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FOREBYGGING AV LESEVANSKER I 1. KLASSE 

 
HANDLINGSPLAN:  

MÅL: - forebygge lesevansker 
Kartleggingsprøve 1.kl.:   Språk 6-16, vår 
          Kartlegging av leseferdighet 1. kl., Udir, april.  

 
  

HØST  

HANDLING 1. KL. NÅR MÅLGRUPPE ANSVARLIG 
1 Foreldreskole 1. kl.:  

Orientering om 
kvalitetssikringa ved 

skolen. (samarbeid 

barnehagene året før 

skolestart/forebygging- 

oppfølging/styrking- 
tiltak/lesekonsulent/ 

resultat) 

17. september Foresatte  Kontaktlærerne 

    
 

  

                 
 V Å R     

 HANDLING 1. 
KLASSE 

NÅR MÅLGRUPPE ANSVARLIG 

     

1 Kartlegging 1. kl.  

 Språk 6-16 

Ved behov 

Februar 

 
 

 Kontaktlærerne/ 

lesekonsulent 

 

2 Etter Språk 6-16 

 Retter prøvene og 
gir inspektør 

resultatene 

Det føres logg 

 

 Kontaktlærerne 1. 
klasse sammen 
med 

koordinerings-

teamet ser samlet 

på kartleggings-

resultatene. 
 

 De tolker/ser 
nærmere på 

resultatene. 

           Vurderer     

           og utarbeider /   

           foreslår tiltak  
 

 

  Innen 

  6. mars 
   
   

   

 

Tirsdag 
  21. mars 

 

 

 

 
 

 Kontaktlærerne 

 

 

 

 

 
Kontaktlærerne 

og  

koordineringsteam: 

Kontaktlærere/ 

spespedkoordinatorer/ 
inspektør/rektor - leder 

møtet 

3 Kartlegging 1. kl. 

 Kartlegging av 
leseferdighet 1. kl. 

 

  Perioden  

  4.-22. april 

 Kontaktlærere 
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4 Etter nasjonalt gitt 
Kartlegging av 

leseferdighet 1. kl.. 

 Retter prøvene 
 

 

 

 Det lages profiler 
over resultatene 
pr. elev  

Det føres logg 

 

 

 Kontaktlærerne 1. 
klasse sammen 
med 

koordinerings-

teamet ser samlet 

på kartleggings-

resultatene. 

 
           De tolker/ser    

     nærmere på   

     resultatene. 

           Vurderer og   

           utarbeider/    

           foreslår tiltak 
 

 

 

 
  

  

 Innen 

 fredag 

 22. april 
 

Innen 

tirsdag 

26. april 

 

 
 

Tirsdag  

26. april 

 

 

 
 

 

  
 

 

Kontaktlærerne 

 

 
 

Kontaktlærere og 

spespedkoordinator 

 

 

 
 

Kontaktlærerne 

og  

koordineringsteam: 

Kontaktlærere/ 

Spespedkoordinatorer/in
spektør/rektor -  leder 

teammøtet 

5 Kontaktmøter  Fra  

1. mai 

 
 

 

Foreldre/ 

elever 

Kontaktlærerne 

6 Generell observasjon og 

samtaler  

 

Lærende team: SOL 
 

Hele året 

 

 

Hele året 

 

 

 

Lærerne 

Kontaktlærerne, andre 

lærere i trinnteamet 

 

Leseveiledere 
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TILTAK for elever 1. klasse etter Kartlegging av leseferdighet i mai: 

 
Hva gjør vi for elever som befinner rundt bekymringsgrensen etter 

”Kartlegging av leseferdighet 1. klasse?”  
 

 

Sjekker om de kan eller er usikre på: 
 

1. Kjenne igjen bokstavene. 
Gjenfremkalle bokstavene og skrive dem 

Deretter arbeider vi grundig med de bokstavene eleven ikke er helt sikker 
på. 
 

2. Lytte ut framlyd 
Hørsel 

Arbeider på ulike måter med å skille ut første lyd 
Arbeider med hvor i munnen og hvordan lydene lages 

Støtter oss også til skriftbilde av ord. 
 

