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Om forfatteren:

Ellen Cecilie Romstad
er 48 år og bor i Moss. Hun er ansatt ved Follo
Barne- og Ungdomsskole i Ski, som er en skole
for barn og unge med sammensatte
lærevansker fra hele Follo-regionen. Ellen har
vært lærer og spesialpedagog i barne- og
ungdomskolen i 16 år. Hun arbeider nå som
kontaktlærer og er med i skolens datateam.
Gjennom årene har hun undervist i mange fag,
og er cand.mag/adjunkt med fagene
sosialpedagogikk grunnfag, nordisk grunnfag
og 2. avdeling spesialpedagogikk med vekt på
bruk av IKT. I tillegg har hun PPU.
De fleste av disse årene har hun arbeidet som spes.ped.koordinator/
spes.ped. ansvarlig. Før dette arbeidet hun som miljøarbeider for unge
døve og var pleiemedhjelper på Statens Senter for epilepsi og på
Gaustad Sykehus.
Ellen har siden 1995 vært opptatt av å bruke IKT i undervisningen for
elever med lærevansker, særlig elever med lese- og eller skrivevansker/
dysleksi. På 2. avdeling spesialpedagogikk ble ”med vekt på bruk av IKT”
et naturlig valg.
Ellen ble bedt av e-Lector om å utarbeide et Undervisningsopplegg for
lærere som bruker e-Lector programmet i sin undervisning og resultatet
finner dere her.
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Forord
Dette undervisningsopplegget har kommet fram etter mange års bruk av e-Lector i
egen undervisning. For meg som lærer og spesialpedagog ble det etter hvert helt
nødvendig å ha det som et verktøy og hjelpemiddel for å kunne hjelpe elevene mine.
Da jeg begynte på en ny ungdomsskole i 2004 ble jeg forespurt om jeg ønsket å
delta på et kurs i et lese- og skriveprogram kalt e-Lector.
Det samme året satte jeg i gang med lesekurs for 8.klassinger med lese- og/eller
skrivevansker og som en hjelp i å utvikle lesekurset testet vi ut elever som ble
betraktet å være i faresonen i forhold til lese- og skrivevansker. Programmet var nytt,
jeg hadde god tilgang til bærbare datamaskiner og med et funksjonelt rom med
motiverte elever. Med e-Lector nyinstallert, ble det en utrolig flott start på noe som
viste seg å fungere godt i forhold til å fremme en god lese- og skriveutvikling hos
elevene. Noen av disse elevene fortsatte å bruke e-Lector i all skriftlig aktivitet
gjennom hele ungdomsskolen.
Etter en tid begynte jeg å jobbe på en barneskole, men den skolen hadde ikke
e-Lector! Jeg hadde allerede sett på de individuelle opplæringsplanene at her ville
skolens mange elever hatt god bruk for e-Lector i lese- og skriveopplæringen. Det var
da jeg forstod hvor nyttig dette programmet er for spesialpedagoger og lærere i både
barne- og ungdomsskolen!
Inne i øvelsesarkivet i e-Lector fant jeg mange gode oppgaver som kunne tas i bruk
med en gang. Siden jeg helt fra starten av satte bruken inn i et ”system” med det
første lesekurset mitt hadde jeg en mal å følge. Dette har vært godt for egen
undervisning, fordi jeg vet av erfaring at når du skal undervise, instruere og veilede
elever som skal sitte og arbeide på datamaskiner er det viktig at alt går ”på skinner”.
Det er godt å ha noe som får deg i gang!
Skolene må se på lese- og skriveopplæringen som en helhet, der man tar i bruk
mange ulike metoder og arbeidsmåter for å gi elevene best mulig opplæring. Det å
kunne bruke digitale verktøy er også en av de grunnleggende ferdighetene som er
vektlagt i Kunnskapsløftet.
I dette undervisningsopplegget har jeg koblet e-Lector sammen med metoder jeg selv
har stor tro på og god erfaring med. Alle metoder som er anvendt her i
Undervisningsopplegget har kommet fram etter grundig forskning og med påviste
gode resultater, både nasjonalt og internasjonalt.
Siden jeg som lærer vet at man både har kunnskapen, evnen og lysten til å gjøre
mye for elevene, har jeg laget dette for at det skal bli enklere for dere å komme i
gang med å bruke e-Lector!
Moss, 20.april 2010
Ellen Cecilie Romstad
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Med e-Lector inn i Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet (K06) danner fundamentet og er rammen for
opplæringen i skolen i dag. De enkelte fag er delt inn i hovedområder der
de grunnleggende ferdighetene omtales sammen med kompetansemål
og vurdering.
I hvert fag finner vi en beskrivelse av de grunnleggende ferdighetene
som må ligge der for at elevene skal utvikle seg best mulig. Mål for
disse er integrert i fagene. De grunnleggende ferdighetene er:
Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig,
å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy.
Gjennom å arbeide med fagene skal elevene tilegne seg disse.
IKT-ferdigheter skal med dette inn i alle fag. Bruker dere e-Lector
systematisk fra skolestart av, så tar man med seg det å lese og skrive.
Ved å bruke e-Lector som et verktøy kan elevene også bli flinke til å
uttrykke seg muntlig.
Det er særlig i fagene norsk, engelsk og fremmedspråk at e-Lector vil
kunne være et viktig bidrag for å oppnå målet ”å kunne bruke digitale
verktøy.”
”I faget norsk forstås grunnleggende ferdigheter som en muntlig
ferdighet, en skriftlig, det å kunne lese, det å kunne regne, og den siste
ferdigheten er å kunne bruke digitale verktøy.
I norsk er dette nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette
åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og
skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I
denne sammenheng er det viktig å utvikle evnen til kritisk vurdering og
bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes
kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.”
”I fagene engelsk og fremmedspråk gir digitale verktøy en mulighet for
å bruke språket på en autentisk måte, og åpner for flere læringsarenaer
for faget. Språkkompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å
kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy
bidra til utvikling av språkkompetanse.”
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Hvorfor bruke e-Lector i opplæringen?

