold
 språkforståelse
 fonologisk bevissthet

INNHOLD:
 gode hverdagssamtaler, samtaler med barna for å dele
opplevelser og oppfatninger.
 gode samtaler
 gi et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til
estetiske opplevelser, kunnskaper og samtaler, og som
inspirasjon til fabulering, undring og nyskaping
 begrepslæring
 lek med språket (høre forskjell på ord for eksempel bil pil)
 rim, regler og sangleker
 digitale verktøy
 alle hverdagssituasjonene brukes til å trene begreper som
det jobbes med i perioden
Lesing
 lytte til lyder og rytme i språket
 lytteforståelse
 utvikle interesse for lesing
 leseinteresse
 digitale verktøy
 høytlesing, fortelling og sang
 bibliotek
Skriving
 motivere til og støtte initiativ til å telle, sortere, lese,
lekeskrive eller til å diktere tekst
 motivasjon
 interesse
 stimulere til bruk av språklige symboler som tall og
bokstaver.
 materiell som
inviterer og inspirerer  utvikle interesse for skriving, fokus på pinsettgrep
til skriveaktiviteter
 digitale verktøy
Kommunikasjon
 samspill barn- barn/ barn- voksen i hverdagsaktiviteter,
lek, rollelek og i mer tilrettelagte situasjoner.
 barn – barn
 barn – voksen
 begrepsopplæring/begrepsstimulering, utvikle ordforrådet
 verbal
 samtale om barns spørsmål (hvorfor, hva, hvordan)
 dialog over tid
 motivasjon og selvoppfatning
 kroppsspråk
 bygge opp barnas elastisitet/fleksibilitet for å bli robuste
og lettere reise seg igjen ved motstand og utfordringer de
 snakke i gruppe
møter i livet. Innholdet må legges til rette slik at barna blir
 resiliens
møtt av deltagende og engasjerte voksne.
Læringsstrategier
 lek, rollelek
 tilrettelegge for
 aktivisere bakgrunnskunnskap
læring, gruppe/individ  tankekart /begrepskart (bilder, symboler..)
 miljøfaktorer
 gjenfortelling
(møblering,
 knytte konkreter til begreper i formidlingen
innredning av
Forutsetninger for arbeidet med læringsstrategier:
barnehagen, leker,
 de voksne må bruke språket og språkstimulering i
materiell)
hverdagen, og oppmuntre barna til å bruke språket aktivt
 personalet må være seg bevisst sin forbildefunksjon for
hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker
kroppsspråk, tale språk og tekst
 tiltak og oppfølging må ses i sammenheng med
kartlegging og observasjon.
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Alder 5- 6 år
UTVIKLINGSOMRÅDER: INNHOLD:
Språklig bevissthet
 gi et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til
estetiske opplevelser, kunnskaper og samtaler, og som
 språkets innhold
inspirasjon til fabulering, undring og nyskaping.
 språkets form
 videreutvikle begrepsforståelse, og bruke et variert
 språkforståelse
ordforråd.
 fonologisk bevissthet
 alle hverdagssituasjonene brukes til å trene begreper som
det jobbes med i perioden
 digitale verktøy
Lesing
 voksne og barn leser sammen for å skape interesse
 lytteforståelse
 leseretning
 leseinteresse
 støtte initiativ til å lese/ lekelese
 digitale verktøy
 bibliotek
Skriving
 voksne og barn skriver sammen for å skape interesse
 motivasjon
 de voksne skriver ned historiene som barna dikter til
tegningene sine.
 interesse
 materiell som
 bli kjent med, fortrolig med, utforske bruk av tall og
inviterer og inspirerer
bokstaver
til skrive aktiviteter
 fortsatt motivere til, og støtte initiativ til å telle, sortere,
lese, lekelese, lekeskrive eller til å diktere tekst.
 deltakelse i skriftlig arbeid i barnehagen
 oppmuntre til selv å skrive navnet sitt på tegninger, skrive
handlelister, huskelapper, plakater m.m.
 fokus på bl.a. pinsett-/blyantgrep og skriveretning.
 digitale verktøy
Kommunikasjon
 samspill barn- barn/ barn- voksen i hverdagsaktiviteter,
lek, rollelek og i mer tilrettelagte situasjoner
 barn – barn
 barn – voksen
 begrepsopplæring/begrepsstimulering, utvide ordforrådet
 verbal
 motivasjon, konsentrasjon og selvoppfatning.
 dialog over tid
 bygge opp barnas elastisitet/fleksibilitet for å bli robuste
og lettere reise seg igjen ved motstand og utfordringer de
 kroppsspråk
møter i livet. Innholdet må legges til rette slik at alle
 snakke i gruppe
barna får noe å strekke seg etter, opplever mestring og
 resiliens
opplever å bli møtt av deltagende og engasjerte voksne.
Læringsstrategier
 lek, rollelek
 tilrettelegge for
 aktivisere bakgrunnskunnskap
læring, gruppe/individ  tankekart / begrepskart (bilder, symboler..)
 miljøfaktorer
 gjenfortelling
(møblering,
 knytte konkreter til begreper i formidlingen
innredning av
 praktisk relaterte oppgaver og aktiviteter
barnehagen, leker,
 lek med språk og skrift
materiell)
Forutsetninger for arbeidet med læringsstrategier:
Personalet som gode språklige modeller. Tilrettelegge for
meningsfulle opplevelser, skape tid og rom for bruk av språk
i hverdagsaktiviteter, i lek og i mer tilrettelagte situasjoner,
skape læringsmiljø i egen skoleforberedende gruppe

18

Grunnskolen
Småskoletrinnet, 1. - 4. trinn, ” Den første leseopplæringa”
Mål med lesing på småskoletrinnet i følge Kunnskapsløftet
Å kunne lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig er grunnleggende ferdigheter som oppøves i arbeid
innenfor alle fag. Det innøves arbeidsmåter og læringsstrategier som utvikler elevenes opplevelse,
forståelse, refleksjon og bevisstgjøring i muntlig og skriftlig arbeid med litterære tekster og
fagtekster. Opplæringen sikrer alle elevers deltakelse og utvikling.

Den første leseopplæringa
På 1.trinn vektlegges knekking av lesekoden. Nyere forskning viser at en raskere progresjon enn
én bokstav i uka gjør at elevene får mulighet til å komme raskere i gang med lesingen .
Derfor anbefales det at 1.klassene i Nes kommune skal ha første gjennomgang av alle små og store
bokstaver før jul (2 til 3 bokstaver per uke).
Å bli introdusert for alle bokstavene raskt, fører til at man vil møte på hver bokstav mange ganger i
løpet av et skoleår, og man kan jobbe mye med alle bokstavene over tid.
Raskere tilgangen til flere bokstaver gjør at elevene kan lese og skrive flere ord tidlig, og dermed
både bli mer motiverte og få mer lesetrening.
Lærerne vil kunne få oversikt over hvilket nivå elevene ligger på, og vil kunne differensiere
leseopplæringen etter elevenes nivå. Ikke minst vil man tydeligere få øye på hvem som sliter med
bokstavene, slik at disse elevene får hjelp allerede i første klasse.
Det er viktig å kartlegge elevenes bokstavkunnskap hyppig .
Dette er noen av suksesskriteriene for å lykkes med raskere bokstavprogresjon:
 Lærer kjenner forskningen og tankegangen bak anbefalingene om rask bokstavprogresjon.
 Ledelsen er positiv og støttende til gjennomføring.
 Fag- og timefordelingsplanen er ulik gjennom skoleåret. Det betyr at i perioden fram til alle
bokstavene er gjennomgått 1.gang, er det hovedfokus på det å bli skoleelev og på lesing og
regning. Senere i skoleåret sørger man for at timeantallet for de øvrige fagene blir riktig.
 Daglig fokus på språkleker.
 Etter at første runde med bokstavinnlæring er ferdig, gis elevene tilpasset opplæring
avhengig av hvor de befinner seg i leseprosessen. «Tidlig-innsats-midler» benyttes til å gi
undervisning til elever som trenger mer trening på å bli fonemisk bevisste. Dette kan med
fordel organiseres som stasjonsundervisning med veiledet lesing som en av aktivitetene.
Se vedlegg 11: Tips til deg som skal undervise i 1.klasse
På 2. trinn må lesing og skriving i større grad enn tidligere bli en naturlig del av alle timer, uansett
fag. Elevene skal videreutvikle og automatisere leseferdighetene. Dette året er det viktig med mye
lesetrening på tilpasset nivå. Utvikling av leseglede, leseforståelse og leseflyt vektlegges.
På dette trinnet bør elevene lære å forme og skrive bokstavene riktig.
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På 3. trinn vektlegges at elevene utvikler leseglede, leseforståelse og leseflyt. Leseferdighetene
automatiseres gjennom arbeidet med konsonantforbindelsene (lydpakker) og lengre ord.
Undervisningen på 4. trinn legger vekt på at elevene benytter ferdighetene i lesing/skriving til å
lære fra tekstene og til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Elevene utvikler seg fra å lære å lese til å
lese for å lære. De tilegner seg innholdet i varierte tekster.