3 Å trekke sammen lyder 

Arbeider med syntesen både auditivt og visuelt. 
Kan eleven trekke sammen lydene når vi sier dem.  

Vise visuelt hvordan lydene henger sammen, samtidig som vi sier dem i 
lag. 
 

4 Å skrive ord 
Sjekk om eleven hører (greier å skille mellom lydene i ord)  

Kan det være manglende bokstavkunnskap som gjør at eleven ikke kan 
skrive ord. 
Arbeid med det som er problemet 

 

5  Å lese ord. 

Se punkt 3. 
Sjekk og om eleven forstår ordene hun skal lese. 

Arbeid med begrep. 
 

6 Å lese setninger 
Sjekk om det er vansker med å huske bokstavene og/eller dra sammen 
til ord. 

Sjekk og om eleven har godt nok språk til å forstå sammenhengen i 
setningene. 
Arbeid med det som er elevens problem. 

 
 

Etter en tids oppfølging er det mulig at noen elever ikke trenger mer 

oppfølging, mens noen må ha mer. 
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FOREBYGGING AV LESEVANSKER I  2. KLASSE 

 
HANDLINGSPLAN:  

MÅL: - forebygge lesevansker 
   
Kartleggingsprøve 2.kl.:   Carlsten høst. Carlsten vår 

    Kartlegging av leseferdighet 2. kl., Udir, april. 
                 

HØST  

HANDLING 2. KL. NÅR MÅLGRUPPE ANSVARLIG 
1 Foreldremøte:  

Orientering om 

kvalitetssikringa ved 

skolen. (forebygging- 

oppfølging/styrking- 

tiltak/lesekonsulent/ 
resultat?) 

 

 

9. september Foresatte  Kontaktlærerne 
    

 

2 Gjennomgang  

 Leseplan 

 bruk av 
Carlstenprøven 

 føring logg 
Carlstenprøven 

 
 

Tirsdag  

15. september 

Kontakt- 

lærere 2. kl. 

Spesped-

koordinatorene 

5 Kartlegging 2. kl. 

 

 Carlsten  
 

 

Gjennomføres 

innen 1. 

oktober 

 Kontaktlærerne 

 

6 

 

 

Etter Carlstenprøven   

 

Retter prøven og gir 
inspektør resultatene 

Fører logg 

 

 

 Det lages grafer 
over resultatene 

Carlsten. 
 

 Kontaktlærer i den 
enkelte klasse 

sammen med 

koordinerings-

teamet ser samlet 
på kartleggings-

resultatene. 

          Teamet tolker/ser   

           nærmere på    

           resultatene. 

           Vurderer     
           og utarbeider /   

           foreslår tiltak  

 

 

Innen  
fredag  

2. oktober 

 

 

Innen  
mandag 12. 

oktober 

 

 

Tirsdagene 

  13. og 20. 
  oktober   

 

 

 

  

 

Kontaktlærerne 
 

 

 

 

Inspektør 
 

 

 

 

Kontaktlærerne 

og  
koordineringsteam: 

Kontaktlærere/ 

Spesped-

koordinatorer/ 

inspektør/rektor -  
leder møtene 
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 V Å R     

 HANDLING 2. 

KLASSE 

NÅR MÅLGRUPPE ANSVARLIG 

1 Gjennomgang  

 bruk Carlstenprøven  

 føring av logg 

 bruk av   
Kartleggingsprøver   

leseferdighet 2. kl. 

 føring logg  
 

Tirsdag  

2. februar 

 

Tirsdag 
29. april 

Kontakt-lærere 

2. kl. 

 

 
 

Spesped-  

koordinatorene 

 

Spesped-
koordinatorene 

2 Kartlegging 2. kl. 

 Carlsten  
 

 

 

 Kartlegging av 
leseferdighet 2. klasse 

 

 
Gjennomføres 

innen fredag 

12. februar 

 

Perioden  

4.-22. april 

  
Kontaktlærerne 

 

 

 

Kontaktlærerne 

3 Etter Carlstenprøven   

Retter prøvene og gir 
inspektør resultatene. 

