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Innledning
Ringsaker kommune har iverksatt en omfattende satsing på økt læringsutbytte i
skolene. En sentral del av arbeidet har vært å innhente faktabasert kunnskap fra
forskning om hva som gir økt læringsutbytte og erfaringsbasert kunnskap fra skoler
og kommuner med gode resultater.

Ett av tiltakene innenfor lesing og skriving har vært å gi lærerne et verktøy for
dynamisk kartlegging av elevenes leseutvikling. Gjesdal kommune har i et samarbeid
med Torleif Høien og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger utviklet verktøyet
SOL. Dette er kjøpt inn til alle skoler, og det er iverksatt omfattende kom-
petanseutvikling knyttet til kartleggingen. Det er også innført standardiserte
kartleggingsprøver på alle trinn, slik at skolene og kommunen har mulighet til å følge
elevenes utvikling opp mot en standardisert norm og et nasjonalt snitt.

Innenfor lesing og skriving har New Zealand og Australia over flere år hatt gode re-
sultater i internasjonale undersøkelser. Disse landene har forsket mye på lese- og
skriveutviklingen og utviklet systematiske program og modeller som har inspirert
mange land. I Norge har blant annet Nylund skole i Stavanger vært en av skolene som
har gått lengst i å utvikle sin egen modell basert på erfaringer fra New Zealand og
Australia.

Stavsberg skole og Mørkved skole hadde begynt å organisere lese- og skriveopp-
læringen etter inspirasjon fra Nylund skole da satsingen på økt læringsutbytte ble
iverksatt. Disse skolene ble sammen med Nes barneskole og Fagerlund skole valgt ut
til å danne en prosjektgruppe sammen med rådgivere fra rådmannens stab. Pro-
sjektgruppen fikk i oppdrag å prøve ut et systematisk arbeid med lese- og skrive-
opplæringen basert på erfaringer fra New Zealand og Australia. Alle i prosjektgruppen
besøkte Nylund skole og leste seg opp på teori. Det ble iverksatt utprøving av arbeidet
på 1. trinn ved de fire skolene og erfaringsdeling g jennom nettverksmøter.

Som et ledd i satsingen g jennomførte skoleledere og lærere fra Mørkved og Stavs-
berg sammen med rådgivere fra rådmannens stab en studiereise til New Zealand fe-
bruar 2009. Formålet med reisen var å studere skolesystemet i New Zealand og
spesifikt arbeidet som g jøres i skolene rettet mot ”literacy” og ”numeracy” i de første
årene av skolegangen. Det er utarbeidet en rapport som g jør rede for erfaringene fra
studiereisen, jf. vedlegg 1. Rapporten er g jort tilg jengelig for alle skoler og finnes på
Ringsaker kommunes skoleportal (www.ringsaker.kommune.no/skole).

Prosjektet har vakt stor interesse både hos politikere, ledelse og lærere. Det har
derfor gradvis blitt utvidet, og fra høsten 2010 ble alle kommunens barneskoler med
i satsingen. Satsingen videreføres og forsterkes g jennom kontinuerlig utvikling av
“Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kom-
mune”. Programmet ble i utgangspunktet utarbeidet som et sluttprodukt på det opp-
rinnelige prosjektarbeidet for Fagerlund,Mørkved, Nes og Stavsberg,men er nå i bruk
ved samtlige barneskoler i Ringsaker kommune. Programmet revideres hvert 2. år.
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Program for systematisk
lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn
Ringsaker kommunes program for systematisk begynneropplæring i lesing og skriv-
ing er bygget opp etter inspirasjon fra forskning og utdanning i New Zealand og
Australia og inneholder fire elementer:

• Strukturert stasjonsundervisning
• Foreldredeltakelse
• Ny start
• Kompetanseutvikling

Disse fire elementene har alle stor betydning for utviklingen av elevenes lese- og
skriveferdigheter. Skolene som jobber etter programmet må derfor ha satt seg godt
inn i hva som kreves innenfor hvert enkelt element.

Programmet kan g jerne illustreres g jennom fire puslespillbrikker der alle brikkene
er like viktige for å få puslespillet til å henge sammen:

Strukturert stasjonsundervisning
Det strukturerte klasseromsprogrammet er basert på prinsipper om tilpasset opp-
læring og elevenes muligheter for utvikling og læring. Teoretisk forankring finnes blant
annet hos Vygotsky.

Organisering og innhold
Programmet g jennomføres minimum to økter i uka. Elevene organiseres i mest-
ringsgrupper etter tilnærmet samme nivå basert på kartlegging av elevenes
leseferdigheter. Grupperingen kan ikke være statisk og elevene må derfor rullere mel-
lom gruppene, jf. opplæringsloven § 8-2. Running records (løpende kartlegging) be-
nyttes for å finne riktig lesenivå for elevene. I tillegg kan både IL-basis, Carlsten,
Ringeriksmateriellet, nasjonale kartleggingsprøver og SOL være nyttige verktøy.

