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PLAN FOR LESEOPPLÆRING FRA 2010  

 

  ”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole.” 

 
 

                

 

 

strategier for at alle elever skal bli funksjonelle lesere  
 

 

 



”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole.” 

 

Mål:  

Elevene skal bli funksjonelle lesere, for å kunne fungere i et 

livslangt læringsløp. 

 

 

                  

  

 

En funksjonell leser……… 

 

 

 har nøkkelen til læring i et livslangt læringsløp 

 

 får gode opplevelser gjennom møtet med skolefagene.  

 

 opplever mestring som gir mot og krefter til å gå på nye  
     oppgaver. 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Lese for 

å lære 

Lese i 

alle fag 

Lære å 

lese  

 

Lære å 

lese 



Leseopplæring: 

Leseverk: Odd Haugstad  

Leseopplæring med små bokstaver f.o.m. 1. klasse. 

Skrifttype: Stavskrift 

Font: abc_ 

Kompetansemål 

Teknisk lesetrening 

Leseforståelse 

 

Mestring: 

Teknisk, språklig og innholdsmessig tilpassete tekster som appellerer til eleven på 

det nivå eleven befinner seg på til enhver tid. 

Gode leseopplevelser. Gjennom egen lesing og høytlesing. 

Tilpasset leseopplæring og opplevelse av mestring. 

Få opplæring i læringsstrategier 

 

Motivasjon:  

Leseglede og interesse for lesing. 

Elevene skal leses høyt for. 

Alle klasser skal jevnlig benytte seg av tilbudet ved Inderøy bibliotek.  

 

Foreldremedvirkning: 

Skolen involverer og holder foreldrene kontinuerlig orientert om leseopplæringa. 

Foreldre veiledes slik at de aktivt og forpliktende kan ta del i leseopplæringa til egne 

barn. 

 

 

 

 



”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole.” - 1. klasse. 

 
Leseverk: Odd Haugstad:   

Lesebok: ”ABC-en ” 
Arbeidsbok A (forberedende trening) 

Arbeidsbok 1 og 2 (arbeid med skriftspråket) 
Tilleggsmateriell: Lesebok (10 stk for hver 2.-3. bokstav) Lese-lek (5 stk- Ei 
bok for hver 2.-3-bokstav) Bokstavspill (6 stk – Et sett spill for hver 4. 

bokstav) Ordspill (5stk – Et sett spill for hver 2.-3. bokstav) Cd- rom. 
Idéperm  
 

Kompetanse-
mål 

Teknisk lesetrening Leseforståelse Motivasjon 
 

Bruke enkle 

strategier for 
leseforståelse og 

reflektere over 
leste tekster. 
 

 
 

Snakke om 
sammenhengen 
mellom språklyd 

og bokstav 
Og mellom 
talespråk og 

skrift. 
 

Bruke bokstav 
og 
eksperimentere 

med ord, i egen 
håndskrift og på 

tastaturet. 
 
 

Språkleker – retter 

oppmerksomheten 
mot språkets 

formside: 
- rim og rytme 
- korte og lange ord 

- første, siste, 
midterste   

  lyd i ord 
- analyse/syntese 
- stavelser 

- sammensatte ord 
Bokstavinnlæring: 
- bokstavrekkefølge 

- små bokstaver 
- artikulatorisk 

trening 
- multisensorisk   
  bokstavforming 

- sammenlesing, 
syntese,   

  leseflyt 
- stavelser 
 

Utvikle leseflyt – 
lære ordet som 
ordbilde. 

 
Lese- og 

læringsstrategier -se 
eget skjema 
 

Grunnleggende 

begreper: 
Forberedende 

trening. Styrke 
elevens 
ordforråd og 

språklige 
kompetanse: 

- største - 
minste-   
  mellomste 

- den lengste -   
  korteste 
- former og 

farger 
- over – mellom 

- under - oppå 
- høyre- venstre 
- likheter - 

ulikheter 

Tilleggsmateriell 

Jfr. Haugstad. 
 