           Fører logg 

 

 

 Det lages grafer over 
resultatene Carlsten 

 
 

 

 Kontaktlærer 2. klasse 
sammen med 

koordineringsteamet 

ser samlet på 
kartleggings-

resultatene. 

           Teamet tolker/ser   

           nærmere på   

           resultatene. 

           Vurderer     
           og utarbeider /   

           foreslår tiltak 

 

 

Innen  
fredag  

26. februar  

 

 

Innen  
skoleslutt 

mandag 

7. mars 

 

Tirsdag  

8. mars og 15.  
mars 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

? 

 

Kontaktlærerne 
 

 

 

 

Inspektør/IKT-
ansvarlig 

 

 

 

Kontaktlærere og  

koordineringsteam: 
Kontaktlærere /spes-

pedkoordinatorer/ 

inspektør/rektor -  

leder møtene 

 

4. Kontaktmøter Fra 29. mars Foreldre/ 

elever 

Kontaktlærerne 
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5. Etter nasjonalt gitt   
    Kartlegging av   

    leseferdighet   

    2. kl. 

 Retter prøvene 
 

 

 
 

 Det lages profiler over 
resultatene pr. elev. 

Fører logg 

 

 

 Kontaktlærer i den 
enkelte klasse 

sammen med 

koordineringsteamet 

ser samlet på 

kartleggings-

resultatene. 
 

 Teamet tolker/ser 
nærmere på 

resultatene. 

           Vurderer     

           og utarbeider /   

     foreslår tiltak    
 

 Det pedagogiske 
kollegiet ser samlet på 

kartleggingssultatene 

 

 

  
 

   

  

  Innen 

  fredag  
  22. april 

 

 

Innen 

tirsdag 

26. april 
 

 

Tirsdag  

26. april 

 

 
  

 

 

 

Mandag 
2. mai 

 

 

 

 

 
Tirsdag 

3. mai 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

? 

 
 

 

 

Kontaktlærerne 

 
 

 

 

Inspektør og 

kontaktlærere 

 
 

 

Koordineringsteam: 

Kontaktlærere /spes-

pedkoordinatorer/ 

inspektør/rektor -  
leder møtene 

 

 

 

Teamlederne/spes. 
ped.koordinatorene 

 

 

 

 

 
Rektor/spes.ped. 

koordinatorer 

6 Generell observasjon og 
samtaler  

 

 

Lærende team: SOL 

 

Hele året 
 

 

 

Hele året 

 
 

 

 

Lærerne 

Kontaktlærerne, 
andre lærere i 

trinnteamet 

 

Leseveiledere 
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TILTAK for elever 2. klasse etter Carlsten  
 

 
Alle kan ikke bli like gode lesere, men så langt vi evner, skal vi sørge for 
at alle får vekstmuligheter tilpasset eget ferdighets- og utviklingsnivå. 

Og det nivået er ikke bestandig det samme som gjennomsnittet for 
klassen. 
 

Carlsteen 
Lesehastighet. 
 

- Sjekk alltid hvor er det at det stopper opp for eleven. 
- Automatiserer lyd – bokstav, også lyder som skrives med 

flere bokstaver (konsonantforbindelser og diftonger) 
     Aski, raski. Blinkkort.  
- Trene ordbilder. Aski,raski. Arbeid med ord: Parate 

ordbilder. 
Lesehjul. Readmaster. Sider med ”Høyfrekvente ord” på 
nettet. 

- Repetert lesing. Se Arbeid med ord, metodikk for lærere og 
foreldre s. 20 

- Stavelseslesing. Arbeid med ord: Stavelser 1-5 og Fra helhet 
til lyd 1- 3. 

- Parlesing. Se Arbeid med ord, metodikk for lærere og 
foreldre s. 23 

- Øke lesemengden. Husk stoffet må være tilpasset. 
Ulike småbøker. Nivåbeskrivelse på veggplakat 

 

Carlsteen 
Leseforståelse. 
 

- Hvorfor skårer eleven dårlig på leseforståelse. 
A. Leser hun/han for fort i forhold til sitt nivå i lesing? 
B. Er det manglende språk som gjør at eleven ikke forstår. 
 

