
 

  



   Leseplan for Haugesundskolen 

2 
 

 

Bakgrunn og formål 
med leseplanen 

I Haugesund kommune har det i mange år vært satset på 
lesing. Fokuset har vært både på avkoding, forståelse og 
strategier. Det har vært utarbeidet ulike planer og lagt 
føringer, og mange skoler har også laget sine egne planer. 
Disse har i liten grad vært forpliktende for skolene.  
 
Det har derfor vært ønskelig fra både skoler og skoleeiers 
side å få til en felles kvalitativ praksis innen 
leseopplæringen. En forpliktende felles leseplan for 
kommunen vil være et viktig steg i den retningen.  
 
Målet er å bedre elevenes leseferdighet. Leseplanen er 
ment å være lett tilgjengelig, lett lesbar og dermed 
brukervennlig for lærerne.  Det vil derfor ikke være mye 
teori og beskrivelse av tiltak i planen, men den er bygget 
på forskningsbasert kunnskap.  
 
Funksjonell leseferdighet er et samspill mellom avkoding og forståelse. Dette må videreutvikles til at 
en kan forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i ulike sjangere. Det er 
spesielt viktig at alle lærere er leselærere. Lesing som grunnleggende ferdighet må derfor drives i alle 
fag og på alle trinn i grunnskolen1.  
 
Foreldrenes positive engasjement er viktig for elevenes leseutvikling. Skolene må sørge for at de 
jevnlig får informasjon om hvordan de kan bidra i elevenes leseutvikling.  
 
Elevene har ulike forutsetninger for å lære, og befinner seg på ulikt nivå. Læreren må derfor finne ut 
hvor den enkelte elev til enhver tid står i sin leseutvikling.  Gjennom resultat av kartlegging og 
screening vil en kunne tilpasse undervisningen og få tilbakemelding på om den undervisningen som 
blir gitt, har den ønskede læringseffekten.   
Det er rektors ansvar å se til at planen brukes aktivt.  

 
 
 
 
 
 
Ole Bernt Thorbjørnsen 
rådmann 
  

                                                           
1 Udir - lesing som grunnleggende ferdighet 



   Leseplan for Haugesundskolen 

3 
 

Innhold 
 

Bakgrunn og formål med leseplanen      s. 2 

Astrid Lindgrens bønn        s. 4 

Leseplakaten         s. 5 

Kompetansemål i norsk etter 2. trinn      s. 6 

Leseplan for 1. trinn        s. 7 

Leseplan for 2. trinn        s. 10 

Kompetansemål i norsk etter 4. trinn      s. 14 

Leseplan for 3. og 4. trinn       s. 15 

Leseplan for 5.-7. trinn        s. 18 

Leseplan for 8.-10. trinn       s. 22 

Etterord         s. 26 

Kilder          s. 27 

 

Vedlegg: 

1. Screening lesing og skriving 1. klasse     s. 28  
2. Knyttneveprøven       s. 29 
3. Normer for funksjonell lesehastighet     s. 30 
4. Strategiplakat Haraldsvang skole     s. 31 
5. Lesing som grunnleggende ferdighet, UDIRs matrise   s. 32 
6. Leseplanleggjaren, Lesesenteret     s. 33 
7. Matrise, aspekter ved lesing som skal vektlegges i alle fag  s. 34 
8. Ordliste – de 500 mest høyfrekvente norske ordene   s. 35 
9. Kvalitetskjennetegn på leseopplæring i Haugesund   s. 39 

 

   

  



   Leseplan for Haugesundskolen 

4 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Astrid Lindgrens bønn
Å mektige feer! 
 
Gi mitt barn i faddergave 
ikke bare helse og skjønnhet og rikdom 
og alt det der dere pleier  
å komme trekkende med. 

Gi mitt barn lesehunger,  
det ber jeg om med brennende hjerte. 
 
For jeg ville så gjerne at mitt barn  
skulle få i sin hånd  
nøkkelen til eventyrlandet 
hvor man kan hente  
den skjønneste av alle gleder. 
 
Slik burde hver eneste mamma tenke! 

Astrid Lindgren 
 
 
 

Slik burde også hver eneste pappa, førskolelærer og lærer tenke! 
- og slik burde gode skoleeiere og skolepolitikere tenke. 
 
Lesing er nøkkelen til opplevelser, glede og kunnskap. 

 



   Leseplan for Haugesundskolen 

5 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leseplakaten 
� Alle lærere er leselærere.  

� Lesekompetanse omfatter leseglede, leseferdighet, lese- og 

læringsstrategier og informasjonskompetanse. 

� Å velge den riktige teksten er avgjørende for elevens 

engasjement og læringsutbytte.  

� Høytlesing er vel anvendt tid. 

� Å snakke om tekster og bilder utvikler leseforståelse. 

� Effektive lese- og læringsstrategier kan læres. Å snakke om 

leseprosessen er første skritt. 

� Det eleven får til med veiledning og støtte i dag, kan han få til 

alene i morgen – gradert støtte 

� Lesing og skriving henger sammen. Undervisning i 

skriveprosessen støtter leseprosessen. 

� Innbydende omgivelser og lett tilgang på bøker er god 

lesestøtte. 

� Positive forventninger og tilbakemeldinger er drivkraft i 

leseopplæringen. 
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Kompetansemål i norsk etter 2.  trinn  

 
Muntlig kommunikasjon: 
� lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler 
� lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem 
� lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon 
� leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende 

elementer og ord 
� samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening 
� fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 
� sette ord på egne følelser og meninger 
� uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk 
 
 
Skriftlig kommunikasjon 
� vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og 

skriftspråk 
� trekke lyder sammen til ord 
� lese store og små trykte bokstaver 
� lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm 
� bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster 
� skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur 
� skrive enkle beskrivende og fortellende tekster 
� arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing 
� skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving 
 
 
Språk, litteratur og kultur 

� samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk 
� samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk 
� samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier 
� samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 
� samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 
� finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing 
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1. trinn 
 

 

1.  
 
Lesing og skriftspråkkompetanse bygger på talespråket. Barn med god språkkompetanse ved 
skolestart har bedre forutsetninger for å uttrykke seg muntlig og for å lære å lese og skrive. Det er 
viktig at barna tidlig utvikler en forståelse for sammenhengen mellom talespråk og skriftspråk. 
 
Når barna begynner på skolen, er de på ulike stadier i sin leseutvikling. Noen barn kan allerede lese 
med god flyt og sikkerhet, og noen kjenner kanskje bare igjen en og annen bokstav. 
Skolen skal kompensere for barns ulike språklige forutsetninger og ulik bakgrunn.  
 
Språklig bevissthet 
Elevene må ledes til språklig og fonologisk bevissthet, det vil si å forstå at språket både har en 
innholdsside og en formside, og at ord og setninger kan deles opp i mindre deler.  Formsiden kan 
deles opp i setninger, ord, bokstaver og lyder, mens innholdssiden kan deles opp i ulike typer 
budskap. Språklekene i boka til Jørgen Frost og Annette Lønnegaard2 fremmer slik kompetanse. 
Gjennom hele første trinn skal det derfor arbeides daglig med slike språkleker i 15 – 20 min. 
Språkleker og arbeid med språklig og fonologisk bevissthet skal repeteres med jevne mellomrom 
gjennom hele småskoletrinnet. 
 
Bokstavinnlæring 
Med støtte fra nyere teori og forskning3  skal det startes opp med bokstavinnlæring fra skolestart. 
Alle bokstavene, både store og små, skal være gjennomgått før jul, og det anbefales å introdusere to-
tre bokstaver i uken.  Øktene med bokstavinstruksjon trenger ikke være lange. Det anbefales ca. 15 - 
20 minutter per dag fordelt på flere korte økter á noen minutter. Det blir da tid til mange 
repetisjoner gjennom skoleåret, som er en fordel, også for barn med liten eller ingen bokstav-
kunnskap. Et tilstrekkelig antall repetisjoner av koblingen bokstav-lyd er ofte viktig for disse elevene. 
Med dette vil elevene oppnå en mer sikker bokstavkunnskap og komme tidligere i gang med å lese. 
Det vil bli lettere for læreren å se hvem som mestrer de ulike bokstavene og hvem som trenger 
ekstra trening. En vil også raskere oppdage de som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.   
 
Læreren modellerer riktig skriving av bokstavene etter hvert som de presenteres, men kravet til 
«riktig» forming/skriving av bokstaver hos elevene må prioriteres ned. Det er viktig at de først har 
forstått hva de skal bruke bokstavene til. Tidspunktet for når barna skal begynne å øve riktig form på 
bokstavene må tilpasses hver enkelt. Disse øvelsene må sees atskilt fra barnas spontane friskriving. 
I friskrivingen må vi være varsomme med å kritisere barnas skrift. Helt fra starten av på 1. trinn må 
barna få skrive mye etter lystprinsippet, både med sin egen skrift og på datamaskin. I begynner-
opplæringen henger lesing og skriving tett sammen, og derfor er skriftspråklige ferdigheter kun tatt 
med på 1. og 2. trinn. 
 