Sanger  
Rim  
Regler 

 
Eventyrstund på 

biblioteket. 
Jevnlige 
bibliotekbesøk 

 
Høytlesing.  
 

Pedagogisk 
programvare 

- Salaby 
- Word 

- Sebran 
- CD-rom  ”ABC-

en” 

 
 

 



”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole.” - 2. klasse. 

Leseverk: Odd Haugstad 
Lærerveiledning 

Lesebok: ”Vi leser” 
Arbeidsbok 1 og 2 
Tilleggsmateriell: Lese-gøy (15 stk- a`15-20 sider). Cd-rom. 

Ideperm 
 

Kompetansemål Teknisk lesetrening Leseforståelse Motivasjon 

 

Bruke enkle 

strategier for 

leseforståelse og 

reflektere over 

leste tekster. 

 

 

Snakke om 

sammenhengen 

mellom språklyd 

og bokstav og 

mellom talespråk 

og skriftspråk. 

 

Bruke bokstaver 

og eksperimentere 

med ord, i egen 

håndskrift og på 

tastatur. 

Språkleker – retter 

oppmerksomheten mot 

språkets formside. 

Utvikle leseflyt – 

økende ordkunnskap, 

les og forstå. 

Leseteknikker: 

Fortsette arbeidet med 

språkleker – retter 

oppmerksomheten mot 

språkets formside. 

- alfabetkunnskap 
- bokstav – lyd 
- sammentrekking 
- stavelser - ord 
- gjentatt lesing 
- lese med ulik stemme 
- veksellesing 
- lese med bevegelse 
- læreren leser sammen  
  med eleven  
- bok og band     
  (leseleksa lest på  
   kassett) 
- høyfrekvente ord. 
- ikke lydrette ord 

 

Lese- og 

læringsstrategier – se 

eget skjema 

 

 

Tekstene er tilpasset 
leseren 
     - innhold 
     - setningslengde 
     - vanskelige ord 
     - kontekst,     
       sjanger 
 

 

Leseprosessen 

- Førlesings-
fasen 

- lesefasen 
- etterlesings-

fasen 

Leseglede 
Gjentatt lesing – 
leseflyt 
Lese egne tekster. 
Lese for 
hverandre. 
 

Sangtekster 
Rim  
Regler 
 

Jevnlige 
bibliotekbesøk. 
Stillelesing,  
20 min hver dag: 
 

Pedagogisk 

programvare: 

- Salaby 
- Aski 

raski 
- Sebran 
- CD –

rom ”Vi 
leser” 

 



”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole.” -  3. klasse. 

Leseverk: Odd Haugstad 
Lærerveiledning 

Lesebok: ”Vi kan lese” 
Arbeidsbok: 1 og 2. 
Skriftformig 

Tilleggsmateriell: Lettlestbøker (Les mer, 10 stk). Cd-rom 

 

 
 
 

Kompetansemål. Teknisk lesetrening Leseforståelse Motivasjon 

Lese med flyt 
Lese 
barnelitteratur  
og fagtekster for 
barn med flyt, 
sammenheng og 
forståelse for 
innholdet og 
beskrive egne 
litteraturvalg.  

 

 

 

 

 

Beherske et 
tilstrekkelig 
ordforråd til å 
kunne 
uttrykke 
kunnskaper 
erfaringer, 
opplevelser, 
følelser og egne 
meninger. 
 

 

Leseflyt/lesetempo gir  

leseglede. 

- gjentatt lesing 
- les med ulik stemme 
- les med bruk av bevegelse 
- les for andre 
- bok og band 
- hurtiglesing/ukas ord 
- hurtiglesing/setninger 
- korlese sammen med elev 
- ekkolesing 
- veksellesing 

 
Lesestrategier: 
     - overskrift 
     - bilder 
     - ingress 
     - terminologi 
     - stavelser 
 

Lese mange bøker, både 

skjønnlitteratur og sakprosa. 

