URANIENBORG SKOLE

Plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon
Innhold
Bakgrunn: ............................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Struktur og innhold i den lokale planen: ............................................................................................................................................................................................................. 3
Del 1: Prioriterte styrkingstiltak i lesing og skriving (sett i lys av strategiske initiativ i skolens strategiske plan).................................................................................................... 4
Del 2: Felles innsatsområder/ prosjekter som stimulerer lesemotivasjon .............................................................................................................................................................. 5
Del 3: Plan for leseopplæringen på det enkelte trinn ............................................................................................................................................................................................. 6
1.trinn: ................................................................................................................................................................................................................................................................ 6
2.trinn: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 10
3.trinn: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 13
4.trinn: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 16
5.trinn: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 19
6.trinn: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 22
7.trinn: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 25
Del 4: Vedlegg ....................................................................................................................................................................................................................................................... 29
Vedlegg 1:Lesestrategier fra 1.-7. Trinn ................................................................................................................................................................................................................ 29
Vedlegg 2a: Innføring av obligatoriske læringsstrategier...................................................................................................................................................................................... 30
Vedlegg 2b: Læringsstrategier – konkretisering og forklaring av noen av læringsstrategiene.............................................................................................................................. 33
Vedlegg 3a: Veiledning til trening av ord og begreper .......................................................................................................................................................................................... 43
Vedlegg 3b: Systematisk arbeid med ordkunnskap .............................................................................................................................................................................................. 47

2

Bakgrunn:
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere.
Leseplanen er altså ikke bare knyttet til norskfaget.
En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev. Skolens plan for leseopplæring og
elevenes leseprogresjon skal tydeliggjøre ambisjoner og gi retning for innsatsen. Planen skal bygge på og utdype prioriteringer og ambisjoner i skolens
strategiske plan og lokal læreplan i norsk.
Med bakgrunn i Kunnskapsløftet, bidrag fra faggrupper, lærernes kunnskaper, ressurser og erfaringer, har vi nå utarbeidet en felles plan for lesing og
læringsstrategier.
Skolens arbeid med god, felles praksis har som mål å minske forskjellene mellom hva ulike lærerne vektlegger i leseopplæringen og sikre en kvalitativt god
leseopplæring.
Den enkelte skole skal utarbeide en egen lokal plan. Alle hovedområdene i malen må være med i planen. Den må ivareta både skoleovergripende strategier,
prinsipper og tiltak, samt konkrete planer for det enkelte trinn. Planen skal revideres årlig på bakgrunn av evaluering av måloppnåelse og en vurdering av
tiltakenes treffsikkerhet. Planen skal være styrende for alle læreres arbeid med lesing i alle fag.

Struktur og innhold i den lokale planen:
1. Prioriterte styrkingstiltak i lesing og skriving (sett i lys av strategiske initiativ i skolens strategiske plan).
2. Felles innsatsområder/ prosjekter som stimulerer lesemotivasjon
3. Plan for leseopplæringen på det enkelte trinn
4. Vedlegg
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Del 1: Prioriterte styrkingstiltak i lesing og skriving (sett i lys av strategiske initiativ i skolens strategiske plan)
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Hva
Plan for leseopplæring gjøres
kjent for brukerne

Målgruppe
Alle lærere samt ledelse

Hvordan / organiseringsform
Fellestid og/ eller planleggingsdag

VFL: Kontinuerlig
refleksjonsskriving f.o.m. 4.
trinn.
Innføre gode standarder for å
strukturere tekster. Øke
frekvens og kvalitet av
skriving på alle trinn.
Aktiv bruk av læringsstrategier

Elever

Skriving i alle fag.

Elever

Skriving i alle fag.

Elever

Skriving i alle fag.

Lesekurs i 4 uker

Trinnvis

Varierte lesemetoder

Trinnvis

Alle lærere er leselærere

Trinnvis

Alle lærere er skrivelærere

Trinnvis

Bibliotek

Trinnvis

Parallelt med norskfaget. Grupper i ulike nivåer.
Lese hver dag hjemme.
Fokus på stavelser og ordbildemetoden i
innlæringsfasen. Lyderingsmetoden er en av flere
metoder.
Samtlige lærere/faglærere på trinnet må
bevisstgjøres på at de er leselærere, dvs.de må
veilede elevene i hvordan tekstene i faget skal
leses og veilede elevene gjennom teksten.
Samtlige lærere/faglærere på trinnet må
bevisstgjøres på at de er skrivelærere, dvs de må
veilede elevene i hvordan tekstene i faget skal
skrive og veilede elevene gjennom teksten.
Få god hjelp fra bibliotekar til å finne bøker til
riktig nivå. Lærere/ bibliotekar kan f.eks. bruke
lus-resultater som utgangspunkt. Oppmuntre og
legge til rette for leseglede for alle elever gjennom
fast lese-/bibliotekstime.

Ansvar
-Fagrettledere i norsk, pr.
januar 2013: Lene
Lagergren, Mie Tørnby,
Grethe Lise Jacobsen.
-Praktisk tilrettelegging:
Ledelsen
Alle lærere

-Alle norsklærere
(igangsetter)
-Alle lærere (fortsetter)
-Fagrettledere i norsk støtter
-Alle norsklærere
(igangsetter)
-Alle lærere (fortsetter)
-Fagrettledere i norsk støtter
Skole og hjem
Alle lærere

Alle lærere med veiledning
fra norsklærere

Alle lærere med veiledning
fra norsklærere

Bibliotekar/ lærere

Del 2: Felles innsatsområder/ prosjekter som stimulerer lesemotivasjon
Felles innsatsområder for hele
skolen:

Innhold

Leseaksjon, høst

Bokprosjekt

Bokanbefalinger

Leselystaksjon i
“Verdens bokdag”

forbindelse

Leseaksjon, sommer

Forfatterbesøk
Bibliotek i nærområdet
“Bok-kafé ”/ bokvake etc.
Bokkasse i klasserommet
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med

Ansvarlig

Hvert trinn skal gjennomføre en
Lærere og bibliotekar
leseaksjon i starten av skoleåret.
Denne kan være i regi av bokbransjen,
eller fra læreres egne erfaringer.
Arbeide med bøker på ulike måter.
Lese og gjøre oppgaver til deler av
bøkene.
Lærere og elever kan anbefale bøker
Lærere og elever
for hverandre for å inspirere til lesing.
Dette kan foregå på trinnet, eller
elever kan anbefale for yngre elever.
Besøk fra Deichmanske bibliotek.
Foresatte, lærere og bibliotekar

Hvert trinn skal gjennomføre en
leseaksjon på slutten av skoleåret.
Denne kan være i regi av sommerbok
fra Deichmanske bibliotek, eller fra
læreres egne tiltak.
Få besøk eller delta på forelesninger
av passende forfattere for trinnet.
Hvert trinn bør besøke et bibliotek i
nærområdet.
Noe utenom det litt vanlige. Lesing er
gøy!
Samle elevenes private bøker i en
kasse i klasserommet etter tillatelse
fra foresatte.

Tid
Høst

Vår

Kontinuerlig gjennom hele året.

Sommer

Lærere, forlag
Lærere

En gang i året

Lærere

En gang i året

Lærere

Kontinuerlig gjennom hele året.

Del 3: Plan for leseopplæringen på det enkelte trinn
1.trinn:
Hovedutfordring: Skape nysgjerrighet for og lyst til det å lese. Elevene skal knekke lesekoden.
Mål strategisk plan: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk.
Ansvar/fagområde: Alle lærere på trinnet, med norsklærer som igangsetter

Område i leseopplæringen
Utvikle språklig bevissthet

Innhold. Hva skal vektlegges? (Tiltak på tvers av fag)
•

•

•

•

•

•
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Språklig bevissthet gjennom lek (språkleker av
f.eks. Jørgen Frost, lytte ut lyder, rim/regler
m.m.) Hvem er Jørgen Frost? Hvor finner vi
litteratur?
Vi lærer å lese og skrive to bokstaver og to
lyder i uka. Rekkefølgen på bokstavene er
bokstaver/ lyder som elevene enkelt kan uttale
og lage ord av: ISOLAFEM/ evt. SILOREMA.
Elevene lærer å lese stor og liten bokstav
samtidig. Fokus på å skrive stor bokstav.
Elevene må forholde seg ofte til både små og
store bokstaver i tekster.
Det er viktig å fokusere på bokstavnavn og
bokstavlyd for å knytte lesing og skriving
sammen. Vi lærer grunnstammen i et ord
(morfemer).
Vi bruker konkreter i innlæringen av hver
bokstav. F.eks. plastelina, figurer (hvilke?).
Former bokstver med kroppen, finger på pulten,
i luften, vann med pensel på tavla.
Starter å skrive de små bokstavene etter
vinterferien.

