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Erfaringer fra lesekurs ved Sandnes Læringssenter.  
 
Mål for kurset:  

 å forbedre tekniske leseferdigheter hos innvandrer-ungdommer som går på 
forkurs i norsk, før de skal starte på grunnskole 

 å få bedre uttale av enkeltlyder, lydkombinasjoner og enkeltord 
 å bli bedre til å stave ord (rettskriving)  

 

 
Sammendrag 
Når man skal lære seg et nytt fremmedspråk, ligger (naturlig nok) ofte fokuset på å lære seg å 
forstå hva de forskjellige ordene og setningene betyr. Forutsetningen for å lære seg et nytt språk 
via skriftspråket, er at man har gode tekniske leseferdigheter (avkodingsferdigheter). Ved 
Sandnes Læringssenter (SLS) er det utviklet et eget kursopplegg for å heve deltakernes 
avkodingsnivå. Kurset består av ca 26 timers undervisning, gitt over 4 måneder. Gjennom denne 
rapporten ønsker vi å belyse hvordan kursopplegget ble opplevd av lærere og deltakere, samt 
evaluere hvorvidt kurset hadde en effekt på avkodingsferdighetene til deltakerne.  

Avkodingsferdigheter ble målt hos 64 ungdommer før og etter gjennomføring av kurset             
(i desember 2014 og i mai 2015). Det ble tatt en test på å avkode enkeltord (Aski Raskitest figur 
1) og en test for å se hvordan deltakerne avkodet en tekst (figur 2 og 3). Det var stort samsvar 
mellom de to testene hos alle deltakerne. Det ble også tatt en diktat før og etter kurset, figur 4. 
Den ble kun tatt på to av de fire klassene. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 viser hvordan den gjennomsnittlige skåren på Aski-Raski-testene endret seg fra den første til den andre målingen. Når bruk av tid og antall feil 
går ned, vil resultatskåren gå ned.                                                                                                                                                                                                                                
Figur 2 og Figur 3 viser resultatene av tekstlesingen. Her ser vi at selv om tiden som brukes, ikke endres signifikant (det er overlappende 
konfidensintervaller rundt punktene), er det en stor endring i antall feil som leses.                                                                                                                                                
Figur 4 viser at det skjer en signifikant endring i hvor mange riktige ord som skrives på diktaten.  

Figurene viser gjennomsnittsskåre. De fleste elevene hadde mellom 10 og 20 feil på tekstlesing 
før kurset. Teksten bestod av 70 ord og er en tekst som brukes for norske elever i 4. klasse. Alle 
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hadde under 5 feil på tekstlesing etter kurset. Det som man ikke fikk målt, var at leseflyt og 
intonasjon også var mye bedre. Etter kurset kunne deltakerne høre ordene de avkodet slik de 
uttales i det norske språket, og dersom de hadde den semantiske(betydningen) delen av ordet 
inne, ville de skjønne ordet. Når deltakere ikke mestrer avkodingen, vil ord og lyder de 
produserer være som nonord. De gjenkjenner ikke ordet de selv avkoder. Ordet har feil 
fonologisk fremtoning og gir derfor ingen mening. Når avkoding og leseflyt er god, vil deltakerne 
ha mye bedre forutsetning til å forstå innholdet i tekstene. Når avkoding er automatisert, kan all 
energi brukes på forståelsen.  

 

 

 

 

Bakgrunn 
Sandnes Læringssenter tilbyr norskopplæring til innvandrere. Ungdommer som skal ta 
grunnskoleeksamen, tilbys et forkurs for først å lære seg grunnleggende norsk. Dette forkurset 
er delt i fire ulike nivå (F1, F2, F3, F4), og deltakere plasseres inn på et nivå på bakgrunn av 
bruk og forståelse av det norske språket. F4 representerer det svakeste nivået. Etter hvert som 
deltakerne lærer seg mer norsk, flyttes de opp et nivå. De fleste deltakere starter med 
grunnskoleopplæring etter å ha nådd nivå F1. Når disse deltakerne skal starte på grunnskolen, 
møter de tekster tilsvarende tekster de norske ungdomsskoleelever møter i fag som naturfag, 
norsk og matematikk. De vil møte mange nye ord de ikke kjenner betydningen av. Om de 
samtidig har avkodingsvansker, vil alt bli svært komplisert. For å kunne få forståelse av tekster 
tilhørende ungdomsskolenivå, kreves gode avkodingsferdigheter. 

Mye av undervisningen ved Læringssenteret har fokus på å lære betydningen av de forskjellige 
ordene i det nye språket. Deltakerne presenteres for skriftlige tekster, og det tas ofte for gitt at 
de som voksne, har forutsetninger til å avkode tekstene. Lærere er utdannet for å lære 
deltakerne hvordan språket vårt er satt sammen. Det er språkets syntaks (hvordan ord settes 
sammen og bøyes)og språkets innholdsside (semantikk) som er områdene det jobbes mye med. 
Deltakerne har også en avmålt tid hvor mange mål skal nås. 

Å avkode ord viser til den tekniske delen av lesingen. For å kunne avkode et ord, må ett og ett 
grafem (nedskrevet lyd) omkodes til lyd og så settes fonemene ( lydene)  sammen til en 
lydpakke gjennom det man kaller syntese. For å kunne avkode ord på denne måten, fonologisk, 
må en kjenne til alle lydene i språket.  

Også for å stave et ord(rettskriving) er det nødvendig med kjennskap til lydene i språket. For å 
kunne stave et ord, må ordet analyseres, deles opp i de minste byggesteinene, fonemene. Så 
kan fonemene skrives ned som grafem. Noen grafem består av flere bokstaver, en lyd 
representeres for eks. som ng, kj osv. 