ORD
DISSE ORDENE KAN EN LESE
DISSE ORDENE KAN EN HØRE
DISSE ORDENE KAN EN LEKE
DISSE ORDENE KAN EN LAGE
EN KAN BLI GLAD AV ORD
EN KAN BLI SINT AV ORD
EN KAN BLI ERTET AV ORD
EN KAN BLI TRØSTET AV ORD
EN LÆRER SEG Å FORSTÅ MED ORD
EN LÆRER SEG Å FORKLARE MED
ORD
OG ORDENE HJELPER OSS
TIL Å LEVE MED HVERANDRE
DE FORTELLER OM MEG
DE FORTELLER OM DEG
DE FORTELLER OM OSS MENNESKER
OG OM VÅR VERDEN
HER ER ORDENE MINE
DU FÅR DEM
NÅ ER DE DINE
Bent Erik Hedin

20

1. trinn
UTVIKLINGSOMRÅDER
Språklig bevissthet
 språkets innhold
 språkets form
 språkforståelse
 fonologisk bevissthet
Lesing
 ordavkoding
 lytte- og
leseforståelse

Skriving
 rettskrivning
 setningsbygning og
tekstutforming
 funksjonell skriving
 tekstskaping
 motivasjon og
interesse
Kommunikasjon
 verbal
 nonverbal

INNHOLD
 rim, regler, stavelser, rytme
 lek med språket / språkleker
 artikulasjon/uttale
 fonemsyntese, fonemanalyse
 bevisstgjøre på bokstav, ord, setning
 vitser, gåter
 identifisere første lyd/siste lyd
 fonem-/grafemforbindelse
 trekke sammen lyder til ord
 leseretning
 «lesefinger»
 sammenheng mellom skriftspråk og talespråk
 høytlesning, medlesning
 lekeskriving/ pseudoskriving
 skriveretning, blyantgrep
 bokstaver (form, symbol, lyd), små og store
 border, mønstre, former
 skrive navnet sitt, ord
 skrive postkort, huskelapp osv
 tekstskaping felles og individuelt






fortelle til bilder
rollelek, rollespill, framføringer
begrepsopplæring/begrepsstimulering, utvide
ordforrådet
samtale barn/barn, voksen/barn
fortelle/gjenfortelle, samtaler om innhold fra
høytlesning
lytte og gi respons til andre, samtaler, dialog







aktivere forkunnskaper / førforståelse
tankekart med bilder, symboler, tegninger
gjenfortelling
venndiagram med bilder, tegninger, symboler
begrepskart




Læringsstrategier
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2. trinn
UTVIKLINGSOMRÅDER
Språklig bevissthet
 språkets innhold
 språkets form
 språkforståelse
 fonologisk bevissthet

INNHOLD
 rim, regler, vitser, gåter
 stavelser, stavelsesdeling
 lek med språket/språkleker
 tekstforståelse (vite hva tekst, setning og ord er)
 ordbygging (morfologi)
 fonemanalyse, fonemsyntese
 lydsubtraksjon, posisjonsanalyse

Lesing
 ordavkoding
 leseflyt
 lytte- og
leseforståelse
 leseinteresse










enkle og komplekse grafemer/lydpakker
fonem-/grafemforbindelse
vokaler og konsonanter
diftonger
ikke lydrette, høyfrekvente ord, f.eks. jeg, meg osv.
lese enkle ord og setninger
lese tilpassede tekster
høytlesning

Skriving
 rettskrivning
 setningsbygning og
tekstutforming
 funksjonell skriving
 tekstskaping
 motivasjon og
interesse
Kommunikasjon
 verbal
 nonverbal







skrive ord/korte setninger med bildestøtte
skriveretning, ordmellomrom, blyantgrep, forme
bokstaver
lydrette en – og tostavelsesord
enkle setninger
skrive postkort, huskelapper, beskjeder osv







utvide ordforrådet
fortelle til bilder, fortelle om egne opplevelser, tanker
rollelek, rollespill, framføringer, drama
samtale barn/barn, voksen/barn
lytte og gi respons til andre, f.eks. i samtaler/dialog

Læringsstrategier









aktivere forkunnskaper/førforståelse
tankekart med ord/begrep, tegninger, bilder
begrepskart
gjenfortelling
venndiagram
nøkkelord
strategier for avkoding og staving
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3. – 4. trinn
UTVIKLINGSOMRÅDER
Språklig bevissthet
 språkets innhold
 språkets form
 språkforståelse
 fonologisk bevissthet
Lesing
 ordavkoding
 leseflyt
 lytte- og
leseforståelse
 leseinteresse

INNHOLD
 stavelser, stavelsesdeling, morfemer, sammensatte
ord, endelser, ordfamilier
 utvikle begrepsforståelse (ord– og setningskunnskap)
 enkle og komplekse grafemer/lydpakker, diftonger
 fonemaddisjon, fonemsubtraksjon, fonembytte











automatisere høyfrekvente ord
lese ord med enkel konsonantforbindelse
lese ord med komplisert konsonantforbindelse
avkode nonsensord
lese ord som ikke er lydrett stavet
leser setninger med flyt, sikkerhet og forståelse
lese med innlevelse/intonasjon/ulike lesemåter
- lese mellom linjene, trekke slutninger
- oppfatter ”rød tråd” i et hendelsesforløp
- søke fakta i ulike kilder
- lese kritisk og reflekterende
- overvåke egen lesing
lese tilpassede tekster
høytlesning, felleslesning, stillelesning

Skriving
 rettskrivning
 setningsbygning og
tekstutforming
 funksjonell skriving
 tekstskaping
 motivasjon og
interesse







språklig formulering
- skiller små og store bokstaver
- ord, setninger, rettskrivning, tegnsetting
funksjonell håndskrift
skrive lydstridige ord
skrive tekst med struktur
- begynnelse, handling, slutt
- rød tråd, overskrifter og avslutning
bruke tekstbindere og setningskobling
skrive tekster med nyanserende adjektiv
språklige virkemidler

Kommunikasjon
 verbal
 nonverbal









utvide ordforrådet
fortelle til bilder
fortelle om egne opplevelser og erfaringer
beskrive tanker og følelser
rollelek, rollespill, framføringer, drama
samtale barn/barn, voksen/barn
lytte og gi respons til andre, f.eks. i samtaler/dialog
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Læringsstrategier












VØL-skjema / læringsskjema: aktivere forkunnskaper
tankekart med ord/begrep
begrepskart
gjenfortelling
venndiagram
tegne hendelseskart over innholdet i en tekst
stikkordslister, nøkkelord
knyttneveregelen
strategier for avkoding og staving
refleksjon over egen læring

Mellomtrinnet, 5.- 7. trinn, ” Den andre leseopplæringa”
Mål med lesing på mellomtrinnet i følge Kunnskapsløftet
Lesekompetansen hjelper elevene til å tilegne seg kunnskap og innsikt i de ulike fagene. Elevene
utvikler varierte lese- og læringsstrategier. De henter informasjon fra teksten de leser,
trekker slutninger, reflekterer og samtaler om innholdet. Skolen stimulerer til leselyst og
opplevelse.
Den andre leseopplæringa legger vekt på:
Det å lese, tenke, samtale og skrive danner en naturlig helhet. Dette helhetlige perspektivet skal på
mellomtrinnet bidra til å styrke elevenes leseforståelse og læring. Det skal bidra til å utvikle deres
evne til refleksjon, tolkning og vurdering av fag- og skjønnlitterære tekster i bok og i ulike media.
Bruk av digitale verktøy er en viktig del av leseopplæringa.

