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Hvordan ivaretar vi elever 
med utfordringer i 

begynneropplæringen?



Fonologisk bevissthet
• Kompetanse om hvordan fonologisk bevissthet og ordlesningsstrategier utvikles, 

er en grunnleggende forutsetning for å kunne støtte elever som har stagnert i sin 
leseutvikling.


• Elever som utvikler dysleksi har som regel en lite utviklet fonologisk bevissthet. 
De har vansker med å forstå at et ord har en formside i tillegg til et innhold.


• For å kunne lese må eleven ha en bevissthet rundt at språket er bygget opp av 
lyder.


• Fonologisk bevissthet innebærer rimbevissthet, å kunne dele ord inn i stavelser, 
samt utvikling av strategier for ordanalyse. (Fonemisk bevissthet)


• De fleste elever vil utvikle en fonologisk bevissthet og tilegne seg fonologiske 
ferdigheter uten spesielle tiltak. Det vil være rundt 20 prosent som ikke utvikler 
fonologisk bevissthet uten tiltak.



• Fonologisk bevissthet innebærer å kunne dele ord inn i stavelser, være 
rimbevisst, fonemidentifikasjon, fonemaddisjon, fonemsubtraksjon og 
fonemmanipulasjon.


• Elever som ikke har tilstrekkelig bevissthet rundt at ord er bygget opp 
av lyder, vil oppfatte bokstavene som et meningsløst system av figurer. 
Videre vil denne elevgruppen kunne kompensere ved å ta i bruk visuelle 
strategier, gjerne med støtte i konteksten.


• Arbeidet med å utvikle fonologisk bevissthet, bør systematiseres. Økter 
på ti til femten minutter to til tre ganger i uken er å anbefale. 


• Det er drevet omfattende forskning på sammenhengen mellom 
fonologisk bevissthet og leseutvikling.


• Dersom en elev har vansker med å lære å lese, er det oftest fordi han 
eller hun ikke har utviklet fonologisk bevissthet.



Arbeid med fonologisk 
bevissthet 

• Daglig systematisk arbeid 
med aktiviteter som stimulere 
den fonologiske bevisstheten.


• Det finnes gode forslag til 
hvordan det kan arbeides med 
dette i IL-basis, Språkleker, og 
i God leseutvikling i praksis









Å skrive seg til lesing
• Norsk skole har en tradisjon på 

formell bokstavopplæring.


• Et alternativ er funksjonell 
bokstavopplæring.


• Funksjonell bokstavopplæring har 
vist seg å ha større effekt enn 
formell bokstavopplæring. 


• Dersom bokstavene settes inn i en 
språklig sammenheng, forsterkes 
læringen ytterligere. 


•  Elever med fonologisk bevissthet 
vil kunne ha en økt aktiv innstilling 
til egen lesing.



• Gjennom oppdagende skriving er det 
elevenes egne behov for å lære 
bokstavene som er styrende for 
bokstavopplæringen.


• Når elevene skal skrive ord, må en 
analyse av ordet til i forkant. Dette 
forsterker den fonologiske 
bevisstheten.


• Digitale verktøy i undervisningen 
muliggjør tilgang på tastatur med 
lydstøtte, noe som har vist seg å være 
en fordel på flere måter. (motivasjon, 
grafem-fonemkobling, motorikken)


• Elever som skriver av vil verken trene 
fonologisk bevissthet, eller 
bokstavkunnskap.



Fonologisk 
avkodingsstrategi

• Den fonologiske strategi innebærer at ord avkodes lyd for 
lyd.


• Funksjonell bokstavkunnskap danner grunnlaget for den 
fonologiske lesestrategien. 


• Funksjonell bokstavkunnskap omfatter fonembevissthet, 
visuell gjenkjenning av bokstavtegnene, automatisert 
bokstav-lydkobling og evnen til å lydere. 



• Elever med lese-og skrivevansker strever med å avkode ord 
fonologisk. I begynneropplæringen er det å etablere 
funksjonell bokstavkunnskap det som er utfordrende, og det 
er vanlig at disse elevene blander lydlike og formlike 
bokstaver, i tillegg til at de kan glemme bokstaver de har lært. 


• Disse utfordringene fører til at elevene feilleser, gjetter og  
bruker lang tid på lesing. Mange mister mening i det de skal 
lese. Det er ikke uvanlig at elevene utviklinger kompenserende 
strategier. Dette er utfordrende å avlære.


• I forkant av et systematisk arbeid med utvikling av fonologisk 
lesestrategi, er det viktig med en grundig kartlegging i forkant. 



Ortografisk 
avkodingsstrategi

• Den ortografiske lesestrategien innebærer at avkodingen er 
automatisert, og eleven har bygget kunnskap lom ordets struktur 
og stavemåte. Elever som leser ortografisk, leser flytende og 
hurtig, og de kan bruke mer energi på å forstå teksten.


• Overgangen til ortografisk lesing er basert på at den fonologiske 
strategien er automatisert og fungerer med flyt. 


• Når dette har skjedd, vil normale lesere begynne å bli 
oppmerksomme på ordstruktur på tvers av stavelsesdeling, og 
som kan være både ordmønstre og morforlogiske enheter.


• Denne utviklingen skjer gradvis, og hvert nytt skritt blir 
automatisert og integrert.



• For elever med lese- og skrivevansker, vil eksplisitt 
undervisning være en forutsetning for tilegnelsen av 
ortografiske ferdigheter.


• Eksplisitt undervisning i ortografisk kunnskap kan være å 
arbeide med høyfrekvente mønstre i ord.


• Når elever har etablert kunnskap om stavelser og 
stavelsesdeling, kan det være naturlig å gå over til å dele 
ord i morfemer for å lette overgangen til den ortografiske 
lesestrategi.


• Eleven går da over fra en teknisk lesing, til en mer 
innholdssøkende lesestrategi.



Utvikling av vokabular
• Det er funnet klare sammenhenger mellom talespråklige 

ferdigheter, ordavkoding og leseforståelse.


• Ordforrådet predikerer leseforståelsen.


• Elevenes ordforråd ved oppstart på første trinn var den 
faktoren som gjorde en forskjell mellom gode og dårlige 
lesere på niende trinn.


• Dersom det ikke settes inn systematisk arbeid med å 
utvikle elevenes vokabular, vil forskjellene øke.



Systematisk arbeid med 
begrepsutvikling

• Gjennomføres 3 - 5 dager i uken, 
30 minutter hver gang.


• Dette gjennomføres for alle 
elever.


• Metoden er forskningsbasert, og 
har vist seg å ha stor effekt. 


• Arbeidet tredeles, i den første 
fasen arbeides det med ordets 
betydning. I andre fase er det 
ordets form som får fokus. I siste 
fase skal bruken av ordet 
gjennomgås. 





Kartlegging

• Kartlegg alle elever så raskt 
som mulig etter oppstart, for å 
sikre tilpasset opplæring.  

• Kartleggingsresultatene 
brukes som utgangspunkt for 
å gi elevene riktig start i 
leseopplæringen.







praktisk del



Praktisk del

• Oppgaver som styrker den 
fonologiske bevisstheten


• Aktiviteter som stimulerer den 
fonologiske 
avkodingsstrategien


• Aktiviteter som styrker den 
ortografiske strategien
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