Ordforråd 
I løpet av året skal elevene på 1.trinn møte tale og skriftspråk i så stor grad som mulig. Det vil si at 
samtaler, begrepsforklaringer, fortellinger, fellesopplevelser, høytlesing og tekstskaping skal ha høy 
prioritet. Ordforråd er et like viktig aspekt som ordavkoding og staving, og det har en stor innvirkning 
på senere leseforståelse. Vokabulartrening utgjør derfor en viktig del av leseopplæringen. Dette må 
det jobbes med daglig.  
                                                           
2 «Språkleker» Annette Lønnegaard og Jørgen Frost. Cappelen Damm 1996 
3 «Å lykkes med lesing» Kjersti Lundetræ og Finn Egil Tønnessen (red). Kapittel 7 

Hovedmål: 
1. Utvikle språklig bevissthet.  
2. Utvikle skriftspråklige ferdigheter - avkoding og skriving. 
3. Utvikle leseforståelse og leseglede. 
4. Utvikle læringsstrategier. 
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Skole-hjem 
Foreldrenes positive engasjement er viktig for elevenes leseutvikling. Foreldrene må informeres om 
hvilke konkrete og praktiske aktiviteter de kan gjøre sammen med barna.   

Hovedmål 1: Utvikle språklig bevissthet. 
 

Delmål innen utgangen av 1. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� utvikle forståelse for at språket har en form og 

en innholdsside 
� kunne forklare hva en setning, et ord og en 

stavelse er 
� kunne lytte ut lyder: først, inni og sist i ord 
� kunne legge til og ta bort lyder i ord 
� kunne dele ord i mindre deler (morfemer4-

stavelser-lyd) 
� kunne finne grunnstammen (rotmorfemet) i ord 
� kunne forklare hva et sammensatt ord er 
� kunne trekke sammen lyder til ord i muntlige 

aktiviteter 

Tiltak: 
� bruke språkleker daglig 15-20 min 

(Lønnegaard/Jørgen Frost).  
� daglig utforske språk og begreper der det leses, 

skrives, snakkes og lekes med ord  
� møte store og små bokstaver og skrift  
 
� følge Lundbergs utvikling av fonologisk 

bevissthet5 punkt 1-9 s.22 
� tilpasse opplæringen etter resultat fra screening 

(tidlig høst, se vedlegg kommunalt årshjul 
kartlegging) 

 
 
Hovedmål 2: Utvikle skriftspråklige ferdigheter - avkoding og skriving. 
 

Delmål innen utgangen av 1. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� kjenne leseretningen på norsk 
� utvikle sikker lyd-bokstavforbindelse og lære å 

bruke bokstavene i skriftspråklige 
sammenhenger 

� kunne forstå sammenhengen mellom språklyder 
og bokstaver 

� kunne gjenkjenne og gjenkalle store og små 
bokstaver  

� kunne knytte navn og lyd til alle bokstaver 
� kunne sette lyd til ulike 

bokstavkombinasjoner/grafemer (kj-, sv-, skj- 
osv) 

� kunne skille mellom vokaler og konsonanter 
� kunne trekke sammen lyder til ord/tulleord med 

og uten visuell støtte 
� kunne lese noen høyfrekvente6 ikke-lydrette ord 

ortografisk 

Tiltak: 
� daglig utforske språk og begreper der det leses, 

skrives, snakkes og lekes med ord  
� gjennomgå alle bokstavene før jul (store og små) 
� følge Lundbergs utvikling av ordavkoding7 punkt 

1-6 s. 22 
 

� tilpasse opplæringen etter resultat fra screening 
(tidlig høst, se vedlegg kommunalt årshjul 
kartlegging) 

 
� skrive seg til lesing  
� skrive tekster felles 

 
 

 

 
  

                                                           
4 Morfem: språkets minste betydningsbærende enhet (eks. mis-forstå-else) 
5 Hentet fra skjema i Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin sin bok «God leseutvikling» s. 22-23 
6 Høyfrekvente ord er ord som blir brukt ofte. Se vedlegg 8 
7 Hentet fra skjema i Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin sin bok «God leseutvikling» s. 22-23 
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Hovedmål 3: Utvikle leseforståelse og leseglede. 
 

Delmål innen utgangen av 1. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� kunne vurdere hensikt og mål for lesingen!              

(i samarbeid med lærer) 
 

� følge Lundbergs utvikling av leseforståelse8: 
o avkoder enkle ord og forstår hva de 

betyr 
o leser en enkel setning og forstår 

innholdet 
o leser en lengre setning og forstår 

innholdet 
o spør hva nye ord betyr 
o leser enkle hele tekster med forståelse 
o samtaler og stiller spørsmål om det som 

er lest 
o knytter det som leses til egne erfaringer 

og tidligere kunnskap 
 

� kunne spørre når det er noe de ikke forstår  
� kunne gjenfortelle muntlig 
� kunne bruke et situasjonsuavhengig språk9 
� oppleve glede, nysgjerrighet og interesse for 

bøker  
 
 

Tiltak: 
� utnytte naturlige situasjoner til språk- og 

erfaringsbasert begrepsstimulering daglig 
(Begrepskart10).  

� utvide ordforrådet gjennom daglig 
vokabulartrening 

� arbeide systematisk med høyfrekvente ord 
� høytlesing fra lærer med samtale 
� høytlesing: 

o veiledet lesing 
o som overvåkes av en voksen 
o frivillig høytlesing i klassen/gruppen 
o korlesing ut fra nivå 

 
� trene muntlig framstilling av kjente temaer i et 

situasjonsuavhengig språk  
� se gode eksempler på arbeidsmåter (lenke til 

filmer på lesesenteret i fotnote 11)   
 
 
 

 
 
 

� legge til rette for leseaktiviteter og ha rikelig og 
lett tilgang på tilpasset og variert lesestoff 

 
 
Hovedmål 4: Utvikle læringsstrategier. 
 

Delmål innen utgangen av 1. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal 

� ha bevissthet rundt lesingens ulike formål;  

o lese for å lære 

o lese for å oppleve 

� kunne enkle måter å strukturere arbeidet sitt på 

  

 

Tiltak: 

� kategorisere ord og begreper f. eks gjennom 

begrepskart, tankekart og to-kolonnenotat  

� aktivere forkunnskap 

� læresamtale (lærer – elev, elev-elev)  

� gjenfortelling, gjenkalling   

� stryke ut og krysse av hva de har jobbet med 

 

                                                           
8 Fra skjema «Elevens leseutvikling» i Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin sin bok «God leseutvikling»  
9 Situasjonsuavhengig språk: forteller og lytter opplever/ser ikke det samme 
10 Tankekart eller andre læringsstrategier 
11 Filmer fra lesesenteret til begynneropplæring: http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=13579&s=13579 
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2. trinn 
Hovedmål: 

3. Videreutvikle språklig bevissthet.  
4. Utvikle skriftspråklige ferdigheter - avkoding og skriving. 
5. Utvikle strategier og teknikker for leseforståelse. Skape leseglede. 
6. Utvikle læringsstrategier. 

 
I begynnelsen av 2. skoleår vil mange av elevene kunne lese og skrive slik at andre forstår innholdet. 
Noen vil fremdeles være fonologisk usikre. Dette må bety mer individuelle tilpasninger med 
målrettet arbeidet i barnets nærmeste utviklingssone. Denne tilpasningen er avgjørende for at den 
enkelte skal oppleve mestring, utvikle selvtillit og få motivasjon. Samspill og kommunikasjon må 
gjennomsyre skoledagen slik at alle naturlige situasjoner brukes til samtaler, begrepsforklaringer, 
skriving og lesing på elevenes nivå. På andre trinn må lesing og skriving i større grad enn tidligere bli 
en naturlig del av alle timer uansett fag. Det er viktig å legge vekt på en lesemetode hvor en veksler 
mellom bruk av lydering og helord.  
 
Språklig bevissthet 
Elevene må videreutvikle språklig og fonologisk bevissthet, det vil si å forstå at språket har både en 
innholdsside og en formside, og at ord og setninger kan deles opp i mindre deler.  Formsiden kan 
deles opp i setninger, ord, bokstaver og lyder, mens innholdssiden kan deles opp i ulike typer 
budskap. Språklekene til Jørgen Frost og Annette Lønnegaard fremmer slik kompetanse. Det må også 
på 2. trinn jobbes daglig med dette. Språkleker og arbeid med språklig og fonologisk bevissthet skal 
det arbeides med gjennom hele småskoletrinnet. 
 
Bokstavkunnskap 
Alle bokstavene er gjennomgått og repetert på 1. trinn. Noen elever har trygg bokstavkunnskap mens 
andre trenger flere repetisjoner. Et tilstrekkelig antall repetisjoner av koblingen bokstav-lyd er viktig. 
Med dette vil elevene oppnå en mer sikker bokstavkunnskap. Lærer må vite hvem som mestrer de 
ulike bokstavene og hvem som trenger ekstra trening. Det blir viktig å differensiere undervisningen.  
 
Riktig forming og skriving av bokstaver må nå ha større fokus enn på 1. trinn. Disse øvelsene må sees 
atskilt fra barnas spontane friskriving. I friskrivingen må vi være varsomme med å kritisere barnas 
skrift. Barna må få skrive mye etter lystprinsippet, både med sin egen skrift og på datamaskin. 
 