Gode lesere:







utnytter bakgrunnskunnskap
er aktive mens de leser
bearbeider og organiserer stoffet
skriver i tilknytning til lesing
snakker om og diskuterer hva de leser
leser mye på eget initiativ

I motsetning til de gode leserne har vi de som:







går rett på lesingen uten å hente fram bakgrunnskunnskapen
leser på en passiv måte
leser uten å bearbeide og organisere stoffet
ikke skriver i tilknytning til lesing
ikke snakker med andre om det de leser
ikke leser noe særlig utenom det som er pålagt
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5. – 7. trinn
UTVIKLINGSOMRÅDER INNHOLD
Språklig bevissthet
 språkets innhold
 videreutvikle forståelse for ord og begreper
 språkets form
 enkle og komplekse grafemer/lydpakker, diftonger
 språkforståelse
 fortsatt arbeid med språklige detaljer
- stavelser, stavelsesdeling, morfemer, sammensatte
ord, endelser, ordfamilier
Lesing
 ordavkoding
 leseflyt
 lytte- og
leseforståelse
 motivasjon












Skriving
 rettskrivning og
tegnsetting
 setningsbygning og
tekstutforming
 funksjonell skriving
 tekstskaping
 motivasjon og
interesse
 kommunikasjon












bli bevisst egen lesing
velge lesestoff tilpasset egne ferdigheter
forstå både det eksplisitte og det implisitte innholdet
(lese ”mellom linjene”)
lese kritisk og reflekterende
skumlese, letelese, oversiktslese, nærlese/detaljlese
tolke og forstå tekster:
- med matematisk innhold
- finne fakta i fagtekster
- innhold i visuell kommunikasjon
repetert lesing/automatisert ordavkoding
ulike sjangre/ulike måter å ”angripe” tekster
hensiktsmessige lesestrategier
gjenkjenne strukturelle virkemidler i tekst
funksjonell skrift, tastaturmestring
rettskriving med fokus på
- tegnsetting
- grammatikk
- sammensatte ord
- forenklinger
- ortografi
ordklasser med fokus på bøyninger i tid, form og tall
ulike fortellinger: ”egentlig fortelling”,
forløpsfortelling, refererende fortelling
tekstorganisering: tekstbindere/bruk av bindeord,
setningskobling, referanse, bruk av strukturelle
virkemidler
innhold, utdyping, tekstoppbygging, avsnitt
tematisk organisering: tekstflyt, informasjonsstruktur
mottakerbevissthet/kommunikasjon/språkbruk/stil
ikke-språklig koding (layout, bilde, grafer osv.)
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Kommunikasjon
 verbal
 nonverbal










utvide ordforrådet
fortelle til bilder
samtale barn/barn, voksen/barn
rollespill, drama, foredrag, framføringer
stemmebruk, prosodi
grunngi egne meninger, drøfte
holdninger
vurdering, ”kritikk”

Læringsstrategier



VØL-skjema/læringsskjema: aktivere forkunnskaper
(bakgrunnskunnskaper)
tankekart begrepskart
gjenfortelling
venndiagram
stikkordslister, nøkkelord
BISON
kolonnenotat
tekst- og tankespørsmål
knyttneveregelen
overvåkningsstrategier
refleksjon over egen læring
tegne hendelseskart over innholdet i en tekst
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Ungdomstrinnet, 8.- 10. trinn, ”Den tredje leseopplæringa”
Mål med lesing på ungdomstrinnet i følge Kunnskapsløftet
Lese for å tilegne seg kunnskap og innsikt i fagene. Lese for å oppleve, reflektere, tolke og vurdere
tekster i flere sjangere, fag- og skjønnlitteratur.
Den tredje leseopplæringa legger vekt på å lese, tenke, samtale og skrive i en naturlig helhet.
Leseopplæring er ikke bare begynneropplæring. Direkte undervisning i hvordan en tekst eller et
tekstavsnitt kan angripes, hvilke lesestrategier som egner seg for ulike typer tekster, hvordan man
kan lese mellom linjene og gå bakom den informasjonen man finner eksplisitt osv., er viktig for å
utvikle elevenes lesekompetanse.
Elevene lærer på ulike måter. Forskjellige strategier og fleksible arbeidsmåter fra barnetrinnet
utvikles videre til ungdomstrinnets nivå. Nye strategier innføres ved gjentatt modellering og
utprøving. Dersom kartlegging viser at eleven ikke har nådd forventet lesekompetanse på
ungdomsskoletrinnet, må man iverksette tiltak med utgangspunkt i elevens mestringsnivå. Se f.eks.
planer for lesing på barneskoletrinnet, samt vedlegg 7 (Kritisk utvikling av avkodingsferdigheter).
Leselyst og mestring henger nært sammen. Gjennom motivasjon og ulike tiltak som f.eks.
leseprosjekter og lesekurs som favner alle elevene i klassen, kan man påvirke elevenes lesevaner
og leselyst.
Det helhetlige perspektivet bidrar til å styrke elevenes leseforståelse og læring. Det bidrar også til å
utvikle deres evne til refleksjon, tolkning og vurdering av fag- og skjønnlitterære tekster i ulike
media. Lesing blir først effektivt når elevene vet hvordan de kan lese og bearbeide stoffet.
Læreplanen stiller store krav til elevenes ferdigheter i lesing og skriving, samt evne til refleksjon
og metakognisjon. Fagmålene er omfattende, og det forventes at elevene på ungdomstrinnet skal
være modne lesere. Dette forutsetter at de har kommet seg over i et høyere lesestadium. Et spekter
av tilnærmingsmåter gir rike leseopplevelser, skaper rom for refleksjon og utvikler elevenes
litterære kompetanse. Sjangerkunnskap videreutvikles og nye begreper tas i bruk.
Elevvurdering som underveisvurdering har en sentral plass i leseopplæringa. Faglige og relevante
tilbakemeldinger fra lærere og medelever er viktig for elevenes leseutvikling.

En god leser
”En god leser er ikke nødvendigvis en feilfri leser.
Men en god leser oppdager når det er noe han eller
hun ikke forstår. En god leser stopper opp og prøver
å finne ut av det som han eller hun ikke forstod. En
god leser leser relativt ofte og øker derfor gradvis
lesehastigheten sin. Da blir det enda lettere å lese.
Gode lesere har en betydelig fordel. De leser effektivt
og kan lett finne fram til opplysninger de trenger.
Skolearbeidet føles lettere, og de har større glede av
å lese.”
(Signatur 3, 2008)
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Ungdomstrinnet, 8. – 10. trinn

UTVIKLINGSOMRÅDER
Språklig bevissthet
 språkets innhold
 språkets form
 språkforståelse

Lesing
 ordavkoding
 leseflyt
 lytte- og
leseforståelse
 motivasjon

Skriving
 tekstskaping
 rettskrivning og
tegnsetting
 setningsbygning og
tekstutforming
 funksjonell skriving
 motivasjon og
interesse
 kommunikasjon
Kommunikasjon
 verbal
 nonverbal

Læringsstrategier

INNHOLD




videreutvikle forståelse for ord og begreper
enkle og komplekse grafemer/lydpakker, diftonger
fortsatt arbeid med språklige detaljer
- stavelser, stavelsesdeling, morfemer, sammensatte
ord, endelser, ordfamilier


















automatiserte ordavkodingsferdigheter
ortografisk lesing
høytlesning og litteraturformidling
lese skjønnlitterære tekster i ulike sjangre
lese nordiske språk
reflektere over innhold i tekster
finne konkret /relevant informasjon i tekster
kunne tolke og trekke slutninger
finne og tolke informasjon i tabeller, diagrammer osv.
funksjonell skrift, tastaturmestring
presist, variert og nyansert ordforråd i ulike tekster
ortografisk skriving
tekster i ulike sjangre
multimodale tekster
språklige virkemidler: ironi, humor osv
variert ordforråd, presise beskrivelser