Organisering. Arbeidsmåter.
Gjelder for samtlige 5 områder i
leseopplæringen:
•
•
•
•
•
•
•

Fellesundervisning i klassen
Modellering og dialog
Stasjonsundervisning (TIEY): Det skal
leses, snakkes og lekes med ord.
Lesekurs
Lesekampanjer
Grupper etter nivå
Tiltak for de elever som skårer nær eller
under kritisk grense

Lære strategier og teknikker for å
utvikle leseforståelse
Se vedlegg 1: Lesestrategier 1.7.trinn

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Bevisstgjøre elevene på at de alltid leser av en
grunn (tabeller, oppskrift, skilt, bruksanvisning,
opplevelseslesing, for å finne svar på noe).
Lesebestilling
Alle elevene er kjent med uttrykket “å åpne
teksten”. (Bruke overskrifter, bilder og
illustrasjoner) Vi kaller det førlesing.
Felleslesing foregår på følgende måter:
kameratlesing/parlesing, korlesing, mange
former for elevlesing i grupper. Lærer
gjennomgår og bryter ned teksten for å forklare
ord og begreper. Foreldre må også lære
parlesing på første foreldremøte. Er dette tenkt i
klasserommet? Vi arbeider nå etter TIEYmodell, og det føles litt annerledes.
Trekke sammen lyder
Lese helord
Bruke tegnene punktum og spørsmålstegn for å
skape mening i teksten de leser
Tenke gjennom hva som vil skje / foregripe
Knytte innholdet i teksten til noe eleven kan
eller har erfart. Ta i bruk elevens forkunnskaper
og finne sammenhenger.
Gjenfortelle tekst (muntlig, tegning)
Tenke gjennom om det man leser gir mening
dvs. å overvåke egen lesing
Arbeide med ord/begreper i teksten
- Øve inn parate ordbilder
- Inndeling av ord i stavelser
- Innlæring av konsonantforbindelser og
diftonger som en lyd

•

Lære tanke- og læringsstrategier
Se vedlegg 2a: Innføring av
obligatoriske læringsstrategier
Og vedlegg 2b: Læringsstrategier
– konkretisering av utvalgte
strategier

Vedlegg 2a viser hvilke læringsstrategier som innføres
på hvert trinn 1.-10. på Uranienborg skole
(minstekrav).

Vedlegg 2b gir en kort forklaring av hver
læringsstrategi.

Utvikle det muntlige språket og
lære ord og begreper

•

Se vedlegg 3a: Veiledning til
trening av ord og begreper

•

Se vedlegg 3b: Systematisk arbeid
med ordkunnskap
Utforske skriftspråket og utvikle
skriftlig kompetanse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Repetert lesing

Læring av høyfrekvente ord som ordbilder,
f.eks. ukas ord og diktat. Disse ordene skal
kunne brukes muntlig.
Begrepsopplæring (Norsk som læringsspråk,
NSL)
Systematikk i arbeidet med ord og begreper.
Forsterket gruppe i begrepstrening NISK?
Begreper i det daglige, uformelt gjennom lek
og undervisning. Lærer er god språkmodell.
Nøye gjennomgang av skriveretning, la elevene
spore bokstaver stort med kritt, farger, svamp
osv. Fra grovmotorikk til finmotorikk.
Lære å skrive trykkbokstaver
Utvikle noe mottakerbevissthet
Sjangerkunnskap
Bruk av tegnsetting: punktum og stor bokstav
Enkle rettskrivningsregler: punktum, stor
bokstav, ikke- lydrette ord, enkel og dobbel
konsonant
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2.trinn:
Hovedutfordring: Alle elever skal knekke lesekoden.
Mål strategisk plan: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk.
Ansvar/fagområde: Alle lærere på trinnet, med norsklærer som igangsetter

Område i
leseopplæringen
Utvikle språklig bevissthet

Innhold. Hva skal vektlegges?
(Tiltak på tvers av fag)
•
•

•
•
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Språklig bevissthet gjennom lek (språkleker av
f.eks. Jørgen Frost, lytte ut lyder, rim/regler
m.m.)
Vi repeterer bokstavene, og arbeider med 3
bokstaver i uka Vi repeterer ikke 3 i uka, men
skrivebevegelse og hvilke etasjer alle
bokstavene bor i ved f.eks. «ukas ord».
Vi repeterer store og små, men har mest fokus
på små
Alle elever skal skrive små bokstaver på 2.trinn

Organisering. Arbeidsmåter.
Gjelder for samtlige 5 områder i leseopplæringen
• Fellesundervisning i klassen
• Modellering og dialog
• Stasjonsundervisning (TIEY): Det skal
leses, snakkes og lekes med ord.
• Lesekurs
• Lesekampanjer
• Grupper etter nivå
• Tiltak for de elever som skårer nær eller
under kritisk grense

Lære strategier og teknikker
for å utvikle leseforståelse

•
•

Se vedlegg 1: Lesestrategier
1.-7.trinn

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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Bevisstgjøre elevene på at de alltid leser av en
grunn (tabeller, oppskrift, skilt, bruksanvisning,
opplevelseslesing, for å finne svar på noe)
Alle elevene er kjent med uttrykket “å åpne
teksten”. (Bruke overskrifter, bilder og
illustrasjoner)
Felleslesing foregår på følgende måter:
kameratlesing/parlesing, korlesing, mange former
for elevlesing i grupper. Lærer gjennomgår og
bryter ned teksten for å forklare ord og begreper.
TIEY Foreldre må også lære parlesing på første
foreldremøte
Trekke sammen lyder
Lese helord
Bruke tegnene punktum og spørsmålstegn for å
skape mening i teksten de leser
Tenke gjennom hva som vil skje / foregripe
Knytte innholdet i teksten til noe eleven kan eller
har erfart. Ta i bruk elevens forkunnskaper og finne
sammenhenger.
Gjenfortelle tekst (muntlig, tegning)
Tenke gjennom om det man leser gir mening dvs. å
overvåke egen lesing
Arbeide med ord/begreper i teksten
Øve inn parate ordbilder
Inndeling av ord i stavelser
Innlæring av konsonantforbindelser og
diftonger som en lyd
Bruke enkle språklige virkemidler (f.eks.
snakkebobler)
Visualisere det en leser
Lage spørsmål til teksten
Lære om sjangre: eventyr, rim, regler, gåter, vitser,
fakta, lister og plakater
Finne svar på spørsmål i teksten (finne, tolke og
reflektere)
Repetert lesing

Lære tanke- og
læringsstrategier

Vedlegg 2a viser hvilke læringsstrategier som innføres på hvert
trinn 1.-10. på Uranienborg skole (minstekrav).

Se vedlegg 2a: Innføring av
obligatoriske
læringsstrategier

Vedlegg 2b gir en kort forklaring av hver læringsstrategi.

Og vedlegg 2b:
Læringsstrategier –
konkretisering av utvalgte
strategier
Utvikle det muntlige språket
og lære ord og begreper

•
•

Se vedlegg 3a: Veiledning til
trening av ord og begreper
Se vedlegg 3b: Systematisk
arbeid med ordkunnskap

Utforske skriftspråket og
utvikle skriftlig kompetanse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Læring av høyfrekvente ord som ordbilder, f.eks. ukas
ord og diktat. Alle elever skal lære de 100 mest vanlige
ordene.
Lærer velger 4 ord som det jobbes systematisk med. Det
skal være høyfrekvente ord og ord fra ulike fag. Elevene
skal skrive en setning med hvert ord. Hvis det menes
«ukas ord» har vi jobbet med 6 ord i uka.
Begrepsopplæring (Norsk som læringsspråk, NSL)
Systematikk i arbeidet med ord og begreper
Forsterket gruppe i begrepstrening
Begreper i det daglige, uformelt gjennom lek og
undervisning. Lærer er god språkmodell.
Nøye gjennomgang av skriveretning i
bokstavinnlæringen. Fokus på å skrive bokstavene riktig i
bokstavhuset. Fra grovmotorikk til finmotorikk.
Lære å skrive trykkbokstaver
Utvikle noe mottakerbevissthet
Sjangerkunnskap
Bruk av tegnsetting: punktum, stor bokstav og
spørsmålstegn.
Enkle rettskrivningsregler: punktum, stor bokstav, ikkelydrette ord, enkel og dobbel konsonant, parord, lang og
kort å-lyd, stum d, stum h (spørreord).