- A. Hurtig leser.  
- Stavelseslesing. Arbeid med ord: Stavelser 1-5 og Fra helhet 

til lyd 1- 3. 
- Parlesing. Se Arbeid med ord, metodikk for lærere og 

foreldre s. 23 
- Forstørre punktum og komma i tekst eleven skal les 
- Rytmetrening. Lese vers, rim og regler. 
 
- B. Manglende språk og språkforståelse.  
      Begrepstrening. Arbeid med ord: Begrepstrening 1 - 4 
      Språkverkstedet,språk-kommoden–språkspill 
      og kommunikasjons-spill 
      Ulike småbøker 
      Husk stoffet må være tilpasset. 

 Nivåbeskrivelse på veggplakat. 
 Samtale med eleven om innholdet 
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TILTAK for elever 2. klasse etter Kartlegging av leseferdighet i mai: 
 

Hva gjør vi for elever som befinner rundt bekymringsgrensen etter 

”kartlegging av leseferdighet” 2. årstrinn 
Sjekker om de kan eller er usikre på: 
 

Delpr. 3 Kjenne igjen bokstavene. 

Gjenfremkalle bokstavene og skrive dem 
Deretter arbeider vi grundig med de bokstavene eleven ikke er 
helt sikker på. Nå må alle bokstavene på plass. 

 

 Delpr. 4 Å skrive ord 

Sjekk om eleven hører (greier å skille mellom lydene i ord)  
Kan det være manglende bokstavkunnskap som gjør at eleven 
ikke kan skrive ord.  

Arbeid med ordanalysen, greier eleven å skille ut enkeltlydene i 
ord.  

Arbeid med noen ikke” lydrette” ord. 
Arbeid med det som er problemet 

 Delpr. 5 Å lese ord- fra bilde til ord. 

Arbeider med syntesen både auditivt og visuelt. 
Kan eleven trekke sammen lydene når vi sier dem.  

Vise visuelt hvordan lydene henger sammen, samtidig som vi 
sier dem i lag. 
Sjekk også om eleven forstår de ordene han ”leser” 

 Delpr. 6 Å dele sammensatte ord 
Arbeid med ordkjeder og stavelser. 

Arbeid også med elevens ordforråd 

 Delpr. 7 Å lese setninger 

Sjekk om det er vansker med å huske bokstavene og/eller dra 
sammen til ord. 
Sjekk og om eleven har godt nok språk til å forstå 

sammenhengen i setningene. 
Arbeid med det som er elevens problem. 

Delpr. 8 Å arbeide etter skriftlig instruksjon 
Sjekk om eleven greier å arbeide etter muntlig instruksjon. 
Arbeid med å forstå tekst. 

Hjelp eleven til å forstå system, rekefølge og struktur i måten en 
arbeider med skriftlig instruksjon 

Delpr. 9 Sjekk hvor vansken ligger. Er det fonologiske vansker, språklige 
vansker eller begge deler. Ta utgangspunkt i elevens ståsted. 
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På alle områder: Legg lista så lavt at eleven opplever MESTRING: Viser 

det seg at lista ligger for lavt, kan du heller ha en raskere progresjon 
 

 

OPPFØLGING AV LESEUTVIKLINGA I KLASSENE OG 

TIL DEN ENKELTE ELEV I 3.–7. KLASSE  
 

 
HANDLINGSPLAN:  
 MÅL: -styrke leseferdigheten på klassetrinnnivå, teknisk lesing   

                     og leseforståelse ( det å være en funksjonell leser) 
  

Kartleggingsprøver 3.-7. vår og høst 

- 3. kl. Carlsten  og ordkjedetest 

- 3. kl. Kartlegging av leseferdighet 3. kl. i april 
- 4. kl. Carlsten  og ordkjedetest 

- 5. kl. Carlsten  og ordkjedetest, nasjonale prøver i lesing i oktober 

- 6. kl. Carlsten  og ordkjedetest 

- 7. kl. Carlsten  og ordkjedetest 

 
Grafisk framstilling av resultater Carlsten, høst og vår. 

Inspektør har ansvar for å lage en grafisk framstilling av kartleggingsresultatene fra alle 

grupper på data. Ett ark for hver gruppe.  Sammenligningsgrafer- år til/fra år. 
 