Strukturert
klasseromsprogram

Ny start

Foreldredeltakelse Kompetanseutvikling

Program for systematisk
lese- og skriveopplæring
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Læringsøkta starter med en fellessamling. Der er det g jennomgang av og refleksjon
rundt læringsmålet, g jennomgang av aktuelt læringsstoff og organisering av
læringsøkta. Deretter starter elevgruppene på hver sin stasjon. Stasjonene er selv-
instruerende med unntak av veiledet lesing/skriving der lærer leder arbeidet. Elevene
bruker ca. 12 minutter per stasjon på 1. trinn. Tiden per stasjon økes gradvis oppover
på trinnene. Læreren gir et signal/en markering som elever responderer på før over-
gang til ny stasjon. Læringsøkta avsluttes med en fellessamling med refleksjon om
hva elevene har lært sett opp mot læringsmålet for læringsøkta.

Lærer må drille elevene i strukturer og systemer. Eleven må vite nøyaktig hva som
skal g jøres, hvor nødvendig utstyr finnes og hvordan systemene fungerer for skifte
av aktivitet, ansvar på gruppa m.m. Det er avg jørende for læringsutbyttet at lærer
har ro med elevene som er på veiledet stasjon. Dette kan kun fungere dersom elevene
jobber selvstendig og målrettet på de andre stasjonene.

Eksempel på organisering av undervisningsøkt(er)
1.-2. trinn:
En læringsøkt to ganger per uke. Varighet 08.30-10.30 (4 timer per uke).
Hver stasjon varer i 12 minutter.

3.trinn:
Tillegg på 1,5 time per uke (5,5 timer per uke).
Hver stasjon varer i 15-20 minutter.

4. trinn:
Tillegg på 2 timer per uke (6 timer per uke).
Hver stasjon varer i 20 minutter.

Det bør alltid være tilnærmet homogene grupper ved innlæring av nytt fagstoff.
Dette skal foregå på veiledet stasjon. Gruppene i det øvrige kan tidvis være både
homogene og heterogene–tilpasset tema og behovet for læring til en hver tid (sosial
kompetanse må medregnes).

Eksempler på stasjonene:
Veiledet lesing
ABC-stasjonen
Digital stasjon
Bygg – og spillstasjon (etter trinnets behov og jfr. kompetansemålene)

Innredning av klasserom/læringsarena
Følgende prinsipper anbefales for innredning av læringsarenaene/klasserommene:

• Læringsarenaen/klasserommet skal være innredet slik at elevene sitter i grupper.
• Stasjonene skal markeres med plakater.



6

• Læringsmålet for læringsøkta skal være godt synlig for elevene.
• Det skal være et samlingsområde for hele klassen ved lærerens plass.
• Læringsarenaen/klasserommet skal være inndelt i ulike læringsområder:
- Lærerens plass med whiteboard, stol og rom for å plassere hele gruppen foran
seg på gulvet.

- Et lese- og skriveopplæringsområde med aktuelt læringsstoff på veggen, tilfang
av nivådifferensiert litteratur og lese- og skrivespill.

- Et digitalt område med et antall datamaskiner klarg jort med aktuelle lærings-
program.

- Et kreativt område med ulikt materiell for skapende prosesser.
- Det er også muligheter til å lage flere områder:
- Et område for utstilling av elevarbeider
- Et matematikkområde med aktuelt læringsstoff på veggen, tilfang av kon-
kretiseringsmateriell og matematiske spill

- Et engelskområde med aktuelt læringsstoff på veggen og tilfang av litteratur og
andre læremidler

Modellering
Både innenfor lesing og skriving er det viktig at lærer har økter sammen med hele
klassen der lærer modellerer lesingen eller skrivingen. Dette kan skje i oppstarten av
en økt med stasjonsundervisning, men det kan også foregå i egne økter utenom sta-
sjonsundervisningen.

Innenfor lesing modellerer læreren flytende, uttrykksfull lesing. Læreren starter med
å introdusere teksten for å bygge forventninger. Introduksjonen bør være kort. Den
første g jennomlesingen fokuserer på at elevene skal like og forstå teksten. I tekster
som har en fengende rytme eller mye repetisjon, kan elevene oppfordres til å lese
med i første g jennomlesing. Lærer kan ofte engasjere elevene ved å stoppe opp
underveis og spørre dem om hva de tror vil skje videre. I de følgende g jennomles-
ingene kan det fokuseres på spesifikke læringsstrategier. Dette kan være å skrive
ord på tavla for å utforske stavelsesmønstre eller bokstav-lyd forbindelser. Det kan
også være fokus på layout og den informasjonen dette gir, og hvordan elevene kan
bruke dette i læringsarbeidet.

