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UTVIKLING AV LESEFERDIGHET
KREVER FOKUS PÅ LESING
SOM GRUNNLEGGENDE
FERDIGHET I ALLE FAG

Lærere som underviser på ungdomstrinnet, har ansvar for
at elevene utvikler gode leseferdigheter. Evalueringen av
Kunnskapsløftet viste likevel at mange lærere er usikre
på hvordan de skal jobbe med lesing som grunnleggende
ferdighet i sine fag.

I denne artikkelen gjør vi rede for hva forskning sier om hvordan læreren kan arbeide
med lesing som grunnleggende ferdighet i sine fag på ungdomstrinnet. Artikkelen
framhever også det ansvaret skoleledelsen har for å sikre at lærerne arbeider med
å integrere grunnleggende ferdigheter i alle fag.
LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG
I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det å kunne lese
en av fem grunnleggende ferdigheter i grunnopplæringen1.
Forståelsen av lesing i Kunnskapsløftet er inspirert av OECDs
definisjon av lesing, slik den også er formulert i PISAs teoretiske rammeverk. Dette innebærer at «… elevene kan forstå,
bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne tekster for å
kunne nå sine mål, for å utvikle sine kunnskaper og evner, og
for å delta i samfunnet.»2 Lesing er dermed forstått som en
aktiv, målrettet og funksjonell handling som brukes i en rekke
situasjoner for ulike formål. Evalueringen av Kunnskapsløftet
viser likevel at mange lærere ikke forholder seg til lesing som
ferdighet i de ulike fagene. 6
I løpet av ungdomstrinnet møter eleven mange teksttyper
i ulike fag. Sjanger, form og innhold er slik at tekstene krever

forskjellige tilnærminger. Mange elever utvikler strategier på
egen hånd for å forstå innholdet, mens andre trenger hjelp til
å utvikle lesestrategier. 21 Nasjonalt senter for leseopplæring
og leseforsking legger i tillegg vekt på betydningen av tilgangskompetanse. Dette understreker at lesing er en forutsetning
for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. 15 Skolen har ansvar for å legge til rette for lesesituasjoner hvor elevene skal bruke kunnskapen på ulike måter. 15 16

ENGASJEMENT OG MOTIVASJON GIR LESELYST
Lesesatsingen Gi rom for lesing! (2003–2007) la et godt grunnlag for en positiv utvikling i elevenes interesse for lesing. 3 5
PIRLS og PISA3 viste at det er en klar sammenheng mellom elevenes positive holdninger til lesing og deres leseferdigheter. 8 13 25 26
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De viste også en relativt sterk sammenheng mellom elevenes
holdninger til lesing og deres prestasjoner i fag som naturfag og
matematikk. 7 8 10
Studier fra det siste tiåret viser at det er en sterk sammenheng mellom motivasjon for lesing og god leseferdighet. 4 12 21
Forskning viser at arbeidet med å motivere elevene er en sentral
del av en god leseopplæring, fordi motivasjon og engasjement
er avgjørende for evnen og viljen til å lese. 9

KODINGSFERDIGHETER, ØKT ORDFORRÅD OG
SJANGERKUNNSKAP GIR BEDRE LESEFORSTÅELSE
Mange av ordene elevene møter i fagtekstene, kan være vanskelige å avkode og forstå. Elevene må være i stand til å avkode
ordene i en tekst uten for mye strev for å kunne opparbeide
god leseforståelse. Forskning viser at det er en sterk sammenheng mellom ordavkodingsferdigheter og leseforståelse, selv om
denne sammenhengen ikke er like sterk på høyere alderstrinn
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har et hovedansvar for å utvikle kodingsferdigheter. Forskning
på lesekompetanse viser at lærere bør oppfordres til å høre
elevene lese høyt i sitt fag, for å oppdage et eventuelt misforhold mellom kodingsferdigheter og kravene som stilles i ulike
fagtekster. 11
Ordforrådet beskrives ofte som en av de faktorene som er
av størst betydning for elevenes leseforståelse. 27 Å lese for å
lære i ulike fag innebærer å tilegne seg de fagspesifikke ordene
og faguttrykkene som ikke alltid finnes i elevenes muntlige vokabular. Derfor understreker forskningslitteraturen betydningen av
å arbeide bevisst med å øke elevenes ordforråd både i bredde
og dybde. 15
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God strategiopplæring går over tid og er gjennomgående i elevenes skolehverdag. 18 Undervisning i lesestrategier bør derfor
integreres i det daglige arbeidet med tekster i alle fag. 1 17
God leseopplæring legger til rette for at elevene lærer seg å
lese strategisk og kritisk, slik at de raskt kan vurdere hvordan de
skal lese en tekst, og hvordan de kan utnytte en tekst. 23 Dersom
elevene skal ha forutsetninger for å kunne velge og vurdere egne
lesemåter, må lærere i de ulike fagene legge vekt på ulike lesemåter for forskjellige fagtekster. 22

ARBEID MED LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I
ALLE FAG ER BÅDE ET LÆRERANSVAR OG ET LEDERANSVAR
En god leseopplæring på ungdomstrinnet skal medvirke til å
utvikle motiverte og engasjerte lesere. Opplæringen skal også
bidra til at elevene utvikler gode språklige ferdigheter og gode
avkodingsferdigheter slik at de blir strategiske lesere. Det er
derfor en sentral lederoppgave å arbeide for å bevisstgjøre
lærere på at lesing er et redskap for læring i alle fag, og at det
å kunne lese er en del av fagkompetansen i de ulike fagene.
De reviderte læreplanene kobler tydelig kompetanse og
grunnleggende ferdigheter til fagenes egenart. Dette gir lærere
på ungdomstrinnet gode muligheter til å forstå hva lesing som
grunnleggende ferdighet i ulike fag innebærer.

En god leseopplæring kan gi elevene både morsomme og innsiktsfulle leseopplevelser, utvikle deres lesekompetanse, ordforråd og tilegnelse av kunnskap
både på ungdomsskolen og videre i livet. I PISA 2006 ble det det konkludert
med at det tar mye lengre tid å bli en bedre leser enn det tar å endre lesevaner
og holdninger til lesing. PISA i 2009 og PIRLS i 2011 viste til bedre leseresultater
både for 4. og 10. trinn. PISA-resultatene som offentliggjøres desember 2013
vil kaste nytt lys over leseinteressen og leseresultatene i norsk skole.

RESSURSER
Arbeidet med oppfølgingen av ungdomstrinnmeldingen har forsøkt å tydeliggjøre hva grunnleggende ferdigheter i lesing
er på ungdomstrinnet, og hvorfor det er viktig for elevenes læring i alle fag:

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Ressurser-for-larere-pa-ungdomstrinnet/Lesing---for-larere-paungdomstrinnet/
På udir.no kan du lese mer om sammenhengen mellom undervisning og læring:

http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/Sammenhengen-mellom-undervisning-og-laring/
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking har en egen nettside med blant annet beskrivelser av og eksempler
på god praksis i leseopplæring for lærere på ungdomstrinnet:

http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=7944
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