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              Lesing 

     Avkode                Forstå 

Indre 

holdepunkter 

Ytre 

holdepunkter  

Språk og 

struktur 

Bevisste 

leseprosesser  

 

Fonologisk 

Bokstavlyder  

Vokaler  

Stavelser  

Sammensatte  

grafemer  

 

  

Ortografisk  

Orddeler med 

mening  

 

Ikke-lydrette 

skrivemåter 

 

Forstavelser  

Endelser        

  

   Tema og 

   sammenheng  

    

   Setningen  

    

   Bilder eller  

   situasjonen    

      

  Ord og           

  begreper 

  Endelser og      

 bøyningsformer 

  

 Setninger og       

 tekstbindinger  

 

 

 

Sjanger og 

tekststruktur 

  

Litterære 

virkemidler 

 

Strukturelle 

virkemidler  

 

Pedagogiske 

virkemidler  

Planlegge        

Sjekke tekst og 

leseformål   

 

Forkunnskaper          

Utdype, berike og 

visualisere innhold 

   

    *  Stille spørsmål  

    *  Forutsi  

 

  

    * Oppsummere  

Trekke slutninger om 

implisitte forhold.  

                      

Organisere  

Nøkkelord og   

sammendrag 

 

Vurdere, tenke 

videre selv og bruke 

 

 

    Lese om igjen, lese videre, lære ord, sjekke  *  Oppklare                       

* Oppklare   

 

 

 

Vigdis Refsahl,13, etter Skaathun, Ehri, Palinscar og Brown, Frost 
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Å stoppe opp mens man leser 

 
 

- Hva lurer jeg på? 

 

-  Hva vet jeg om dette fra før? 

 

- Hva skjer videre?   

 

- Hva tenker jeg nå? 

 

- Forstår jeg dette? 

 

- Dette forstår jeg ikke:  

 
                       Lese om igjen –  har jeg lest riktig? 

                       Lese videre  –     hva skjedde? 

                       Hva betyr dette – ordet/setningen? 

                       Spørre noen?  

 

- Hva handler det om?    

 

- Hva har forfatteren ment?  

 

- Hva mener jeg?  

 

 
Vigdis Refsahl, etter USA National Reading Panel, 2000 
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Hva kan være vanskelig? 

 

Å lese ordene riktig (fonologisk) 

            Mestre språklydene og fonologisk analyse 

               Mestre bokstavene og fonologisk syntese 

               Bruke stavelseslesing på lange ord  

               Gjenkjenne orddeler og sammensatte ord  

               Gjenkjenne morfologiske og ikke-lydrette detaljer  

               Gjenkjenne ofte forekommende bokstavkombinasjoner     

          

Å forstå språket  

               Forstå ordenes mening og begrepsinnhold     

               Forstå grammatikken i ord og setninger 

               Forstå setningsstrukturer og tekstbindinger  

               Forstå metaforer og andre språklige virkemidler  

  

Å ha god flyt (prosodi og tempo )  

           Gjenkjenne og forstå ordene både raskt og sikkert  

              Gjenkjenne og forstå setningsstrukturer og legge merke til tegnsetting 

                 

 

                                   

 

Sikker 

lesing  
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Forstå tekstinnhold (å tenke mens man leser)  

              Bruke egne erfaringer og forkunnskaper  

              Ha overblikk over tekstens strukturer  

              Visualisere og forestille seg tekstinnhold 

              Stille spørsmål og tenke framover i teksten  

              Trekke slutninger om implisitt innhold  

              Oppsummere hovedinnhold 

               

 

Overvåke egen lesing (å kunne stoppe opp) 

               Følge med på egen forståelse  

               Lese noe om igjen – korrigere mulige lesefeil  

               Lese videre – stille nye spørsmål  

               Lære nye ord når det trengs 

 

Lære seg skolefag (å kunne lese målrettet)  

             Tenke igjennom hva man skal lære   

             Organisere forkunnskaper og ny informasjon før under og etter lesing 

             Mestre ulike skjemaer og strukturer for å ordne kunnskap   

             Bruke nøkkelord og skrive sammendrag  

 