Høyfrekvente ord og bokstavkombinasjoner/grafemer 
For å utvikle skriftspråklige ferdigheter (avkoding og skriving) er det viktig at barna lærer seg å 
gjenkjenne korte, vanlige ord umiddelbart, uten å måtte lydere dem. Når barnet greier det, kan det 
lese en tekst raskere og mer flytende 12.  
Like viktig er det å øve inn lyd for bokstavkombinasjoner, slik at elevene blir bevisst at noen av disse 
uttales som en lyd (ai, ei, au, øy, gj-, hj-, kj-, skj-, sj-, tj-, -ng, og hv-) 
 
Ordforråd 
I løpet av året skal elevene på 2. trinn møte tale og skriftspråk i så stor grad som mulig. Samtaler, 
begrepsforklaringer, fortellinger, fellesopplevelser, høytlesing og tekstskaping skal ha høy prioritet. 
Ordforråd er et like viktig aspekt som ordavkoding og staving, og det har en stor innvirkning på 
leseforståelsen. Vokabulartrening utgjør derfor en viktig del av leseopplæringen. Dette må det jobbes 
med daglig.  
Skole-hjem 
Foreldrenes positive engasjement er viktig for elevenes leseutvikling. Foreldrene må informeres om 
hvilke konkrete og praktiske aktiviteter de kan gjøre sammen med barna.   

                                                           
12 God leseutvikling Lundberg og Herrlin.  
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Hovedmål 1: Videreutvikle språklig bevissthet. 
 

Delmål innen utgangen av 2. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� ha forståelse for at språket har en formside og en 

innholdsside 
� kunne forklare hva en setning, et ord og en 

stavelse er 
� kunne lytte ut lyder: først, inni og sist i ord 
� kunne legge til og ta bort lyder i ord 
� kunne dele ord i mindre deler (morfemer- 

stavelser-lyd) 
� kunne finne grunnstammen (rotmorfemet) i ord 
� kunne forklare hva et sammensatt ord er 
� kunne trekke sammen lyder til ord i muntlige 

aktiviteter 
� kunne mestre fonembytte13 

 

Tiltak: 
� nødvendig repetisjon fra 1. trinn 
� fortsette med språkleker daglig 

(Lønnegaard/Frost) 
� daglig utforske språk og begreper der det leses, 

skrives, snakkes og lekes med ord  
� følge Lundbergs utvikling av fonologisk 

bevissthet14 i forhold til der eleven er i sin 
utvikling, se side 19-23 

� tilpasse opplæringen etter resultat fra 
kartlegging 

 
Hovedmål 2: Utvikle skriftspråklige ferdigheter - avkoding og skriving. 
 

Delmål innen utgangen av 2. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� kunne bruke bokstavene i skriftspråklige 

sammenhenger  
� kunne gjenkjenne og gjenkalle store og små 

bokstaver  
 
� kunne sette lyd til ulike 

bokstavkombinasjoner/grafemer 
� kunne skille mellom vokaler og konsonanter 
� kunne trekke sammen lyder til ord/tulleord med 

og uten visuell støtte 
� kunne lese noen høyfrekvente lydrette og ikke-

lydrette ord ortografisk 
� kunne lese tilpassede tekster med flyt og 

intonasjon 
 
 
 
 
� kunne uttrykke egne tekstopplevelser  

 
 

Tiltak: 
� daglig utforske språk og begreper der det leses, 

skrives, snakkes og lekes med ord  
� følge Lundbergs utvikling av ordavkoding15  
� tilpasse opplæringen etter resultat fra kartlegging  
� arbeide med komplekse bokstav/lyd forbindelser 

som ai, ei, au, øy, gj-, hj-, kj-,  
skj-, sj-, tj-, -ng, og hv- 

� repetere og innarbeide sikkerhet mht vokaler og 
konsonanter og diftonger 

� arbeide med stavelsesdeling 
� arbeide med forstavelser og endelser og med å 

finne rotmorfemer/grunnstammen i ord 
� arbeide systematisk med høyfrekvente ord 
� ha tilgjengelig et utvalg bøker/tekster av ulik 

vanskegrad – knyttneveregelen16 
� sette av tid til høytlesing hver dag 
� daglig lesing tilpasset nivå 
� å uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, 

tegning, sang og andre estetiske uttrykk 
� skrive seg til lesing, alene og sammen med andre 

  
 
  

                                                           
13 Fonembytte: Eks. bytte ut en vokal eller en konsonant (sol –sil, kul-gul) 
14Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin 2008, (Cappelen Damm) «God leseutvikling» s. 22-23  
15 Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin 2008 (Cappelen Damm) «God leseutvikling» s. 22-23 
16 Vedlegg 2: Knyttneveprøven 
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Hovedmål 3: Utvikle leseforståelse og leseglede. 
 

Delmål innen utgangen av 2. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal 
� kunne vurdere hensikt og mål for lesingen 
� kunne samtale om ulike sjangre som eventyr, 

rim, regler, dikt, gåter, vitser, fakta, lister og 
plakater 

� kunne forstå betydningen av noen kjente ordtak 
og uttrykk 

� kunne finne skjønnlitteratur og sakprosa på 
biblioteket til egen lesing 

  
� kjenne til språklige virkemidler som overskrifter, 

illustrasjoner og faktabokser    
 
� kunne bruke forkunnskaper 
� kunne spørre om ord og begreper i teksten de 

ikke forstår 
 

� kunne forstå og tolke det som leses.  
 

� bruke egne ord og trekke enkle slutninger ut fra 
informasjon i tekster  

 
� kunne lytte til tekster på bokmål og nynorsk og 

gjenfortelle innholdet 
 

� kunne lage spørsmål til en tekst og svare på dem 
 

 
 
 
 
 
 

 
� oppleve glede, nysgjerrighet og interesse for 

bøker  
 
 
 

Tiltak: 
� presentere ulike sjangere som eventyr, rim, 

regler, dikt, gåter, vitser, fakta, lister og plakater 
� bruke læringssamtaler, modellering, dialog i hele 

klassen og med hver enkelt elev 
 

� bruke skolebibliotek og folkebiblioteket 
 
� arbeide med førforståelse, innholdsforståelse og 

danne hypoteser 
� samtaler om språk, begreper og innhold 

(vokabulartrening) 
� arbeide bevisst og systematisk med begreper17 ut 

fra barnets egne erfaringer 
� utvide forståelsen av ord i elevenes lesetekster 

ved hjelp av synonymer og antonymer 
� daglig lesing 
� ha tilgjengelig et utvalg bøker/tekster av ulik 

vanskegrad. Bruk knytteneveregelen (vedlegg) 
� bruke egenproduserte tekster til lesing 
� høytlesing: 

o fra lærer (daglig og med samtale) 
o veiledet lesing 
o som overvåkes av en voksen 
o frivillig høytlesing i klassen/gruppen 
o korlesing ut fra nivå 

� gjenfortelle tekster muntlig, skriftlig eller med 
tegninger 

� sjekk og bruk Lundbergs utvikling av 
leseforståelse18: 

� bruke enkle lesetester for å finne den enkeltes 
mestringsnivå og eventuelle avsporinger i 
leseutviklingen 

� legge til rette for leseaktiviteter og ha rikelig og 
lett tilgang på tilpasset og variert lesestoff 

� legge til rette for at flerspråklige elever blir 
motivert ved å få en positiv tilnærming til lesing 
på morsmålet 

  

                                                           
17 Eksempler: Bredtvets undervisningsmodell for begrepslæring, Carol Santa «Lære å lære», Nyborgs begrepslæring fra Pedverkstedet 
Voss, «En veileder om begrepslæring» fra Statped, filmer fra Lesesenteret 
 
18 Fra skjema «Elevens leseutvikling» i Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin sin bok «God leseutvikling» s.22-23 
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Hovedmål 4: Utvikle læringsstrategier. 
 

Delmål innen utgangen av 2. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 

� ha bevissthet rundt lesingens ulike formål;  

o lese for å lære 

o lese for å oppleve 

o lese for å gjøre 

� kunne aktivere forkunnskap 

� kunne enkle måter å strukturere arbeidet sitt på 

 

Tiltak: 

� kategorisere ord og begreper f. eks gjennom 

tankekart, strukturert tankekart og to-

kolonnenotat  

� læresamtale (lærer – elev, elev-elev)  

� gjenfortelling, gjenkalling   

� stryke ut og krysse av hva de har jobbet med 
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Kompetansemål i norsk etter 4. årstrinn  

 
Muntlig kommunikasjon 
 
� lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster 
� forstå noe svensk og dansk tale 
� bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke 

egne meninger 
� samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon 
� følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål 
� variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster 

 

Skriftlig kommunikasjon 

� lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse 
� finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir 
� gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder 
� lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster 
� bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving 
� skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster 
� skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving 
� strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning 
� variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving 
� lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy 
� søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy 
� bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving 

 

 
Språk, litteratur og kultur 
 
� beskrive ordklasser og deres funksjon 
� forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre 
� beskrive eget talemål og sammenligne med andres 
� samtale om innhold og form i sammensatte tekster 
� gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-

program 
� samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og 

i oversettelse fra samisk og andre språk 
� gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer 
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3. og 4. trinn 
Hovedmål:  

1. Utvikle flytende og automatisert lesing. 
2. Utvikle strategier og teknikker for leseforståelse. Skape leseglede.  
3. Utvikle læringsstrategier.  

 

Elevene skal nå være ferdig med den grunnleggende begynneropplæringen og vil være klare for å 
nytte disse kunnskapene i eget tempo. Det er svært viktig at de elevene som henger etter med 
hensyn til grunnopplæringen, fanges opp og får ekstra støtte og hjelp gjennom tilpasset opplæring. 