Å oppdage at et grafem representerer en lyd, kalles det fonologiske prinsipp. Om deltakerne ikke 
kjenner til de minste lydene vi har i språket vårt, kan de ikke mestre verken analyse (staving) 
eller syntese (avkoding).   

Mange innvandrere som deltar på forkurs, leser godt på sitt eget morsmål og mestrer 
avkodingen på eget språk.  Likevel møter de på vansker når de skal avkode de norske ordene.  
Det kan være flere grunner til dette. Den kanskje viktigste årsaken er vanskeligheter med å høre 
og uttale spesielle lyder og lydkombinasjoner i det norske språket. Mange lyder og 
lydkombinasjoner er nye og ukjente for deltakerne, dette gjelder spesielt noen av vokalene. De 
fleste har for eksempel problemer med å høre og uttale vokalene u, ø, å, æ, o og y, og mange 
strever med å høre forskjell på i og y, på o og u, og de blander sammen æ, ø og å. I noen språk 
brukes det få vokaler, og flere av vokalene som står i ordet, skal ikke uttales (som e i slutten av 
ord på engelsk). I norsk står det derimot ofte en vokal etter en konsonant, og de aller fleste skal 
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uttales, noe deltakerne må lære seg. Deltakerne må også legge merke til hvordan vokalene 
forandrer seg når de opptrer i ord som har to konsonanter etter hverandre og ord som har 
dobbel konsonant, vokalene uttales kanskje annerledes i første stavelse av et ord enn i de siste 
stavelsene (lese, rosene). Noen deltakere har problemer med skille ut enkelte konsonanter. 
Deltakere fra Asia har for eksempel vansker med å uttale ord som har lydene r og l. Andre 
forveksler lyder som ligner hverandre (g og k, b og p, b og d). Alle som skal lære norsk, må også 
lære at grupper ord avkodes på bestemte måter (for eksempel ord med kj, ki, ky, skj, ski, sky, 
sj, hv, hj, ei, au, øy, ai, ord med stum d, eller med endelser som «ment»).  

Man ser størst avkodingsvansker blant de deltakerne som har lite skolegang fra før, og kanskje 
aldri har lært seg å avkode skrifttegn på sitt eget morsmål. Avkodingen er også problematisk for 
deltakere som ikke har lært det latinske alfabet, men som har lært å avkode tegn eller logoer 
(bilder). Disse deltakerne må lære å avkode på nytt med nye typer skriftsymbol. De må lære det 
alfabetiske prinsipp hvor en lyd er representert med en eller flere bokstaver. De må lære å lytte 
ut enkeltlyder og så sette lydene sammen til ord. Dersom disse deltakerne ikke får opplæring i 
hvordan de skal avkode, har de ikke andre strategier å bruke i møte med tekster enn å huske 
alle ordene, lære de utenat som et ordbilde.  

Avkodings- og staveferdighetene til ungdommene på Læringssenterets forkurs varierer mye, 
også på tvers av nivågrupper. Det vil si at deltakere i F1 kan være svakere avkodere enn 
deltakere i F3 selv om de er bedre til å bruke og å forstå det norske språket. Det man ofte ser, 
er at deltakere som er teknisk svake lesere, lærer seg muntlig norsk ved å lytte til det talte 
språket.  De ser ord som skrives på tavla, gjenkjenner ordene i læreboka, og vil etter hvert 
huske dem som bilder heller enn som et sett av grafemer som representerer enkeltlyder. 
Personer som leser på denne måten, og avkoder ord som bilder, kalles logografiske avkodere   
(se Boks 1).  

En logografisk avkoder vil når tekstene blir 
lengre og mer avanserte, få liten eller ingen 
forståelse av det som leses. Lesingen blir 
upresis med mye gjetting, og leser finner lite 
mening i det som avkodes. Det er etter hvert 
umulig å huske alle ordene en møter. En 
logografisk leser kan kun avkode tekster som 
er enkle og inneholder ord som kan 
gjenkjennes.  

 

 

Personer som bruker det alfabetiske prinsipp i sin avkoding, kalles fonologiske avkodere. Det 
alfabetiske prinsipp vil si at ett og ett 
grafem omkodes til lyd, og lydene settes 
sammen til ord. Forutsetningen for å kunne 
mestre dette, er at deltakerne kjenner til 
uttalen til de enkelte lydene. I starten vil 
avkodingen gå langsomt, men personen vil 
avkode rett, og han vil kunne avkode 
kjente og ukjente ord. Med trening vil 
hastigheten øke. Deltaker vil mer og mer 
automatisere avkodingen, ved å omkode 
stavelser/ordsegmenter og ikke hver enkelt 
grafem (se kjennetegn i Boks 2).  

 

BOKS 1: Kjennetegn på en logografisk avkoder 

 Avkoder hurtig 
 Har mange feil 
 Gjetter mye på ord (basert på bilder og kontekst) 
 Leser ofte feil på småord (de er vanskelige å huske) 
 Leser ofte feil på endelser (de er vanskelige å huske) 
 Klarer ikke å lese nye, lange ord 
 Leser ofte riktig på vanskelige ord som «hjelpe», 

«gift», «kjøpe», «gjøre», de er høyfrekvente. 

BOKS 2: Kjennetegn på en god fonologisk avkoder  
 
 Avkoder ett  og ett grafem  (grafem er minste 

nedskrevet lyd) 
 Avkoder enkle stavelser 
 Avkoder komplekse ord (flere konsonanter etter 

hverandre) 
 Avkoder sammensatte grafem 

(diftonger,kj,ki,ky,skj,ski,sky,hj,hv) 
 Avkoder ord med dobbel konsonant 
 Avkoder endelser rett 
 Avkoder lavfrekvente ord rett (lange, komplekse 

fremmedord) 
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Når en person avkoder alle typer ord hurtig og rett, sier vi at de avkoder ord ortografisk.  