Innenfor skriving viser læreren hvordan man konstruerer en tekst eller deler av en
tekst. Avhengig av målet med læringsøkta, kan læreren sette fokus på ulike områder
som aktuelle hendelser for elevene, temaer det jobbes med i klassen, hobbyer el.l.
Læreren kan benytte en økt med modellering til å fokusere ulike elementer i arbeidet
med produksjon av tekst:

• Modellere skriveprosessen og lære elevene å konstruere ulike tekster.
• Fokusere på enkeltelementer i skriftspråket som ord, skrivemåter og lignende.
• Finne ord i ord, stavemåter.
• Utvikle vokabular og kunnskaper om syntaks og idiomer.
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• Vise elever hvordan en kan bruke språk til å formidle følelser eller overtale et
publikum.

• Demonstrere bruken av ulike former og strukturer i skriftspråket.
• Oppøve mottakerbevissthet.

Stasjoner
Noen stasjoner er helt sentrale i arbeidet. Innenfor lesing omfatter det stasjonene
veiledet lesing, ABC-stasjonen og den digitale stasjonen. Innenfor skriving g jelder det
stasjonene veiledet skriving, individuell skrivestasjon og den digitale stasjonen. Disse
stasjonene skal alltid være med. Utover disse stasjonene vurderer lærer hvilke sta-
sjoner som er hensiktsmessige i forhold til målet som skal nås. Eksempler på sta-
sjoner som kan benyttes er formingsstasjon, bygg-/konstruksjons-/spillstasjon og
lesestasjon.

Det er lærerens utfordring at arbeidet på hver stasjon skal henge sammen med
læringsmålet for læringsøkta.

Veiledet lesing
I veiledet lesing jobber læreren med en gruppe elever som er på tilnærmet samme
nivå. Gruppene er fleksible, og elevene skifter grupper etter hvert som de utvikler
seg i ulikt tempo. Læreren plukker ut tekster som er tilpasset slik at elevene kan lese
dem på egenhånd med støtte. Som en generell regel skal elevene beherske 90 % av
teksten. Alle elevene i gruppa skal ha hvert sitt eksemplar av boka.

Lærer må g jøre det klart for elevene hva hensikten er med teksten. Fokuset kan for
eksempel være på:

• Bruke illustrasjoner for å støtte opp under eller utvide forståelsen av teksten
• Se på utviklingen av personene/karakterene i historien
• Forutsi resultatet av historien
• Intonasjon
• Tolke tegnsetting
• Introdusere en ny type tekst
• Tolke handlinger eller dialoger
• Forklare vanskelige ord og begreper

I planleggingen av veiledet lesing må læreren se på:

• Hvordan teksten skal introduseres
• Hvilke utfordringer teksten kan gi og hvordan disse skal løses
• Hvordan få til samtale som fører elevene videre
• Hvilke oppfølgingsaktiviteter som passer
• Begrunne sine valg av tekster
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Introduksjonen av teksten bør være kort og gi elevene forventninger. Læreren må
samtale om hensikten med teksten og relatere den til elevenes erfaringer og inter-
esser. Læreren kan diskutere eller forklare ulike utfordringer som elevene kan
komme til å trenge hjelp med, som for eksempel navn på personer, tekniske be-
greper el. l.

Elevene leser så teksten individuelt, enten hele eller en del av den, og læreren spør hva
de synes om det de har lest. Etter hvert som elevene leser mer flytende, kan de opp-
fordres til å lese stille. Læreren følger med på elevenes strategier under lesingen og
griper inn kun når det er helt nødvendig. Lærer bør ha g jort klar noen oppgaver til de
elevene som er raskest ferdige med lesingen (dersom det er store variasjoner innen
gruppen) slik at de slipper å sitte og vente på de andre.

Den store utfordringen er å få til en meningsfull og stimulerende samtale om teksten.
Det er i denne delen læreren kan jobbe med å forbedre elevenes forståelse av det de
leser. Lengden på en slik samtale vil være avhengig av målet med læringsøkta, ele-
venes interesse og teksten. Lærers rolle i samtalen er å:

• Fremme leseglede og leselyst
• Opprettholde fokus g jennom spørsmål, veiledning eller modellering av hva gode
lesere g jør

• Oppfordre elevene til å dele inntrykk fra teksten
• Hjelpe elevene til å finne særpreg og utfordringer ved teksten
• Oppfordre elevene til å dele hvordan de jobbet med å forstå teksten og ukjente ord
• Utvikle elevenes evne til refleksjon og kritisk tenking
• Utvikle elevenes evne til å lese mellom linjene
• Sjekke elevenes forståelse av teksten og om nødvendig be dem forklare ut-
sagn/påstander

• Modellere ulike måter elevene kan benytte til å respondere kritisk på teksten
• Gi spesifikke tilbakemeldinger til elevene som bygger videre forståelse

Før læreren avslutter læringsøkta med veiledet lesing, samtaler læreren med ele-
vene om de har nådd målet de satte seg. Lærer forsikrer seg også om at elevene vet
hva de skal jobbe med i boka fram til neste gang de møtes til veiledet lesing.