Leseutvikling og skriveutvikling henger nøye sammen, men skriving vektlegges ikke særlig i denne 
leseplanen. 

Utvikle flytende og automatisert lesing 
 
Å kunne lese vanlige ord raskt, sikkert og uten anstrengelse, er en nødvendig forutsetning for å 
oppnå leseflyt. Det er samtidig viktig å påpeke at det å gjenkjenne ord raskt ikke i seg selv er et 
direkte uttrykk for flyt. Med flyt mener vi at en kan lese tekster på et nivå over ordnivået – en leser 
setninger, avsnitt og lengre sekvenser i et passende tempo og med god setningsmelodi. Som et første 
skritt i utredningen av hvor flytende en elev leser, kan en imidlertid se på hvor sikkert og raskt 
ordlesingen går. Hvis eleven er nødt til å lydere, er det et tegn på at ordavkodingen kommer til å 
hindre flyten når eleven skal lese en tekst (Ingvar Lundberg, 2008, s. 49).  

Utvikle strategier og teknikker for leseforståelse 

Lesestrategier kan enkelt beskrives som alle de tiltak leseren kjenner til og kan iverksette for å 
fremme leseforståelse. Det er viktig at elevene kan undre seg, tolke, vurdere og reflektere over 
innhold i ulike tekster.   

Å avkode ord uten å forstå dem, er ikke det samme som å lese. Forståelse innebærer at vi har nådd 
frem til en indre, mental «ordbok», der ordets betydning ligger lagret. Ordforståelse er avgjørende 
for leseforståelse. Dersom 20 % av ordene i en tekst er ukjente, blir det knapt mulig å forstå teksten, 
uansett hvor godt avkodingen fungerer (knyttneveregelen, se vedlegg). Samtidig må vi gi elevene 
lesemotstand; unngå bekvemmelighetslesing. 

Å lese med forståelse, vil si å kunne bruke lesestrategier variert og fleksibelt og til refleksjon og 
metakognisjon.  

Utvikle læringsstrategier 
«Lesing er det viktigste redskapet man har for å tilegne seg kunnskap. Å utvikle læringsstrategier 
handler om å lære elevene å bruke lesing til dette formålet. Elevene skal lære seg forskjellige 
arbeidsformer og strategier for å oppnå et godt læringsresultat. De skal lære seg å bruke, velge og 
vurdere arbeidsformer og læringsstrategier slik at de forstår hva de kan, hva de ikke kan, og hva de 
kan gjøre for å tilegne seg de kunnskaper de trenger»19.  
 
Skole-hjem 
Foreldrenes positive engasjement er viktig for elevenes leseutvikling. Foreldrene må informeres om 
hvilke konkrete og praktiske aktiviteter de kan gjøre sammen med barna.   

  

                                                           
19 Fra prosjekt CRISS, norsk utgave «Lære å Lære» av Carol M. Santa Ph.D. og Liv Engen 
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Hovedmål 1: Utvikle flytende og automatisert lesing. 
 

Delmål innen utgangen av 4. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� kunne bruke strategier for lesing av vanskelige 

ord 
 
 
 

� kunne lese vanlige ord med automatikk 
� kunne lese setninger med flyt, sikkerhet, 

intonasjon og forståelse 
 
� kunne lese en hel bok med tekst og færre bilder 

på egen hånd 
 

� kunne finne og lese tekster på internett 

Tiltak: 
� jobbe med språklig bevissthet. 

o stavelser, bokstav-lyd,  
bokstavkombinasjon-lyd (ng, kj osv), 
morfemer (grunnstammen i ord, 
sammensatte ord, endelser) 

o ta bort og legge til lyder i ord 
� arbeide systematisk med de 220 mest brukte 

ordene (se vedlegg, 500 ordsliste).  
� lese daglig 
� lese på ulike måter:  Lærerassistert høytlesing, 

parlesing, korlesing, repetert lesing, veiledet 
lesing.  

� bruke digitale verktøy 
 

 
Hovedmål 2: Utvikle strategier og teknikker for leseforståelse. Skape leseglede. 
 

Delmål innen utgangen av 4. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� kunne lese med bevisst hensikt: for å lære, gjøre, 

oppleve 
� kunne ta i bruk forkunnskaper og skaffe seg 

overblikk over teksten før lesing 
� kunne lese tekster på bokmål og nynorsk 
� kunne lese for å tilegne seg opplevelser, 

kunnskap og informasjon i alle fag 
� kunne finne informasjon ved å kombinere ord og 

illustrasjon i tekster på skjerm og papir 
 

� kunne knytte det som leses til egne erfaringer og 
tidligere kunnskap 

 
� kunne samtale om innholdet i en tekst 
� kunne lese mellom linjene og trekke slutninger 
� kunne lese kritisk og reflekterende 
� kunne oppfatte «den røde tråden» i et 

hendelsesforløp 
� kunne overvåke egen leseprosess og inneha 

metakognitive ferdigheter  
o vite når de forstår og ikke forstår 
o kan gjøre noe aktivt når forståelsen 

svikter – lese på nytt. slå opp ukjente 
ord 

� kunne bruke bibliotek og internett 
� kunne lagre og gjenfinne informasjon på skjerm 

og papir 
� oppleve glede, nysgjerrighet og interesse for 

bøker  

Tiltak: 
� arbeide med tekststrukturelle virkemidler (bilder, 

overskrifter osv.) 
� lese tekster av ulik sjanger: eventyr, rim, dikt, 

gåter, vitser, fakta, lister, brev, avis, intervju, 
fortelling osv. 

� lese ikke-kontinuerlige tekster: tabeller, 
diagrammer, statistikker, bruksanvisninger osv.  

� daglig lesing på papir og/eller skjerm 
 

 
� jobbe med ordforråd/ vokabulartrening 

 
 
 

� tegne et hendelseskart over innholdet i en 
fortellende tekst 
 
 
 
 

� samtale om, stille spørsmål til innhold i en tekst 
� systematisk bruk av skolebibliotek og 

oppmuntring til bruk av folkebibliotek 
 
� legge til rette for leseaktiviteter og ha rikelig og 

lett tilgang på tilpasset og variert lesestoff 
� legge til rette for at flerspråklige elever blir 

motivert ved å få en positiv tilnærming til lesing 
på morsmålet 
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Hovedmål 3: Utvikle læringsstrategier.  
 

Delmål innen utgangen av 4. trinn 
 

Tiltak 

Eleven skal: 
� videreutvikle tidligere innførte læringsstrategier; 

Aktivere forkunnskaper, Begrepskart, Tankekart, 
Gjenfortelling/ Sammendrag  
 

� bli kjent med og prøve ut styrkenotat, spoletekst, 
VØL/VØSL, venndiagram og FoSS (forholdet 
spørsmål svar) 
 

� kunne finne nøkkelord i en tekst 
 

� kunne dra nytte av tekststrukturelle virkemidler 
som bilde/overskrift/kursiv 

 

Tiltak:  
� aktiv modellering og bruk av læringsstrategier i 

alle fag 
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5.-7. trinn  

Hovedmål:  

1. Mestre flytende og automatisert lesing. 
2. Mestre strategisk lesing for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og informasjon. 
3. Utvikle lesemotivasjon. 

 

Når elevene kommer over på mellomtrinnet øker årstimetallet, og antall norsktimer blir betydelig 
redusert. Elevene får ofte flere faglærere, og ansvaret for leseopplæringen fordeles på flere. Alle 
lærere er leselærere og derfor er samarbeid om leseopplæringen viktig. Det handler i større grad om 
å lese på ulike måter og til ulikt formål i alle fag. Vi har derfor ikke fokus på kompetansemål i norsk 
etter 7. trinn.  
 
Utvikling av funksjonell leseferdighet er et samspill mellom forståelsesprosesser og avkodings-
prosesser i tilnærmingen til tekst. Leseutvikling krever gode strategier for å kunne søke og bearbeide 
informasjon. Bevisst bruk av hensiktsmessige lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, 
og med ulike teksttyper i fagene, er derfor avgjørende for å utvikle funksjonell leseferdighet.  

Ordforråd/vokabular er en av de viktigste faktorene for å utvikle god leseforståelse.  Elever som ikke 
har utviklet en tilfredsstillende leseferdighet (teknisk lesing og/ eller forståelse) i forhold til sitt trinn 
må kartlegges med for eksempel LOGOS. Det må settes inn tiltak ut fra elevens lesenivå (se mål og 
tiltak fra 1.- 4. trinn). 

Motivasjon er selve drivkraften i å utvikle gode leseferdigheter. For å fremme elevers lesemotivasjon 
er det viktig å sørge for at elevene får ferdigheter og redskaper som skal til for å forbedre lesingen. 
De må gis mulighet til å lykkes ved at vanskegraden til en hver tid er tilpasset elevens kompetanse. 
De må få tilbakemeldinger som vektlegger egen fremgang i lesing heller enn sammenligning med 
andre. Det er av avgjørende betydning at elvene forstår begrepene de skal lese.  

Modellering er viktig i all læring. Alle lærere må vise og gi nok øving i de ulike ferdighetene slik at 
elevene får nok kunnskap til å kunne bruke disse ferdighetene på en hensiktsmessig måte.  

Det anbefales ellers å ta i bruk Rammeverk for grunnleggende ferdigheter som beskriver hvordan 
kompetanse utvikles innenfor ferdigheten lesing20.  