Selve avkodingen er nå automatisert, og tekstene avkodes med god intonasjon og leseflyt. En 
ortografisk avkoder vil hurtig finne det rette ordet, han lærer seg å avkode flere ord om gangen, 
ja etter hvert kan en ortografisk leser skumlese tekster. Han kan bruke all energi på innholdet i 
en tekst, og han kan lese alle typer tekster med god intonasjon og leseflyt. 

De logografiske, fonologiske og ortografiske prinsipper gjelder også i forbindelse med staving av 
ord. Dersom personer ikke kan analysere ord og finne de lydene ordet er satt sammen av, har de 
heller ikke forutsetning for å kunne stave ordet. Uten de fonologiske ferdighetene, vil mange 
deltakere skrive ord basert på det de husker av bildet av ordet. De skriver ordet logografisk. En 
logografisk stavestrategi fører til at noen få ord og setninger de har sett mange ganger, kan 
skrives rett. De vil aldri kunne skrive nye ord eller mange ulike ord ut fra hvordan ord høres ut. 
Det visuelle minnet setter begrensninger. For å skrive ord riktig, er det nødvendig å dele ordet 
inn i enkeltlyder. Det er nødvendig å ha kjennskap til at grupper med ord skrives med bestemte 
bokstaver (for eksempel hj, hv). De må bli så dyktige på å analysere ord i enkeltdeler at de kan 
skrive ned lange, lydrette ord som f. eks «prioritere», uten å ha sett ordet før. De skriver ned 
ordet ut fra slik det høres ut og ikke ut fra hvordan det ser ut. 

Kort sagt, gode tekniske leseferdigheter er en viktig forutsetning for å lære et fremmedspråk. Å 
beherske avkoding er inngangen til tekstene.  En god avkoder vil kunne tilegne seg det norske 
språket hurtigere gjennom tekstlesing og tekstskaping. I tekstene finnes språket nedfelt, 
konservert. En kan gå frem og tilbake i en tekst, ordene og setningene er der alltid. En kan velge 
tekster ut fra interessefelt. En kan bruke alle medier for å innhente informasjon og lære mer. En 
som ikke kan avkode, vil måtte tilegne seg det norske språket gjennom det han hører. Det kan 
være mye vanskeligere, da forsvinner ordene. 

Ofte blir teknikken å lese sammenlignet med det å lære å kjøre bil. For å beherske bilkjøringen, 
må mange enkeltdeler læres, koordineres og automatiseres. Vi får ikke innblikk i det totale 
trafikkbildet før alt er automatisert. Da kan vi kjøre samtidig som vi nyter utsikten, samtale med 
andre i bilen. Når deltakere avkoder tekster uten å bruke energi på selve avkodingen, kan de 
bruke all energi på å forstå hva teksten handler om.  

Mengdetrening på å øve opp avkodingsferdigheter, vil føre til økt lesehastighet og bedre 
forståelse. For å forbedre tekniske leseferdigheter for deltakere ved Læringssenteret, ble det 
utviklet et lesekurs eller «treningssenter» med fokus kun på teknisk lesing (uten fokus på de 
norske ordenes betydning). Målet med kurset, er at deltakerne systematisk skal tilegne seg 
avkodings- og staveferdigheter . Dette innebærer at de kan møte de samme tekstene som 
norske ungdomsskoleelever møter. 

Målet er at deltakerne skal avkode alle ord hurtig og rett. Professor T. Høien har skrevet mye om 
normal leseutvikling hos norske elever. Vi tror at innvandrere må gjennom den samme 
utviklingen.  Noen vil lære dette hurtig. Andre vil trenge lang tid. Det er oppbygging av 
fonologiske avkodingsferdigheter som vil ligge til grunn for opplegget på lesekurset.            

Målet med lesekurset er at deltakerne skal lære å avkode ord hurtig og rett, samt klare å stave 
(skrive) ord. Vi har utført en undersøkelse for å teste hvorvidt deltakerne er bedre avkodere 
etter deltakelse på kurs.   

 

METODE 
 

Utvalg                                                                                                                                      
Deltakerne i denne undersøkelsen var 60 ungdommer. Det var 36 deltakerne fra F1 og F2 som 
skulle starte på grunnskolen høsten 2015 (Gruppe 1), og 27 ungdommer fra F3 og F4 som skulle 
starte høsten 2016 (Gruppe 2). Alle deltakerne ble delt i tre fargegrupper basert på lesenivå på 
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pretesten. Disse fargekodene gjenspeiles også i permene hvor de oppbevarer lekseark og 
tekstark.   

                                                                      F1    F2  F3     F4 

Rød gruppe:  svake avkodere     12 deltakere    8 deltakere                    
Blå gruppe:  middels avkodere    12 deltakere  10 deltakere                              
Grønn gruppe: beste avkodere     12 deltakere  9  deltakere 

I løpet av de fire månedene kurset varte, har flere deltakere byttet klasser. Noen deltakere har 
flyttet. Noen få deltakere ble kun testet en gang. Deltakere i F3 og F4 tok første gangen kun 5 
deltester i Aski Raski. Klasseresultatene viser hvordan hver deltaker avkodet første og andre 
gangen de ble testet.  

Foruten Aski Raskitesten, avkodet alle deltakerne en liten tekst før og etter kurs. Det ble 
registrert antall feilleste ord og tiden de brukte ble målt. Deltakere i F1 og F2 tok også en diktat. 