 

 

Smart 

lesing  
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Prinsipper for tekstvalg 

       

                                               Formålet med bruk av aktuell tekst   

                                  Læringsmål og undervisningsmetode  

                                  Forkunnskaper, interesser og behov  

                                            Lesenivå, ordforråd og språk      

      Lesetempo 

Høyt       Rask og sikker leser 

  

                  

                            

                                   

 

 

                           Lese alene  

                                       Lese med veiledning 

                                                     Lese sammen        Lytte og samtale  

Lavt           100 %    90 %    80 %                                                                    0 %                                                             

                          Sikkerhet i avkoding  

        70 – 80 %   for høytlesing, dialog, opplevelse og språklig innhold                          

         80 %           for veiledning og undervisning / lesekursnivå 

       90 – 95 %   for automatisering, leseopplevelse og selvstendig læring  
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Hva skal til for å mestre en tekst?  
 

1. En tekst som er passe vanskelig å avkode  

✓ Flytende lesing (96 % «lette» ord som avkodes ortografisk)    

2. Forståelig språk og grammatikk  

✓ Ord og begreper (96 % av ordene gir god mening) 

✓ Endelser og bøyninger av ord  

✓ Setninger og tekstbindinger  

3. Forkunnskaper i forhold til tekstens innhold  

✓ Generelle allmennkunnskaper  

✓ Spesielle kunnskaper om aktuelt tema  

4. Kunnskap om tekstens sjanger og virkemidler  

✓ Strukturelle og pedagogiske virkemidler  

✓ Om det å være en forfatter                

5. Strategier for forståelse, vurdering og læring  

✓ Bruke kilder på en bevisst og kritisk måte, med tanke på 

vurdering av innholdets kvalitet, holdbarhet og relevans 

✓ Bruke strategier for utdyping og organisering av informasjon 

fra en eller flere tekster og kilder  

✓ Overvåke og endre egen lesing og strategibruk når det trengs 
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Lesing langs 2 dimensjoner                            

og 4 muligheter 
 
 

                              God avkoding  
               

 

        

       Teknisk riktig, men monoton  

       lesing på grunn av svak     

       forståelse av innholdet                          

                 ( Språkvansker eller         

                  svak språkforståelse?) 

 

 

 

 

    Gode leseferdigheter  

 

 

 

 

 

 

      Svake leseferdigheter med 

      både avkodings- og    

      forståelsesvansker     

      (Språkvansker og dysleksi?) 

 

 

   Avkodingsvansker, men  

   med god lytteforståelse,  

   men muligens en svak   

   leseforståelse på grunn av              

   svak avkoding (Dysleksi?) 

 

 

                           Svak avkoding  
 

Leseforsker Margaret Snowling betegner avkodingsdimensjonen som   

fonologi, mens forståelsesdimensjoner inneholder alle andre språklig     

komponenter som forståelse av ord, setninger og avsnitt (dvs begreper,    

ordbøyninger, morfologi og syntaks).  

Dette viser hvilken vekt det legges på fonologi når det gjelder å utvikle gode 

avkodingsferdigheter, samtidig som en mer helhetlig beherskelse av språket er 

nødvendig for å oppnå god kontroll, flyt og forståelse under lesing. Elever kan ha 

ulike utfordringer innenfor alle disse områdene, noe det blir viktig å finne ut av 

før iverksetting av tiltak. Når det gjelder avkoding vil språklig bevissthet, 

bokstavforståelse, fonologiske ferdigheter og staving være i fokus.   

    Svak      

forståelse

eee 

    God     

    forståelse 
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                            Teorier om avkoding   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

Linnea Ehri og Spear-Swerling og Sternberg. 

”DUAL  ROUT”  
 

Det finnes to «veier» til  

ordavkoding:     

 

Fonologisk  avkoding :                 

 

En indirekte vei/omvei til ordet via 

bokstavenes lyder  - omkoding og 

framhenting av det ordentlige ordet. 