 

H Ø S T  

HANDLING NÅR MÅLGRUPPE ANSVARLIG 
1 Foreldremøter 

   Orientering om     
   kvalitetssikringa ved skolen.    

   (forebygging- oppfølging/     

   styrking-  tiltak/ lesekonsulent/   

   resultat?) 

 

September Foresatte i alle 

klasser. 

Kontaktlærerne 

 

2 Gjennomgang av  

 Gjennomgang av leseplan 

 bruk av kartleggingsprøvene 
Carlsten og ordkjedetesten 

 føring av logg 
 

Tirsdag 

15. 
september 

Kontaktlærere/ 

norsklærer 3. – 
7. trinn. 

Spespedkoordinatore

ne 

3 Kartleggingsprøver 

 3. kl. Carlsten /og 
ordkjedetest 

 4. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest 

 5. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest 

 6. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest 

 7. kl. Carlsten /og 
ordkjedetest 
 

Gjennom-

føres 

innen   

  torsdag    

  1. oktober 

 
 

 Kontaktlærerne 

 

 

  

4 Nasjonale prøver i lesing 

 5. kl.  
 

Tirsdag 
13. oktober 

 Kontaktlærere/ 
norsklærer 5. trinn 

 

5 Etter prøvene         
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Retter prøvene og gir 
inspektør resultatene på 

Carlstenprøvene 

           Fører logg 

 

 Det lages grafer 
resultatene 

 
 

 Kontaktlærer i den enkelte 
klasse sammen med 

koordineringsteamet ser 

samlet på kartleggings-

resultatene. 
Teamet tolker/ser 

nærmere på resultatene. 

           Vurderer og utarbeider /   

           foreslår tiltak  

  

 Innen  
fredag  

2. oktober  

 

 

Innen  
mandag  

12. oktober  

 

Tirsdag    

  13. og 20. 

  oktober   
 

 

 

Kontaktlærerne 
 

 

 

 

Inspektør/  
 

 

Kontaktlærerne 

og  

koordineringsteam: 

Kontaktlærere / 
spespedkoordinatorer/ 

inspektør/rektor -  

leder møtene 

VÅR   

HANDLING NÅR MÅLGRUPPE ANSVARLIG 
1 Gjennomgang av  

 bruk av kartleggingsprøvene 
Carlsten og ordkjedetesten 

 føring  av logg 

 

 Kartlegging av lesefedighet  3. 
kl. 

 

Tirsdag  

2. februar 
 

Tirsdag 

29. april 

 

Kontaktlærere/ 
norsklærer 3. – 

7. trinn. 

 

Kontaktlærere 

3. kl. 

 

Spespedkoordinatorer 
 

 

 

Spespedkoordinatorer 

2 Kartleggingsprøver 

 3. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest/ Kartlegging av 

leseferdighet 
 4. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest 

 5. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest 

 6. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest 

 7. kl. Carlsten /og 

ordkjedetest 

 

 Kartlegging av lesefedighet  
3.kl. 
 

 

 

Gj.føres 

innen 

fredag 
12. februar 

 

 

 

 

 
 

 

Perioden  

4.-22. april 

  

Kontaktlærerne 

 

3 Etter Carlsten og ordkjedetest   

 Retter prøvene og gir 
inspektør resultatene  

Fører logg prøvene 

 

 Det lages grafer over 
resultatene, klassevis 

 

 

 Kontaktlærer i den enkelte 
klasse sammen med 

koordineringsteamet ser 

samlet på kartleggings-

Innen  

fredag  

26. februar  

 

Innen  
skoleslutt 

mandag 

7. mars 

 

Tirsdag  
8. mars og 

15.  mars 

 

  

Kontaktlærerne 

 

 

 
Inspektør 

 

 

  

Kontaktlærerne og 
koordineringsteam: 

Kontaktlærere /spes-

pedkoordinatorer/ 
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resultatene. 
           Teamet tolker/ser   

           nærmere på resultatene. 