På 3. og 4. trinn bør innholdet i veiledet lesestasjon utvides faglig:
• Elevene bør lese med økt fokus på forståelse og overførbar kunnskap. Elevene skal
lære ved å lese, de skal lære hvordan de skal lese og forstå fagtekster

• Elevene bør øve formalkunnskap (rettskriving, grammatikk, setningsbygging) med
utgangspunkt i tekst

Elevene bør svare på spørsmål av typen:
• På linjene spørsmål: Finne fram til hvor svaret står i teksten
• Mellom linjene spørsmål: Trekke egne slutninger basert på forståelse av innholdet
i teksten
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• I hodet spørsmål: Svaret finnes ikke i teksten alene, men i kombinasjon med ele-
venes bakgrunnskunnskap

Med jevne mellomrom, og hvert fall fra og med våren på 3. trinn bør stasjonsøktene
utvides i tid, jf. eksempel på organisering nevnt tidligere i programmet. Dette for at
elevene skal øves opp i å kunne konsentrere seg over lengre tid, men og for å få tid
til arbeid med leseforståelse av ulike genre med tilhørende oppgaveløsing. Fagtekster
fra ulike fag bør kunne få et fokus allerede i 3. trinn. Veiledet stasjon må bestå slik at
elevene kan få underveisvurdering av arbeidet sitt. Bruk av lese- og læringsstrategier
er viktige redskaper i arbeidet med fagtekster. Eksempler på læringsstrategier i bruk
fra 1.-4. trinn kan hentes fra SOL (Systematisk observasjon av lesing).

Veiledet skriving
Prinsipper for innlæringen
• Introduksjon
• Modellering
• Veiledet arbeid
• Selvstendig arbeid

Lærer introduserer arbeidet og målet for arbeidet. Dette kan skje på ulike måter,
avhengig av målet. Introduksjonen skal aktivere bakgrunnskunnskap og bør være
motiverende for det som skal komme etterpå. Læreren er modell og motivator. Vi
modellerer skriving om og om ig jen før elevene kan skrive på egenhånd. Utvikling tar
tid.

Systematisk skriveopplæring bevisstg jør elevene i forhold til rettskriving, setnings-
oppbygging og tekstutforming, funksjonell skriving, tekstskaping og interesse og
motivasjon for skriving. Skriving er langt mer enn å sette ord på et papir. Det som er
skrevet ned kommer fra et uttrykksbehov og er avslutningen på en kommunikasjons-
prosess som begynner med tanken. Innlæring av skriving skal skje parallelt med les-
ingen og starter første skoledag.

Modellering av skriving
I begynnelsen av første skoleår vil det være naturlig å ha fokus på følgende
områder:
• Blyantgrep • Skrive noen bokstaver fra alfabetet
• Skrive eget navn • Lage mellomrom mellom ord
• Tegne et bilde • Bruke stor bokstav og punktum
• Relatere historie til et bilde • Forstå publisering
• Lage tittel • Få positiv holdning til skriving
• Skrive noen ord korrekt • Kunnskap om skriveretning
• Begynne å lydere ut et ord

I veiledet skriving jobber læreren med en gruppe elever som er på tilnærmet samme
nivå. Elevene lager individuelle tekster, men jobber med felles fokusområde som
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læreren har gitt elevene. Lærer veileder elevene i forhold til målet som er satt og
underviser i skriveferdigheter i det øyeblikket den enkelte har behov for det i sin
skriveprosess. Elevene får hjelp til å koble spesifikke aspekter ved skriving til sin tekst.
De lærer seg å reflektere over og finslipe tekstene sine. Lærer kan for eksempel ha
fokus på:

• En spesiell ferdighet, for eksempel hvordan elevene skal bruke tegnsetting i en
dialog

• En spesiell strategi, for eksempel hvordan elevene bruker tankekart til å skape en
tekst

• Å hjelpe elevene med å utvikle sin egen skrivestil
• Å utvikle elevenes vokabular
• Å oppøve mottakerbevissthet rundt ordvalg
• Å lære elevene å benytte ulike sjangre

Fellesskriving
Ved fellesskriving skapes tekst i samhandling mellom lærer og elever. Innhold og språk
i teksten finslipes og forbedres i fellesskap. Læreren tenker høyt og setter ord på
prosessen.
Ved fellesskriving skapes tekst i fellesskap med læreren som sekretær. Det kan handle
om:
• Hva en setning er
• Hvordan utvide setningen
• Hvilke ord det er aktuelt å bruke framfor et annet
• Når det er riktig å begynne på et nytt avsnitt
• Hvordan en tekst kan begynne
• Hvordan skildre sted, person, miljø
• Hvordan skape spenning og andre stemninger

Jo oftere lærer modellerer tekster ved fellesskriving eller veiledet skriving, jo bedre
blir eleven til å ta ansvar for egen skriving. Det øker elevens motivasjon når lærer
leser teksten høyt for alle etterpå.