utvide ordforrådet
utforskende samtaler om litteratur, film, teater
foredrag og presentasjoner
lede og referere møter og diskusjoner
vurdere egne og andres framføringer
argumentasjon, drøftinger
VØL-skjema/læringsskjema: aktivere forkunnskaper
(bakgrunnskunnskaper)
tankekart
begrepskart
gjenfortelling
venndiagram
stikkordslister, nøkkelord
BISON
kolonnenotat - argumentasjonsnotat
tekst- og tankespørsmål
knyttneveregelen
tegne hendelseskart over innholdet i en tekst
overvåkningsstrategier, lesestrategier
refleksjon over egen læring, logg
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Lesebestillinger (tidligere: leselekser)
Lærere bør gi spesifikke leseoppdrag til elevene. I stedet for å snakke om leselekser, kan det være
hensiktsmessig å snakke om lesebestillinger. Lærerne må være spesifikke i leseoppdragene de gir
til elevene og unngå å gi rituelle og mekaniske lekser av typen les s. x-x i læreboka og gå på
svarjakt, som ofte har en rett/galt dimensjon. Leselekser av denne typen åpner ikke i stor nok grad
for kritisk lesing, tolking, refleksjon og vurdering av tekstens form og innhold.
En lesebestilling innebærer mer aktive elever og gir elevene ulike lesererfaringer. Dette kan i neste
omgang øke mulighetene til en selvinitiert, intuitiv leseadferd .
Lesebestillinger kan gis på den måten at de inviterer leseren til å trene på alt fra leseflyt og
avkoding til å gå i dialog med teksten følelsesmessig og intellektuelt.
( LITTERATUR: Kverndokken, K. (2012): 101 måter å lese leseleksa på. – om lesing, lesebestillinger
og tekstvalg. Bergen: Fagbokforlaget/LNU)
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Ordforklaringer:
Avkoding: gjør leseren i stand til å gjenkjenne og uttale ordet, og få adgang til dets mening
(identifisere skrevne ord)
Artikulasjon: uttale, har med motoriske bevegelser i taleapparatet
Eksplisitt: klar, tydelig
Enkle grafemer: en bokstav som refererer til en språklyd
Fonem: språklyd, den minste enheten i språket som skiller en mening fra en annen
Fonemaddisjon: legge til en lyd og høre hva det nye ordet blir (f.eks. s + kål, blir skål)
Fonemanalyse: dele opp ord i språklyder (f.eks. bil blir b-i-l)
Fonembytte: høre hvilket ord det blir hvis en språklyd byttes ut med en annen (hvis o i sol byttes
ut med i, blir ordet sil)
Fonemsubtraksjon: ta bort en språklyd og høre hva som blir igjen (f.eks. leke - l blir eke)
Fonemsyntese: trekke sammen (lyderer) språklyder til ord (f.eks. m-u-s blir mus)
Fonologi: læren om språklydene og hvilken funksjon disse har i språket
Fonologisk bevissthet: kunne dele opp ord artikulatorisk og lydmessig (finne hvert fonem i ordet)
Grafem: refererer til en eller flere bokstaver som korresponderer med en språklyd (fonemgrafemforbindelse)
Høyfrekvente ord: vanlige, ofte brukte småord i tekster
Implisitt: indirekte, ”mellom linjene”
Intonasjon: setningsmelodi
Komplekse grafemer: flere bokstaver som sammen danner en språklyd, f.eks. kj, skj, ng, samt
diftongene
Lydpakker: konsonantforbindelser
Lydstridige ord: ord som ikke er lydrette
Lydsubtraksjon: se fonemsubtraksjon
Morfem: språkets minste enhet med mening (et ord med mening).
Morfologi: læren om hvordan ord er bygd opp og om hvordan ord bøyes
Nonsensord: ord uten mening, tøyseord
Ordavkodingsferdigheter: evne til å gjenkjenne et ord hurtig og sikkert (automatisert avkoding),
sentralt for god leseflyt og leseforståelse
Ordfamiler: ord som har en felles ortografisk struktur (f.eks mat og fat)
Ortografisk lesing: gjenkjenner hele ordet på grunnlag av bokstavsekvensen (høyeste nivå i
leseutviklingen)
Ortografisk skriving: rettskriving, kjenner fonemene som hører til grafemene
Prosodi: f.eks. språkets rytme, pauser, tonelag
Pseudoskriving: kjennetegnes av uforståelige skriblerier eller lekeskriving
Resiliens: evnen til å håndtere stress og katastrofer, og at et barn viser seg motstandsdyktig overfor
psykiske problemer. Mennesker som har god resiliens klarer å håndtere kriser og påkjenninger på
en positiv måte.
Setningskobling/setningsbinding/tekstbinding: ord som viser til/refererer til tidligere ord i
setningen/teksten og som gjør at setningene/teksten danner sammenhengende mening.
Eks.1: Det var en gang en konge. Han hadde tre sønner.
Eks.2: Det var en gang en konge, og han hadde tre sønner. Men de var late og udugelige.
Stavelse: naturlig enhet i ord, både når vi lytter og når vi sier ordene, et uttrykk for ordenes form
Syntaks: læren om hvordan ord settes sammen til meningsfulle og grammatisk riktige fraser og
setninger som formidler mening (form og oppbygging av språket f.eks. regler for
setningskonstruksjon, ordstilling og rekkefølgen av ord i setninger)
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Vedlegg 1

Språk -og lesehuset

Grunnmuren i huset må også bygges på mål og innhold i Rammeplanen for barnehagen .
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Vedlegg 2
Strategiutvikling, språk og lesing

Fonologisk bevissthet og
fonologiske strategier

1. Språklyder, rytme og
talespråklig analyse
2. Delvis syntese av
språklyder med støtte i
mening og bilder ved siden
av teksten.
3. Kontrollert syntese av
språklyder
4. Kontrollert syntese av
stavelser
5. Fonografemisk lydering –
leser hele skrivemåten
6. Utvider lyd- grafemkunnskap og oppdager
sammensatte grafemer
og bokstavkombinasjoner
som forekommer ofte
(statistikk)

Ortografiske, morfologiske
og syntaktiske strategier

1. Finner ikke-lydrette deler i
ord – og kan lese både
skrivemåte og snakkemåte
2. Sammenligner ord og
finner ord som ligner på
noen områder(analoger)
3. Gjenkjenner morfemer
eller meningsdeler i ord ut
fra ordets ortografi.
4. Gjenkjenner grammatiske
elementer i ord
5. Oppdager og husker mer
formelt riktige stavemåter
i morfemord, regelord og
huskeord.
6. Har overblikk over
setningsledd og større
tekststrukturer

I følge leseutviklingsteorien foregår dette slik at de fonologiske strategiene danner
grunnlaget for ortografiske og morfologiske strategier, samtidig som dette også er
parallelle prosesser, i takt med økende utfordringer i elevenes tekster. Fonologiske
strategier trenger derfor å holdes ved like og stadig brukes, selv om de fleste ordene
etter hvert avkodes ortografisk og automatisk.
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Vedlegg 3. Eksempler til bruk i forbindelse med Språkverksted/ Språkgrupper
A. Ordmester

Språkverksted/ Språkgrupper
Metode
Ett nytt ord pr. dag: 10 steg for å bli en Ordmester
• Dagens nye ord er …..
• Har du hørt …. før?
• Hva vet du om…..?
• Hvordan lærer vi nye ord? (Tankekartet presenteres).
• Hvilke lyder er det i ordet?
• Mening (fyller inn semantisk informasjon i kartet).
• Utvidelse av barnets kunnskap med en rekke praktiske
aktiviteter.
B. Tankekart

Språkverksted/ Språkgrupper
Hvordan lærer vi nye ord?
 Tenk på hva det betyr
 Tenk på hva du forbinder med det
 Tenk på hvordan det høres ut
 Det begynner med..
 Det rimer på…..
 Det har ….stavelse
Kjører på jordet

Traktor

Fire hjul

Blå,
Grønn,
rød
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Vedlegg 4. Eksempler til bruk i forbindelse med Språkverksted/ Språkgrupper
C. Tankekart.