Vansker med språklyder fører til 

lesevansker.   

 

Ortografisk avkoding: 

 

En direkte forbindelse mellom 

ordets skrivemåte, uttale og 

mening, basert på en visuell 

hukommelse av ordets skrivemåte. 

Dette kan derfor læres gjennom 

innøving av ”parate ordbilder” ? 

 

Vansker med visuell hukommelse 

eller manglende trening kan føre til 

lesevansker .   

 

 

 

”THE  ROAD TAKEN”   
 

Det finnes kun èn vei mot rask og sikker  

ordgjenkjenning, som går gjennom det 

fonologiske og ortgrafiske landskapet  - 

et landskap fullt av små språklige 

detaljer på lyd og bokstavnivå.  

Veien har visse kritiske stadier, hvor 

utviklingen er avhengig av oppdagelse og 

gradvis økende kontroll over fonologiske 

prosesser og ortografiske oppdagelser. 

Dersom denne veien blir vanskelig kan 

eleven spore av og gå inn i ei blindgate 

eller ”Off track” – eleven blir stående 

fast på et tidlig stadium, mens de andre 

fortsetter sin utvikling. Disse stadiene er: 

 

1. Logografisk avkoding  

2. Delvis fonologisk og 

kompenserende avkoding  

 

3. Kontrollert og nøyaktig 

fonologisk avkoding  

 

4. Ortografisk avkoding   

 

5. Strategisk lesing …….. 
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STRATEGISK LESING, GOD FORSTÅELSE 

LOGOGRAFISK AVKODING  
 

Leser ord ved hjelp av ordenes ”utseende” som 

form, lengde eller bokstavrekke.  

 

  

DELVIS FONOLOGISK OG 

KOMPENSATORISK AVKODING 
 

Leser ord ved hjelp av bokstavenes lyder på et 

enkelt nivå, kombinert med logografiske og 

andre kompensatoriske strategier, som bilder og 

innholdet i det man leser om. Ordforråd og 

forkunnskaper kan støtte opp under avkodingen 

fordi teksten gir mening – eleven leser langsomt 

og er enda usikker på både avkodingen og 

staving av ikke-lydretteord.  

 

    

FULLSTENDIG OG KONTROLLERT 

FONOLOGISK AVKODING  
 

Kontrollert avkoding ved hjelp av analyse og 

syntesedanning av fonemer eller stavelser.  

Automatisering av fonologiske ferdigheter 

kombinert med stadig nye oppdagelser av mer 

kompleks og ikke-lydrett ortografi og 

meningsbærende deler i ord, dvs ordkunnskapen 

gradvis gjennom nøyaktig avkoding – eleven 

leser enda langsomt, med følger med på egen 

lesing og utvikler samtidig gode staveferdigheter 

– tempoet øker gradvis 

 

 

ORTOGRAFISK OG AUTOMATISERT  

AVKODING OG STAVING 
 

Umiddelbar og rask gjenkjenning av ord, basert 

på nøyaktig kjennskap til både vanlige og mer 

spesiell ortografi. Morfologiske og syntaktiske 

strategier overtar og Lesetempoet øker raskt, 

nye eller vanskelige ord leses fortsatt fonologisk 

– eleven er en rask og sikker leser med gode 

staveferdigheter.  

  

”AVSPORINGER” 

Logografisk leser som er avhengig 

av å huske/ ”pugge” ord visuelt, eller lete etter 

en bestemt bokstavrekke. Staving er ikke  

mulig. 

Kompensatorisk leser som kan 

bruke noen bokstavlyder, men som gjetter på 

resten av ordene ut fra visuelle eller 

innholdsmessige holdepunkter. Elevene er 

samtidig usikker på staving. Kan lese ganske 

raskt, men har gjerne en del feil på lesetester, 

både lesefeil og forståelse.  

Langsom og sikker leser med 

gode staveferdigheter. Bruker lang tid på 

lesetester, men har gjerne alt riktig. Rekker 

ikke å lese ting ferdig på skolen, og bruker 

lang tid på lekser. 