Delta i samtaler om noe jeg har 

lest. 

Lese- og læringsstrategier -  se 

eget skjema. 

Utvide, ordforråd  

forståelse mening 

Lese tekster med stor 

sikkerhet og god 

hastighet og god 

leseforståelse 

Førlesing 
- overskrift 
- skape interesse 
- forberede emnet 

Tekstfasen 

- tanker om 
innholdet 

- illustrasjoner 
- avsnitt for avsnitt 
- nøkkelord 
- lese på nytt 

Etter lesinga 

- tankekart 
- styrkenotat 

 

Spørsmål til tekst  

Sammendrag 

 

 

 

Leseglede 
Erverve 
kunnskap 
Lesemysteriet: 

Etter jul i 

samarbeid med 

biblioteket. 

Gjøre seg nytte 
av framføring. 
Mestring  
Ros og positiv 
tilbakemelding. 
Vise at man 
mestrer for 
andre. 

Anerkjennelse. 

Bli hørt i 
leseleksa. 
 
Jevnlig 
bibliotekbesøk 
  
Diktat.  
Ukas ord. 
 
Pedagogisk 
programvare: 
-  Salaby 
-  Aski Raski 
-  Lokus123.no 
-  Cd - rom ”Vi    

   kan lese” 
 



”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole.” -  4.klasse. 

 
Leseverk: Odd Haugstad 

Lærerveiledning 
Lesebok: ”Vi kan lese mer” 

Arbeidsbok 1,2 og 3 
Skriftformingsbok 
Tilleggsmateriell: CD- rom og ekstra lesehefte. 
 

Kompetansemål Teknisk 
lesetrening 

Leseforståelse Motivasjon 

Lese med flyt 
Lese barnelitteratur 
og fagtekster 

for barn med flyt, 
sammenheng  
og forståelse for 
innholdet og 
beskrive egne 
litteraturvalg.  
 
 
 
Beherske et 
tilstrekkelig 
ordforråd til å kunne 
uttrykke 
kunnskap,erfaringer, 
opplevelser, følelser  
og egne meninger 
 
 
 

God lesing, å 
skjønne innholdet 
ved å tilpasse 

lesingen ut fra 
lesingens karakter. 
Leseflyt og lesetempo 
- gjentatt lesing 
- les med ulik stemme 
- les med bruk av  
  bevegelse 
- les for andre 
- bok og band 
- hurtiglesing/ukas 
ord 
- 
hurtiglesing/setninger 
- korlese sammen 
med   
  elev 
- ekkolesing 
- veksellesing 
Øke lesemengden 
Lese mange bøker, 
både skjønnlitteratur 
og sakprosa. 
 
Lese- og 
læringsstrategier  -  se 
eget  skjema 

Tekst og 
innhold må 
tilpasses 

leseren.  
Lese tekster 
med  
stor sikkerhet 
og god hastighet 
og god 
leseforståelse 
 
Delta i samtaler 
om noe jeg har 
lest. 
 
Illustrasjoner. 
 
Ingen nye ord i 
teksten uten at 
eleven er kjent 
med innholdet. 
 
En rik begreps - 
og 
erfaringsverden 
er viktig for all 
kreativ lesing 
- førlesing 
- lesing  
- etterlesing 
 
 

Lese for å lære 
Bruke lesingen som 
verktøy for å 

etablere leseglede. 
 
Tekst tilpasset 
elevens 
lesekompetanse. 
 
Voksnes høytlesing 
virkemiddel for å 
fremme leseglede. 
 
Eleven selv leser 
høyt i tilpasset 
tekst/ innhold. 
 
Lese som 
opplevelse. 
Lesing som 
underholdning.  
 
Bibliotek: Jevnlige 
besøk, låning av 
bøker. 
 
Verdens bokdag.     
 
Ekstra lesehefte. 
 