•
•
•

Høytlesing overvåkes av en
voksen eller medelev
Høytlesing i klassen som
korlesing, frivillig høytlesing og
repetert lesing
Bruke pekefinger ved lesing

3.trinn:
Hovedutfordring: Lesing går fra avkoding til forståelse.
Mål strategisk plan: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk. (må oppdateres)
Ansvar/fagområde: Alle lærere på trinnet, med norsklærer som igangsetter

Område i
leseopplæringen
Utvikle språklig bevissthet

Innhold. Hva skal vektlegges?
(Tiltak på tvers av fag)
•

•
•
•

•
•
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Lekens plass i innlæringen
- Leker som f.eks.: mitt skip er lastet
med, rimord, tulleord, legge til, fjerne,
assosiasjonsleker, hangman (dette må vi
bli bedre på)
Klippe opp tekst til setninger og setninger til
ord
“Blapper”
Bevissthet rundt språklige strukturer
(forstavelser, endelser, rotord/ oppslagsform:
eks: et tre, bøyinger) Se tiltakspakken for NSL
(Dette gjør vi i liten grad, kanskje litt tidlig)
Kjenne til synonymer og antonymer for vanlige
ord
Sammensatte ord. Erfare at disse ordene må
skrives i ett ord, og siste del av ordet
bestemmer betydningen

Organisering. Arbeidsmåter.
Gjelder for samtlige 5 områder i
leseopplæringen
• Fellesundervisning i klassen
• Modellering og dialog
• Stasjonsundervisning (TIEY): Det skal
leses, snakkes og lekes med ord.
• Lesekurs Ny start
• Lesekampanjer
• Grupper etter nivå
• Tiltak for de elever som skårer nær eller
under kritisk grense

Lære strategier og teknikker
for å utvikle leseforståelse
Se vedlegg 1: Lesestrategier
1.-7.trinn

Lære tanke- og
læringsstrategier
Se vedlegg 2a: Innføring av
obligatoriske
læringsstrategier
Og vedlegg 2b:
Læringsstrategier –
konkretisering av utvalgte
strategier
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•

Bevisstgjøre elevene på at de alltid leser av en
grunn (tabeller, oppskrift, skilt, bruksanvisning,
opplevelseslesing, for å finne svar på noe)
• Hvordan ivareta bredde i ulike tekster og
sjangre i egen lesing og felleslesing i klassen?
• Spesifisere lesestrategier som elevene skal
kunne (lese setningen om igjen når man ikke
forstår, stoppe ved ord som er vanskelige,
selvkorrigering, visualisere det man leser, tenke
gjennom hensikten med det man leser,
foregripe hva som vil skje, stille spørsmål,
gjenfortelle, finne meningen ved nye ord ved å
bruke strategier som referansekilder (ordliste
m.m.), se på roten av ordet og endelser, og vite
betydningen av forstavelser og endelser)
• Husk at felleslesing i klassen bør gjøres av
lærer eller sterke lesere
• Ulike måter å finne, tolke og reflektere over
tekster i fellesskap (dialog mellom elever,
lærer/elev)
Vedlegg 2a viser hvilke læringsstrategier som innføres
på hvert trinn 1.-10. på Uranienborg skole
(minstekrav).

Vedlegg 2b gir en kort forklaring av hver
læringsstrategi.

Utvikle det muntlige språket
og lære ord og begreper

•
•

Se vedlegg 3a: Veiledning til
trening av ord og begreper
•

Se vedlegg 3b: Systematisk
arbeid med ordkunnskap

•

•
•

Utforske skriftspråket og
utvikle skriftlig kompetanse

•
•
•
•
•
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Læring av høyfrekvente ord som ordbilder,
f.eks. ukas ord og diktat.
Lærer velger 6 ord som det jobbes systematisk
med. Det skal være høyfrekvente ord og ord fra
ulike fag. Målet er å utvikle et akademisk
språk.
Begrepsopplæring (Norsk som læringsspråk,
NSL)
Systematikk i arbeidet med disse ordene.
Ordene og begrepene jobbes med på ulike
måter gjennom uka. (f.eks: finn synonym,
antonym, bruk ord i setninger, alle ordene i en
tekst, tegne til, forklar begrepet med egne ord).
Husk å bruke dette i oppgaver til TIEY
Forsterket gruppe i begrepstrening
Begreper i det daglige, uformelt gjennom lek
og undervisning. Lærer er god språkmodell.
Lære å skrive en funksjonell og tydelig
sammenhengende skrift, (løkkeskrift eller
stavskrift).
Mottakerbevissthet: elevene er bevisst på hvem
man skriver til, f.eks. en venn, Kongen
Sjangerkunnskap (tenk progresjon)
Bruk av tegnsetting: punktum, stor bokstav,
spørsmålstegn, komma (ved oppramsing)
Enkle rettskrivningsregler: stum g, skj- og kj-,
enkel, dobbel konsonant, parord, ng- lyd

•
•

Høytlesing overvåkes av en voksen
eller medelev
Høytlesing i klassen som korlesing,
frivillig høytlesing og repetert lesing

4.trinn:
Hovedutfordring: Kunne anvende alle lesestrategier for å være leser i tråd med LUS-nivå 15.
Mål strategisk plan: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk.
Ansvar/fagområde: Alle lærere på trinnet, med norsklærer som igangsetter

Område i
leseopplæringen
Utvikle språklig bevissthet

Innhold. Hva skal vektlegges?
(Tiltak på tvers av fag)
•

•
•
•
•
•

16

Lekens plass i innlæringen
- Leker som f.eks.: mitt skip er lastet
med, rimord, tulleord, legge til, fjerne,
assosiasjonsleker, hangman (denne bør
oppdateres. De tre første mitt skip er
lastet med, rimord, tulleord kan tas bort.
Klippe opp tekst til setninger og setninger til
ord
“Blapper”
Bevissthet rundt språklige strukturer
(forstavelser, endelser, rotord/ oppslagsform:
eks: et tre, bøyinger) Se tiltakspakken for NSL
Kjenne til synonymer og antonymer for vanlige
ord
Sammensatte ord. Erfare at disse ordene må
skrives i ett ord, og siste del av ordet
bestemmer betydningen

Organisering. Arbeidsmåter.
Gjelder for samtlige 5 områder i
leseopplæringen
• Fellesundervisning i klassen
• Modellering og dialog
• Stasjonsundervisning (TIEY): Det skal
leses, snakkes og lekes med ord.
• Lesekurs/Ny start
• Lesekampanjer
• Grupper etter nivå
• Tiltak for de elever som skårer nær eller
under kritisk grense

Lære strategier og teknikker
for å utvikle leseforståelse
Se vedlegg 1: Lesestrategier
1.-7.trinn

•
•
•

•
•
•

•

•
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Bevisstgjøre elevene på at de alltid leser av en
grunn (tabeller, oppskrift, skilt, bruksanvisning,
opplevelseslesing, for å finne svar på noe)
Gjøre elevene kjent med ordet lesebestilling (en
leselekse følges alltid av en lesebestilling)
Alle elevene er kjent med uttrykket “å åpne
teksten” (bilde, overskrift, underoverskrifter,
billedtekst, layout, ingress, uthevede nøkkelord,
faktabokser)
Tolke og forstå innhold i visuell
kommunikasjon (lese bilder)
Vi ivaretar bredde i ulike tekster og sjangre i
egen lesing og felleslesing i klassen. (Alle
lærere er leselærere)
Spesifisere lesestrategier som elevene skal
kunne (lese setningen om igjen når man ikke
forstår, stoppe ved ord som er vanskelige,
selvkorrigering, visualisere det man leser, tenke
gjennom hensikten med det man leser,
foregripe hva som vil skje, stille spørsmål,
gjenfortelle, finne meningen ved nye ord ved å
bruke strategier som referansekilder (ordliste
m.m.), se på roten av ordet og endelser, og vite
betydningen av forstavelser og endelser)
Husk at felleslesing i klassen bør gjøres av
lærer eller sterke lesere (det skal skapes miljø i
klassen at alle skal lese høyt uansett hvilket
lesenivå man er på)
Ulike måter å finne, tolke og reflektere over
tekster i fellesskap (dialog mellom elever,
lærer/elev)

Lære tanke- og
læringsstrategier
Se vedlegg 2a: Innføring av
obligatoriske
læringsstrategier

Vedlegg 2a viser hvilke læringsstrategier som innføres
på hvert trinn 1.-10. på Uranienborg skole
(minstekrav).

Vedlegg 2b gir en kort forklaring av hver
læringsstrategi.

Og vedlegg 2b:
Læringsstrategier –
konkretisering av utvalgte
strategier
Utvikle det muntlige språket
og lære ord og begreper

•
•

Se vedlegg 3a: Veiledning til
trening av ord og begreper

•

Se vedlegg 3b: Systematisk
arbeid med ordkunnskap

•

•

•
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Læring av høyfrekvente ord som ordbilder,
f.eks. ukas ord og diktat.
Lærer velger 8 ord som det jobbes systematisk
med. Målet er å utvikle et akademisk språk. Det
skal være høyfrekvente ord og ord fra ulike fag.
Begrepsopplæring (Norsk som læringsspråk,
NSL) Dette er kartleggingsverktøy! Skal det
stå?
Systematikk i arbeidet med (ukens begrep fra
naturfag, norsk, matematikk) Ordene og
begrepene jobbes med på ulike måter gjennom
uka. (f.eks: finn synonym, antonym, bruk ord i
setninger, alle ordene i en tekst, tegne til,
forklar begrepet med egne ord).
Forsterket gruppe i begrepstrening(dette
gjennomføres ikke som forsterket gruppe)
Forslag: En fra trinnet har dette ansvaret, og
dette timeplanfestes!
Begreper i det daglige, uformelt gjennom lek
og undervisning. Lærer er god språkmodell.