Språkverksted/ Språkgrupper
Bruk tankekart som et utgangspunkt for å…..
 reflektere….
 fantasere….
 fabulere…..
 diskutere….
 problematisere….
 formulere……

D. Arbeid med begreper / ord.

Språkverksted/ Språkgrupper
Innhold, form og bruk
Omfang: 30 minutter pr. økt, 3-5 økter pr. uke i 6-8 uker.
• Fase 1: Ordets betydning
Ordet blir presentert på en ORDPLAKAT (for yngre) og/eller uthevet i en TEKST (for
eldre)
Hva vet du om ordet? Hva kan det bety i denne sammenhengen? Hva kan det bety i
denne setningen?
• Fase 2: Ordets form
Sammensatte ord, grunnformen, morfemer, stavelser, lyder, vokaler og konsonanter
• Fase 3: Bruk av ordet
Hva står i det i leksikon/ordboka /på Internett? Hvordan kan ordet forklares?
Synonymer, antonymer,
Bruk av ordet muntlig og skriftlig, lage setninger.
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Vedlegg 5
10 skritt for å bli en "Ordmester"

10 skritt for å bli en "Ordmester" kan benyttes i tilknytning til Språkverkstedet/ Språkgruppene.
Dette har som målsetting å utvide barns ord- og begrepsforråd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagens ord er skog. Pedagogen leser ordet for barnet / eleven
Har du hørt ordet før?
Vet du noe om ordet (skog)?
Hvordan kan vi lære nye ord / mer om ord?
Hvilke lyder er det i ordet (s-k-o-g)?
Hva tror du skog kan bety, eller hva menes med skog?
Lære mer om skog; utvide barnets / elevens ordkunnskap gjennom
praktiske aktiviteter der ordet (skog) blir brukt mange ganger, og satt i
sammenheng med nøkkelvokabular. Benytte arbeidsark og / eller
tankekart. Få tak i barnets / elevens bakgrunnskunnskaper og knytte til ny
semantisk kunnskap. Pedagogen gir tips / stikkord og setter barnet /
eleven på sporet. Når barnets / elevens innspill / svar er adekvate, skrives
dette på arbeidsarket eller i tankekartet
8. Sette sammen; barnet / eleven og pedagogen tar hver sin tur med å
definere ordet ved å bruke ett fonologisk og ett semantisk kjennetegn hver
9. Velg en lek eller et spill der ordet (skog) brukes
10.Skriv ordet i ”Ordbanken” og ordet defineres med minst to semantiske og
ett fonologisk kjennetegn

10 skritt for å bli en ORDMESTER er oversatt av Fanny Platou v/Bredtvet kompetansesenter fra
Parson, Law & Gascoigne ”Ten steps becoming a word wizard” (2005).
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Vedlegg 6
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Vedlegg 7.
KRITISK UTVIKLING AV AVKODINGSFERDIGHETER

LOGOGRAFISK AVKODING

KRITISKE SPRÅKPROSESSER:

Leser ord ved hjelp av ordets ”utseende” – form, Interesse for sammenheng mellom tale og skrift,
og lek med ordenes lengde, rytme og lyder.
lengde eller bokstavrekker.
Oppdager rim og enkeltlyder, foran og i ord.
Tidlig skriving av enkle lydrette ord og
oppdagelse av det alfabetiske prinsipp og enkel
fonologisk analyse av ord.

DELVIS FONOLOGISK OG
KOMPENSATORISK AVKODING

Skriving og lesing av stadig nye og gradvis litt
vanskeligere ord utvikler elevenes ferdigheter i
å analysere ord og koble bokstaver og lyder
Leser ord ved hjelp av bokstavenes lyder på et
sammen – sekvensiell artikulatorisk og
enkelt nivå, kombinert med logografiske og
fonologisk analyse av ord styrker
andre kompensatoriske strategier som bilder og
lydsammentrekningene/synteser. De enkelte
innholdet i det temaet man leser om. Ordforråd
språklydene leses mer og mer i sammenheng
og forkunnskaper kan støtte opp under
med hverandre og kobles raskere og raskere til
avkodingen, når teksten gir god mening – eleven
ordets helhet og mening. ”Gjetting” eller bruk
leser langsomt og er enda usikker på både
av kompensatoriske strategier avtar gradvis.
avkodingen og staving av ord.

FULLSTENDIG OG KONTROLLERT
FONOLOGISK AVKODING
Kontrollert avkoding ved hjelp av analyse
syntesedanning av fonemer eller stavelser.
Automatisering av innlærte ferdigheter
kombinert med stadig nye oppdagelser og
utvidelse av ordkunnskap – eleven leser
langsomt, med følger med på egen lesing og
utvikler samtidig gode staveferdigheter.

ORTOGRAFISK AVKODING
Umiddelbar og rask gjenkjenning av ord, basert
på nøyaktig kjennskap til vanlige og spesielle
ordstrukturer. Lesetempoet øker raskt, men nye
eller vanskelige ord leses fortsatt fonologisk - –
eleven er en rask og sikker leser med gode
staveferdigheter.

Fonografemiske strategier
Oppdagelse av komplekse (skr-), sammensatte
(skj-) og irregulære bokstavkombinasjoner (gi)
og stadig automatisering av
avkodingsferdighetene.
Analoge strategier
Sammenligning og gruppering av lydrette og
ikke-lydrette ord og utvikler stadig mer
”statistisk” kunnskap om ordstrukturer.

Stadig ny utforskning av ikke-lydrette ord
kombineres med kunnskap om sammensatte ord
og meningsbærende elementer i ord.
Morfologiske strategier: gjenkjennelse av
oppdelte ord, forstavelse og endelser.
Syntaktiske strategier består i å lese ordene i
sammenheng med hverandre innenfor en setning
eller et avsnitt.
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Vedlegg 8
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Vedlegg. 9
Suksessfaktorer for ”Den gode språkopplæringen i barnehagen”
Suksessfaktorer

Hva skal til for at dette er oppfylt?

Ledelsen
Målet om god språk –og
 følge felles rutiner for kartlegging (på nivå 1) og registrering av resultater som alle
leseopplæring for alle må
ansatte skal følge opp

følge rutiner for kartlegging på nivå 2, for barn på eller under kritisk grense
være forankret i hele

avsetter tid til videreutvikling av språk- og lesekompetanse i barnehagens fellestid og
barnehagens personalet
sørger for spredning av kunnskap fra prosjektet SLL i Nes kommune (bruker heftene
som er utgitt av Bredtvet kompetansesenter)

Personalet rolle





være bevisst på bruk av eget språk sammen med barna
se og støtte barnas tidlige skriftspråkutvikling
gi barna flest mulig førstehåndserfaringer. Barn må se, høre, røre og gjøre!

Personalet kjenner
stadiene i språk- og
leseutviklingen og legger
opp planer og arbeid i
tråd med dette
Personalet har god
oversikt over barnas
utvikling
Personalet benytter
variert metodikk
tilpasset barnas
utviklingsnivå



personalet vet hvordan en normal utvikling foregår og kan identifisere ”avvik”/ ekstra
behov gjennom kartlegging.
personalet kjenner til hvilke metoder som bør/kan brukes for å få progresjon for barnet
il enste utviklingsnivå.
Personalet er bevisst de 3 fasene i språkutviklingen.







alle ansatte gjennomfører kartlegging som er avtalt
alle pedagogene registrerer kartleggingsresultatene på den måten som er avtalt for
barnehagen.





god samtale
rim, regler, dikt og sang
fortelling og høytlesing – les høyt for alle barn hver dag. Bruk gjenstander som visuell
støtte. Les gode bøker tilpasset de ulike alders- og utviklingstrinn. Bibliotek i
barnehagen med aktuelle og tilpassede bøker og lydbøker.
felles oppmerksomhet er grunnleggende for samspill og kommunikasjon.
lek er et godt utgangspunkt for samtaler og den representerer en betydelig utvidelse av
barnas erfaringsbakgrunn.
utforskning av skriftspråket. Tekstforståelse og tekstskaping.
benytter pedagogisk programvare for pc og digitale tavler
la tankekart henge på veggene i barnehagen, som visuell støtte og dokumentasjon.
bruker heftene som er utgitt av Bredtvet kompetansesenter ifb med SLL








Personalet involverer
foreldrene i barnas
språk- og leseutvikling




personalet informerer i foreldresamtaler om barnets utvikling: Framgang fra sist ståsted - og hva man skal øve på for å bli bedre.
barnehagen kan spille en positiv rolle ifm informasjon, diskusjon, rådgivning og
veiledning om hvordan foreldrene kan støtte sine barn i utviklingen.
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Vedlegg. 10 Suksessfaktorer for ”Den gode leseopplæringen”
Suksessfaktorer

Hva skal til for at dette er oppfylt?