Pedagogisk 
programvare: 
-Salaby 

-Aski Raski 
-Lokus123.no 
-Cd-rom ”Vi kan 
lese mer” 

  

 



”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole” -  5. klasse 

Leseverk: Odd Haugstad 
Lærerveiledning 

Lesebok: ”Gøy med norsk 5. trinn” 
Arbeidsbok 1, 2 og 3 
Skriftforming 

Cd-rom-oppgaver fra arbeidsbøkene, skolens samling av lettlestbøker 1-10 

Kompetansemål Leseteknikk Leseforståelse Motivasjon 

Skjønnlitteratur:  
Lese lengre norske 

og oversatte 
skjønnlitterære 

tekster, 
barnelitteratur og 
uttrykke forståelse 

og leseopplevelse. 
 

Sakprosa:  
Lese fagtekster. 
- kunne vise 

  forståelse og   
  kunne gjengi  
  sammendrag av  

  innholdet.  
 

Lese dikt. 
- kjenne igjen   
  formen. Øve på  

  rett leseteknikk. 
 

Bruke varierte 
strategier for å lese 
ulike typer tekst i 

ulikt tempo, og 
referere og 
oppsummere 

tekster. 
Bruke oppslagsverk 

og ordbøker. 
Bruke bibliotek og 
digitale 

informasjonskanaler 
på en målrettet 
måte.  

Øve jevnlig 
vokaler, 

konsonanter og 
stavelser. 

Øve ordkjeder 
Lese hele ord. 
 

Leselekse som er 
godt forberedt av 

lærer. 
-forklare begrep 
- gi tid til lesing 
 

Opplevelseslesing 
- høytlesing 

- lytte til 
lydbøker 
 

Repetert lesing 
- øke leseflyten 
og  

  tempo 
 

Mengdelesing 
- lese mye for å 
bli en  

  god leser 
- viktig å ha en 
bok å lese i som 

passer både 
teknisk og 

innholdsmessig 
 

Kjenne igjen 

struktur i en 
fagtekst. 
 

Lese- og 
læringsstrategier 
– se eget skjema. 

 

Gjenfortelle 
innholdet i tekst 

fra sjangere som: 
referat – dikt -

eventyr  
 

Omforme tekst til 

eget språk. 
Fortellingsstruktur. 
Oppsummering. 

Litterære samtale. 
 

Eleven 

kan/kjenner til: 
Skrive 

bokanmeldelser 
Gjengi hendelser 
som de kjenner seg 

igjen i og reflektere 
over disse  
 

Lese mellom 
linjene. 

Vise forståelse ved 
å svare på 
oppgaver. 
 

Delta i samtaler om 
fagstoffet. 
 

Trekke ut 
hovedpunkter av 

innholdet. 
- svare på oppgaver 
- tolke 

- uttrykke egen  
  mening  

- velge riktig   
  lesestrategi 

Mengdelesing- vise visuelt 
vekst i antall leste bøker 

Bruke biblioteket  
 

Gjøre elevene bevisst på 
framgang i lesing. 
 

Lese høyt for hverandre. 
lesepar/lesegrupper  

 
Sikre at elevene velger 
bøker/tekster som de leser 

med flyt. 
Faktabøker/faktatekster 
 

Ulike 
presentasjonsverktøy: 

Power Point /veggavis/film 
 
Pedagogisk programvare: 

- Lesesenteret i  
             Stavanger 

- Bentes side 
- God i ord - 5. klasse 

- www.lokus123.no 
 

- ordjakt 
- Høyfrekvente ord 

- CD-rom ”Gøy med 
norsk 5 trinn” 

http://www.lokus123.no/


 

”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole” -  6. klasse 

Leseverk: Odd Haugstad 
Lærerveiledning 

Lesebok: ”Gøy med norsk 6. trinn”   
Arbeidsbok  
Cd-rom-oppgaver fra arbeidsbøkene 

 