Utforske skriftspråket og
utvikle skriftlig kompetanse

•
•
•
•
•

Elevene skal skrive en funksjonell og tydelig
sammenhengende skrift (løkkeskrift eller
stavskrift)
Mottakerbevissthet: elevene er bevisst på hvem
man skriver til, f.eks. en venn, Kongen.
Sjangerkunnskap (tenk progresjon)
Bruk av tegnsetting: punktum, stor forbokstav,
spørsmålstegn, pausetegn (komma), utropstegn
Enkle rettskrivningsregler: stum g, skj- og kj-,
enkel, dobbel konsonant, parord, ng- ord.

5.trinn:
Hovedutfordring: Lesing er å forstå hva man leser. Motivere sterkt til leselyst for å skape motivasjon og utholdenhet til økt mengde skriftlig pensum.
Mål strategisk plan: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk.
Ansvar/fagområde: Alle lærere på trinnet, med norsklærer som igangsetter

Område i
leseopplæringen
Mestre automatisert og
flytende lesing. Lesing i
fagene

Innhold. Hva skal vektlegges?
(Tiltak på tvers av fag)
•
•
•

•
•
•
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Mestre høytlesing (tilsvarende LUS-nivå 15)
Bli bevisst sin egen lesing (overvåke og
korrigere seg selv)
Velge passende lesestoff / bok ut fra egne
leseferdigheter (bibliotekar, elever og foresatte
gjøres kjent med elevens LUS-nivå og hva som
kjennetegner nivået)
Ulike lesemåter tilpasset formålet med lesingen
(f.eks søkelese, nærlese, oversiktslese)
Tolke og forstå innhold i visuell
kommunikasjon (tabeller, tegn og symboler)
Lære om tekststrukturelle virkemidler;
innholdsfortegnelse, bildetekster, tekstbokser,
fotnoter og tabeller. Elevene er kjent med

Organisering. Arbeidsmåter.
Gjelder for samtlige 5 områder i leseopplæringen

•
•
•
•
•
•
•

Fellesundervisning i klassen
Modellering og dialog
Lesekurs
Lesekampanjer
Grupper etter nivå
Tiltak for de elever som skårer nær eller
under kritisk grense
Fokus på fagtekster??

uttrykket “å åpne teksten”. (Bilde, overskrift,
underoverskrifter, billedtekst, layout, ingress,
uthevede nøkkelord, faktabokser)
NB, husk at læreboktekstene ikke er skrevet for å leses av
elevene alene, den må “åpnes” av lærer.

Lære strategier og teknikker
for å utvikle leseforståelse
Se vedlegg 1: Lesestrategier
1.-7.trinn

Lære tanke- og
læringsstrategier
Se vedlegg 2a: Innføring av
obligatoriske
læringsstrategier
Og vedlegg 2b:
Læringsstrategier –
konkretisering av utvalgte
strategier

•
•
•

(Se vedlegg “Innføring av obligatoriske læringsstrategier”
for progresjon)

•
•
•
•
•
•
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Kjenne til og kunne bruke ulike lesestrategier i
arbeidet med en tekst
Forstå sjanger og struktur i mange vanlige
teksttyper og bruke denne kunnskapen til å
forstå teksten
Lærer må fokusere på at lesing skal gi mening
(tilpasse hastighet, lese om igjen, ha
oppmerksomhet mot det som er mest viktig, se
sammenhenger) når de møter på utfordringer.
Dvs. vi leser for å finne mening.

Vite hvilke strategier som er mest
hensiktsmessig å bruke før, under og etter
lesing
Finne ut hvilke læringsstrategier som passer
best for egen måte å lære på
Videreutvikle tidligere innførte
læringsstrategier, f.eks. tankekartet.
Innføre nye læringsstrategier jf. “Innføring av
læringsstrategier”)
Elevene må skape seg et vokabular for å
forklare hvilke strategier de bruker for å forstå
Lærer må modellere og bevisstgjøre elevene på
hvilken læringsstrategi de bruker

Utvikle det muntlige språket
og lære ord og begreper
Se vedlegg 3a: Veiledning til
trening av ord og begreper
Se vedlegg 3b: Systematisk
arbeid med ordkunnskap

Indirekte læring av vokabular
•

Direkte læring av vokabular
•

•
•
•

Utforske skriftspråket og
utvikle skriftlig kompetanse
21

Indirekte læring av ord og begreper skjer
gjennom at elevene bruker språket aktivt,
både gjennom tenkning og gjennom å dele sine
tanker med andre.

•

Systematisk læring av ord og begreper er en av
de viktigste strategiene en lærer kan benytte i
læringsarbeidet for å legge til rette for faglig
forståelse, samt utvikling av akademisk
tenkemåte. Se vedlegg 4, “Veiledning til
trening av ord og begreper”.
Systematikk i arbeidet med ord og begreper
(hverdagsord, fagord og analysebegreper
(NSL)).
Læring av høyfrekvente ord, f.eks. ukas ord og
begrep.
Lærer velger 11 ord som det jobbes systematisk
med. Målet er å utvikle et akademisk språk. Det
skal være høyfrekvente ord samt begrep fra
ulike fag. Se flere måter å jobbe med ordene på
vedlegg 4a og b.
Mestre en tydelig og funksjonell
sammenhengende håndskrift (fart og mengde)

•
•
•
•
•

Omsette tanker, ideer, følelser og kunnskap til
god skriftlig formidling
Videreutvikle tidligere innført rettskriving og
grammatikk, se 1.-4.trinn, samt innføre flere
rettskrivingsregler. Se Lokal læreplan norsk.
Kunne bruke PC til skriftlige fremstillinger
Kunne skrive alle 500 høyfrekvente ord riktig
Mestre bruken av ordliste (kjenne til ordenes
oppslagsform samt alfabetisk rekkefølge)

6.trinn:
Hovedutfordring: Lesing er å tolke, reflektere og forstå. Oppøve evnen til å tolke og å lese mellom linjene, samt sammenfatte informasjon.
Mål strategisk plan: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk.

Område i
leseopplæringen
Mestre automatisert og
flytende lesing. Lesing i
fagene

Innhold. Hva skal vektlegges?
(Tiltak på tvers av fag)
•
•
•

•
•
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Mestre høytlesing (minst LUS-nivå 15). NB,
pass på at elevene ikke stagnerer her, men
følger egen utvikling.
Være bevisst sin egen lesing (overvåke og
korrigere seg selv)
Velge passende lesestoff / bok ut fra egne
leseferdigheter (bibliotekar, elever og foresatte
gjøres kjent med elevens LUS-nivå og hva som
kjennetegner nivået)
Ulike lesemåter tilpasset formålet med lesingen
(f.eks. søkelese, nærlese, oversiktslese)
Tolke og forstå innhold i visuell
kommunikasjon (tabeller, tegn og symboler)

Organisering. Arbeidsmåter.
Gjelder for samtlige 5 områder i
leseopplæringen
•
Fellesundervisning i klassen
•
Modellering og dialog
•
Lesekurs
•
Lesekampanjer
•
Grupper etter nivå
•
Tiltak for de elever som skårer nær eller
under kritisk grense
•
Fokus på fagtekster??

•

Lære strategier og teknikker
for å utvikle leseforståelse
Se vedlegg 1

-Kjenne til og kunne bruke ulike lesestrategier i arbeidet
med en tekst

•
•

•

Lære tanke- og
læringsstrategier
Se vedlegg 2a og 2b

Forstå sjanger og struktur i mange vanlige
teksttyper og bruke denne kunnskapen til å
forstå teksten
Lærer må fokusere på at lesing skal gi mening
(tilpasse hastighet, lese om igjen, ha
oppmerksomhet mot det som er mest viktig, se
sammenhenger) når de møter på utfordringer.
Dvs. vi leser for å finne mening.
Fokus kan i større grad rettes mot å forstå og
tolke det eksplisitte innholdet, det som ligger
bak og mellom linjene.