Forsinket leser som avkoder noe 

bedre enn de over, men som ikke takler tekster 

på grunn av lite overskudd og hensiktsmessige 

strategier.  

KRITISK LESEUTVIKLING  

 

Vigdis Refsahl, etter Linnea Ehri, Spear -

Swerling og Sternberg, Frost,03  
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Å KARTLEGGE LESING   

     Gruppeprøver /screening av lesing: 

       Mestringsnivået? 

✓ Screeningstestens skåre   

✓ Antyde et tekstnivå for flytende lesing – se tabellen 

Lesingens kvalitet?    

✓ Sammenligning av tekstprøver og ordleseprøver 

✓ Forholdet mellom tempo og sikkerhet i lesing 

✓ Staving - resultater sett i forhold lesetempo og sikkerhet  

 

 

      Individuell og dynamisk kartlegging:  

       Strategier og støttebehov under lesing?  

✓ Kvalitet og strategibruk ved høytlesing av ord og tekst 

✓ Bruk av kompenserende strategier  

✓ Utprøving av ny strategi 

✓ Behov for støtte    

✓ Kritiske språklige delkomponenter    

✓ Nytt fokus for videre kartlegging   

          Bakenforliggende faktorer?  

✓ Setningshukommelse (skole) / språklig arbeidsminne (PPT)  

✓ Ordframhenting (skole) / Rask benevning(PPT) 
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                  Ordkjedetesten  

husbilmustog    hus bil mus tog 

Å måle lesing. Ordkjedetesten måler automatisert ordavkoding eller 

ortografisk lesing ved at elevene skal dele opp så mange ordkjeder som mulig 

innen en tidsramme. Antall riktige ordkjeder gir en råskåre, som ved hjelp av en 

normert skala omgjøres til en stanineskåre mellom 1 og  9,  hvor 1 er de 5 % 

svakeste på trinnet, 5 er gjennomsnitt og 9 de fem 5 % sterkeste. Et resultat på 

stanine 1 eller 2, antyder at eleven har problemer med ordavkoding.  

Mestringsnivået. Det er mulig å sammenligne en elevs råskåre med 

gjennomsnitt for andre årstrinn, for å kunne anslå et nivå der eleven mestrer 

avkodingen bra – dvs. et nivå der det vil være mulig med flytende lesing og 

selvstendig tekstmestring. Dette kan sjekkes opp gjennom 

høytlesing(leseobservasjon) 

Kvalitativ vurdering av råskårene.  Ved å sammenligne hvor langt en 

elev har rukket å dele opp ord, med  antall feil, er det mulig å antyde noe om 

kvaliteten på elevens lesing, på følgende måte:  

Rask og sikker avkoding  - når eleven leser langt og riktig. BRA!  

Rask og unøyaktig lesing – når eleven har lest langt, men har gjort en del feil. Da 

kan det være lurt også å vurdere elevens staveferdigheter. Det kan være snakk om 

manglende ordkunnskap og mye gjetting, eller en unøyaktig lesemåte.  

Langsom og sikker avkoding – når eleven har kommet kort, men har gjort alt 

riktig. Ofte kan dette være elever som staver bra, men som i lesingen blir værende 

ved en langsom, gjerne innadvendt, lyderingsmåte.    

Langsom og usikker avkoding – når eleven både kommer kort og har feil. Da vil 

en nærmere utredning også av språklige forutsetninger være nødvendig.   Obs ! 