Ledelsen
Målet om god
 sørger for felles rutiner for kartlegging (på nivå 1) og registrering av resultater som alle
leseopplæring for alle må
lærere skal følge opp
 sørger for at det er rutiner for kartlegging på nivå 2, for elever på eller under kritisk
være forankret hos
grense
skolens ledelse.
 har god oversikt over klassenes leseresultater




Lærerne praktiserer
klar og tydelig
klasseledelse







Lærerne kjenner
stadiene i
leseutviklingsprosessen
og legger opp
undervisningen i tråd
med dette
Læreren har god
oversikt over elevenes
leseutvikling
Læreren benytter
varierte
undervisningsmetoder
tilpasset elevenes
faglige nivå

Lærerne involverer de
foresatte i elevenes
leseutvikling

har rutiner for oppfølging av resultater med alle kontaktlærere (eks. trinnsamtaler
2g/år- planlegger tiltak for oppfølging av elever under ”kritisk grense”)
bruker kunnskap om elevenes leseresultater ved ressursfordeling (timeplanlegging,
materiell, periodelesing mv)

avsetter tid til videreutvikling av leseundervisning i skolens fellestid og sørger for
spredning av kunnskap fra prosjektet SLL i Nes kommune (bruker heftene som er utgitt
av Bredtvet kompetansesenter)
møter forberedt til timen og har alt nødvendige materiell og utstyr på plass.
informerer elevene om målet for timen
læreren har sammen med elevene utviklet klare regler og rutiner som de skal følge
det er investert tid på å drille regler og rutiner slik at elevene vet hva som forventes av
dem.



avslutter timen med oppsummering/vurdering i fht målet
læreren vet hvordan en normal leseutvikling foregår og kan identifisere avvik gjennom
tester
læreren kjenner til hvilke metoder som bør/kan brukes for å få eleven til å ”klatre i
lesetrappa”
lærene er bevisst på både den 1. og den 2. leseopplæringen.





alle lærere gjennomfører kartlegging som er avtalt
alle lærere registrerer kartleggingsresultatene på den måten som er avtalt for skolen
alle lærere sørger for at elever på eller under kritisk grense blir kartlagt på nivå 2




er bevisst på å drive systematisk leseopplæring i alle fag (alle lærere er leselærere)
intensive lesekurs for elever som ikke er på aldersadekvat lesenivå/elever som har
”sporet av” i sin leseutviklingsprosess.
veiledet lesing (i mestringsgrupper) kombinert med stasjonsundervisning og/eller
arbeidsplaner/arbeidsprogram
har satt seg godt inn i lærerveiledningen til det norskverket som skolen benytter.
det er et utvalg av litteratur tilpasset årstrinnet i klasserommet.
varierte læremidler er lett tilgjengelig
benytter læringsbrett, pedagogisk programvare for pc og digitale tavler
lesetekniske begreper som er gjennomgått er slått opp på veggene i klasserommet
det er oppslag om læringsstrategier i klasserommet.
bruker heftene som er utgitt av Bredtvet kompetansesenter ifb med SLL
læreren sørger for at elevene læres opp til å overvåke sin egen lesing.
læreren gir tilbakemelding om utbyttet av det eleven gjør for å bli en bedre leser.
læreren gir konkrete råd for videre arbeid.
læreren sørger for at det er vanlig praksis at elevene har daglig lesebestillinger hjemme
med tilpassede tekster(90-95% av tekstene er kjente ord).
 læreren informerer i utviklingssamtaler om elevens leseutvikling: Framgang fra sist
- ståsted - og hva man skal øve på for å bli bedre.
 læreren informerer (muntlig og skriftlig/”bruksanvisning”) de foresatte om hvordan
de kan støtte og hjelpe sine barn med lesing og skriving.



















de foresatte forpliktes for eksempel ved å underskrive på leselogg, lesekampanjer,
arbeidsplaner el.

Bente Støverud, 2011
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Vedlegg 11.
Fagstoff om leseopplæring

Bokstaver 8:10
I denne filmen forteller Kjersti Lundetræ hvorfor det kan være lurt med en raskere progresjon i
bokstavinnlæringen på 1.trinn
http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=105108&categoryID=19343
Syntetisk metode(phonics/ bottom up) 7:37
http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=110598&categoryID=20131
Analytisk metode (whole language/ top down) 5:24
http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=110596&categoryID=20131
Balansert leseundervisning 4:51
http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=110593&categoryID=20131
En 1.klasselærer forteller om sine erfaringer med rask bokstavprogresjon
http://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/slik-jobbet-lareren-med-raskbokstavprogresjon-article109252-12719.html
Organisering og noen undervisningstips
Hvordan jobbe med rask bokstavprogresjon?
http://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/hvordan-jobbe-med-rask-bokstavprogresjonarticle109326-12719.html

Hva er stasjonsundervisning? 18:26
http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=101514&categoryID=18580
Hvordan bruke stasjonsundervisning? 15:00
http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=101518&categoryID=18581
Undring om bokstaver 7:15
https://vimeo.com/109119061
Språkleker av Jørgen Frost
http://www.nb.no/nbsok/nb/5f06c28f2df816b1d538ed233e56631a?lang=no#55
eller:
http://smartped.no/abc/sprakleker.html
Flere gode tips finner du her:

http://sprakloyper.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/Brosjyre_pakkeinnhold_web.pdf
http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=18124

2017 - Bente Støverud - leseveileder
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Vedlegg 12.

Til foreldre/foresatte med barn i barnehage i Nes

Informasjon om begrepsopplæring
og kartlegging i barnehagene
Barnehager i Nes har i perioden 2010 – 2012 gjennomført kompetanseheving innenfor områdene
språkutvikling, systematisk begrepsopplæring og kartlegging i samarbeid med Bredtvet
kompetansesenter.
Målet er god praksis når det gjelder språk – og begrepsopplæring, god kartleggingskompetanse og
god kompetanse på oppfølging av enkeltbarn/ barnegrupper.
Barn har ulike behov. Det er viktig at vi har godt samarbeid og god samhandling mellom hjem barnehage, og barnehage - skole med tanke på et helhetlig tilbud for det enkelte barn.
Begrepsopplæring innebærer arbeid med enkeltord knyttet til barnets alder/utvikling/modning med
for eksempel bruk av historier, eventyr, rim, regler, sang, samtale, opplevelser og begrepskart. For
utfyllende informasjon henvises det til barnehagens planer, årshjul for kartlegging i barnehagene, i
tillegg til SLL-plan (språk – lesing – læring) for Nes kommune.
For å dokumentere og sikre barnets/barnas utvikling vil det gjennomføres observasjoner/
kartlegginger av barnet/ barnegruppen. Det forusettes samtykke fra foreldre før kartlegging og
observasjon av enkeltbarn. Innholdet i observasjon/ kartlegging vil være fast tema på
foreldresamtalene for felles mål og videre arbeid.
I forbindelse med overgang fra barnehage til skole vises det til egen plan, med samtykkeskjema for
overføring av opplysninger. Dette blir tatt opp i den enkelte barnehage.

Med hilsen
v/ Styrer
xxx xxxxxx
Xxxxxxxx barnehage
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Vedlegg nr. 13

SAMTYKKE TIL OBSERVASJON OG KARTLEGGING AV BARN I BARNEHAGE

Barnets navn:
Barnets fødselsdato:

Jeg/ vi samtykker/ samtykker ikke til at barnehagen kan observere og kartlegge barnet
mitt/vårt i ________________ barnehage.
Dette for å kunne tilrettelegge og gi mitt/vårt barn det beste tilbudet i barnehagen.
Jeg /vi er inneforstått med konsekvensene det kan medføre for barnet dersom vi ikke
samtykker.

Dato:___________

Jeg/Vi samtykker: _______________

Jeg/ Vi samtykker ikke: _____________________

Underskrift:

Leveres til styrer i barnehagen.
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Vedlegg 14.
Intensive lesekurs
(etter modell av Vigdis Refsahl og Jørgen Frost v/ Bredtvet kompetansesenter)
Mål med lesekurs:
Elevene skal utvikle egne strategier som gjør dem i stand til å takle lesing på egenhånd. Strategiene
skal automatiseres.
Lesekurs bør gjennomføres fra 3. klasse og oppover. Starter vi med lesekurs på 3-4 trinn må vi
bruke lite tid til avlæring av feilstrategier. Dersom vi starter seinere blir denne jobben mye
vanskeligere.
Rammer for intensive lesekurs:
1. 4 – 5 ganger pr. uke
2. Arbeidsøkt 90. min
3. Varighet 8- 10 uker
4. Maks 4 elever med tilnærmet lignende pedagogisk behov
5. Kvalifisert lærer
6. Samordning med annen leseopplæring
7. Tilpasninger i andre timer
8. Evaluering av utbytte
Prinsipper ved lesekursene:
Strategiene må elevene lære av lærerne gjennom modellering og øving. Lærer leser
a. Lærer – elev leser sammen (kor)
b. Samtale med ordforklaringer
c. Lærer støtter eleven i lesing
d. Eleven mestrer alene
Lærerens oppgave er å finne enkle nok tekster med enkelt nok innhold
Fordyping og kreativitet kommer i andre rekke.