  
                                                           
20 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Udir har utgitt I rammeverk for grunnleggende ferdigheter20. Det er et grunnlagsdokument 

som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen i hver av de fem nivåene.  
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Hovedmål 1: Mestre flytende og automatisert lesing. 
 

Delmål  
innen utgangen av 7. trinn 

Tiltak 

Eleven skal: 
� kunne mestre ortografisk lesing (hurtig og 

korrekt gjenkjenning av hele ord).  
o videre arbeid med språkets 

form og innhold 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� kunne plassere både trykk og tonefall på 
en måte som viser at de kjenner 
betydningen av enkeltord, 
meningsbærende uttrykk og setninger 

� kunne forstå ord og uttrykk i ulike 
sammenhenger 

o Utvikle situasjons-avhengig21 
forståelse av ord  

o Utvikle situasjons-
uavhengig22 forståelse av ord 

 
� kunne utnytte informasjon fra komma, 

punktum, utrops-, spørre- og anførselstegn 
og vurdere hvor det er naturlig å legge inn 
pauser 

� kunne variere stemmen for å framheve 
sentrale poenger  

� ha kunnskap om seg selv og sine 
leseferdigheter, og ta stilling til om en 
tekst vil være mulig å forstå 

Tiltak: 
� sikre fonemisk bevissthet (se tiltak 1.-4. tr)  
� arbeide med språklige detaljer som stavelser, morfemer 

(minste meningsbærende enhet), bøying av ord, 
høyfrekvente ord, ikke regelrette ord, parate ordbilder 
(«ordbildelager»), komplekse ord med mer 

� jobbe med grammatikalske strukturer og syntaks 
� bruk av kartlegging/tester for å finne den enkeltes 

mestringsnivå for å tilpasse leseopplæringen.  
� utvide ordforrådet ved å jobbe med synonymer, 

antonymer, homonymer og kategorisering av ord i alle 
fag  

 
� arbeide systematisk med ordforråd/vokabulartrening i 

alle fag 
 

� bruke egne livserfaringer, og klare å knytte nytt 
tekstinnhold til egen erfaringsbakgrunn.  
 

� modellering ved at lærer leser høyt 
� assistert høytlesning: 

høytlesing/korlesing/medlesing/parlesing/ 
veksellesing/repetert lesing 
 

� mengdelesing - bruke tekster tilpasset elevens nivå (se 
vedlegg knyttneveprøven). Ha tilgjengelig et variert og 
oppdatert utvalg av bøker (også lydbøker). Sette av tid 
til individuell lesing hver dag med aldersadekvate 
tekster.  
 
 
 

 

 

                                                           
21 Situasjons-avhengig forståelse: ord kan ha ulik betydning ut fra sammenhengen det står i (en rose – å rose) 
22 Situasjons-uavhengig forståelse: forståelse av at et ord kan ha ulik betydning uten å se ordet i en sammenheng 
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Hovedmål 2: Mestre strategisk lesing for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og 
informasjon. 
 

Delmål  
innen utgangen av 7. trinn 

Tiltak 

� Elevene skal lære og bruke ulike 
lesestrategier for å forstå og huske. 

 
 
 
 
 

o Eleven skal utvikle 
repeteringsstrategier for å velge 
ut og repetere informasjon fra 
en tekst som man ønsker å 
huske. 

 
o Eleven skal utvikle 

utdypingsstrategier for å få en 
helhetlig og god mening ut av 
teksten. 
 
 
 
 
 
 
 

o Eleven skal utvikle 
organiseringsstrategier for å 
skape en oversikt over 
tekstinnholdet slik at det skapes 
dyp forståelse og god læring.    

o Eleven skal utvikle 
overvåkingsstrategier for å 
kunne vurdere og/eller 
kontrollere egen leseforståelse.  

 
 
 
 
 
 
 
Eleven skal: 
� kunne lese og navigere 

hensiktsmessig på internett 
� kunne vurdere om kildene er 

troverdige 
� kunne tolke og forstå innhold som er 

uttrykt både implisitt23 og eksplisitt i 
tekster 
 

Progresjon: 
1. Lærer modellerer og elevene ser og kopierer. 
2. Elevene gjør sammen med andre.  
3. Eleven arbeider selvstendig med hjelp og støtte. 
4. Eleven bruker flere lesestrategier selvstendig spontant og 

etter hensikt.  
 

� Eksempler på repeteringsstrategier:  
o streke under ord og setninger i teksten 
o skrive av sentrale setninger og avsnitt fra teksten 
o lese deler av teksten om igjen flere ganger 
o bruke visuelle holdepunkter for å huske 

 
� Eksempler på utdypingstrategier: 

o tenke på ting en har sett, hørt eller lært om fra før 
aktivere bakgrunnskunnskap, 

o bruke VØL skjema 
o bruke illustrasjoner og overskrifter i teksten (BISON) 
o stille spørsmål og søke etter svar i teksten 
o foregripe det som kommer/tenke fremover hva som vil 

skje 
o sammenfatte tekstinnhold med «egne ord» gjennom 

illustrasjoner, lek, rollespill, skrive sammendrag med 
mer  

� Eksempler på organiseringsstrategier: 
o skaffe seg oversikt over lærestoffet (omfang og BISON) 
o nøkkelord, tankekart, kolonnenotat, 

rammenotat/samskjema/venndiagram  
(sammenlikning), begrepskart, prosessnotat (rekkefølge 
i en fortelling/tekststykke), styrkenotat, med mer 

� Eksempler på overvåkingsstrategier: 
o vurdere vanskegraden på en tekst, (knyttneveprøven) 
o overvåke, stoppe opp og foreta oppklaringer når en 

møter ord en ikke forstår. Bruke fem trinn for 
ordoppklaring: 

� Hva kan det bety i denne sammenhengen?  
� Hva kan det bety i denne setningen? 
� Hva betyr delene? 
� Hva står i ordboka? 
� Hvordan kan jeg forklare ordet i denne 

sammenhengen? 
o stille seg selv spørsmål fra teksten uten å ha tilgang til 

boka  
o gjenfortelle tekstinnholdet for noen andre 
o samtale om innholdet 

� modellering  
 

� aktivere bakgrunnskunnskap 

                                                           
23 Eksplisitt: klar, tydelig, uttrykkelig Implisitt: ikke bevisst, skjult  
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Hovedmål 3: Utvikle lesemotivasjon. 

 
Delmål  

innen utgangen av 7. trinn 
Tiltak 

Eleven skal: 
� utvikle en indre motivasjon og engasjement for 

lesing 
o bli bevisst på egne lesepreferanser (hva 

de liker å lese) 
 

o utvikle forståelse for at lesing er viktig 
for videre kunnskapstilegnelse 

 
 

o utvikle kunnskap om egen leseferdighet 
slik at elevene settes i stand til å 
overvåke egen språkforståelse  
 

o utvikle evnen til å forklare egne 
resultater ut fra innhold/tekst, innsats og 
strategibruk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 
� tilgang til oppdatert litteratur som er tilpasset 

deres leseferdigheter 
� tilgang til ulik type litteratur: skjønnlitteratur, 

faktabøker, småbøker, tidsskrifter, tegneserier, 
aviser, internett og fagbøker 

� lese selvvalgt litteratur jevnlig under tett 
oppfølging av lærer 
 
 

� konkrete tilbakemeldinger fra lærer på innsats, 
strategibruk og valg av tekst 

� sette klare mestringsmål for hver enkelt elev slik 
at de vet hva de skal jobbe mot (mål og veien 
videre) 

� påvirke leseforståelse ved bruk av strategier og 
bakgrunnskunnskap 

� Tilpasset lesing i ulike fag med klar lesebestilling 
slik at elevene blir mer aktive i forhold til egen 
lesing. Lesebestilling 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 intellektuelt24. 

� høytlesing: 
o lærer leser høyt for elevene jevnlig 
o lese høyt for medelever eller voksne 

jevnlig 
� jevnlig skape interesse for litteratur og stimulere 

til leseglede for eksempel gjennom lese-
prosjekter, bruk av bibliotek og ressurspersoner  

� etablere lesevenn(-er) 
o lese for hverandre og gi tilbakemelding 

etter gitte kriterier 
o diskutere innhold 
o stille spørsmål 
o undervise hverandre osv  

 
Systematisk arbeid med strategisk lesing bidrar til økt 
lesemotivasjon. Se tiltak under hovedmål 2.   
 
� legge til rette for at flerspråklige elever blir 

motivert ved å få en positiv tilnærming til lesing 
på morsmålet 

 

 

 

                                                           
24 Kåre Kverndokken 2012: 101 måter å lese leseleksa på, Fagbokforlaget – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg 
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8.-10. trinn  

Hovedmål:  

1. Mestre flytende og automatisert lesing 
2. Mestre strategisk lesing for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og informasjon 
3. Utvikle lesemotivasjon 

Alle fag på ungdomstrinnet må ha sterkt fokus på lesing. Lesemengden øker betydelig og ord og 
begreper blir desto viktigere å jobbe med. Ekstra viktig blir dette for minoritetsspråklige elever som 
ikke har norsk som morsmål.  
 
Alle faglærere skal bidra i leseopplæringen på ungdomstrinnet. I den sammenheng blir det viktig å ha 
et system for opplæringen som sikrer at alle faglærere har ansvar for å øke leseforståelsen i sine fag. 
Elevenes høytlesing er fremdeles viktig. Her kan lærer oppdage vansker både med avkoding og 
forståelse og kan veilede og bevisstgjøre elevene. God leseundervisning handler om å skape kultur 
for lesing i klasserommet.  
 