(Se vedlegg “Innføring av obligatoriske læringsstrategier”
for progresjon)

•
•
•
•
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Lære om tekststrukturelle virkemidler;
innholdsfortegnelse, bildetekster, tekstbokser,
fotnoter og tabeller. Elevene er kjent med
uttrykket “ å åpne teksten”. (Bilde, overskrift,
underoverskrifter, billedtekst, layout, ingress,
uthevede nøkkelord, faktabokser)

Vite hvilke strategier som er mest
hensiktsmessig å bruke før, under og etter
lesing
Finne ut hvilke læringsstrategier som passer
best for egen måte å lære på
Videreutvikle tidligere innførte
læringsstrategier, f.eks. tankekartet.
Innføre nye læringsstrategier jf. “Innføring av
læringsstrategier”)

•

Elevene må skape seg et vokabular for å
forklare hvilke strategier de bruker for å forstå

Lærer må modellere og bevisstgjøre elevene på hvilken
læringsstrategi de bruker

Utvikle det muntlige språket
og lære ord og begreper
Se vedlegg 3

Indirekte læring av vokabular
•

Indirekte læring av ord og begreper skjer
gjennom at elevene bruker språket aktivt, både
gjennom tenkning og gjennom å dele sine
tanker med andre.

Direkte læring av vokabular
•

Utforske skriftspråket og
utvikle skriftlig kompetanse
Se lokal læreplan
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Systematisk læring av ord og begreper er en av
de viktigste strategiene en lærer kan benytte i
læringsarbeidet for å legge til rette for faglig
forståelse, samt utvikling av akademisk
tenkemåte. Se vedlegg 4, “Veiledning til
trening av ord og begreper”.

-Læring av høyfrekvente ord, f.eks. ukas ord og
begrep.
- Lærer velger 11 ord som det jobbes systematisk med.
Målet er å utvikle et akademisk språk. Det skal være
høyfrekvente ord samt begrep fra ulike fag. Se flere
måter å jobbe med ordene på vedlegg 3a og b.
• Mestre en tydelig og funksjonell
sammenhengende håndskrift (fart og mengde)
• Omsette tanker, ideer, følelser og kunnskap til
god skriftlig formidling

•
•
•
•

Videreutvikle tidligere innført rettskriving og
grammatikk, se 1.-4.trinn, samt innføre flere
rettskrivingsregler. Se Lokal læreplan norsk.
Kunne bruke PC til skriftlige fremstillinger
Kunne skrive alle 500 høyfrekvente ord riktig
Mestre bruken av ordliste (kjenne til ordenes
oppslagsform samt alfabetisk rekkefølge) og
bruke denne aktivt.

7.trinn:
Hovedutfordring: Kunne anvende alle lesestrategier for å være leser i tråd med LUS-nivå 17, på vei til 18a.
Mål strategisk plan: 1.1 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. 1.2 Elevene har bedre læringsresultater i norsk.

Område i
leseopplæringen
Mestre automatisert og
flytende lesing. Lesing i
fagene
Se LUS

Innhold. Hva skal vektlegges? (Tiltak
på tvers av fag)
•
•
•

•
•
•
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Mestre høytlesing (minst LUS-nivå 15). Flest
mulig bør nå nivå 18a. Nb, lesemengde er viktig!
Være bevisst sin egen lesing (overvåke og
korrigere seg selv)
Velge passende lesestoff / bok ut fra egne
leseferdigheter (bibliotekar, elever og foresatte
gjøres kjent med elevens LUS-nivå og hva som
kjennetegner nivået)
Ulike lesemåter tilpasset formålet med lesingen
(f.eks. søkelese, nærlese, oversiktslese)
Tolke og forstå innhold i visuell kommunikasjon
(tabeller, tegn og symboler)
Lære om tekststrukturelle virkemidler;
innholdsfortegnelse, bildetekster, tekstbokser,
fotnoter og tabeller. Elevene er kjent med

Organisering. Arbeidsmåter.

uttrykket “ å åpne teksten”. (Bilde, overskrift,
underoverskrifter, billedtekst, layout, ingress,
uthevede nøkkelord, faktabokser)
NB, husk at læreboktekstene ikke er skrevet for å leses av
elevene alene, den må “åpnes” av lærer.

Lære strategier og teknikker
for å utvikle leseforståelse
Se vedlegg 1

-Kjenne til og kunne bruke ulike lesestrategier i arbeidet med
en tekst.

•
•

•

Lære tanke- og
læringsstrategier
Se vedlegg 2a og 2b

(Se vedlegg “Innføring av obligatoriske læringsstrategier” for
progresjon)

•
•
•
•
•
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Forstå sjanger og struktur i mange vanlige
teksttyper og bruke denne kunnskapen til å forstå
teksten
Lærer må fokusere på at lesing skal gi mening
(tilpasse hastighet, lese om igjen, ha
oppmerksomhet mot det som er mest viktig, se
sammenhenger) når de møter på utfordringer. Dvs.
vi leser for å finne mening.
Fokus kan i stor grad rettes mot å forstå og tolke
det eksplisitte innholdet, det som ligger bak og
mellom linjene.
Vite hvilke strategier som er mest hensiktsmessig
å bruke før, under og etter lesing
Finne ut hvilke læringsstrategier som passer best
for egen måte å lære på
Videreutvikle tidligere innførte læringsstrategier,
f.eks. tankekartet.
Innføre nye læringsstrategier jf. “Innføring av
obligatoriske læringsstrategier”)
Elevene må skape seg et vokabular for å forklare
hvilke strategier de bruker for å forstå

•

Utvikle det muntlige språket
og lære ord og begreper
Se vedlegg 3

Lærer må modellere og bevisstgjøre elevene på
hvilken læringsstrategi de bruker

Indirekte læring av vokabular
•

Indirekte læring av ord og begreper skjer gjennom
at elevene bruker språket aktivt, både gjennom
tenkning og gjennom å dele sine tanker med andre.

Direkte læring av vokabular
• Systematisk læring av ord og begreper er en av de
viktigste strategiene en lærer kan benytte i
læringsarbeidet for å legge til rette for faglig
forståelse, samt utvikling av akademisk tenkemåte.
Kan leses om på vedlegg 4, “Veiledning til trening
av ord og begreper”.
Systematikk i arbeidet med ord og begreper (hverdagsord,
fagord og analysebegreper (Norsk Som Læringsspråk).

Utforske skriftspråket og
utvikle skriftlig kompetanse
Se lokal læreplan
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-Læring av høyfrekvente ord, f.eks. ukas ord og begrep.
- Lærer velger 12 ord som det jobbes systematisk med.
Målet er å utvikle et akademisk språk. Det skal være
høyfrekvente ord samt begrep fra ulike fag. Se flere måter
å jobbe med ordene på vedlegg 4a og b.
• Mestre en tydelig og funksjonell sammenhengende
håndskrift (fart og mengde)
• Omsette tanker, ideer, følelser og kunnskap til god
skriftlig formidling, og vise større grad av
mottagerbevissthet enn tidligere

•
•
•

•
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Videreutvikle tidligere innført rettskriving og
grammatikk, se 1.-4.trinn, samt innføre flere
rettskrivingsregler. Se Lokal læreplan norsk.
Kunne bruke PC til skriftlige fremstillinger
Kunne skrive alle 500 høyfrekvente ord riktig
Mestre bruken av ordliste (kjenne til ordenes
oppslagsform samt alfabetisk rekkefølge) og bruke
denne aktivt.

Del 4: Vedlegg
Vedlegg 1:Lesestrategier fra 1.-7. Trinn
Skolen bør utarbeide en plan for progresjon i innlæring av lesestrategier. Lærerne må modellere bruk av strategier og elevene må oppleve at strategiene brukes i de ulike
fag. Elevene må oppfordres til å bruke de strategiene de har lært gjennom hele skoleløpet.
Lesestrategi
Trekke sammen lyder
Lese helord
Bruke overskrifter, bilder og illustrasjoner
Bruke tegnene punktum, spørsmålstegn og utropstegn
Tenke gjennom hva som vil skje / foregripe
Knytte innholdet i teksten til noe eleven kan eller har erfart / ta i
bruk elevens forkunnskaper /finne sammenhenger
Gjenfortelle tekst (muntlig, tegning)
Tenke gjennom om det man leser gir mening / overvåke egen lesing
Arbeide med ord/begreper i teksten
Enkle språklige virkemidler (f.eks snakkebobler)
Visualisere det en leser
Lage spørsmål til teksten
Lære om sjangre: eventyr, rim, regler, gåter, vitser, fakta, lister og
plakater
Finne svar på spørsmål i teksten (finne, tolke og reflektere)
Kunne vurdere hensikt og mål for lesingen
Oppklare / løse problemer som dukker opp i teksten
Visualisere og organisere
Kunne lese ulike tekster på ulike måter (oppleve, lære eller gjøre
noe)
Innholdsfortegnelse, ordliste, referanseliste
Kjenne til noen språklige virkemidler: gjentakelse og enkle språklige
bilder
Lære om sjangre; dikt, brev, og fortelling
Lese og tolke enkle tabeller, diagrammer og bruksanvisninger
Kunne vurdere hensikt og mål for lesingen
Tenke / snakke med teksten
Leseoppdrag
Kunne skumlese/oversiktslese, nærlese/detaljlese, letelese
Bli klar over hvordan man kan lese på ulike måter for ulike formal
Finne fakta fra ulike kilder
Skille ut det som er viktig
Videreutvikle forståelsen for ord og begreper
Tolke og forstå tekster med matematisk innhold
Lese og tolke ulike sjangre innenfor sakprosa og skjønnlitteratur
Vurdere tekster kritisk og analytisk
Kunne forstå både det eksplisitte innholdet, og det som ligger bak og
mellom linjene

29

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vedlegg 2a:

INNFØRING AV OBLIGATORISKE LÆRINGSSTRATEGIER
7.tr.
6.tr.
5.tr.
4.tr.
3.tr.