           Vurderer og utarbeider /   

      foreslår tiltak    

 
 

 

 

inspektør/rektor leder 
møtene 

4 Kontaktmøter 

 

Fra 29. 

mars 

Foreldre/elever Kontaktlærerne 

5. Etter nasjonalt gitt   
    Kartlegging av   

    leseferdighet 3. kl. 

 Retter prøvene 
 

 

 

 Det lages profiler over 
resultatene pr. elev  
 

 

 

 Koordineringsteam 
tolker/ser nærmere på    

resultatene. 

            Vurderer resultater og   
            utarbeider/foreslår     

      nødvendig tiltak       

 

 

 Teamet tolker/ser 
nærmere på resultatene. 

           Vurderer     
           og utarbeider /   

     foreslår tiltak    

 

 

 Det pedagogiske kollegiet 
ser samlet på 
kartleggingssultatene 

 

 

  
   

  Innen 

  fredag  

  22. april 

 

 
Innen 

tirsdag 

26. april 

 

 
Tirsdag  

26. april 

 

 

  

 
 

 

Mandag  

2. mai 

 
 

 

 

 

Tirsdag  

3. mai 

  
 

 

Kontaktlærerne 

 

 

 
Inspektør/IKT-

ansvarlig og 

kontaktlærere 

 

 
Koordineringsteam: 

Kontaktlærere /spes-

pedkoordinatorer/ 

inspektør/rektor leder 

teammøtene 

 
 

 

Teamlederne/spes. 

ped.koordinatorene 

 
 

 

 

 

Rektor/spes.ped. 

koordinatorer 

6. Generell observasjon og  

    samtaler   

 

 
    Lærende team: SOL 

 

Hele året 

 

 

 
Hele året 

 

 

 

 
Lærerne 

Kontaktlærerne, 

andre lærere i 

trinnteamet 

 
Leseveiledere 
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TILTAK for elever 3. – 7. klasse etter Carlsten  

 
Alle kan ikke bli like gode lesere, men så langt vi evner, skal vi sørge for 

at alle får vekstmuligheter tilpasset eget ferdighets- og utviklingsnivå. 
Og det nivået er ikke bestandig det samme som gjennomsnittet for 
klassen. 

 

Carlsteen 

Lesehastighet. 
 

- Sjekk alltid hvor er det at det stopper opp for eleven. 

- Automatiserer lyd – bokstav, også lyder som skrives 
med flere bokstaver (konsonantforbindelser og 
diftonger) Aski, raski. Blinkkort.  

- Trene ordbilder. Aski,raski. Arbeid med ord: Parate 
ordbilder. 

Lesehjul. Readmaster. Sider med ”Høyfrekvente ord” 
på nettet. 

- Repetert lesing. Se Arbeid med ord, metodikk for 

lærere og foreldre s. 20 
- Stavelseslesing. Arbeid med ord: Stavelser 1-5 og Fra 

helhet til lyd 1- 3. 

- Parlesing. Se Arbeid med ord, metodikk for lærere og 
foreldre s. 23 

- Øke lesemengden. Husk stoffet må være tilpasset. 
Ulike småbøker. Nivåbeskrivelse på veggplakat 

 

 

Carlsteen 

Leseforståelse. 
 

- Hvorfor skårer eleven dårlig på leseforståelse. 

A. Leser hun/han for fort i forhold til sitt nivå i lesing? 
B. Er det manglende språk som gjør at eleven ikke 
forstår. 

 
- A. Hurtig leser.  

- Stavelseslesing. Arbeid med ord: Stavelser 1-5 og Fra 
helhet til lyd 1- 3. 

- Parlesing. Se Arbeid med ord, metodikk for lærere og 

foreldre s. 23 
- Forstørre punktum og komma i tekst eleven skal les 

- Rytmetrening. Lese vers, rim og regler. 
 
- B. Manglende språk og språkforståelse.  

      Begrepstrening. Arbeid med ord: Begrepstrening 1 - 4 
      Språkverkstedet,språk-kommoden–språkspill 
      og kommunikasjons-spill 

      Ulike småbøker 
      Husk stoffet må være tilpasset. 

 Nivåbeskrivelse på veggplakat. 
 Samtale med eleven om innholdet 

 
 