Kompetanse-

mål 

Leseteknikk Leseforståelse Motivasjon 

Skjønnlitteratur
:  
Lese lengre 
norske og 

oversatte 
skjønnlitterære 
tekster, 
barnelitteratur og 
uttrykke 
forståelse og 
leseopplevelse 
Sakprosa:  
Lese fagtekster.  
Kunne vise 
forståelse og 
gjengi innholdet.  
Kunne bruke 
varierte 
lesestrategier  
Bruke div 
oppslagsverk, 
bibliotek og 
digitale 
informasjons -
kanaler på en 
målrettet måte. 
Kunne bruke 
sideinformasjon 
til teksten, - kart, 
tabeller, bilder og 
illustrasjoner 
Kunne presentere 
fagstoff 

 

Repetere vokaler og 
konsonanter  
Øve på stavelser og 
høyfrekvente ord 

jevnlig 
 
Daglig leselekse 
som er forberedt av 
lærer 
gjennom førlesing. 
 
Opplevelseslesing 
- høytlesing 
- lytte til lydbøker 
- sette av tid til   
  daglig stillelesing 
på  
  skolen 
 
Repetert lesing  
Kjenne igjen 
struktur i 
fagtekster 
Skumlesing – 
letelesing - 
dyplesing  
 
Lese- og 
læringsstrategier – 
se eget skjema. 

Gjenfortelle 
innholdet i tekst 
muntlig og skriftlig, 
bokanmeldelser 

 
Gjengi 
gjenkjennelige 
hendelser og 
reflektere over disse. 
Uttrykke egen 
mening 
  
Omforme tekst til 
eget språk. 
Jeg- fortelling 
- ta perspektivet til 
en   
  av karakterene i  
  teksten. 
 
Lese mellom linjene, 
tolke og reflektere, 
trekke ut 
hovedpunkter av 
innholdet. 
 
Finne fram til 
relevant 
informasjon, forstå 
sideinformasjon 
 
Kunne tolke 
informasjon i tekst, 

tabeller, 
illustrasjoner, kart 
etc.  
 
Vise forståelse 
gjennom å svare på 
oppgaver 
 

Mengdelesing 
- vise visuelt vekst i  
  antall leste  
  bøker (bokorm, søyler   

  m.m.) 
 
Gjøre elevene bevisst på 
framgang i lesing. 
 
Elevene skal lese høyt for 
yngre elever 
 
Gi tilgang til 
bøker/tekster som 
elevene leser med flyt 
 
Rikelig tilgang på 
faktabøker og 
faktatekster 
 
Ulike 
presentasjonsverktøy: 
PowerPoint-veggavis-film 
 
Pedagogisk programvare 
www.lokus123.no  
http://www.hkskole.no/
ord/  
http://www.onskebok.n
o/ 
CD-rom:”Gøy med norsk 
6. trinn” 

http://www.lokus123.no/
http://www.hkskole.no/ord/
http://www.hkskole.no/ord/
http://www.onskebok.no/
http://www.onskebok.no/


 

”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole” -  7. klasse 

Leseverk: Odd Haugstad 
Lærerveiledning 

Lesebok: ”Gøy med norsk 7. trinn”   
Arbeidsbok 1 og 2 

Cd-rom-oppgaver fra arbeidsbøkene 
 

Kompetansemål Leseteknikk Leseforståelse Motivasjon 

Skjønnlitteratur:  
Lese lengre 

norske og 
oversatte 
skjønnlitterære 

tekster, 
barnelitteratur og 
uttrykke 

forståelse og 
leseopplevelse. 

Presentere egne  
leseerfaringer. 
Bruke bibliotek 

 
Sakprosa:  

- lese fagtekster.  
- vise forståelse 
og  

  gjengi innholdet.  
- bruke varierte   
  lesestrategier  

- bruke      
  oppslagsverk,   

  bibliotek og   
  digitale 
  informasjons- 

  kanaler på  
  en målrettet   

  måte 
- bruke  
  sideinformasjon   

  til teksten, - 
kart,  
  tabeller, bilder  

  og illustrasjoner 
- presentere  

  fagstoff 

Repetere vokaler 
og konsonanter.  