-Førlesing.

-Førlesing

-Utvidet/

-Førlesing.

-Tegnekart

strukturert tankekart

-Førlesing

-Tegnekart

-Tankekart

- Les og si noe

-Tegne-kart

-Enkelt
tankekart

- kolonnenotat ?

2.tr.
1.tr.

- Enkelt
tankekart
- Les og si
noe

- Les og si noe
- Les og si
noe

-Leserolle med
spørreordskort

- Leserolle med spørreords-kort
-Jeg- vet- setninger
-Å lese tabeller
-Nøkkelord

-Venndiagram

-Jeg- ser- setninger
droppe dette?
-Å lese tabeller

-Skumlesing/
dybdelesing.
-Fri- form- kart

- To-kolonnenotat

-VØL-skjema(denne bør flyttes til M-trinn)

- Flerkolonne notat

-VENN-diagram

-VENN-diagram (funker bra iKRLE,engelsk,++)

- Grafisk fremstilling

- Rød og blå penn i
tankekart

- BISON (Bør endres til BO)

-Nøkkelord

-Vurdere egen strategibruk
-Vurdere egen strategibruk

- Rød og blå penn i tankekart (denne bør tas bort – brukes ikke)
(droppe dette?)
- Markering av svar i tekst – kan tilføyes ( oppgaver til teksten der
man skal markere i teksten hvor man finner svaret. En farge til hvert
svar)
- Tenkeskriving med ord og tegninger (denne legges til)
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- Førlesing.
- Utvidet/strukturert tankekart.
- Les og si noe
- Leserolle med spørreordskort
- Spørreordsnotat
- Jeg- vet-setninger
- Å lese tabeller
- Nøkkelord
- Skumlesing/dybdelesing.
- Fri- form- kart
- VØL-skjema
- VENN-diagram
- BISON
- Rød og blå penn i tankekart
- Kunne bruke ordliste og
stikkordsregister
- Kort- og- godt- setning

- Førlesing.
-Utvidet/ strukturert
tankekart
- Les og si noe
- Leserolle med
spørreordskort
- Spørreords-notat
- Leseroller
- Faktanotat
- Å lese tabeller
- Nøkkelord
- Skumlesing/dybdelesing
- Fri- form- kart
- VØL-skjema
- VENN-diagram
- BISON
- Rød og blå penn i tankekart
- Kunne bruke ordliste og
oppslagsverk
- Kort- og- godt- setning

- Førlesing.
- Utvidet/ strukturert
tankekart
- Les og si noe
- Leserolle med
spørreordskort
- Spørreordsnotat
- Leseroller
- Tenkehatter
- Faktanotat
- Å lese tabeller
- Nøkkelord
- Skumlesing/dybdelesing
- Fri –form- kart
- VØL-skjema
- VENN-diagram
- BISON
- Rød og blå penn i tankekart
- Kunne bruke ordliste og
oppslagsverk
- Kort- og- godt- setning
- Tokolonnenotat
- Flerkolonnenotat
- Grafisk fremstilling
- VØSLE- skjema
- Lotus

-Vurdere egen strategibruk

Ungdomstrinn ikke ferdig pr. 26.september 2013

8.tr.
-Lærersamtale:
•
•

refleksjon
oppsummering

-Tankekart

9.tr.
-Rep fra 8.tr.

-Rep fra 9.tr.

-Friformkart

-bruke valgfrie strategier.

Spaltenotat:

-refleksjon over hvordan man best
lærer ulikt stoff.

•
•

personskildring
miljøskildring

-Styrkenotat
-Kolonnenotat

-Prosessnotat ( matematikk)

-Spoletekst

-Rammenotat ( fr.språk)

-VØL /VØLSE
-VENN-diagram

10.tr.

-sammarbeidslæring
•
•

personskildring
miljøskildring

-Prosessnotat ( matematikk)
-Rammenotat ( fr.språk)

Arbeid med læringsstrategier skal synliggjøres på periode/lekseplaner og
årsplaner.
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Vedlegg 2b: Læringsstrategier – konkretisering og forklaring av noen av læringsstrategiene
De fleste læringsstrategiene sier seg selv utifra navnet de har fått, men vi har her laget en enkel forklaring på de som trenger litt nærere forklaring.

Tegnekart
Tegnekart er et tankekart der elevene tegner stikkordene i stedet for å skrive
dem.

Tankekart, fra enkelt til utvidet/strukturert
Tankekart hjelper elevene å visualisere forforståelsen og forståelsen sin. Fungerer fint som idédugnad for å komme i gang med et tema eller egen skriving.
Etter hvert kan tankekartet utvides til å bli et kart som gjør det enklere for dem å illustrere overordnede og underordnede deler av et begrep. Først kommer
det overordnete/viktigste opp, og deretter videre informasjon ut som et nytt ord / ny boble ut fra dette. Ordene de kommer opp med, kan kategoriseres og vi
kaller det ofte da et strukturert tankekart. Samtlige tankekart er nyttige før, under og etter lesing eller gjennomgang av tema, og som framgangsmåte for å
organisere/disponere opplysninger når elevene skal skrive egne tekster i ulike sjangre etter hvert som de blir eldre.
Les og si noe
Handler om å sette egne ord på kunnskap og det de har lest. Dette kan for eksempel gjennomføres i gruppe, der elevene leser hvert sitt avsnitt og deretter forteller til de
andre hva de leste.
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Venn-diagram
I VENN-diagrammet synliggjør man likheter og ulikheter mellom to emner, f.eks land, dyr, religioner, dialekter, styreformer etc. I
yttersirklene setter man det som er særegent for det man sammenlikner, og i den overlappende delen skriver man likheter.
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Leserolle med spørreordskort
Fungerer fint i gruppe på 5. Her får hver elev utdelt hvert sitt kort med påført spørreord (hva, hvem, hvorfor, hvor og når). Eleven leser teksten med utgangspunkti å finne
svar på sitt spørreord.

Rød og blå penn
En fin strategi for å synliggjøre hva man kan fra før og hva man har lært etter temaet er gjennomgått. Kan også brukes underveis i temaet. Når et nytt tema innledes, skriver
eleven teamets navn midt på en side i skriveboken sin, f.eks “Dompappen”, “ Buddhisme”, Demokratiets historie i Norge”. Læreren kan gjerne skrive på tavlen underveis.
Eleven fyller deretter inn med rødt alt den kan fra før om emnet. Ved timens slutt/ukens slutt/ temaets slutt, fyller eleven inn alt den har lært seg med blå penn. Det vil
altså se ut som et tankekart, men være inndelt i to ulike farger.
Fri-form-kart
Her omformes teksten til bilder og/eller tekst. Det er ingen rette eller gale løsninger, det eneste kravet er at fri-form-kartet er knyttet til en tekst elevene har lest eller
snakket om. Dette er en aktiv læringsstrategi der elevene omdanner tanker og ideer til bilder og egne ord. Assosiasjoner faller også naturlig inn under denne
læringsstrategien.

VØL-skjema
I oppstarten av et tema kan elevene bruke et VØL-skjema. Her skriver de inn forkunnskapen sin om emnet i kolonnen merket V. V står for hva elevene Vet. I
kolonnen med Ø skriver elevene hva de Ønsker å finne ut mer om. I kolonnen merket med L skriver elevene på slutten av perioden hva de har Lært.
Noen velger å bytte ut V med T slik at skjemaet heter TØL. T står da for hva eleven Tror han eller hun vet. Begrunnelsen er at det skal kjennes tryggere for
eleven. Det kan være lettere å si noe om hva en tror en vet, enn bombastisk å påstå at det er slik.
V
Dette vet jeg om
emnet
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Ø
Dette ønsker jeg å lære
om emnet

L
Dette lærte jeg om
emnet

BISON -overblikk
Hver bokstav i dette ordet står for en ting du skal gjøre når du tar et BISON-overblikk over en tekst. En lærer kan vektlegge en eller flere av disse ”bokstavene”,
for eksempel etter elevenes nivå.

BILDER OG BILDETEKSTER
Studer all bilder og illustrasjoner, også tabeller og skjemaer. Husk også å lese bildetekstene.

INNLEDNING
Les innledningen til teksten. Innledningen er det første avsnittet i teksten. Der pleier forfatteren å skrive noe om hva hele teksten handler om.

SISTE AVSNITT
Les siste avsnitt i teksten. Der skriver forfatteren ofte et lite sammendrag.