Lesekurs må følges opp av alle lærere i alle timer.
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Vedlegg 15.
Informasjon om intensive lesekurs

Til …………………………

Informasjon til foresatte om lesekurs!
På bakgrunn av resultater på kartleggingsprøver, ser vi at flere elever trenger å øve ekstra på å
lese. Lesekurset er ment som ekstra trening for de som trenger å bli tryggere på lesing.
Kurset er lagt opp som intensiv opplæring i en tidsavgrenset periode. Vi vil jobbe i læringsøkter på
90 minutter tre ganger i uka. Her vil ditt/deres barn være på gruppe sammen med andre barn fra
samme trinn.
Vi starter (dato)___________, og kurset varer i seks uker.
Lesekursene vil i stor grad legges parallelt med norskfaget, men andre fag kan også bli berørt i
kursperioden. Vi vil også kunne legge inn fagtekster fra andre fag, for eksempel naturfag, RLE o.a.

Lesekurslærer er ________________________.
Hver læringsøkt starter med en kort tekst. Vi leser sammen og snakker om innholdet. I neste fase
arbeider vi mer detaljert med oppgaver; språklyder, vokaler, stavelser og setningsstrukturer. Målet
er å bli mer sikker i lesing og få bedre strategier for å lese. Til slutt leser elevene teksten selv.
På kurset får elevene egne lesekurshefter som de tar med seg hjem. Lekse blir å lese teksten for
foreldrene et par ganger. Det er viktig at dere som foreldre hører på lesinga og oppmuntrer barna.

Vennlig hilsen
Kontaktlærer
___________________________

Dato ___________

Bekreftelse på deltakelse på lesekurs/ underskrift fra foresatte
………………………………
Foresattes navn

………………….
Dato

Returneres skolen
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Vedlegg 16.

1. Velg en bok
2. Les på en av sidene i boka
3. Bøy en finger:
A. når et ord er vanskelig å lese
B. når et ord er vanskelig å forstå

4. Har du bøyd alle fingrene før siden er lest
ferdig kan du:
A. prøve en side til
B. finne en lettere bok
C. si fra til lærer
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Vedlegg 17.
KARTLEGGING OG RESULTATOPPFØLGING I BARNEHAGENE
Kartlegging
og
oppfølging i
barnehage
og
helsestasjon.

Alder
Etter første halvår i
barnehagen:
barn ca 1 år
Barn 2 år
Etter første år i barnehagen:
barn ca 2 år
Barn fra 2 år, og årlig opp til
skolestart

Ordinær
observasjon
/kartlegging. Barn 4 år
Siste år i barnehagen
Barn ca. 5 år
Utvidet
kartlegging

Hva
”Å by barnet opp til dans”, observasjon av
tidlig kommunikasjon i barnehagen
”Sats 2” foretas av helsesøster
”Å by barnet opp til dans”, observasjon av
tidlig kommunikasjon
”TRAS”, tidlig registrering av
språkutvikling, - i daglig samspill
”Språk 4” foretas av helsesøster
”20 spørsmål” om språkferdigheter

Når
15/12

15/6
15/11
&
15/4
15/2

Evnt. videre kartlegging: ”Språk 5- 6”

Barn vi er bekymret for

Ytterligere kartlegging/ observasjon etter
avtale med PPT. ( for eksempel Alle med,
MIO, utvidet bruk av danseskjema, Språk
5- 6, Lær meg norsk før skolestart –
Språkpermen)
Barn tilmeldt PPT
Ytterligere kartlegging/ observasjon etter
avtale med PPT. ( for eksempel Alle med,
MIO, utvidet bruk av danseskjema, Lær
meg norsk før skolestart – Språkpermen)
Nes har en forpliktende plan for overganger mellom barnehage – skole. Etter samtykke fra
foreldre/foresatte, vil skolen kunne nyttiggjøre seg barnehagens kartlegginger for å tilrettelegge
best mulig for det enkelte barn.

Generelt ift bruk av de ulike observasjons-/ kartleggingsverktøyene:
Anbefaler som konsekvent praksis at all kartlegging foretas av flere enn en i personalet. Dette for å
sikre kvaliteten og validiteten.
-

Danseskjema – her må minimum 2 ansatte fylle ut 1 skjema skriftlig per barn.
TRAS - anbefaler at gjennomgås på møter med de aktuelle ansatte per barn.
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Vedlegg 18.
Oversikt over obligatoriske kartleggingsprøver i grunnskolen:
https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/felles-felles-tjenesterfor-barn-og-unge/pedagogisk-tjeneste/#heading-h3-10

Retningslinjer, gjennomføring av obligatoriske prøver i Nes skolen.
Når det gjelder gjennomføring av nasjonale prøver vises det til ”Retningslinjer for gjennomføring
av nasjonale prøver høsten 2010” som kan lastes ned på udir.no. Følgende retningslinjer tar
utgangspunkt i disse og omhandler også de øvrige obligatoriske prøvene som det vises til i denne
planen.
Fritak fra prøvene
Nasjonale prøver
Retningslinjer for fritak fra nasjonale prøver er nedfelt i forskrift til opplæringsloven § 2-4, andre
ledd. Hovedregelen er at prøvene er obligatoriske for alle elever, og at adgang til fritak er
begrenset. Begge vilkårene under må være oppfylt for at skolen kan fatte vedtak om fritak:

1. Elever med rett til spesialundervisning etter § 5-1 eller opplæring etter § 2-8 (særskilt
språkopplæring for elever fra språklige minoriteter).
2. Det er klart at elevene følger et undervisningsopplegg i faget som er så avvikende fra det
eleven blir prøvd i, at et eventuelt resultat ikke vil komme til nytte ved utforming av
opplæringen.

Skolen kan fatte vedtak om fritak uten formell søknad fra eleven/foresatte, men disse må få uttale
seg før vedtaket fattes. Selv om en elev oppfyller vilkår for fritak kan eleven eller de foresatte
bestemme at eleven likevel skal gjennomføre prøven. Denne avgjørelsen kan ikke overprøves av
skolen/kommunen.

Andre obligatoriske prøver
Det forutsettes at de samme vurderinger legges til grunn når det gjelder fritak fra andre
obligatoriske prøver, dvs. at begge punktene i forrige avsnitt må være oppfylt. Rektor trenger ikke
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fatte vedtak for at elevene skal fritas fra disse prøvene, men det skal skrives et notat der det
dokumenteres hvilke elever som ikke deltar og årsak til fritak. Dette notatet skal følge ved når de
samlede resultatene rapporteres til skoleeier.