Øve på stavelser 
jevnlig. 
 

Repetert lesing. 
 
Daglig leselekse 

som er forberedt 
av lærer 

gjennom  
førlesing. 
 

Mengdelesing 
 

Opplevelseslesing 
- høytlesing 
- l ytte til 

lydbøker 
- sette av tid til 
daglig   

  lesing på skolen 
 

Skumlesing – 
letelesing - 
dyplesing  

 
Lese-og 

læringsstrategier-  
se eget skjema 

Daglig leselekse som 
er forberedt av lærer 

gjennom førlesing 
Gjenfortelle innholdet 
i tekst, muntlig og 

skriftlig. 
Lage sammendrag. 
Lese mellom linjene. 

Tolke og reflektere. 
Uttrykke egen 

mening. 
 
Metakommunikasjon/ 

filosofisk samtale. 
 

Jeg-fortelling 
(- ta perspektivet til 
en av karakterene i 

teksten.) 
 
Kjenne igjen struktur 

i fagtekster. 
Velge riktig 

lesestrategi.  
 
Kunne finne fram til 

relevant informasjon. 
Kunne tolke 

informasjon i tekst, 
tabeller, 
illustrasjoner, kart 

etc.  
 
Vise forståelse 

gjennom å svare på 
oppgaver. 

Mengdelesing 
- vise visuelt vekst i 

antall  
  leste bøker 
(bokorm,  

  søyler m.m.) 
 
Gjøre elevene bevisst 

på framgang i lesing. 
 

Elevene skal lese 
høyt for yngre elever. 
”Forføre” elevene 

gjennom å lese 
starten på 

bøker/fortellinger 
 
Sikre at elevene 

velger bøker/tekster 
som de leser med flyt 
 

Rikelig tilgang på 
tilpassa faktabøker 

og faktatekster 
 
Ulike 

presentasjonsverktøy 
 

Pedagogisk 
programvare: 

- CD-rom: ”Gøy 

med norsk 7. 
trinn” 



 

Lese- og læringsstrategier Sakshaug 

skole 

 7.trinn 

  6. trinn  
- Førlesing 
 
- Læresamtale 
 
- Å lese  
  tabeller 

 
- Skum- 
  lesing/ 
  dybde- 
  lesing 
 
-Opplevelses- 
  lesing 
 
- Tankekart 
- VØL-  
  skjema 
 
- Kunne bruke  
  ordliste  og  
  oppslags- 
  verk 
 
- Venn-     
  diagram 
 
- Faktanotat 
 
- Tokolonne   
  notat  
 
- Flerkolonne  
  notat 
 
- Grafisk  
  fremstilling 
 
- Spoletekst  
- Styrkenotat  
 
 

5. trinn  
- Førlesing 
 
- Lære- 
 samtale 
 
- Å lese  
  tabeller 
 
- Skum- 
  lesing/ 
  dybde- 
  lesing 
 
- Tankekart 
 
- VØL-  
  skjema 
 
- Kunne 
bruke  
  ordliste  og  
  oppslags- 
  verk 
 
- Venn-   
  diagram 
  
- Faktanotat 
 
- To- kolonne   
  notat  
 
- Grafisk  

  fremstilling 
 
- Styrkenotat 
 
 
 

  4. trinn  
- Førlesing 
 

- Lære- 
  samtale 
 
- Å lese  
  tabeller 
 
- Skum- 
  lesing/ 
  dybde- 
  lesing 
 
- Tankekart 
 
- VØL-  
  skjema 
 
- Kunne    
  bruke  
  ordliste  
  og   
  stikkords- 
  register 
 
- Finne   
  likheter og   
  ulikheter 
 

  

  