OVERSKRIFTER
Les alle overskriftene i den teksten du skal lese. En lang tekst er ofte delt opp i mindre deler, hver med sin overskrift.

NB! ORD SOM SKILLER SEG UT
NB er forkortelse for ”notabene” og betyr ”legg merke til”. NB-ord er ord som leseren skal legge spesielt merke til. Ordene kan merkes på forskjellige måter:
- kursiv: Bokstavene står på skrå.
- understreking: Ordene får en strek under seg.
- fete typer: Ordene er skrevet med tykke, fete bokstaver.
- STORE BOKSTAVER: Av og til er viktige ord skrevet med STORE BOKSTAVER.
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Spørreordsnotat
Dette notatet bygger på læringsstrategien “Leserolle med spørreordskort” og går ut på å skrive et notat basert på spørreorden e. Kan være fin å bruke i
forbindelse med lesing av tekst enten på skolen eller hjemme. Lese-og skrivebestillingen kan være. Les side 10 – 20 om jødedommen, og lag deretter et
spørreordsnotat ( De leser alts teksten med fokus på hva, hvem, hvor, hvorfor og når).
Kort- og-godt-setning
Her skal eleven oppsummere essensen i det han har lest eller arbeidet med.Læreren kan bestemme hvor lang setningen skal være, utifra vanskegrad og nivå.
Et eksempel kan være: Oppsummer tekstens viktigste innhold ved hjelp av en helsetning på maks 15 ord. Dette er en fin øvelse i å finne det viktigste i en
tekst.
Leseroller
En videreutvikling av leserolle med spørreordskort. Istedenfor spørreord, skal leseren besvare spørsmål utifra en rolle som l eser, f.eks “Den oppsummerende
leseren, hva er viktigst i teksten”, “Den personlige leseren, hva minner teksten deg om”, “Ordleter, hvilke ord er vanskelige, uvanlige etc i teksten”. Ferdige
rollekort kan lastes ned fra lesesenteret.no, eller finnes også i de fleste læreverk på mellomtrinnet.
Faktanotat
En videreutvikling av jeg-vet-setninger. Nå skal ikke setningene fungere kun enkeltvis, men danne en sammenhengende tekst.

Tokolonnenotat
Tokolonnenotatet er et redskap for å få oversikt over fagstoffet og organisere opplysningene. Når vi leser en tekst og skal organisere opplysningene, kan vi
bruke mange ulike former for tokolonnenotat. Noen former for tokolonnenotat hjelper eleven å organisere hovedideer og detaljer i tekster fra ulike
fagområder. Elevene deler da arkene inn i to kolonner og skriver hovedideer i venstre kolonne og detaljer i høyre. Hovedmomentene kan skrives i form av
spørsmål eller som stikkord. Deretter bruker de notatene som veiledning når de skal lære seg teksten.
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I den første kolonnen skriver elevene hovedideen og i den andre kolonnen detaljene. Eksempel:

Tema: Bronsealderen
Fakta

Forklaring

Bronsealderen:

Fakta om den:

Bronse

•
•
•

Viktigste metallet
Første gang brukt i Norge for 4000 år siden
Består av tinn og kobber

Bronsealderhuset

•
•
•

Kalt langhus
Lave vegger, stort høyt tak
Både mennesker og dyr bodde i huset

Elevene kan også bruke dette skjemaet til å skape oversikt over påstander og begrunnelser eller bevis for disse i tekster eller andre kilder.

Tema:
Påstand:
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Begrunnelse eller bevis:

Flerkolonnenotat
Dette fungerer på samme måte som et tokolonnenotat, men har flere kolonner. Det er altså en tabell man kan bruke for å skaffe oversikt over ulike
opplysninger om et emne. F.eks:

Religionens navn

Gudshus

Hellig skrift

Gudenavn

Høytid

Tenkehatter
Dette er en metode for å snakke om eller diskutere en oppgave, et problem eller et tema.
Tenkehattene skal hjelpe til å lage struktur i kompliserte problemløsninger.
Tenkehattene består av ulike tilnærmings/tenkemåter representert gjennom seks hatter med ulike farger. Hattene fungerer som enkle mentale knagger og
fargene på hattene brukes for at alle til en hver tid skal vite hvilken tenkning som etterspørres. Eksempel på tenkehatter:
Den hvite hatten:
Fakta, nøytral, objektiv.
Hvilke fakta har vi? Stemmer den fakta og den informasjonen vi har?
Hvilken informasjon mangler vi? Hvordan kan vi få den informasjonen vi
mangler?
Den røde hatten:
Følelser både positive og negative.
Hvilke følelser har jeg for dette? Hva er mine reaksjoner? Føles det riktig?
Den gule hatten:
Det positive, finne fordeler
Hva er fordelene? Hvorfor er det verdt å prøve?
Hvordan kan dette bidra til forenkling eller forbedring?
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Den grønne hatten:
Kreativ, finne løsninger, se nye muligheter
Hva er mulig? Hvilke ideer har vi? Hva kan vi forandre?
Hvordan kan vi utvikle dette videre?
Den svarte hatten:
Det negative, finne feil, svakheter og potensielle farer.
Hva er svakheten? Hva er problemet? Hvilke problemer kan oppstå? Hva er
feilen?
Den blå hatten:
Ser på helheten, det metakognitive, organiserer, klarkjør og konkluderer.
Hvilke mål har vi? Hva vil vi oppnå? Hvor skal vi begynne? Hvor mye tid har
vi? Hva gjør vi videre? Hva har vi oppnådd?
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VØSLE-skjema
Dette skjemaet er en utvidelse av VØL-skjemaet. Her kan elevene vise hvordan de vil arbeide med temaet. Lag da en ny rubrikk merket med S etter Ø. S står
for Slik eller Sånn vil jeg arbeide. Da kan skjemaet kalles VØSL.
Vil læreren at elevene skal gjøre en egenvurdering, kan det legges til enda en rubrikk. Denne kan merkes med E for Egenvurdering. Skjemaet kan da kalles
VØLE eller VØSLE.
V

Ø

S

Dette vet
jeg om
emnet

Dette ønsker Slik vil jeg
jeg å lære
arbeide med
om emnet
emnet

L

E

Dette
lærte jeg
om emnet

Egenvurdering

Lotus
Lotus er et verktøy til bruk for å lage systematiske oversikter, planlegge og
disponere oppgaver, skape struktur og oversikt over et tema eller den kan brukes
dersom man skal holde en muntlig presentasjon. Den kan brukes i alle fag.
Elevene kan gis muntlige instruksjoner, og de kan så fylle ut rutene med tegninger, tall, assosiasjoner eller bokstaver.
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Lotus
Dansk
selvstyrt
område

Torshavn
Færøyene

Dansk
selvstyrt
omårde
Grønland

58000
Reykjavik

5,5 mill

Færøyene

Åland

Danmark Stockholm

Grønland
Island

Norden

Sverige

Norge

Finland

9.3 mill

Monarki

Helsingfors

Republikk Oslo
Island
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Danmark

27000

Nuuk

Monarki

Sverige

Norge
4,8 mill

Monarki

København

Åland

47000

320 000

Tilhører
Finland

Mariehamn

Republikk
Finland

5,3 mill

Vedlegg 3a: Veiledning til trening av ord og begreper

En modell for læring av vokabular
Figuren under viser hvordan læring av vokabular skjer på to måter. Det skjer i det daglige, gjennom uformell, ikke planlagt læring, og gjennom planlagt læring for å øke
ordforrådet og dybdeforståelsen av ordene.

Læring av vokabular

Indirekte
læring av
vokabular
Aktiv bruk
av muntlig
språk

Lytte til
Lesing
voksne
på
språk –
egenhånd
modeller

Thinking Maps, “A Language for Learning Manual” side 131 – 141
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Direkte
læring av
vokabular
Spesifikk
ordforklaring

Ordlæringsstrategier

Indirekte læring av vokabular
Indirekte læring av ord og begreper skjer gjennom at elevene bruker språket aktivt, både gjennom tenkning og gjennom å dele sine tanker med andre (medelever). Dette
er et læringssyn vi kjenner igjen fra Vygotsky og sosiokulturell forståelse av læring. Kunnskap konstrueres av individet i en sosial sammenheng. Elevene utvider sin egen
kompetanse i samhandling med andre. De lærer også gjennom å lytte til andre som kan fungere som gode språklige forbilder for elevene. Det er ikke alltid at elevene i
klassen er de beste språklige forbildene. Læreren må derfor utnytte de muligheter som finnes i enhver opplæringssituasjon til selv å være en god språkmodell. Læreren kan
være en god språkmodell gjennom bevisst bruk av utvalgte ord og vendinger, variere språkbruken, samt gjennom konsekvent bruk av synonymer, antonymer,
omskrivinger og lignende. Møte med litteratur og egenlesing bidrar også til indirekte læringen av vokabular. I litteraturen kan elevene møte ord og uttrykk som de ikke
møter i det muntlige språket.

