
 

Begynneropplæring i  

språk, lesing og skriving 

1.trinn - Teie skole 2020/2021 

 

 

 

Kjære foresatte! 

 

Her har vi samlet informasjon om barnets første møte med språk-, lese- og 

skriveopplæringen i 1.trinn på Teie skole 2020/2021. Som foresatte spiller dere 

en viktig rolle i opplæringen, og vi håper at alle tar seg tid til å lese dette.  
 

Færder kommune har utarbeidet en egen språk-, lese- og skriveplan. Planen 

finner dere her:  

https://www.faerder.kommune.no/_f/p1/i5bdcdcc9-f069-4431-97ed-

f572d5201ba8/sprak-lese-og-skriveplan.pdf 
 

Vi arbeider både etter denne planen og de nye læreplanene i alle fag:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-

grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/  
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1. Språk- og begrepsopplæring 

Vi starter hver dag med en språklek (rime, klappe rytme, lytte ut lyder i ord osv) i 

samling. Dette er med på å gjøre elevene fonologisk sterke når den formelle 

leseopplæringen starter. Videre kommer vi til å starte opp med «Dagens begrep» og 

«Ukas ord», for å utvikle elevenes språkforståelse og ordforråd.  

Du finner mål og tiltak vi arbeider etter bakerst i dette heftet (utdrag fra Færder 

kommunes Språk-, lese- og skriveplan).  

 

2. Bokstavinnlæring 
 

Bokstavprogresjon og rekkefølge 
Elevene har rask bokstavprogresjon, og lærer to bokstaver i uka (stor og liten parallelt). 

Alle bokstavene skal læres før jul, og i løpet av 1.trinn repeteres bokstavene flere ganger. 

Dette for å komme raskere i gang med lesing og knekke lesekoden.  

Elevene lærer bokstavene i denne rekkefølgen, grunnet bokstavenes hyppighet i 

høyfrekvente ord: 

ISELROMVANJFÅTGUØDHYPKÆBQWCXZ 
Røde bokstaver er vokaler, og blå bokstaver er konsonanter. 

 

Bokstavlyd og bokstavnavn  

Leseopplæringen har fokus på bokstavenes lyd, men formidler også at bokstavene har et 

navn. Vi bruker Bokstavprøven fra Lesesenteret flere ganger i løpet av den første 

bokstavinnlæringen, for å sikre at alle henger med. Vi kontakter foresatte ved behov for 

tettere oppfølging av progresjonen.   

 

Bokstavhus 

 

 

Vi bruker dette bokstavhuset for å 

lære elevene hvilke etasjer de ulike 

bokstavene «bor» i. På denne 

måten ser elevene tydelig forskjell 

på bokstavenes høyde og plassering 

i forhold til hverandre, og lærer å 

bruke dette i egen skrift. 

 

 



     Læreverk 
      Vi bruker Salto som ABC-læreverk. Dette er engangsbøker, som elevene skriver rett inn i.   

      Da vi har valgt å ha ukelekser, ønsker vi å ha bøkene liggende på skolen til enhver tid.  

      Derfor er ikke disse med hjem. 

 

3. Skriving 

Blyantgrep 
Hjelp oss gjerne med å minne barnet ditt på riktig blyantgrep: 

 

      

 

 

 

 

 

      Skrive seg til lesing 
      Elevene skal ha skriveaktiviteter hver dag. De skriver seg til lesing. Vi retter varsomt på   

       speilvendte bokstaver og tall, for at elevene ikke skal automatisere bokstavene feil, men  

       vi retter ikke stavefeil. Rettskriving kommer etter hvert. Nå er det skriveglede som   

       gjelder! Fokuset ligger på å forme de små bokstavene riktig.  

 

      Startpunkt og skriveretning 
       Det er viktig at du som foresatt   

       sitter sammen med barnet ditt når det gjør  

       lekser, slik at du kan veilede barnet i  

       startpunkt og skriveretning når det skriver.  

       Dersom dette læres riktig fra start, vil barnet  

       ha en stor fordel når det skal skrive  

       sammenhengende skrift senere. Benytt 1:1- 

       tiden godt. Alenetid med en foresatt er  

       både hyggelig og gir barnet en opplevelse av    

       at lekser er viktig. Engasjerte og støttende     

       voksne er uvurderlig! 

 

       Alle elevene har fått et laminert alfabet som dette i postmappa si, til bruk hjemme       

       Ta det ut av mappa, og heng det opp/legg det lett tilgjengelig for barnet. 



4. Lesing 
 

Lesefinger og leseretning 
Bruk pekefinger ved lesing! Gjerne når dere foresatte har høytlesing også, slik at 

elevene får støtte til å etter hvert kjenne igjen høyfrekvente ordbilder («jeg», «er», 

«og», «det», «de», «som» osv). 

 

Motivasjonstips til leselekser: 
- Les for favorittbamsen 

- Les sammen – hermeles, les i kor, les annenhver linje/ord 

- Les i mørket med en lommelykt 

- Les under bordet 

- Les med lys/mørk/morsom stemme 

- Les for noen i telefonen 

- Les med opptak og lytt etterpå. Hører du forskjell på første og siste opptak? 

 

Høytlesning og foresattes rolle 
Vi oppfordrer alle til å sette av tid til høytlesning før sengetid hver dag. Høytlesing 

stimulerer barnets fantasi og nysgjerrighet, fører til bedre språk-, lese- og 

skriveferdigheter, trener barnets konsentrasjonsevne og skaper gode relasjoner 

mellom barn og foresatte. Vinn-vinn! 

Bruk biblioteket i Tønsberg, og lån bøker som opptar barnet. Skap leseglede! 

 

Veiledet lesing 
Etter hvert som elevene knekker lesekoden begynner vi med veiledet lesing i 

småbøker på elevenes eget mestringsnivå. Å lese med veiledning fra en voksen er 

positivt for utviklingen av ordleseferdigheter, leseflyt og forståelse. Vi jobber med 

avkoding og forståelse samtidig, og metoden er gjerne en del av 

stasjonsundervisningen.  
 

5. Apper (kun ment som tips til de som ønsker det. Flere er gratis, men ikke alle) 
 

- Poio (grunnleggende) 

- Graphogame (grunnleggende) 

- Lesekoden (grunnleggende) 

- På sporet ABC (grunnleggende) 

- Happi Staver (kryssord for barn) 

- Word thief (for den viderekomne) 

- Happi Pirates (for den viderekomne) 

 

 



6. Mål for 1.trinn (Språk-, lese- og skriveplan 2018-2021, Færder kommune) 



 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål       

Vennlig hilsen kontaktlærerne, 

Synne, Karianne og Kamilla 

 

 

 