Individuell skriving
Eleven får mulighet til å skrive individuelt og uavhengig for å prøve ut det som er
modellert av lærer. I individuell skriving følger læreren med på elevenes utvikling og er
klar til å støtte og veilede, men er forsiktig med å avbryte elevenes skrivearbeid. Det
er fokus på at skriving skal være lystbetont. Elevene skal se fram til å legge fram
teksten for læreren slik at de sammen kan se på hvordan den kan forbedres. Det
legges opp til at elevene alltid bør få mulighet til å dele sitt endelige produkt med en
gruppe eller med klassen. Fellesskriving og veiledet skriving må ligge i bunn for in-
dividuell skriving.
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Gangen i arbeidet:

• Aktivere bakgrunnskunnskaper
• Lese og studere modelltekst
• Skrive tekst i samme sjanger
• Framføring

Lærer driver arbeidet framover. Gangen i arbeidet g jelder uansett om det er felles-
skriving, veiledet skriving eller individuell skriving. Den som skal lære å skrive, må lære
å skape tekst. Elevene lærer konstant, men de må ha veivisere. De må se hensikten
med det de skriver. Oppgaven er å gi elevene redskaper, slik at de vet hvordan de skal
uttrykke seg skriftlig. Eleven må kunne uttrykke seg skriftlig for mange formål, i flere
situasjoner og for flere mottakere.

En tar utgangspunkt i modelltekster for at elevene skal lære håndverket. Modell-
tekstene må være tilpasset elevenes nivå, g jerne ved bruk av andre elevers tekster.
Det skaper identifikasjon med forfatteren. Elevene må skrive i alle sammenhenger;
altså i ulike sjangre. Lærer kan motivere elevene ved å ta i bruk muntlige fortellinger,
høytlesing, bilder, musikk, rollespill eller andre språkrelaterte aktiviteter som ut-
gangspunkt for elevenes egen skriving.

God respons på elevtekster skal være:

• Positiv
• Sann
• Spesifikk
• Konkret

Den som gir tilbakemelding, skal berømme styrker, identifisere svakheter og gi gode
forslag til hvordan eleven kan forbedre teksten. Tilbakemeldingen skal gis på bakgrunn
av det målet som er satt. Elevene skal også trene på å gi tilbakemelding til hverandre.
Det er viktig å gi mulighet for at elevene får dele det de har skrevet med hverandre
og foreldre.

Ideer til skriveaktiviteter
1. trinn:
Utforske og utvikle skrift og skriftspråk.

• Skrive seg til lesing
• Lekeskriving
• Bokstavprogram
• Skrive tekster felles
• Skrive egne ord og tekster
• Skrive på pc
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Skriveaktivitetene støtter målene i Kunnskapsløftet. Å skrive seg til lesing og bok-
stavprogram er en del av det strukturerte programmet vi finner ig jen i ABC-sta-
sjonen. Å skrive på PC er naturlig å knytte til datastasjonen, men kan selvfølgelig også
brukes i andre sammenhenger og fag. Smartboard kan være fint å bruke i forhold til
modellering når vi skriver felles tekster. Lekeskriving og skriving av egne ord og
tekster bør oppmuntres i alle sammenhenger der det er naturlig å bruke blyant og
papir. Forming av bokstaver og skriveretning skal vies særlig oppmerksomhet og er
et egnet område for veiledet skriving. Lærer skal alltid være et forbilde i tekstskaping
og bør vise varierte måter å skape en tekst på.

2. trinn:
Kunne skrive enkle lydrette ord og korte setninger. Utvikle skriveglede og skape små
fortellinger. Kunne variere setningsoppbygging av en setning på minst to måter. Kunne
lage spørsmål til setninger.

• Forfatterbok
• Bruke skriving knyttet til funksjon; lister beskjeder, kort og brev
• Øveoppgaver og overlæring på papir og pc

Forfatterbok er en spesiell bok hvor det skrives ulike tekster; fra modelltekster til fri
skriving (noen bruker portefølje). Det er viktig å holde lenge på modelltekstene, slik at
alle opplever å skape tekst som kan leses av andre. Det er ofte når barn oppdager at
andre kan lese og tolke det de har skrevet, at skrivingen blir motiverende.

Når elevene har lært at skriving har ulike funksjoner, vil de selv bruke det i friskriving.
Lærer må modellere. Øveoppgaver og overlæring gis på stasjoner og som lekser.