Denne planen fokuserer på lesing, selv om lesing og skriving henger naturlig sammen. Undervisning i 
leseprosesser støtter også skriveprosesser. Bruk av ulike eksempeltekster i ulike sjangre vil støtte 
både lese- og skriveprosessene.  
 
Lesing krever egenaktivitet, og elevene må være aktive før, under og etter lesing. De må bli 
strategiske lesere. Elever som bruker læringsstrategier når de leser, lærer mer og utnytter 
kunnskapen sin på en mer effektiv måte (A .Håland, L. Helgevold og T. Hoel). På ungdomstrinnet må 
elevene kjenne til ulike strategier slik at de er i stand til å kunne velge og bruke den strategien som er 
mest hensiktsmessig ut fra teksttypen. Med læringsstrategier menes framgangsmåter elevene bruker 
for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget 
arbeid. Inn under læringstrategier vil begrepet lesestrategier også brukes.  
 
Arbeid med elevenes motivasjon har en sentral plass når en skal utvikle gode leseferdigheter. 
Elevene må få møte på et bredt utvalg av autentiske tekster både på skjerm og papir. Bruk av gode 
lesebestillinger vil være en viktig faktor i arbeidet med å fremme motivasjon og leselyst. Her har 
skolebiblioteket et ansvar for å formidle nyere ungdomslitteratur for å skape leselyst.  Variert 
vanskegrad på tekster vil være et godt middel for å holde oppe motivasjonen på alle 
ferdighetsnivåer. 

I Haugesund kommune følger alle skolene en felles kartleggings- og oppfølgingsplan. Det er forventet 
at skolene har system for å følge opp dette arbeidet. Kartlegging må følges opp med tiltak i ulike fag 
for å få en tilpasset opplæring og sikre alle elevene en god leseprogresjon.   

Det forutsettes at alle lærere har satt seg inn i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter som 
beskriver hvordan kompetanse utvikles innenfor ferdigheten lesing25.  

 

                                                           
25 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Udir har utgitt I rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Det er et 

grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen i 

hver av de fem nivåene.  
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Hovedmål 1: Mestre flytende og automatisert lesing 
 

Delmål  
8.-10. trinn 

Tiltak 

Eleven skal: 
� kunne beherske de to hovedstrategiene:  

o fonologisk lesing (trekke sammen 
bokstavlyder til ord)  

o ortografisk lesing (gjenkjenning av hele 
ord)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� kunne lese, skrive og forstå de fleste ordene de 
møter i tekstene 

 
� bruke sammensatte tekster for å skape bedre  

forståelse i fagene 
 
� lese med flyt og intonasjon 
 
 
 
� kunne bruke ordbøker for å slå opp nye og 

vanskelige ord og begreper 
 

Tiltak: 
� Fonologisk:  

o arbeide med avkoding av ukjente ord 
� Se tiltak side 16 ved behov 

� Ortografisk: 
o mengdelesing ved hjelp av tilpassede 

tekster på elevens nivå 
o bruke ulike kilder og/eller autentiske 

tekster (utenom læreboka) 
 

� utvide ordforrådet ved å jobbe med synonymer, 
antonymer og homonymer 
 

� lese og anvende grafer, tabeller, illustrasjoner og 
tegninger på en hensiktsmessig måte  

 
� bruke læringsstrategier som BISON 

 
� lese tekster høyt i alle fag og i samsvar med 

tekstens innhold/sjanger og budskap 
 
 
 
 

� lærer modellerer leseflyt og intonasjon  
� jobbe med tegnsettingens betydning i forhold til 

flyt, intonasjon og tekstens budskap 
 

� innføring og bruk av ordbøker, trykte eller 
digitale, på flere språk, deriblant for 
minoritetsspråklige 
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Hovedmål 2: Mestre strategisk lesing for å tilegne seg opplevelser, kunnskap og informasjon 
 

Delmål  
8.-10. trinn 

Tiltak 

Eleven skal: 
� videreføre og lære nye lærings – og 

lesestrategier 
 
 
 
 
 
 
 

� lære og bruke ulike lesestrategier for 
å forstå, huske og bli mer bevisste på 
hva som fører fram til læring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tiltak:  
� norsklærer finner ut hvilke strategier elevene har med seg 

fra barnetrinnet 
� faglærere må modellere nye og ulike strategier for elevene 
� øve på å velge rett strategi etter formålet med lesingen 
� øve på å benytte effektive strategier når de støter på ukjente 

ord  
� legge til rette for at minoritetsspråklige elever kan bruke 

morsmålet sitt i innlæring av nye og vanskelige begreper 
 
Eksempler på strategier i leseprosessen 26 
� Før lesing 

 
o orientere seg i teksten, studere paratekstene 

(overskrifter, innholdslister, margtekster, 
tekstbokser, bilder…) 

o uttrykke formål med lesingen 
o aktivere førforståelse og forventninger til teksten 

(samtale, tankekart og andre typer 
førlesingsskjema…) 

o identifisere nye ord og begreper 
o vurdere kilden kritisk 

 
� Under lesing 

 
o lese aktivt, gjør antakelser og justerer på bakgrunn 

av ny informasjon 
o arbeide med ord og begreper (f.eks tokolonnenotat 

og begrepskart, venndiagram…) 
o streke under, notere og systematisere informasjon 

(f.eks tankekart, tegning, oppsummeringer, 
rammenotat…) 

o stille spørsmål til teksten 
o sjekke egen forståelse 

 
� Etter lesing 

 
o kontrollere læringsutbyttet og synliggjøre 

kunnskapen for seg selv og andre (oppsummere hva 
teksten/illustrasjonen handler om, skrive 
sammendrag, stille spørsmål og svar på andres, 
trekke sammenligninger med egne erfaringer, med 
andre tekster og med det en vet og kan fra før, lage 
presentasjoner, dramatisere, omforme tekst til 
annen sjanger …) 

o vurdere tekstens form og innhold 
 
 
Se ellers eksempler på ulike strategier s. 20 
og «Leseplanleggjaren» fra Lesesenteret 27 

                                                           
26 (Udir.no) Å utvikle strategiske lesere  
27 Leseplanleggjaren, Lesesenteret  
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Hovedmål 3: Utvikle lesemotivasjon

Delmål 
8.-10. trinn 

Tiltak 

Eleven skal: 
� bli motivert og engasjert i sin lesing

� oppleve glede, nysgjerrighet og interesse for
lesing, både for fag- og skjønnlitteratur

� få leseoppdrag som utvikler refleksjon og
engasjement28

� vite formålet med lesingen

� få tilrettelagte situasjoner der de kan vise og
samtale om det de har lest

Tiltak: 
� alle lærere forplikter seg til å sette av tid til

lesing i sine fag
� faglærere og elever finner tekster sammen

(faktabøker, nettartikler, tidsskrifter m.m.)
som passer elevenes interesser og nivå

� sikre nok tilgang til ulik type litteratur både
skjønnlitteratur og faglitteratur

� besøke/bruke skole- og folkebibliotek

� alle faglærere gir spesifikke lesebestillinger
som fremmer læring og videre motivasjon

o gi spesifikke leseoppdrag slik at
man unngår å gi elevene rituelle og
mekaniske leseoppdrag

� stille spørsmål som krever refleksjon over
det de har lest både muntlig og skriftlig
(f.eks. leselogg)

� ariere undervisningen slik at den fremmer
leselyst (parlesing, høytlesing, stillelesing,
dele leseopplevelser m.m.) 

28 Kverndokken: 101 måter å lese leseleksa på (Fagbokforlaget) 
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Etterord 

Ettersom denne leseplanen er utarbeidet med tanke på at alle lærere er leselærere er det viktig at 
arbeid med lesing i kollegiet er en kontinuerlig prosess. Skolebasert kompetanseheving er en 
arbeidsmetode som viser seg å gi bedret resultat for elevenes læring. Vi anbefaler derfor alle skolene 
å bruke Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019.  

Kompetanseutviklingspakkene i Språkløyper skal være en støtte for å drive lokalt utviklingsarbeid, og 
skal bidra til lokale læringsprosesser. Målet med Språkløyper er å få styrket kompetansen og 
videreutvikle egen praksis innen lese- og skriveopplæring. Dette kan være et godt supplement i 
arbeidet med implementeringen av leseplanen i Haugesund.  

Strategien er laget for hele utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående.  Du finner mer 
om dette på www.sprakloyper.uis.no  

 

Lesing og dybdelæring i fremtidens skole 

Elever i dagens skole arbeider ofte med oppgaver der de må koble sammen informasjon fra flere 
kilder fra bøker eller internett. En slik aktivitet krever at elevene rammer inn og kobler informasjon 
sammen til kunnskap. Dette er dybdelæring. Denne læringsformen er helt avgjørende når elevene 
senere i livet skal fungere godt i et stadig mer komplekst samfunn. Leseferdighet er her en 
nøkkelfaktor for å kunne beherske dette.   

 

Vi håper denne leseplanen blir et godt verktøy i det daglige arbeidet med lesing.  

 

Hilsen leseplankomitéen  
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Vedlegg 1: Screening 1.klasse  
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Knyttneveprøven 

 
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 hele hånda før siden er lest ferdig kan du:  
 

A. prøve en side til  
 

B. finne ei lettere bok  
 

C. si fra til lærer  
 
 

    
 
 
 

Etter Liv Engen og Lise Helgevold 2006  
og Susan M. Glazer. 