Ordforrådet vil virke inn på resultatene – uansett andre mulige årsaker.                                                   

 



13 

 

Lesevansker og kartlegging, Vigdis Refsahl,statped sørøst, ref: Hagtvet,Frost og Refsahl,2014 

 

 

 



14 

 

Lesevansker og kartlegging, Vigdis Refsahl,statped sørøst, ref: Hagtvet,Frost og Refsahl,2014 

 

 

 

 



15 

 

Lesevansker og kartlegging, Vigdis Refsahl,statped sørøst, ref: Hagtvet,Frost og Refsahl,2014 
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Prinsipper for tekstvalg 

       

                                               Formålet med bruk av aktuell tekst   

                                  Læringsmål og undervisningsmetode  

                                  Forkunnskaper, interesser og behov  

                                            Lesenivå, ordforråd og språk      

      Lesetempo 

Høyt       Rask og sikker leser 

  

                  

                            

                                   

 

 

                           Lese alene  

                                       Lese med veiledning 

                                                     Lese sammen        Lytte og samtale  

Lavt           100 %    90 %    80 %                                                                    0 %                                                             

                          Sikkerhet i avkoding  

        70 – 80 %   for høytlesing, dialog, opplevelse og språklig innhold                          

         80 %           for veiledning og undervisning / lesekursnivå 

       90 – 95 %   for automatisering, leseopplevelse og selvstendig læring  
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Resultater og oversikt over klassen – OL 120/64 

Rask og sikker  Langsom og sikker  Usikker   
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21 

 

Lesevansker og kartlegging, Vigdis Refsahl,statped sørøst, ref: Hagtvet,Frost og Refsahl,2014 

 

SL 40 og 60, mini SL1 og 2   

Tempo 

 0ver 90 %  R 80 – 90 % R  Under 80 % R 

Under 

9 

Min 

 

A 

 

 

 

 

D ? 

 

 

 

 

? 

 

F 

 

9-15 

Min 

 

B 

 

Over 

15  

Min 

 

C 

? 

 

E 

     100%                 Sikkerhet                                 0 %  

 

                                                 Se kategoribeskrivelser i lærerveiledningen    

MiniSL 1 og 2, Cappelen Akademiske forlag, ISBN 978-82-02-27694  

          SL 60 og 40 (4. og 5. trinn) Lesesenteret Stavanger.   
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Leseobservasjoner og samtale  

Kartlegging gjennom høytlesing og samtale, med fokus på flyt, kvalitet, 

strategier og ting som forstyrrer lesingen. Sjekk lesing av ord, setninger 

og avsnitt. Prøv ut hvilket tekstnivå elevene mestrer med sikkerhet og 

god flyt. Bruk gjerne tekstene i Arbeidsprøven eller andre tekster med 

ulike vanskegrad  

Forstyrrende lesemåter? 

- nøling ved enkeltord  

- rask ordlesing med feil  

- små tenkepauser foran eller inni ord  

- stotring eller småstopp ved konsonantforbindelser  

- drar ut vokalene  

- holder pusten eller strammer skuldre  

- stopper ikke ved punktum  

- Leser videre selv om det ikke gir mening – leser ikke noe om igjen   

  

Kompenserende strategier?   

- Leser noen bokstaver nøye og gjetter på resten  

- Leser kun de to første eller første og siste bokstav  

- Gjetter på ordet etter utseende eller lengde  

- Sier bokstavnavnene inni seg og prøver å huske en bokstavrekkefølge  

- Gjetter på ord ut fra bilde, sammenheng eller setning  

- Kombinerer ulike strategier  

- Lese veldig sakte og nøye, bokstav for bokstav – hørbart eller innadvendt  

- Hopper over ord som er vanskelige  
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Skriveferdigheter  

Staving av vanlige ord  

Viser elevenes kunnskap om ordenes strukturer, vanlige og 

uvanlige stavemønstre. Testen STAS har en omfattende diktat 

– som viser lydrette ord, ikke-lydrette ord som «morfemord», 

«regelord» og «huske –ord», normert for 2.-10. trinn.  

Staving av non-ord  

Viser elevenes mestring av språklydene.  Testen STAS har en 

omfattende non-orddiktat, som inneholder de ulike lyd- og 

bokstavkombinasjonene i både ordentlige ord og non- ord.  