 

 

 

Kursbeskrivelse                                                                                                                            
Kurset bestod av to undervisningstimer pr uke i 4 måneder, 26 timer totalt. Hovedmålet med 
lesekurset er å lære deltakerne å avkode og stave alle typer ord. Et delmål for å nå dette målet, 
er å avkode og stave alle lydrette ord fonologisk (småord satt sammen av enkeltlyder ,«mat», 
«sol»), lengre ord bestående av 3-4 enkle stavelser, «rosinene», ord med komplekse stavelser 
som har flere konsonanter etter hverandre, «sprut», samt lange lavfrekvente ord som f.eks ordet 
«prioritere». Et annet delmål er å avkode og stave spesielle ordkategorier: ord med enkel/dobbel 
konsonant, ord med sammensatte grafem (ei, au, øy, hv, hj, kj, ki, ky, skj, ski, sky, gj, gi, gy), 
ord med stum d, ord hvor o skal uttales som å. 

På lesekurset fokuseres det ikke på forståelsesdelen. Fokus er på å utvikle avkodings-
ferdighetene. Når det gjelder enkelte ordgrupper, er forståelsesdelen likevel viktig å ha med. Det 
gjelder spesielt ord med sammensatte grafem: kj, skj, ki, ski, ky, sky. Da det er vanskelig å høre 
forskjell i lyd på disse ordene, kan meningen i ordene være en støtte for hvordan ordet skal 
avkodes og staves. 

I løpet av de to timene hver uke, skulle hver fargegruppe innom tre forskjellige stasjoner, 25 
minutter på hver. Hver av de tre stasjonene, har forskjellig arbeidsform, men har samme fokus, 
for eksempel fokus på å lære forskjellen på y og i.  

Den samme læreren var ved den samme stasjonen hver uke. Da kjenner lærer til nivået hver 
gruppe og hver deltaker befinner seg på, og kan legge «listen» slik at alle må strekke seg litt 
innen nær utviklingssone. Hver fargegruppe får tilpasset opplegg med ulik progresjon. Deltakere 
i Gruppe 2, F3 og F4, fikk også en langsommere progresjon enn Gruppe 1, F1 og F2.  

Foruten kontaktlærerne til de to klassene, var en logoped og en leksolog med på opplegget. 

På kurset skal man lære å avkode og stave: 

 Enkeltlyder    «se» lyden, si lyden, høre lyden, skrive lyden 
 Enkle stavelser  «se», avkode, høre, stave  
 Komplekse stavelser  «se», avkode, høre, stave,  
 Sammensatte grafem   (diftonger:ng,hv,hj,kj,ki,ky,skj,ski,sky,sj, stum d)  
 Enkel/Dobbel konsonant «se», avkode, høre, stave 
 Morfem, lavfrekvente ord    «se», avkode, høre, stave                      



 
 

 
6 

Stasjon 1 

Ved Stasjon 1 var målet å avkode enkeltord hurtig og rett. Her var det en leksolog som var 
ansvarlig. Det databaserte lesetreningsprogrammet Aski Raski+ ble vist på en storskjerm, og 
deltakerne satt i en halvsirkel rundt skjermen. Gjennom programmet lærer man å avkode ord ut 
fra likhet og system. Dersom det er ord med «øy» som er fokus, leses ord med «øy». Man bytter 
mellom å la alle deltakere avkode ordene samtidig (leser høyt i kor sammen med lærer), og å la 
deltakerne avkode ordene en og en etter tur. Lærer korrigerer ord som avkodes feil. Deltakerne 
blir trygge på hverandre. De må være konsentrert da ord kan komme frem på skjermen med ett 
sekund mellomrom. Deltaker må være klar når det er hans tur til å avkode et ord. Lærer varierer 
undervisningen mest mulig. Variasjon skaper motivasjon. Elevene vet at på neste stasjon skal 
fokusord skrives. «Ordgutten» er en del av Aski Raski. Det er som et støttende stillas. Ulike 
kategorier ord hører til i ulike kroppsdeler. Deltakerne får visuell hjelp til å oppdage likheter og 
ulikheter i ord. Når de har lært at alle ord med lyden «ki» skrives uten j, klarer de å skrive ordet 
«kirurg» selv om de aldri har sett ordet. De skriver det de hører og kjenner reglene.                                                                                                                    

Ord og lyder repeteres hver gang: enkeltlyder, en-,to- og trestavelsesord, komplekse ord, alt 
som tidligere er gjennomgått.                                                                                                                         
Deltakere får også lister med ord som kan settes i permen. Hver deltaker har sin perm hvor alle 
øveark blir satt inn. I løpet av 25 minutter avkoder deltakerne flere hundre ord, de lærer å 
avkode spesielle lyder og lydkombinasjoner, og de lærer å avkode ord med riktig intonasjon.  

                                                           

Stasjon 2 

Ved Stasjon 2 skal elevene stave/skrive enkeltord (diktat). Her var det en logoped som var 
ansvarlig.  

Deltakerne sitter rundt et bord og skriver ord og lyder som lærer dikterer. I Aski Raski+ ligger 
det over 500 diktater som er satt sammen med tanke på opplegg på lesekurset.                          

Hver gruppe får ulike diktater ut fra nivået de er på. Hver enkelt deltaker skal oppleve mestring 
og utvikling. Hovedfokus er på å lære å uttale alle lydene og å skrive ned lydene de hører. 
Vokalene arbeides det mye med. De hører en lyd og skal skrive lyden, de hører et ord og skal 
skrive hele ordet. De må høre rett antall lyder i et ord og de må skrive grafemene i rett 
rekkefølge. Hver gang vektlegges spesielle lyder og fokusord. Deltakerne staver ord som har 
lyden «øy».                                                                                                                                         
Hver deltaker får et ark med plass til flere diktater på begge sidene. En diktat består av 12 ord. 
Lærer sier et ord, deltaker skriver ordet. Etter at 12 ord er skrevet, vises de 12 ordene på 
storskjerm, og deltakerne retter selv egne diktater. I egen rubrikk noteres ord som er skrevet 
feil. Deltaker blir bevisst hvilke lyder som er vanskelige å lytte ut og så skrive. De blir bevisst på 
egen læring.  