3. trinn:
Bruke et mer variert språk. Utvikle større ordforråd og setningskonstruksjon. Kunne
skrive fortelling med begynnelse, handling og avslutning. Oppsummere lest tekst.
Kunne rettskrivingsregler og bruke dem i egne tekster. Kunne skrive sammen-
hengende skrift.

• Skrive egne bøker, fellesbøker og lengre tekster
• Lage enkel bokanmeldelse
• Lage faktatekst
• Arbeide systematisk med ord og ordforståelse (beskrive, forklare)
• Bruke pc som skriveredskap
• Bruke ulik programvare til norskøvelser

4. trinn:
Arbeide med strategier for skriving (læringsstrategier) i flere fag.

• Utvikle fortellingen med tydelig innledning, handling og avslutning
• Fokus på skildring; sted-, personbeskrivelse, stemning ordvalg osv.
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• Lage skriveplan for egen tekstskaping og skrive utkast
• Lage faktatekst etter kriterier
• Utvide sjangerkunnskap og mottakerbevissthet
• Aktivere forkunnskaper og gradvis ta i bruk ulike strategier for skriving
• Bruke pc som skriveredskap
• Lage oppskrift, skrive bokanmeldelse
• Framføring og publisering av egen tekst

Lærer må fortsatt modellere skriving for elevene. Det er en fordel at elevene
fremdeles opplever felles tekstskaping, og veiledet skriving som grunnlag for egen
selvstendig tekstskaping. Arbeidet kan foregå på stasjoner eller i hel gruppe.

ABC-stasjon
På ABC-stasjonen skal elevene få oppgaver knyttet til bokstavinnlæringen. Oppgavene
skal være varierte og tilpasset elevenes utvikling. Det er utfordrende for lærer å
finne gode oppgaver, og det er derfor utarbeidet en serie med hefter, “ABC Res-
surshefte”, med oppgaver til hver bokstav i alfabetet og andre oppgaver tilknyttet
begynneropplæring i lesing og skriving. Hver skole har fått utdelt ett eksemplar av alle
heftene til bruk som kopieringsoriginaler. Heftene er også delt elektronisk. Ut fra
disse ressursheftene kan læreren sette sammen “hefter” som tilpasses de ulike ele-
venes behov.

Digital stasjon
Læringsarenaen/klasserommet skal ha et eget digitalt område. I dette området skal
det være datamaskiner med hodetelefoner. Datamaskinene må være klarg jort med
den programvare som skal benyttes i forhold til læringsmålet. Aktuell programvare
kan være både nettbasert og frikjøpt.

Elevene må ha god kjennskap til bruk av datamaskiner og aktuell programvare for å
få utbytte av digital stasjon. Innholdet som forberedes til den aktuelle undervis-
ningsøkten skal knyttes til både kompetansemål for faget og ses i forhold til IKT-
trappa for Ringsaker kommune.

En oversikt over ulike programvarer og nettsteder som er aktuelle til bruk på digital-
stasjon følger vedlagt, jf. vedlegg 4.

Skolebibliotek
Skolebiblioteket er et viktig element i programmet. Det er viktig å ha en engasjert
skolebibliotekar som kan veilede elevene til å finne nivåtilpassede bøker som kan gi
økt leselyst. Skolebibliotekaren er også en sentral samarbeidspartner for lærerne
når de skal legge til rette for et godt utvalg bøker i læringsarenaen/klasserommet.

Skolebibliotekets oppgave er å støtte oppunder arbeidet med systematisk lese- og
skriveopplæring og veiledet lesing på alle trinn. Det viktig med mengdetrening i les-
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ing, slik at tempoet øves opp og god leseflyt etableres. For at motivasjonen for å lese
skal opprettholdes, er det viktig med et bredt utvalg av bøker på mange forskjellige
nivåer. Slik kan hver enkelt elev finne bøker som vekker deres interesse og gir mest-
ringsfølelse, noe som er avg jørende for en effektiv og god utvikling av leseferdig-
hetene.

Elevene trenger tilpasset litteratur. Tilfanget av bøker i kategorien “lettlest” er øk-
ende. En skal likevel være oppmerksom på at det er stor forskjell på vanskelighets-
graden innenfor denne gruppen bøker, og det er derfor en fordel at de blir nivåmerket
og skilt ut i egen hylle.

Elevene bør læres opp til å orientere seg på biblioteket, oppleve fortellerstunder og
bokpresentasjoner. Dette vil øke elevenes evne og motivasjon til å bruke biblioteket.
Det er viktig at skolebibliotekaren til en hver tid har oversikt over hvor i
leseutviklingen den enkelte elev befinner seg, slik at veiledningen i valg av bok blir
hensiktsmessig. Slik kan lærere og elever lett orientere seg og finne bøker på det
nivået den enkelte befinner seg. Bøker på rett nivå brukes som leselekse og som hylle-
bok i klasserommet.