Bokstav-lyddiktat  

For de yngste, men også eldre elever med lesevansker, kan det 

være viktig å sjekke bokstav-lydferdigheter. Med funksjonell 

bokstavforståelse menes å forstå hvordan bokstavene ”sier” 

språklyder og kan brukes til å skrive og avkode ord. Formell 

bokstavkunnskap betyr å finne, si eller skrive riktig bokstav til 

riktig lyd – uten betenkningstid. Begge deler er viktig for 

leseopplæringen.   

Fri skriving  

Hvordan elevene bruker bokstaver, ord og setninger når de 

uttrykker seg, gir et inntrykk av deres språklige innsikt på alle 

nivåer. Fri skriving er viktig kartlegging for å få innblikk i 

elevenes forhold til skriftspråk.  
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En strategi under utvikling 

 

                 

                                                               mål           

                                           øvelse           mestring    

                   4 Hint og lett støtte                                                      

                                    3.  Veiledning – med redusert bruk av støtte                     

                     2. Felles arbeid – med tilpasset bruk av støtte   

1 Modellering og forklaring 

 

Strategier eller ferdigheter utvikles gjennom hjelp og 

støtte fra lærer eller andre personer i omgivelsene 

Gradvis selvstendiggjøring av elevene vil være målet med 

all undervisning eller opplæring av barn og unge  

 

 

Lett!

!!! 
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Dynamisk kartlegging  

                         

          

?              ?                ?              ?              
 

                                                              Strategi- 

                                                                         målet                                             

 

 

 

Dynamisk kartlegging kan forstås som ”å gå veien 

tilbake” i utviklingen, inntil man finner et nivå hvor både 

mengde og metoder for hjelp og støtte fungerer for 

eleven   

 

Vigdis Refsahl, statped sørøst, etter Jørgen Frost, 03 
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Støttestrategier   

                      

1. Forenkle eller dele opp oppgaven  

2. Tydeliggjøre viktige deler av oppgaven  

3. Hjelp til å holde fokus mot oppgaven  

4. Visuell støtte for språk- og tankeprosesser   

5. Verbal støtte – forklaring, råd og hint   

6. Hjelp til å kontrollere følelser  

7. Modellere framgangsmåter eller strategibruk   

8. Fremheve forskjeller mellom ulike løsninger   

 (J. Bruner, «Scaffolding) 
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        Strategier og behov? 

 

?              ?                ?              ?              
 

                                                              Strategi- 

                                                                         målet                                             

 

 

Når støtten over ikke virker:                              Nytt mål 

                                                                               

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Finne nødvendige 

kunnskaper og 

delferdigheter for   

å kunne utføre 

aktuell strategi eller 

oppgave  
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Bakenforliggende faktorer 

 

 

 

 

 

           Syn og hørsel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk og evner? 

Syn og hørsel? 

Konsentrasjonsevne ? 

Oppgaveorientering? 

Arbeidsminne? 

Selvstendighet ?  

Selvoppfattelse? 
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MEDIASJONSSVIKT 

Den som kartlegges mangler de nødvendige forutsetningene for å mestre en 

bestemt oppgave. Det blir nødvendig å gå lenger tilbake i personens utvikling, for 

å finne reelle læringsområder, der det vil være mulig å hjelpe elevene videre. 

Målet med kartlegging blir nå å sette nye mål for opplæring og tilrettelegging, og 

deretter finne fram til relevante og gode støttestrategier innenfor disse områdene.    

       PRODUKSJONSSVIKT   

Den som kartlegges har de nødvendige forutsetningene for å mestre en aktuell 

oppgave, men klarer det ikke alene. Eleven er i stand til, eller har begynt ”på 

veien mot” selvstendig mestring. Kartleggingen består i å finne ut hvor eleven 

befinner seg, og hva slags støtte eleven trenger for å komme videre på en positiv 

og funksjonell måte. Noen ganger kan det handle om hjelp til å komme inn på 

riktig vei igjen, etter en ugunstig ”avsporing”. Dersom det er mulig å hjelpe eleven 

gjennom et dynamisk samspill, kan elevens manglende utvikling forklares som en 

produksjonssvikt. Målet med kartleggingen vil være å finne fram til gode 

støttestrategier.   