Elevene vet hva som forventes av dem, de får gode rutiner. Spisse blyanter og viskelær ligger 
klar.  

Stasjon 3 

Lese setninger, skrive setninger, lese tekster (ansvar: to klasselærere) 

 to og to deltakere sitter sammen ved samme PC. 
 en deltaker leser ord og setninger 
 den andre deltakeren skriver ordene han hører 

Deltakerne får utdelt et ark med setninger som inneholder ord med fokusordene. I høyre side på 
arket er en illustrasjon med og skaper mening til teksten. Tekstene har en vanskegrad som 
samsvarer med ferdighetene deltakerne har angående teknisk lesing/staving.                                
Deltakerne lærer seg datatekniske ferdigheter. De lærer seg tegnsetting, å skrive stor bokstav. 
De lærer å skrive hurtig etter som de får mer og mer øvelse.                                                                     
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De lærer å samarbeide.                                                                                                                              
De lærer å lytte til ord de hører.                                                                                                             
De lærer å analysere ord i deler slik at de kan stave det rett. Ord må avkodes rett, det er 
forutsetningen for at medelev skal kunne stave ordet rett. Det er motiverende slik å jobbe 
sammen to og to. Etter 15 minutter bytter de roller.                                                                                

På stasjon 3 er det to klasselærere. Deltakerne har etter få ganger på lesekurset, tilegnet seg 
gode rutiner ved PC-ene. De kan på egenhånd utføre opplegget ved datamaskinene.                 

Lærerne får tid til å høre enkeltdeltakere lese tekster høyt. Det er svært motiverende for deltaker 
å få lese høyt for lærer. Lærer observerer avkodingsstrategier og kan gi tilbakemeldinger på 
hvordan hver deltaker avkoder. Tekstene de leser kan være tekster med spesielle fokusord eller 
tekster fra bøker. Alle ord må avkodes helt korrekt. Deltakere som er vant med å avkode 
logografisk, tvinges nå til bruke tid og avkode fonologisk.   

Gjennom tekstlesing får deltakerne god trening på å avkode ord som er høyfrekvente og 
irregulære: det, de, jeg, meg, deg, de 100 mest vanlige ordene.                                                                          
De øver på fokusord som ord med «øy». De kan lære hva ord betyr. De øver også hjemme på de 
samme tekstene. Å øve på tekstlesing, hjelper deltakere å få god leseflyt og intonasjon. Det er 
på dette nivået helt nødvendig at en lærer hører at ord avkodes rett. 

På hver stasjon settes fokus på det som står i planen. Det kan være i og y som skal læres, det 
kan være ord som begynner med hj. Alle stasjoner arbeider da med samme fokusområde. Det 
skaper kontinuitet, innsikt og forståelse. Deltakere blir bevisst det de lærer. Det legges opp til 
samme struktur hver gang. 

Opplegg med stasjoner skaper: 

 trygghet 
 orden og struktur 
 aktivitet 
 forutsigbarhet 
 motivasjon 
 mestring 

Romforhold: Ved Læringssenteret er et stort studieverksted tilgjengelig. Der er det to 
storskjermer og over 10 PC-er. (Det går også fint an å få til slik stasjonsundervisning om tre 
klasserom er disponible). 

Mål av tekniske leseferdigheter                                                                                                      
Tekniske leseferdigheter ble vurdert med de samme testene i desember 2014 og i mai 2015. 
Tekniske leseferdigheter ble vurdert gjennom forskjellige tester.  

1) Den første var ordlesingstest basert på deltester fra det digitale lesetreningsprogrammet 
Aski Raski. Gruppe 1 utførte 9 deltester, mens Gruppe 2 utførte 5 deltester. I hver test sitter 
deltakerne (en og en) foran dataskjermen og avkoder enkeltord. (se liste over ord i Appendix 1). 
Lærer sitter ved siden av og registrerer tidsbruk og feil avkodinger. Basert på disse testene 
identifiseres det hvilken avkodingsstrategi leseren bruker (logografisk, fonologisk, ortografisk). 
Man kan også identifisere hvilke ordtyper deltaker klarer å avkode, og hvilke ordtyper deltaker 
har problemer med å avkode.  

2) Den andre testen var basert på tekstlesing (K.Johnsen, 4. kl). Deltakerne i alle de fire 
klassene (F1, F2, F3 og F4) leste det første avsnittet (70 ord) av en tekst som er laget for norske 
elever i 4. klasse. Teksten inneholder forskjellige ord i ulik vanskelighetsgrad (Se Appendix 2). 
Lærer hører når deltaker leser og noterer ned alle ord som avkodes feil. Tiden noteres også. Det 
blir ikke notert som feil om det er feil intonasjon på ordene. Deltakerne får ingen spørsmål om 
hva teksten handler om. De fleste norske elever i 4. klasse vil avkode teksten hurtig og uten feil.  
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Vi forventet høyt samsvar mellom resultater på tekstlesing og ordlesing (AskiRaski). Deltakere 
som har problemer med å avkode spesielle enkeltord, vil ha de samme vanskene med avkoding 
når disse ordtypene opptrer i tekster. 

Mål av staveferdigheter 

Deltakernes staveferdigheter ble målt gjennom en ord-diktat med 50 ord (se Appendix 3) (kun 
F1 og F2). Diktaten ble foretatt i hel klasse. Lærer leste ordene to ganger, elevene skrev ordene 
ned. Diktaten inneholder ord fra alle ordkategorier: lydrette ord, fra de enkle til de lange og 
komplekse, ord med enkel-dobbel konsonant, ord med kj,ki,ky, skj,ski,sky, gj,gi,gy, stum d, 
hj,hv, diftonger osv. En norsk elev i 7. klasse vil ha frå 1 til 5 feil på denne diktaten. 