Foreldredeltakelse
Forskningen viser at foreldrene er svært betydningsfulle for egne barns læring og ut-
vikling. Enkelte forskere mener å kunne tilskrive 25 % av elevenes læringsutbytte til
foreldrenes innsats. I dette inngår både holdninger til skole og foreldrenes støtte og
hjelp til elevenes innlæring av blant annet lesing og skriving.
Foreldre skal informeres godt om programmet. Videre skal de skoleres i hvordan de
kan bistå sine barn med å lære å lese og skrive. Dette g jøres på følgende måte:
• Programmet introduseres kort på foreldremøte våren før skolestart 1. trinn.
• Tidlig på høsten skoleres foreldre i programmet g jennom at de på foreldremøter
selv får prøve ut de ulike stasjonene.

• Foreldrenes rolle, ansvar og betydning i opplæringen avklares g jennom bevisst bruk
av lesemappe. Lesemappen inneholder lesebok, leseguide og lesekort/logg.

• Foreldrene skal holdes jevnlig informert om arbeidet og elevens utvikling.

Ny start
Ny start er et tilbud innenfor skolens arbeid med tilpasset opplæring og gis til elever
på 2. trinn som ikke har fått godt nok utbytte av den ordinære lese- og skriveopp-
læringen. Eleven får undervisning flere ganger per uke over en periode på 18-20 uker.
I læringsøkta arbeider eleven sammen med lærer i et eget rom i 20-30 minutter hver
gang.

Læringsøkta følger et stramt og strukturert mønster. En typisk økt vil inneholde
følgende aktiviteter i nevnt rekkefølge:
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• Lesing av to eller flere kjente bøker hvorav minst en har vært hjemmelekse fra for-
rige dag. Eleven har lesekort som underskrives av foreldrene.Målet med å lese kjent
tekst er å opparbeide lesing med flyt og betoning og bruke lesestrategiene selv-
stendig.

• Gårsdagens nye bok leses på nytt, og læreren g jennomfører ved behov en Running
Record-test for å sjekke elevens lesenivå.

• Ord og bokstavsortering. Her brukes magnettavle hvor eleven jobber med bok-
stavene, bokstavenes form, navn og lyd.

• Ved magnettavla jobbes det også med stavelser og å sette sammen lyder til ord.
• Skriving der elev og lærer utformer en setning. Setningen utformes ut fra et bilde
eller fra en tekst som er lest.

• Samtidig som eleven skriver setningen inn i skriveboka, arbeides det systematisk
med lyder, stavelser, høyfrekvente ord og enkel rettskriving. Lærer overfører set-
ningen til en papirstrimmel.

• Setningen på papirstrimmelen klippes opp i enkeltord, og eleven setter setningen
sammen på nytt og leser den opp for læreren. Den oppklipte setningen legges i en
konvolutt, setningen skrives også utenpå konvolutten, og dette sendes med hjem.
Å pusle sammen setningen og å lese den er en av hjemmeleksene etter lærings-
økta.

• Læreren introduserer en ny bok, og med lærerens hjelp leser eleven g jennom boka.
Boka er elevens hjemmelekse og skal leses sammen med foreldrene.

Det legges stor vekt på tempo, intonasjon og å lese alle tekster med flyt. Nivåbaserte
lettlestbøker blir benyttet i programmet. Læreren som g jennomfører Ny start må ha
god kunnskap om lese- og skriveopplæringen. Det er etablert nettverk der lærere
som jobber med Ny start møtes sammen med PP-tjenesten.

Foreldre skal informeres både i forkant, underveis og i etterkant av g jennomføringen.
Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre og foreldrekontrakt som skal deles ut til
aktuelle foreldre, jf. vedlegg 2 og 3. Dette materiellet ligger i Fronter i rommet ”Pro-
gram for systematisk lese- og skriveopplæring” som er tilg jengelig for alle skoler og
lærere. Kontrakten skal underskrives og arkiveres i elevmappe.

SOL
Lesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Å kunne lese
er grunnleggende for alle fag i skolen og viktig for å klare seg i dagens samfunn. God
leseferdighet er avg jørende for å kunne tilegne seg annen kunnskap og å finne in-
spirasjon i læring. Like viktig er det å kunne oppleve glede ved å lese og fordype seg i
bøkenes verden.

SOL er et kartleggingsverktøy utviklet av Gjesdal kommune i 2005/2006. Kartlegg-
ingsverktøyet er basert på forskning og mange års erfaring innenfor lesing. I tillegg
til å være et kartleggingsverktøy, har SOL også en tiltaksdel, forslag til arbeidsopp-
gaver og forslag til egnet litteratur.
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I SOL er leseutviklingen delt inn i 10 trinn, visualisert g jennom pyramiden vist under.