Direkte læring av vokabular
Systematisk læring av ord og begreper er en av de viktigste strategiene en lærer kan benytte i læringsarbeidet for å legge til rette for faglig forståelse, samt utvikling av
akademisk tenkemåte. Direkte læring av vokabular bør foregå både gjennom individuelle strategier og som kollektive opplæringsstrategier
Individuelle strategier

•
•
•
•
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Elevene må lære å bruke ordbøker for å undersøke ords betydning.
Elever som strever med norsk språk bør lage sine egne ordbøker der de systematisk skriver ned nye ord og uttrykk som de skal lære seg betydningen av
Elevene må lære å bruke kontrollstrategier for å sjekke sin egen forståelse av tekst og tale. De må hele tiden være ”pålogget” og stille seg selv spørsmål
som : Hva betyr dettet? Gir dette mening? Hva tenker jeg om dette?
Læreren må følge opp at elevene benytter individuelle ordlæringsstrategier, og gjøre avtale om hvordan elev og lærere skal samarbeide om oppfølging
av dette individuelle læringsarbeidet.

Kollektive ordlæringsstrategier – forslag til en systematikk i arbeidet med innlæring av ord
Lærerne velger 8 – 12 ord pr. uke som det jobbes systematisk med. Ordene hentes fra ulike fag og kan også være allmenne og / eller høyfrekvente ord som er nødvendige
for å utvikle et akademisk språk , men som mange elever mangler. For mer informasjon om sistnevnte samt et utvalg av allmenne / høyfrekvente ord henvises det til
”Tiltakspakke Norsk som læringsspråk” utviklet av PPT.
Det anbefales at hver elev får en ordbok eller perm hvor alle ukas ord blir satt inn, slik at de har mulighet til å gå tilbake og se på ord de tidligere har jobbet med.

1

Lærerne samarbeider om valg av ukas ord som presenteres for elevene i begynnelsen av uka / perioden. Ordene må være synlige for alle som er
tilknyttet gruppen, både elever og lærere.
Under er det listet opp noen måter å arbeide med ord innledningsvis på:
a. Læreren presenterer ordene for elevene. Elevene kan deretter bruke tankekart hver for seg for å lage sin definisjon av hvert ord. Etterpå kan de
dele sine tankekart med en læringspartner, og til slutt lager klassen et felles tankekart for hvert ord. For å spare tid kan klassen deles i to eller
fire, hvor ordene fordeles på de ulike gruppene.
b. Læreren leser en tekst som inneholder alle eller de fleste ordene og forklarer ordenes betydning. Elevene noterer.
c. Elevene forklarer ordene for hverandre med egne ord.
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2

Det bør i tillegg til ukas ord være muligheter for å fange opp andre ord som dukker opp i faglige sammenhenger i løpet av uka (bonusord). Dette
kan gjøres ved at det henges opp et flippover - ark som er delt i to kolonner i elevenes faste klasserom. Ukas valgte ord skrives i venstre kolonne. I
høyre kolonne skrives viktige og ukjente ord som dukker opp spontant i løpet av uka. Alle lærere har ansvar for å fylle inn bonusord i høyre kolonne.
Til slutt i uka kan det kanskje stå 10 – 20 bonusord i denne kolonnen.

3

I løpet av uka brukes ordene i ulike sammenhenger av alle lærere. Bruk kolonnenotat for å utdype elevenes forståelse av ordene. Valg av perspektiv
og antall perspektiv tilpasses elevenes alder og modenhet. ( se vedlegg)

4

Ukentlig test: Denne skal gjennomføres ved slutten av uka. Hensikten er at lærere og elever får kunnskap om elevenes forståelse av de aktuelle ord
og begreper. Dersom noen ord fortsatt er uklare for flere elever kan det være aktuelt å arbeide videre med disse.

Den ukentlige testen kan gjennomføres på flere måter og behøver ikke være lik fra gang til gang. Noen ganger kan det være aktuelt å bruke mer tid
på, og gå i dybden av elevenes ordkunnskap, andre ganger gjennomføres en test som elevene selv retter og har kontroll på. Under er det listet opp
noen måter å gjennomføre testen på:
a. Elevene definerer ukas ord på nytt. Dette kan gjøres ved å fylle ut et kolonnenotat, lage nye tankekart eller å supplere tankekartene fra oppstart
av perioden med ny informasjon (i en annen farge) Læreren går rundt og observerer, evt. tar inn kartene.
b. Elevene bruker ukas ord og bonusordene i egenproduserte setninger eller tekst
c. Elevene fyller ut skjema / kolonnenotat for ordkunnskap (se vedlegg)
d. Elevene forklarer ordene for hverandre, skriftlig eller muntlig. Elevene noterer ordene de ikke husker og gir til læreren
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Vedlegg 3b: Systematisk arbeid med ordkunnskap
Listen nedenfor viser hva det vil si å ha god kunnskap om et ord (ulike perspektiver).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å kunne produsere et ord i tale
Å kjenne til det innholdet som er knyttet til ordet. Til hvert språklige uttrykk svarer det et bestemt innhold fra vår erfaringsverden. Det språklige
innholdet ordet får er i utgangspunktet helt tilfeldig.
Å kjenne det nettverk av assosiasjoner som knyttes mellom ordet og andre ord i språket
Å kjenne de positive og negative bibetydningene av ordet
Å kjenne ordets stilistiske og sosiale bruksområder
Å kjenne til ordets syntaktiske og morfologiske oppførsel
Å kjenne til ordets semantiske komponenter
Å kjenne til ordets avledningsmuligheter
Å kjenne til hvilke andre ord som ofte brukes sammen med ordet
( Anne Golden i Kan jeg få ordene dine lærer? av Anne Hvenekilde og Else Ryen )

Denne listen er ment som hjelp eller støtte i forhold til å variere fokus og perspektiv, som sammen kan bidra til å utvikle dybdeforståelse i arbeidet med ord. Flere av
tenkekartene vil være godt egnet i forhold til å arbeide med de enkelte punktene i listen.
Eks. på kolonnenotat
Ord

Forklar hva ordet betyr.
Bruk dine egne ord.

Lag en setning med
ordet

Hva er rotordet /
ordstammen?

Finn minst et synonym
til ordet

Finn minst et
antonym til ordet

Hvordan kan dere arbeide med den muntlige bruken av ordene?
Eks. Bruke som nøkkelord i gjenfortelling og framføringer. Egner seg som stasjonsarbeid innenfor TIEY eller Fagtekst i fokus og i par- og gruppearbeid.
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LÆRINGSSTRATEGIER

Læringsstrategier handler om hvilke redskaper vi benytter oss av når vi
skal lære oss noe. Grunnskolen har som mål å gi elevene en rekke
strategier, med en kunnskap om når man bør bruke de ulike, som
redskaper i elevenes "verktøykasse" for læring.
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"Lære å lære" - Creating Independence through Student-owned Strategies ( CRISS) baserer seg på Dr. Carol Santas undervisningsmodell om
læringsstrategier.
Elever som er metakognitive; dvs. overvåker sin egen læringsprosess, reflekterer over og aktivt påvirker den, er de som lærer best. Elevene lærer mange
metoder og strategier som er enkle å ta i bruk, og som hjelper elevene til å ta kontroll over egen læring. Refleksjon og samarbeid elevene imellom er sentralt.
Metodene elevene skal lære kan være tankekart, ordkart, styrkenotat, spoletekst, venn-diagram, vøl-skjema og mange flere strategier.
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Dr. Carol Santa understreker at all innlæring av nytt og vanskelig stoff må gjennomføres i fire faser som hun kaller Instructional Steps:
•
•
•
•

Introduksjon/presentasjon
Modellering av lærer
Veiledet øving/praksis
Eleven i selvstendig arbeid

Disse nøkkel-elementene er forutsetning for et godt læringsmiljø:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrunnskunnskap må aktiveres
Definere klare mål for hva som skal læres
Forståelse av oppbygging av lærebok og fagtekster
Aktiv innlæring, kjenne læringsstrategier
Diskusjon - snakke om hva de lærer, dialog
Skriftlighet - skriving klargjør tanken
Reorganisering av kunnskapen - forsterker innlæring
Metakognisjon - å vite hva du forstår og lærer - og hvordan du arbeider for å klare det

Læringsstrategiene gir
•
•
•
•

effektive lesere
støtte til utvelgelse av informasjon
støtte til organisering av informasjon
overføring av informasjon til langtidsminnet

Noe av kjernen i "Lære å lære" er at elevene blir bevisst på egen læring og læringsstrategier gjennom at de uttrykker på mange forskjellige måter hva de kan,
hva de har lært og hva de gjorde for å lære.

Kan du ikke uttrykke hva du har lært - har du heller ikke lært det!
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