 

 

Tekniske leseferdigheter før deltakelse på kurs 

Resultatene fra ordavkodingstesten viste at ingen 
av deltakerne fra Gruppe 1 (F1 og F2) (N=36) 
avkodet enkeltord på nivå med vanlige norske 
elever i 7. klasse. De beste deltakerne var på nivå 
med norske 6.klassinger (N=7). Størsteparten av 
deltakere (N=14) avkodet på nivå med norske 3. 
klassinger. Resten av deltakerne var jevnt fordelt 
på nivå med 2. klassinger (N=4), 4. klassinger 
(N=6) og 5. klassinger (N=5). 

Av de 33 deltakere fra Gruppe 2 (F3 og F4) som 
utførte 5 av deltestene i Aski Raski var det 20 
personer som avkodet som norske elever i 2. 
klasse. Tabell 1 viser avkodingsnivået til 
deltakerne fra de fire nivåene (F1, F2, F3 og F4). 
Fordelingen er relativt lik i F1 og F2, og nivået er 
generelt høyere i Gruppe 1 enn i Gruppe 2. De 
fleste av deltakerne er likevel svake avkodere. 

Resultatene på tekstlesing samsvarte med resultatene på ordlesing. Av 33 deltakere hadde 18 
deltakere mer enn 10 feil. Kun fem deltakere hadde under 5 feil.                                                                               
Resultatene fra diktaten viste også at mange deltakerne hadde mellom 30 og 40 feil av 50 ord. 
De ordene som oftest ble skrevet riktig, var ord de hadde sett flere ganger før, som er 
høyfrekvente. Man kan anta at flere ord ble skrevet logografisk, basert på det bildet de har av 
ordet (eks hjem, gift, ungdom). Deltakerne hadde store problemer på stave lydrette ord, spesielt 
ord som inneholdt vokalene i, y, u, o, ø, å og/eller æ. 

 

Ble tekniske leseferdigheter forbedret gjennom kurset?                                                               
Søylene i figur 1 under viser summen av bruk av tid og antall feil i Aski Raskideltestene for hver 
enkelt deltaker for henholdsvis F1 og F2. Jo lavere en søyle er, desto bedre avkoder deltakeren. 
Den grønne linjen indikerer hva som er vanlig skåre for en normallesende norsk elev i 7. klasse. 
Den røde linjen viser til kritisk grense for norske elever i 7.klasse. Som vi ser, ligger alle 
deltakere langt over kritisk grense for en 7. klassing. 

 

Tabell 1:Avkodingsnivå før kurs 

Nivå som norske elever i F1 F2 F3 F4 

7. klasse 0 0 1 0 

6. klasse 2 5 6 0 

5.  klasse 1 4 3 1 

4.  klasse 2 4 0 1 

3.  klasse 7 7 1 0 

2.  klasse 3 1 6 14 

Antall deltakere 15 21 17 16 
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Figur 1 Ordlesing: Aski Raskitest   F1 og F2     

 

 

 

 

 

 

 

F1:4 deltakere hadde ikke blitt testet første gang. (En hadde gått i F3 og hadde kun blitt testet i 
5 deltester.)                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

F2: 6deltakere hadde ikke blitt testet første gang. De kom fra F3 eller som nye deltakere. 
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24 deltakere skårer nå på 6. og 7. klassenivå, før 8 deltakere.                                                              
3 deltakere skårer under nivå 4. klasse, før 20 deltakere. 

 

Analyser av deltester                                                                                                                                                        
Deltakerne har lært å avkode lydene rett.                                                                                              
De har lært å avkode enkle og komplekse 
stavelser.                                                                                 
De har blitt mye bedre å avkode ord med 
sammensatte grafem.                                                                  
De strever fremdeles litt med å avkode lange, 
lavfrekvente ord                                                                     

De strever med å avkode ord med enkel/dobbel 
konsonant.                                                                        

Alle har forbedret total poengsum mye. Bruk av tid har kanskje gått opp, men antall feil har gått 
mye ned . 

En deltaker(F1) har forbedret seg med 800 poeng(fiolett søyle). Han avkodet kun logografisk før 
kurset.  

Deltaker (gul søyle, F2) har fremdeles høy poengsum. Før avkodet hun hurtig med mange feil. 
Nå avkoder hun nesten helt rett, men bruker lang tid. Hun bruker så mye energi på avkodingen 
at hun vil få forståelsesvansker. Hun trenger spesiell oppfølging for å forbedre teknikken om hun 
skal starte på grunnskolen til høsten. Nå er hun en svært svak fonologisk avkoder. 

Mange deltakere har forbedret seg med 400-500 poeng. De har forbedret teknikken så mye at 
fra å være på 3. klassenivå, er de nå på 6. klassenivå.  De avkoder nå alle typer ord mye bedre. 
Tiden de bruker nå, har kanskje gått opp. I stedet for å avkode hurtig med mange feil, avkoder 
de nå seint og rett.                                                                                                                                              
De avkoder nå ikke lengre logografisk, de er nå fonologiske avkodere. 

Mange deltakere har endret lesestrategi fra å være svake fonologiske avkodere til nå å være 
ortografiske avkodere. De skårer nå nesten samme poengsum som norske ungdomsskoleelever.  