 

 

 

Vedlegg 2: Knytteneveprøven   
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29 Veiledende hastighet, ulike tall Carlsten, LOGOS og Vokal.  

 
NORMER FOR FUNKSJONELL LESEHASTIGHET VED STILLELESING29  
Tallmateriale hentet fra Carlstenprøvene, utgitt i tidsrommet 1982 – 1993.  
 
3. klasse (2. klasse da normering fant sted)  
Lesehastighet: 25 – 50 ord per minutt  
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 25 % feil  
 
4. klasse (3. klasse da normering fant sted)  
Lesehastighet: minimum 50 ord per minutt  
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 20 % feil  
 
5. klasse (4. klasse da normering fant sted)  
Lesehastighet: minimum 70 ord per minutt  
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil  
 
6. klasse (5. klasse da normering fant sted)  
Lesehastighet: minimum 80 ord per minutt  
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil  
 
7. klasse (6. klasse da normering fant sted)  
Lesehastighet: minimum 100 ord per minutt  
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil  
 
8., 9. og 10. klasse (7., 8. og 9. klasse da normering fant sted)  
Lesehastighet: minimum 100 ord per minutt  
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil  
 
Fra og med 6. klasse og oppover bør alle ha en lesehastighet på minimum 80 ord per minutt for å 
kunne oppnå god leseforståelse.  
 
GJENNOMSNITTLIG LESEHASTIGHET VED HØYTLESING  
Tallmateriale hentet fra den databaserte lesetesten LOGOS  
 
3. klasse: 76 ord per minutt  
4. klasse: 103 ord per minutt  
5. klasse: 123 ord per minutt  
6. klasse: 80 ord per minutt  
8. klasse: 103 ord per minutt  
10. klasse: 117 ord per minutt  
 
Det at gjennomsnittlig lesehastighet for 6. klasse er lavere enn for 4. og 5. klasse i LOGOS, skyldes at 
tekstens vanskegrad blir mye vanskeligere fra 6. trinn av.  
 
LOGOS-tallene ligger mye høyere enn Carlsten for kl. 3 – 5. Det kan skyldes flere forhold:  
1) Muligens har snittet i lesehastighet gått opp de senere årene.  
2) På LOGOS sin leseprøve skal eleven ikke streke under ord, dermed brukes ikke tid på det.  
3) Tallene i LOGOS angir gj.snittet, ikke et minimumsnivå eleven bør ha. Minimumsnivået i LOGOS er 
nemlig angitt som standardavvik og ikke som antall ord per minutt.  
 
 

Vedlegg 3: Lesehastighet 
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Lesestrategier  
Før lesing  
…..er det lurt  

Mens du leser 
…..er det lurt  

Etter du har lest 
…..er det lurt  

 
� å tenke over hva du skal 

lære 
 

� å se på bilder og 
overskrifter 

 
 

� å prøve å finne (gjette 
på) hva teksten kan 
handle om 
  

� å tenke over hva du kan 
fra før 

 
 

� å se etter ord du ikke 
kjenner (være 
oppmerksom, bevisst og 
nysgjerrig) 

 
� å ta en liten pause etter 

hvert avsnitt og tenke på 
det du har lest og det du 
skal lære 
 

� å vurdere om teksten 
handler om det du 
trodde på forhånd 
(gjettet du rett?) 

 
 

� å stoppe ved ord og 
uttrykk du ikke forstår 
 

� å lese med blyant i hånd 
(skriv, tegn)  

 
� å vurdere hva du har 

lært (jeg har lest…nå kan 
jeg..) 
 

� å snakke med noen om 
det jeg har lest 

 
 

� å skrive logg, eller «jeg 
har lest» setninger 
 

� å lage spørsmål til 
teksten 

 
 

� å tegne fra teksten (eller 
synliggjøre forståelsen å 
andre måter) 
 

� å oppsummere (krympe) 
teksten. Skrive 2-3 
setninger om innholdet 

 

 

Vedlegg 4: Strategiplakat Haraldsvang skole  
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Forberede, utføre og bearbeide:  
Nivå 1    Bruker forkunnskaper  

Skaffer seg overblikk over teksten før lesing  
Leser enkle tekster på papir og skjerm  
Bearbeider teksten med noe hjelp  

Nivå 2    Leser enkle tekster med flyt og utholdenhet  
Finner og leser tekster på internett  
Stiller spørsmål til teksten  
Kan samtale om innholdet  

Nivå 3    Varierer lesemåte etter teksten og formålet med lesing i fag  
Leser og navigerer hensiktsmessig på Internett  
Bruker oppklarende strategier  
Bruker ulike metoder for å systematisere innhold  

Nivå 4    Bruker faglige og andre forkunnskaper aktivt  
Er bevisst og kritisk til lesing på papir og Internett  
Bearbeider teksten på selvstendig måte  

Nivå 5    Velger relevante strategier tilpasset teksten og formålet med lesingen. 
                Er bevisst på egen lesing og reflekterer over anvendte strategier 
 

Finne og hente ut:  
Nivå 1    Finner eksplisitt uttrykt informasjon som er sentralt plassert i enkle tekster  
Nivå 2    Kjenner igjen sentrale tekster i faget  

Finner eksplisitt uttrykt informasjon i tekster med konkurrerende informasjon  
Refererer til kilder  

Nivå 3    Finner og kombinerer informasjon fra flere steder i tekster med konkurrerende informasjon  
Vurderer om kildene er troverdige  

Nivå 4    Finner implisitt informasjon i komplekse tekster  
Bruker kilder på en kritisk og etterprøvbar måte  

Nivå 5    Finner detaljert og implisitt informasjon i teksten med ukjent form eller innhold 
 

Tolke og sammenholde:  
Nivå 1    Bruker egne ord og trekker egne slutninger ut fra informasjon i tekster  
Nivå 2    Identifiserer hovedtemaet og forstår sammenhenger som er tydelig uttrykt i en tekst  
Nivå 3    Forstår innholdet som er implisitt uttrykt i tekster  
Nivå 4    Forstår tvetydigheter  

Oppfatter motstridende informasjon som står i motsetning til det forventede  
Nivå 5    Viser helhetlig og detaljert forståelse av komplekse tekster. 
                Kan systematisere og trekke slutninger på bakgrunn av implisitt informasjon  

 
Reflektere og vurdere:  
Nivå 1    Kommenterer innhold i enkle tekster  
Nivå 2    Vurderer teksters innhold ut fra fagkunnskaper og egne erfaringer  
Nivå 3    Gir begrunnende vurderinger av form og faglig innhold i tekster.  
Nivå 4    Analyserer og vurdere form og innhold på en kritisk måte  

Sammenligne og systematiserer informasjon i ulike faglige tekster  
Nivå 5    Vurderer komplekse tekster om ukjente emner på en kritisk måte. Trekker inn faglige 
               og samfunnsmessige perspektiver.  

Vedlegg 5: Lesing som grunnleggende ferdighet, UDIRs matrise: Å kunne lese 
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Vedlegg 6: Leseplanleggjaren, Lesesenteret  
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Matrisen under viser hvilke ulike aspekt ved lesing som skal vektlegges i alle fag30. 

Fag Aspekt ved lesing Teksttyper og meningsskapende 
ressurser 

Engelsk 
Lese med flyt og forståelse, utforske, 
lære av, reflektere, skaffe seg innsikt. 

Ulike typer engelskspråklige tekster av 
varierende lengde og kompleksitet. 

Fremmedspråk Forstå, utforske og reflektere Stadig mer krevende tekster.  
Kroppsøving Hente, tolke, forstå informasjon, vurdere Fagspesifikke tekster, kart, symboler 

Kunst og 
håndverk 

Tolke, lese og forstå 
Tegn og symboler, ulike tekstuttrykk, 
diagrammer, visuelle representasjoner, 
bruksanvisninger og arkitekttegninger 

Musikk Tolke og forstå, reflektere 
Musikalske uttrykk, symboler, tegn og 
former for notasjon. Lesing av tekster 

Mat og helse Granske, tolke, reflektere, vurdere kritisk 
Faglige tekster: oppskrifter, 
bruksveiledninger, varemerking, 
reklame, informasjonsmateriell 

Matematikk 

Finne informasjon, forstå og bruke 
symbolspråk og uttrykksformer, sortere, 
reflektere, analysere, sammenfatte 
informasjon fra ulike element, vurdere 
form og innhold. 

Tekster fra dagligliv og yrkesliv, 
sammensatte tekster som inneholder 
matematiske uttrykk, grafer, diagram, 
tabeller, symbol, formler, logiske 
resonnement. 

Naturfag 

Forstå og bruke naturfaglige begreper, 
symboler, figurer, argumenter, kunne 
identifisere, tolke, bruke og 
sammenligne informasjon, kritisk 
vurdere troverdighet og relevans. 

Sammensatte tekster i bøker, aviser, 
bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer 
og digitale kilder. 

Norsk 
Få innsikt, finne informasjon, forstå, 
forholde seg kritisk og selvstendig til, 
tolke, reflektere over og vurdere. 