  3. trinn  
- Førlesing 
 
- Lære- 
  samtale 
 
- Å lese  
  tabeller 
 
- Skum- 
  lesing/ 
  dybde- 
  lesing 
 
- Tankekart 
 
- Utvidet  
  tankekart 
 
- VØL-  
  skjema 
 

2. trinn  
-Førlesing 
 
- Lære- 
  samtale 
 
- Tegne- 
  kart 
 
- Å lese  
  tabeller 
 
- Tanke-   
  kart 
 
- Nøkkel-  
  ord 

1.klasse  
-Førlesing 
 
- Lære- 
  samtale 
 
- Tegne- 
  kart 
 
- Tanke-  
  kart 
 
 
 

 
-Førlesing 
  
- Lære-  
  samtale 
 
- Tegne-  
  kart 
 
- Enkelt   
  tanke-  
  kart 
 
 



VØL-skjema   

 

VØL-skjema passer godt å bruke i oppstarten av 

nytt tema.  

Elevene starter med det de Vet.  

 

Det elevene  Ønsker å lære blir utgangspunkt for 

arbeid videre.  

Kolonnen har Lært brukes som en oppsummering.  

   

Eksempel på VØL-skjema.  

V (Vet) Ø (Ønsker å lære) L (Har lært) 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tankekart 

Tankekart hjelper eleven til å visualisere forståelsen sin. Det er 

nyttig før, under og etter lesing og som fremgangsmåte for å 

organisere/disponere opplysninger når elevene skal skrive. ( 

Santa og Engen 2003) 

 

 

    

 

 

 

 

Tankekart 

 

.Dyr i 

Norge 

Husdyr 

Ville dyr 

Ulv 

.Bjørn 

.Hare .Hjort 

.Katt 

.Hund 

Sau 

.Ku 



Styrkenotat 

Styrkenotat er en strategi som kan gjøre det lettere for elevene å 

skille mellom hovedideer og detaljer (Santa og Engen 2003). 

Spoletekst er en måte å strukturere en tekst. Teksten skrives 

etter et bestemt mønster. Den begynner med en innledning som 

inneholder en påstand. Hoveddelen består av argumenter og det 

er et argument for hvert avsnitt. Spoleteksten avsluttes med et 

sammendrag der du gjentar argumentene. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Styrkenotat 

 

1. Dyr 

              2. Husdyr 

                       3. Katt 

                       3. Ku 

                       3. Hund 

                       3. Sau 

 

              2. Ville dyr 

                       3. Ulv 

                       3. Bjørn 

                       3. Hare 

                       3. Hjort 

Spoletekst 

Dyr i Norge 

Innledning: 

Nå vil jeg fortelle om hvilke typer dyr vi 

har i Norge. De kan deles i to typer. Det er 

ville dyr og husdyr. 

Hoveddel: 

Husdyrene er veldig viktig for oss. I Norge 

er det veldig mange som har hunder og 

katter. De kalles ofte for kjæledyr. Noen 

har husdyr som skal gi dem mat. Det er 

flest kuer og sauer 

Det er ikke lenger så mange ville dyr i 

Norge. Mange har blitt skutt av jegere. To 

kjente rovdyrtyper er ulv og bjørn. To 

typer ville dyr som ikke spiser kjøtt er 

hare og hjort. 

Avslutning: 

Jeg har nå fortalt om hvilke typer dyr vi 

har i Norge. Jeg er selv mest glad for at vi 

fortsatt har ville dyr i Norge selv om jeg er 

veldig glad i husdyr som hunden min og 

katten min. 



Venndiagram 

I et Venndiagram skal elevene finne det som er likt og ulikt og føre 

opplysningene inn i et skjema. Dette gir en god oversikt over 

opplysninger i en tekst.  

 

                                              Det som er ulikt 

                                                           Det som er likt 

                          Norge                    Danmark 

 

 

 

Mye fjell. Flatt land. Ligger i Nord-

Europa. 

Monarki 

 