Copyright © 2011 Gjesdal kommune.

De 10 utviklingstrinnene er konkret beskrevet med flere underpunkter.

SOL fastslår hvor eleven er i sin leseutvikling og ivaretar progresjonen i leseutviklingen
til elevene uavhengig av trinn og alder. Verktøyet er til stor hjelp i underveis-
vurderingen av den enkelte elev og er et godt grunnlag for dialog med foreldre.

Kompetanseutvikling
Lærers kompetanse er avg jørende for læringsutbyttet. Det legges opp til at lærere
får en systematisk innføring i programmet og økt kompetanse innenfor lese- og
skriveopplæringen. Kompetansehevingen organiseres både som studiereiser,
fagdager, kurs, nettverksarbeid, hospitering og intern veiledning.

Som tidligere nevnt er det g jennomført flere studiereiser til Nylund skole i Stavanger.
Det ble også g jennomført en studiereise til Tromsø for å møte en skoleleder der som
over lengre tid hadde studert arbeidet i New Zealand og Australia. Studiereisen til
New Zealand i februar 2009 var en sentral del av kompetanseutviklingen. I utgangs-
punktet legges det ikke opp til flere studiereiser framover da alle skoler nå har hatt
anledning til å reise til Nylund skole, og da en g jennom de studiereiser som er g jen-
nomført så langt, har fått bred nok kunnskapsbakgrunn for implementeringen av
arbeidet i egen organisasjon.

9. Bevisst strategisk lesing

10.
Voksen

litterær lesing

8. Strategisk lesing

7. Økt automatisering og leseflyt

6. Automatisert ordgjenkjenning

5. Tidlig ortografisk lesing

4. Automatisert fonologisk lesing

3. Tidlig fonologisk lesing

2. Begynnende alfabetisk lesing

1. Før-alfabetisk lesing
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Det har vært iverksatt flere kurs innenfor arbeidet med kartleggingsprøver som er
relevant for arbeidet med programmet. Ikke minst har skoleringen i SOL og faglige
møter mellom lærere og PP-tjenesten som oppfølging etter kartlegging vært et stort
løft. Arbeidet har vært tema på fagdag for skoleledere der blant annet rektor fra
Tonsenhagen skole fortalte om hvordan de jobber med lese- og skriveopplæringen.
Flere lærere har fått etterutdanning i lesing g jennom Høgskolen i Hedmark, og noen
har også fått støtte til videreutdanning i leseopplæring. Det vil bli organisert flere
kurs framover.

Skolene er organisert i puljer i forhold til det året de startet arbeidet med pro-
grammet. Innenfor disse puljene er lærerne organisert i nettverk som møtes ca. tre
ganger i halvåret de to første årene. Nettverksmøtene er en blanding av lærings-
økter og drøftinger/erfaringsdeling skolene i mellom. Det tredje året legges det opp
til noe lengre, men færre møter. Utover nettverksmøtene oppfordres skolene til å
besøke hverandre og til å dele undervisningsopplegg, tips og ideer
i Fronter.

En sentral del av kompetanseutviklingen er de systemer som utvikles internt på hver
skole. Alle skolene har fått videofilmer fra New Zealand som illustrerer hvordan det
jobbes med lese- og skriveopplæringen der. De har også fått tilgang til litteratur på
feltet. Skolene må selv lage systemer for intern skolering slik at kompetansen spres
fra de ansatte som deltar i nettverk og ut i hele organisasjonen. Både filmene og
litteraturen er sentrale i dette arbeidet. Intern hospitering og kollegabasert veiled-
ning er gode verktøy i arbeidet med å utvikle kompetansen.
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Observasjoner og samtaler med ansatte ved følgende skoler:
- Bucklands Beach Intermediate school (http://www.bbi.school.nz/)

- Chapel Downs Primary school (http://www.chapeldowns.school.nz/)

- Glenfield Intermediate School (http://www.glenfieldint.school.nz/)

- Freemans Bay School (http://www.freemansbay.school.nz/)

- Manurewa Central Primary School (http://www.mancent.school.nz/)

- Pinehill Primary School (http://www.pinehill.school.nz/)

- Elm Park Primary school (http://www.elmpark.school.nz)

- Meadowbank primary school (http://www.meadowbank.school.nz)

Vedlegg
1. Rapport fra studiereise til skoler i New Zealand februar 2009

2. Informasjonsbrosjyre, Ny start

3. Kontrakt mellom foreldre og skole, Ny start

4. Oversikt over digitale ressurser og programmer



Kontoradresse: Kommunebygget, Brugata 2, 2380 Brumunddal

e-post: postmottak@ringsaker.kommune.no
Internett: www.ringsaker.kommune.no
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