Tilrettelegging ved prøver / kartlegginger
Målet med prøvene, være seg nasjonale prøver eller kommunale kartleggingsprøver, er at elevene
skal vise sin kompetanse innenfor det feltet prøven er ment å måle. I enkelte tilfeller kan elever ha
behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring for at de skal få vist denne
kompetansen. Ett eksempel kan være at en elev med dårlig leseferdighet kan få lest opp en tekst i
nasjonale prøver i regning dersom elevens leseferdighet er til hinder for at eleven får vist sine
ferdigheter i regning som grunnleggende kompetanse.
Skolen skal sørge for slik tilrettelegging, så sant det ikke går utover den ferdigheten som faktisk
skal måles. I så måte er det verdt å merke seg at nasjonale prøver i lesing og regning ikke er prøver
i fagene matematikk eller norsk, men prøver som skal måle elevenes grunnleggende lese og
regneferdigheter i alle fag. De nasjonale prøvene i engelsk skiller seg ut ved at de måler elevenes
kompetanse i faget engelsk. Her er det altså elevenes ferdigheter i forhold til kompetansemålene i
læreplanen i engelsk etter 4. og 7. trinn som blir målt.
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Vedlegg 19.
Kartleggingsmateriell til bruk for språklige minoriteter.
Kartleggingsmateriell
http://www.udir.no/Upload/Kartleggingsprover/5/Kartleggingsmateriell_BM.doc
Språkkompetanse i grunnleggende norsk (Utdanningsdirektoratet 2007) består av
tre deler.
1. Språkbiografi som inneholder en beskrivelse av elevens samlete
språkkompetanse.
2. Kartleggingsverktøy som inneholder både nivåbeskrivelser og skjemaer som
skal brukes for å dokumentere elevens norskspråklige ferdigheter på ulike
områder.
3. Språkmappe der elevenes språkkompetanse kan dokumenteres. Dette
materiellet skal hjelpe skolen med å vurdere når eleven er i stand til å følge
og ha utbytte av opplæringen etter læreplan i norsk, og skal fungere som en
støtte for beslutning om overgang til denne læreplanen.
Kartlegging av leseferdighet på 14 morsmål
http://www.hioa.no/Om-HiOA/NAFO/Kartlegging-av-leseferdighet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO, har nå prøver som kartlegger leseferdighet på
14 forskjellige morsmål. Prøvene skal dekke tidlige trinn i en elevs leseutvikling. NAFO har
utarbeidet disse prøvene for Utdanningsdirektoratet etter samme modell som Nasjonalt senter for
leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) har brukt for sine prøver på norsk: Kartlegging av
leseferdighet.
Prøvene kan derfor brukes sammen med eller, om eleven er kommet kort i norsk, istedenfor
Lesesenterets prøver. De skal også kunne brukes overfor eldre elever som har hatt lite skolegang,
og derfor er kommet relativt kort i leseutviklingen.
Det er 6 delprøver for trinn 2, 4 delprøver for trinn 3 og 5 delprøver for trinnet 4.-5.
Som for leseprøvene fra Lesesenteret, er prøvene uavhengige av læreverk, metodikk og læreplaner.
Disse prøvene dekker imidlertid kompetansemål på nivå en og to på området skriftlige ferdigheter i
Kunnskapsløftet i læreplanen for morsmål for elever fra språklige minoriteter.

PRISER: Elevheftene koster kr. 20.- pr. stk, lærerveiledningene kr. 50.- pr. stk.
Gro.Standnes@hioa.no
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Vedlegg 20

Flekkefjord kommune 2015- «Plan for leseopplæring i barnehager og skoler»

51

Vedlegg 21
Kan skrives ut :
https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/leseplanleggjaren.pdf

52

Litteraturliste/henvisninger/ ressurser.
Barnehage


Aamlid, Kristi. Språkstimulering i barnehagen for barn i alderen 0-3 år, (BVA Skriftserie nr2,
1985)



Bleken, Unni. Språkstimulering i barnehagen for barn i alderen 3-7 år, BVA i Oslo (1987)



Bølgan, Nina. Vil du være med så heng på, Fagbokforlaget (2008)



Gjems, Liv. Hverdagssamtalens betydning for barns læring, Barnehagefolk nr. 4 (2006)



Hagtvet, Bente Eriksen og Herdis Pahlsdottir: Lek med språket,
Universitetsforlaget AS (1992)



Hagtvet, Bente Eriksen. Skriftspråkstimulering gjennom lek,
Universitetsforlaget (1988)



Hoel, Trude mfl., Lesefrø - Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen,
Wagner, CAPPELEN DAMM AS (2011)



Johansson, Irène. Språkutvikling hos barn med språkvansker 1, 2 og 3 teori og bildebøker, Info
Vest forlag. (2001)



Kibsgaard, Sonja. Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen,
Universitetsforlaget. (2008)



Lunde, Olav. Pedagogiske tiltak – forslag til pedagogiske tiltak i skole og barnehage,
Vest forlag (1996)



Sæverud, Olaug, mfl. En veileder om begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell for
barn og unge med språkvansker. Bredtvet kompetansesenter (2011).

Spesialpedagogikk,

Info

Temahefter – Rammeplanen for barnehagen:













Om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (bokmål)
Om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
Om antall, rom og form i barnehagen
Om barns medvirkning
Om samisk kultur
Om de minste barna i barnehagen
Om IKT i barnehagen
Om språklig og kulturelt mangfold
Om natur og miljø
Om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen
Om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

53

Minoritetsspråklige i barnehage:
 Giæver, Katrine 2003: Barnehagen som flerkulturell arena. I Mørk, O.: Jeg kjenner ikke
han på norsk, jeg. Valdres: Oplandske bokforlag.
 Gjervan M., Andersen C. E, Bleka M. 2006: Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt
arbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
 Gjervan, M. 2004: Når ordene ikke strekker til. I Barnehagefolk. Verden i barnehagen.
Særtrykk 2004. Oslo: Pedagogisk Forum (48-53).
 Kibsgaard S. og Husby, O. 2002: Norsk som andrespråk i barnehage og småskole. Oslo:
Universitetsforlaget.
 Mjelve, A. Ø. 1996: «Hør på maken». Tospråklig assistanse i barnehagen. Oslo: Barne- og
familiedepartementet.
 Sandvik, Margareth og Marit Spurkland. Lær meg norsk førskolestart, språkstimulering og
dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen, Cappelen Damm (2009)
 Valvatne, H. og Sandvik, M. 2002: Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Aktuell nettside:
 Eventyr på mange språk; http://lesekroken.no/

Passord: nes lesekroken

Skole:


Anmarkrud, Øistein og Vigdis Refsahl: Gode lesestrategier. Cappelen Damm AS (2010)



Bredtvet kompetansesenter: IKT i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring -En veileder
om metodisk bruk. Turid Utgård og Torhild Kausrud. (2011)



Bredtvet kompetansesenter: Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder (beskrivelse av
”Helhetslesing”/Jørgen Frost)



Frost, Jørgen: Språkleker, Universitetsforlaget (1996)



Frost, Jørgen: Prinsipper for god leseopplæring, Cappelen akademisk (2005)



Maagerø og Seip Tønnessen: Å lese i alle fag. Universitetsforlaget (2006)



Nasjonalt senter for leseopplæring Stavanger):
- Ny start for skriftspråklig utvikling (2007)
- Leik og læring (Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1.trinn, 2005)
- Lesing er…(2008)
- Bok i bruk på første til fjerde trinn (2006)
- Bok i bruk på femte til sjuende trinn (2006)
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- Bok i bruk på åttande til tiande trinn (2006)
- Fagbok i bruk (2007)
- Gutter og lesing (2008)
- Perlejakten: på sporet av gode leseprosjekter i skolen (2005)


Hauge, Kolbjørn: Historien om hvordan lydene fikk bokstaver. Lesesenteret (2001)



Lundberg, Ingvar og Katarina Herrlin: God leseutvikling. Cappelen Damm AS (2008) og God
leseutvikling i praksis (Agneta Hedenfalk mfl.)



Lundberg, Ingvar: God skriveutvikling. Cappelen Damm AS (2009)



Salen, Gerd B.: Lese- og skriveopplæring i grunnskolen. Universitetsforlaget (2003)

Minoritetsspråklige i skole:
 Bjerkan, Kirsten mfl.: Ordforråd og flerspråklige barn. Gyldendal akademisk forlag (2013)
 Egeberg, Espen: Flere språk- flere muligheter. Cappelen Damm Akademisk (2012)
 Egeberg, Espen: Minoritetsspråklige med særskilte behov, Cappelen Akademisk forlag
((2007)
 Egeberg, Espen: Minoritetsspråk og flerspråklighet (utredning og vurdering) (2016)
 Özerk, Merel: Mulitimetodisk modell for tilpasset opplæring. Kolofon forlag (2007)
 Utdanningsdirektoratet: Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever
(2012)
 Utdanningsdirektoratet: Veileder: Språkkompetanse i grunnleggende norsk
 Utdanningsdirektoratet: Veileder: Morsmål for språklige minoriteter

.
.

Henvisning til:
 Plan for overgang mellom barnehage - barneskole, og mellom barneskole - ungdomsskole i Nes
kommune
 IKT-plan for skolen i Nes kommune
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Språkløyper

http://sprakloyper.uis.no/

Se forsiden på planen
Om” språktreet”:
Tilegnelse av språk kan sammenlignes med strukturen i et tre
Røttene representer forutsetningene for god språktilegnelse: biologiske
forutsetninger, samt kognitive faktorer som motivasjon, samspill, hukommelse og
oppmerksomhet er av grunnleggende betydning for at språket skal utvikles normalt.
Stammen representerer barnets språkforståelse: Begrepene eller Ordmeninger
Grenene representer Grammatikken, Syntaksen og Fonologien.
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