NÆRMESTE UTVIKLINGSSONE  

Dette er et mestringsområde hvor eleven ikke klarer oppgaver helt på egen hånd, 

men hvor det er mulig for eleven å nyttegjøre seg støtte og hjelp fra lærer. 

Undervisningen fungerer og eleven utvikler seg i riktig retning. Dynamisk 

kartlegging dreier seg om å finne elevens nærmeste utviklingssone på områder 

som er kritiske for videre språk, lese og skriveutvikling.  
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Språklig mestring i en sammenheng                                  
Forståelse av ord, setninger og hele fortellinger                     

Fortellerkompetanse, med språklig 

sammenheng 

 

Lydoppfattelse og lydproduksjon 

Oppfattelse og artikulasjon/uttale av ord 

           

 

          

         Språkrelaterte funksjoner 

           Språklig hukommelse og ordhenting 
 

 

Fonologisk bevissthet 

 Rim                                                                                   

Første lyd                                                                

Ordanalyse og syntese                                                    

Rytme og stavelse                         Morfemer 

Bokstavforståelse                         Grammatikk 

Bokstavkunnskap  
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IL basis gruppeprøven  

1. Evaluering  1  

1. Tegne og skrive 1  

2. Lytteforståelse 1  

3. Lytteforståelse 2  

4. Rim  

5. Forlydsanalyse  

6. Fonemantall 1  

 

2. Evaluering  2    

1. Sammensatte ord  

2. Fonemantall 2  

3. Bokstavkjennskap  

4. Bokstavskriving   

 

 

 

 

 

Generelle  

språklig forhold  
og språklige 
bevissthet  
 

Språklig bevissthet  
og bokstavkunnskap  
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IL basis Språk og bokstav  

 

Tegne og skrive 

 

1.Tegne et bilde og skrive til - fritt 

 

Generelle språklige forhold  

 

2.  Forståelse av et handlingsforløp  

3.  Sammensatte ord  

4.  Ordforståelse 

 

Språklig bevissthet 

  

5.  Rimord 

6.  Forlydsanlyse og reduksjon av første lyd 

7. Fonemsyntese og fonemanalyse  
 

Bokstavkunnskap  

 

8.  Lage ord med bokstaver   

9.  Skrive bokstaver  

 

 

Valg av, og rekkefølge 

på, oppgaver som skal 

gjennomføres, er opp til 

lærere ut fra hensikt og 

behov – og resultater på 

gruppeprøven 

 

 

Det er både et 

noteringsskjema og et 

analyseskjema som kan 

benyttes for oversikt og 

analyse av resultater og 

planlegging av tiltak. 
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Et eksempel på dynamisk kartlegging 
”Språk og bokstav”  

 

Oppgave: Å finne og ta bort første lyden i ord  
1. Hvordan finner eleven fram til første lyden?  

2. Hvordan arbeider eleven med å ta bort første lyd?  

3. Hva slags støtte trenger eleven for å klare disse tingene?  

 

 

Første lyd                                                                    Reduksjon  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Eleven sier 

ordet og prøver 

å finne første 

lyd  

Eleven 

”smaker” på 

ordet og leter 

etter det nye 

ordet  

Støtte 2: Pl gir 

ny støtte, gjerne 

visuelt  

Støtte 1: PL  

uttaler første 

lyden veldig 

tydelig  

Eleven lykkes  

 

Støtte 3: 

PL uttaler 

ordet med en 

pause mellom 

første lyd og 

resten av ordet   

Støtte 4: Ny 

strategi prøves 

inntil 

oppgaven er 

løst  - ev. til 

slutt med 

modellering  

Eleven lykkes  

 

Eleven lykkes  

Eleven lykkes 

ikke  

 

Eleven lykkes 

ikke  

Eleven lykkes  

 

 

Eleven lykkes  

 

 

Eleven lykkes 

ikke  

 

Eleven lykkes 

ikke  

 
Eleven lykkes  
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