Bredt utvalg sjangre fra nåtid og fortid 
på skjerm og papir 

RLE 
Oppleve, forstå, innhente informasjon, 
tolke, reflektere 

Fortellinger og fagstoff i tradisjonell og 
multimodal form 

Samfunnsfag 

Forstå, utforske, tolke, reflektere, søke 
målrettet etter informasjon, behandle, 
bruke informasjon, sammenligne 
informasjon fra ulike kilder, kritisk 
vurdere kilders relevans, troverdighet og 
formål. 

Faglige tekster, visuelle framstillinger, 
bilder, film, tegninger, grafer, tabeller og 
kart. 

 

 

  

                                                           
30 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Lesing/Lesing-som-grunnleggende-ferdighet/God-leseopplaring--for-larere-pa-
ungdomstrinnet/Lesing-som-grunnleggende-ferdighet/ 

Vedlegg 7: Matrise, aspekter ved lesing som skal vektlegges i alle fag 
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De 500 mest høyfrekvente norske ordene31 
 
1 i 
2 og 
3 det 
4 som 
5 er 
6 til  
7 en 
8 av 
9 på 
10 for  
11 at 
12 å  
13 med 
14 de 
15 har 
16 den  
17 ikke 
18 et 
19 om 
20 fra 
21 var 
22 han  
23 men 
24 seg 
25 vil 
 

26 jeg 
27 kan 
28 ble 
29 vil 
30 skal 
31 sier 
32 etter 
33 så 
34 år 
35 også 
36 hun 
37 dette 
38 ved 
39 da 
40 blir 
41 nå 
42 ut 
43 være 
44 hadde 
45 over 
46 mot 
47 eller 
48 to 
49 må 
50 går 
 

51 få 
52 andre 
53 opp 
54 sin 
55 når 
56 du 
57 bare 
58 alle 
59 ha 
60 enn 
61 mer 
62 denne 
63 selv 
64 noe 
65 mange 
66 inn 
67 bli 
68 noen 
69 vært 
70 får 
71 før 
72 der 
73 man 
74 kroner 
75 nye 

76 dag 
77 Norge 
78 flere 
79 fikk 
80 første 
81 under 
82 slik 
83 siden 
84 mye 
85 norske 
86 kommer 
87 både 
88 kunne 
89 meg 
90 mellom 
91 hva 
92 tre 
93 her 
94 store 
95 mener 
96 ingen 
97 dem 
98 oss 
99 hele 
100 sine 
 

 

  

                                                           
31 Hentet fra boka «Å bedre barns leseflyt» av Jan Erik Klinkenberg. Tilhørende CD med 5 lister der rekkefølgen innbyrdes i 5 og 5 av ordene 
er forskjellig.  

Vedlegg 8a: Frekvensliste  
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101 siste 
102 gang 
103 skulle 
104 hans 
105 ta 
106 helt 
107 godt 
108 sammen 
109 sa 
110 kom 
111 millioner 
112 hvor 
113 nok 
114 norsk 
115 alt 
116 blant 
117 tid 
118 sitt 
119 ville 
120 uten 
121 blitt 
122 igjen 
123 tidligere 
124 fått 
125 rundt 
 

126 ny 
127 samme 
128 mens 
129 annet 
130 gjennom 
131 disse 
132 litt 
133 stor 
134 står 
135 gjør 
136 gå 
137 ser 
138 gjøre 
139 gikk 
140 folk 
141 ned 
142 ham 
143 se 
144 hvis 
145 derfor 
146 gamle 
147 fire 
148 fordi 
149 mest 
150 god 

151 tar 
152 tilbake 
153 gir 
154 barn 
155 like 
156 neste 
157 gi 
158 kanskje 
159 langt 
160 tatt 
161 del 
162 bedre 
163 komme 
164 saken 
165 ønsker 
166 tror 
167 viser 
168 først 
169 måtte 
170 aldri 
171 side 
172 ligger 
173 si 
174 min 
175 hvordan 
 

176 hos 
177 tok 
178 bør 
179 beste 
180 vår 
181 grunn 
182 hver 
183 sett 
184 vel 
185 gjort 
186 land 
187 allerede 
188 frem 
189 heller 
190 gode 
191 vet 
192 jo 
193 tiden 
194 politiet 
195 fem 
196 foto 
197 fram 
198 plass 
199 mennesker 
200 ti 

 

  

Vedlegg 8b: Frekvensliste 
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201 likevel 
202 svært 
203 hatt 
204 fortsatt 
205 fjor 
206 bak 
207 rett 
208 viktig 
209 forhold 
210 la 
211 videre 
212 større 
213 leder 
214 dermed 
215 satt 
216 egen 
217 nytt 
218 annen 
219 landet 
220 imidlertid 
221 samtidig 
222 mindre 
223 Norges 
224 Bergens 
225 ifølge 
 

226 hvert 
227 klart 
228 kveld 
229 deg 
230 ett 
231 forteller 
232 mulig 
233 lite 
234 mål 
235 gjelder 
236 tillegg 
237 liv 
238 dersom 
239 verden 
240 penger 
241 laget 
242 nesten 
243 stort 
244 henne 
245 løpet 
246 finne 
247 synes 
248 eneste 
249 minst 
250 senere 
 

251 mann 
252 gjorde 
253 årene 
254 største 
255 lørdag 
256 hennes 
257 fleste 
258 lenge 
259 våre 
260 dager 
261 søndag 
262 kvinner 
263 livet 
264 begge 
265 dessuten 
266 alltid 
267 meget 
268 unge 
269 kr 
270 nei 
271 kampen 
272 gått 
273 finnes 
274 liten 
275 måte 

276 ganger 
277 møte 
278 ofte 
279 seks 
280 mannen 
281 kommet 
282 utenfor 
283 gitt 
284 foran 
285 bra 
286 gjerne 
287 deres 
288 vei 
289 arbeidet 
290 året 
291 bruk 
292 rekke 
293 vårt 
294 byen 
295 fast 
296 fall 
297 dagens 
298 klar 
299 betyr 
300 særlig 

Vedlegg 8c: Frekvensliste 
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401 burde 
402 trolig 
403 ulike 
404 hverandre 
405 fotball 
406 torsdag 
407 måneder 
408 viste 
409 kirke 
410 riktig 
411 akkurat 
412 veien 
413 bilen 
414 kontakt 
415 heter 
416 inne 
417 egentlig 
418 sentrum 
419 bruker 
420 jobb 
421 føler 
422 ellers 
423 området 
424 brukt 
425 morgen 

426 nettopp 
427 klare 
428 forbindelse 
429 begynte 
430 onsdag 
431 familien 
432 uker 
433 spille 
434 selskapet 
435 åtte 
436 møter 
437 vise 
438 startet 
439 fant 
440 forslag 
441 verdens 
442 imot 
443 skjedde 
444 nærmere 
445 snart 
446 års 
447 setter 
448 ga 
449 direkte 
450 faktisk 

451 sterk 
452 grad 
453 samlet 
454 bildet 
455 samarbeid 
456 eldre 
457 forrige 
458 situasjonen 
459 slo 
460 vanlig 
461 feil 
462 timer 
463 bygge 
464 lange 
465 forskjellige 
466 pris 
467 betale 
468 mor 
469 navn 
470 mitt 
471 sist 
472 tidlig 
473 glad 
474 høy 
475 tenke 

476 mine 
477 ferdig 
478 natt 
479 vite 
480 lille 
481 seier 
482 satte 
483 venner 
484 alvorlig 
485 skje 
486 filmen 
487 regner 
488 mat 
489 far 
490 huset 
491 høyt 
492 kjøpe 
493 bil 
494 bok 
495 lå 
496 lov 
497 lage 
498 din 
499 sto 
500 elevene 

301 trenger 
302 kort 
303 regjeringen 
304 stadig 
305 ja 
306 hjem 
307 vant 
308 bruke 
309 bjørn 
310 hjelp 
311 innen 
312 slike 
313 vanskelig 
314 følge 
315 eksempel 
316 problemer 
317 spesielt 
318 små 
319 ute 
320 lenger 
321 fredag 
322 dagen 
323 all 
324 holde 
325 kjent 
 

326 full 
327 lett 
328 meter 
329 gammel 
330 tv 
331 lagt 
332 kommune 
333 skriver 
334 spiller 
335 legger 
336 støtte 
337 politiske 
338 hjemme 
339 sted 
340 skole 
341 sterkt 
342 arbeid 
343 veldig 
344 lag 
345 stortinget 
346 sette 
347 enkelte 
348 stedet 
349 ting 
350 ansatte 
 

351 enda 
352 personer 
353 tro 
354 holder 
355 hvem 
356 lang 
357 overfor 
358 barna 
359 høyre 
360 eget 
361 sitter 
362 spørsmål 
363 dårlig 
364 egne 
365 uke 
366 altså 
367 menn 
368 skolen 
369 hvorfor 
370 kommunen 
371 funnet 
372 årets 
373 by 
374 par 
375 holdt 
 

376 skjer 
377 bort 
378 kamp 
379 ennå 
380 legge 
381 deler 
382 håper 
383 stå 
384 slutt 
385 sagt 
386 politisk 
387 minutter 
388 mandag 
389 brann 
390 tekst 
391 krav 
392 ganske 
393 tross 
394 dere 
395 best 
396 hus 
397 finner 
398 ord 
399 nemlig 
400 form 
 

Vedlegg 8d: Frekvensliste  

Vedlegg 8e: Frekvensliste 
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Kvalitetskjennetegn for systematisk leseopplæring i 
Haugesund kommune 

 

  

Vedlegg 9: Kvalitetskjennetegn  leseopplæring   
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