 
Figur 2 F1 og F2  Tekstlesing: K. Johnsen                 

Norsk elev i 4. klasse har 0 feil 
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Tabell x:Avkodingsnivå etter kurs 
Nivå som norske elever i F1 F2 F3 F4 
7. klasse 0 0 1 0 
6. klasse 2 5 6 0 
5.  klasse 1 4 3 1 
4.  klasse 2 4 0 1 
3.  klasse 7 7 1 0 
2.  klasse 3 1 6 14 
Antall deltakere 15 21 17 16 
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Rød søyle er antall feil før kurs. Blå søyle er antall feil etter kurs.  

Fremgangen på tekstlesing samsvarer med 
fremgangen på enkeltordlesing.                                             
Det er en fin utvikling på alle deltakerne. 

Alle 34 deltakerne har nå fra 0-5 feil. 
Første gang var det kun 5 deltakere som 
hadde det.                                                 

Leseflyt: Alle avkodet nå teksten med lyder 
og intonasjon som norske elever. De fikk god 
leseflyt, og så fikk de også mye bedre 
forståelse av teksten. Det kunne vi høre når 
de leste tekstene for oss. De har alle nå bedre 

forutsetninger til å avkode tekster på ungdomsskolenivå. 

Mange avkoder nå både hurtig og rett, de nærmer seg å bli ortografiske avkodere. Noen avkoder 
noe sakte, de er fonologiske avkodere. Nå vil øvelse på tekstlesing hjelpe dem til å bli 
ortografiske avkodere etter hvert. De bruker rett avkodingsstrategi. 

Fiolett søyle som i Aski Raski forbedret seg med over 800 poeng, har i tekst redusert 18 feil til 2 
feil. Gul søyle har redusert feil i tekst fra 31 til 4. Hun bruker fremdeles lang tid. 

Tekstlesing: K. Johnsen, 70 ord,              
Antall sekund på første og andre test.   Norsk elev i 7. klasse bruker ca 40 sekunder. 
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Rød søyle viser antall sekund på første kartlegging, blå søyle viser antall sekund på andre 
kartlegging. 

Her ser vi at tiden har ikke forbedret seg så mye. Hos noen har faktisk tiden gått opp. Det er hos 
de elevene som før avkodet logografisk.  Når tiden nå etter hvert vil bli kortere, går deltakerne 
over til å bli ortografiske avkodere. Noen avkoder nå som norske deltakere og bruker ca kun 40 
sekunder. De avkoder både hurtig og rett og er ortografiske avkodere. 

 

3 Orddiktat: 50 ord    F1 og F2   Figur 3 

 

 

Rød søyle viser antall rett ord av 50 på første kartlegging.                                                                                   
Blå søyle viser antall rette ord av 50 på andre kartlegging. 

Det er fin fremgang også på diktatord hos alle deltakerne. Fremdeles har de fleste deltakerne 
stor feilprosent av de 50 ordene. Her har vi noe å lære til neste kurs. Det kan satses enda mer 
på rettskriving av ord. Kanskje kan lærerne systematisk arbeide mer med dette i klassene?  

Flere deltakere i klassene hadde ikke tatt den første testen. De hadde flyttet over fra andre 
klasser eller kommet inn som nye deltakere underveis i kurset. 

En deltaker som kom fra F3 og nå er i F1, fikk 46 rett på diktaten. En annen forbedret seg fra 26 
rette til 43 rette 

 

Gruppe 2 (F3 og F4) utførte bare 5 av de 9 deltestene i Aski Raski.  
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F3   Ordlesing: Aski Raskitest    5 deltester 

Deltakerne i F3 tok kun 5 deltester i Aski Raski. Mange av deltakerne her, gikk i F4 da kurset 
startet. En norsk 7. klassing skårer ca 200 poeng. Det gjelder om å ha så lav poengsum som 
mulig. 

Deltakerne har lært de norske lydene. Alle har forbedret poengsummen mye. Mange har 
forbedret seg med 3-400 poeng. De avkoder nå alle typer ord mye bedre. Tiden de bruker nå, 
har kanskje gått opp. I stedet for å avkode hurtig med mange feil, avkoder de nå seint og rett. 

Vi kan se deltakere som første gang avkodet fort med mange feil, nå avkoder seint og rett. De 
avkoder nå ikke lenger logografisk, de er nå fonologiske avkodere. Mange har gått over fra 
fonologiske avkodere til ortografiske avkodere. De er nå på samme poengsum som norske 
ungdomsskoleelever. 

 
 
 
 

1 Tekstlesing: K. Johnsen sin lesetest for 5. klasse.  70 ord 

 

De røde søylene viser antall feil på første test. De blå søylene viser antall feil på andre test. 
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De røde søylene viser bruk av tid på første test. De blå søylene viser bruk av tid på andre test.                                                                                              
Hos noen har tiden gått ned. Hos de fleste ser vi liten endring på tidsbruk. 

Mange deltakere har redusert feilene fra 20 til nå ca 5 feil. Flere har nå kun en feil. Tekstene ble 
avkodet med god flyt og intonasjon. Lydene var rett avkodet. Noen ordtyper hadde de vansker 
med å avkode. Det hadde sammenheng med at F3 og F4 hadde en langsommere progresjon på 
lesekurset. Det ble ikke tid til å gjennomgå alle ordtyper med de. 

 

F4 Ordlesing: Aski Raskitest    5 deltester 

 

Deltakerne har lært de norske lydene. De fem deltakerne som har deltatt på hele kurset, har 
forbedret poengsummen svært mye. Mange har forbedret seg med 600-700 poeng. De avkoder 
nå alle typer ord mye bedre. Tiden de bruker, har kanskje gått opp. I stedet for å avkode hurtig 
med mange feil, avkoder de nå seint og rett. 

De røde søylene til høyre på bildet, viser nye deltakere som har startet i F4 i april. Noen av dem 
er svært svake avkodere. En av dem har over 1200 poeng. Det kan by på store utfordringer å ha 
en så stor spredning når det gjelder avkodingsferdigheter i samme klasse. En av deltakerne ble 
overført fra en annen klasse ved Læringssenteret. Han har vært deltaker der i flere måneder. 

Den fine fremgangen på alle deltakere som har blitt testet to ganger, kan her skyldes at 
kontaktlærer har arbeidet mye med teknisk lesing også i klassen.  

 

 

Hvordan opplevde lærere og deltakere kursdeltakelsen? 

Deltakere. Alle deltakerne likte å delta på dette kurset, også deltakere som i utgangspunktet 
var gode avkodere. Deltakerne uttrykte at de var blitt bedre til å uttale lyder og ord. Deltakerne 
hadde oppdaget likhet og system i ordene. Alle uttrykte at de hadde forbedret seg mye 
angående lese-og skriveferdigheter. Under retesting fikk alle legge inn sine egne resultater. De 
var interessert i hvordan de hadde skåret første gangen og hvordan de skåret på retest. 
Deltakerne uttrykte selv at de nå fikk mye bedre forståelse av det de leste. 

Lærere. Lærere fikk gjennom godt samarbeid, stadig utvikle kursinnhold og metoder. 
Klasselærerne kunne bruke mye av opplegget som ble brukt på lesekurset, ellers i uken. Her er 
det nok forbedringspotensialer. Deltakerne trenger mengdetrening på avkode og stave ulike 
typer ord. Resultatene vil bli enda bedre om lærere kan drive oppfølgingsarbeid inne i klassene. 
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Tekstarkene kan brukes til forståelse og tekstskaping inne i klasserommet. Tekstarkene kan også 
videreutvikles og forbedres. Det er viktig at alle deltakerne avkoder tekster som de har 
forutsetninger for å kunne lese. Når mange deltakere er på nivå med 2. og 3. klassinger 
leseteknisk, kan de ikke forutsetninger til å avkode tekster tiltenkt ungdomsskolenivå. 

Kanskje kan deltakerne øve mer hjemme? Nå var det individuelt hva de gjorde hjemme. Noen 
leste nok mye, andre så ikke så mye på alle arkene som ble satt inn i permen. Det viktigste er at 
det de avkoder, avkodes rett. Det kan være vanskelig å få til på egenhånd. 

Bra å dele deltakerne samlet i homogene grupper. Alle får tilrettelagt undervisning.  

Bra at deltakerne får utdelt permer med samme farge som gruppen de hører til. Det er da lett å 
vite hvor deltaker hører hjemme. 

Bra å ha hele klasser med på et opplegg som dette. Om kun de svakeste deltakerne skulle fått 
tilbud, kunne det også virket segregerende. De hadde gått glipp av undervisning resten av 
klassen fikk. 

Lærere merket at deltakere nå hadde andre forutsetninger til å utføre lese- og skriveoppgaver de 
skulle utføre i klassen.  

Kanskje hadde det ideelle vært å hatt 8 deltakere på hver gruppe. Nå var det 12 deltakere. 

 

DISKUSJON/KONKLUSJON 

Deltakerne har gått 26 timer på teknisk lesekurs, og det er fine resultater. Noe forbedring hadde 
vi nok også sett om det ikke hadde vært noe kurs da dette spenner over en tid på 4 måneder. 
Resultatene hadde vært enda mer valide om det hadde vært en kontrollklasse. 

Mange deltakere har de siste 5 årene tatt disse testene ved Læringssenteret. Alltid har 
resultatene vært slik vi så det nå med stor spredning på tekniske leseferdigheter i alle klassene. 
Avkodingsferdighetene samsvarer ikke med tekstene de møter i klasserommene. Når en stor 
prosent deltakere skårer som elever i 2. og 3. klasse, må det kanskje settes inn enda større 
ressurser for å lære deltakerne teknisk lesing av ord og tekster. 

Vi velger å tro at stor innsats for å lære alle deltakerne bedre avkodingsferdigheter,    
gir resultater. Når en deltaker blir god til å avkode, vil all energi kunne brukes på 
forståelsen. 

Deltakere vil med systematisk tilrettelagt opplegg, også bli bedre å stave ord slik at de 
kan bli i stand til å dele kunnskaper og opplevelser ved å skape egne tekster. 

Avkodingsferdigheter kommer ikke av seg selv, de må læres.      

Deltakerne i F1 og F 2 har vansker med å forstå de norske ordene. Da de heller ikke får til å 
avkode ordene, kan det være vanskelig å utvikle det norske språket gjennom skriftlige tekster. 

En god avkoder er i stand til å innhente skriftlig informasjon gjennom media, internett og hvor 
de enn møter på tekster. En god avkoder har forutsetninger til å møte tekstene i læreboka. En 
god avkoder kan sette fokus inn på forståelsen. En god avkoder kan også skape egne tekster. 

Dersom alle deltakerne i en klasse er gode avkodere, vil de få mye mer faglig utbytte. De kan 
innhente informasjon fra tekster, og de kan selv skape tekster hvor de kan dele egne tanker og 
kunnskaper med andre.  

For å få forståelse av tekster som leses, er det viktig at alle ordene avkodes rett. Når deltakere 
avkoder mer enn 10 ord feil av 70 ord, vil de ikke få mye forståelse av det de leser selv om de 
kjenner innholdet i ordene. 
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Om et halvt år skal disse deltakerne skrive alle typer ord og skape tekster på lik linje ned norske 
8. klassinger. De skal møte de samme tekstene som norske 8. klassinger. Nå er de satt bedre i 
stand til å angripe tekstene. Nå skal fokus være på forståelse. 

Da det ble en så fin utvikling ved å gjennomgå et intensivt kurs angående utvikling av tekniske 
ferdigheter, kan en stille spørsmål om en kanskje skulle satse enda mer på denne delen av 
lesingen.  
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