 Elevene kan trene lesing og skriving på nye,
varierte og spennende måter
 Elevene blir kjent med og bevisst egne lesestrategier
 Ved å arbeide i e-Lector får elevene tatt i bruk flere sansekanaler
samtidig, slik at man bygger på elevenes sterke sider
 Elevene hjelpes i gang, får god fonologisk bevissthet, god
ordavkoding og kjenner igjen ordene lettere
 Man sørger for at elevene får opplæring i den grunnleggende
ferdigheten det er å bruke digitale verktøy fra Kunnskapsløftet
2006
 Elevene får tilgang til talestøtte i lesingen. Talesyntese på PC gir
god, dokumentert effekt og bidrar til økt egenkontroll og
selvstendighet i læresituasjonen
 Elevene kan gjennom våre lesekurs lære metoden
”Repetert lesing”- som fremmer barns leseferdighet
 Som lærer kan du bruke mange varierte metoder sammen med
e-Lector, blant annet ”First Steps”- programmet utarbeidet av
Carol Santa
 Vi viser at dere kan bruke flere andre lesekursmodeller/
leseopplæringsmetoder for å trene opp og automatisere
ordavkodingen
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Metodisk og pedagogisk bruk av lesekurs og
Undervisningsopplegg med e-Lector
Vi har utarbeidet tre ulike lesekurs der e-Lector brukes systematisk i
undervisningen, med pedagogisk og metodisk begrunnelse. Vi har i
tillegg laget flere pedagogiske opplegg, der vi viser hvordan man ved å
bruke e-Lector i klasserommet lærer elevene både faget og det å bli
gode brukere av digitale verktøy.
I lesekursene viser vi hvordan dere ved å bruke e-Lector har mange
muligheter for variasjon og fleksibilitet. Dere kan organisere
undervisningen i liten gruppe, stor gruppe eller bare med enkeltelever.
Felles og viktig for å få best læringsutbytte er at kursene må være
konsentrerte og systematiske over tid.
I de pedagogiske oppleggene vil vi vise hvordan man kan bruke e-Lector
i norsk og engelsk, helt fra småskolen og opp til og med videregående
skole. Her vil dere finne konkrete forslag til hvordan man kan legge opp
undervisningen.
Lesekursene skal lett kunne tilpasses elever på de fleste nivåer og
aldre.
Lesekurs 1 er for elever som har kommet over begynnernivå.( Dette
er et kurs som også kan være en god mal for norsktimene.)
Lesekurs 2 er for begynnere og svake lesere.
Lesekurs 3 er for de elevene som har lese- og eller skrivevansker
eller har ”sporet av fra en god leseutvikling”.
Felles for alle disse elevene er at de trenger et riktig opplegg for å
henge med de lesesterke elevene: De må lese mer!
 Elevenes fonologiske bevissthet må trenes opp.
 De må få multisensorisk stimulering, - ta i bruk flere sansekanaler
samtidig.

Undervisningsopplegg for lærere 1.1

www.e-lector.no

e-Lector Norway © 2010

Side 7

 På den måten kompenserer elevene for de svake sidene og
hjelpes til å lage nye identiteter for ordet: De automatiserer
ordavkodingen.
 Vi vil vise at når du bruker gode metoder, de riktige tekniske
hjelpemidlene og ved å bruke e-Lector som et spesifikt hjelpe- og
læremiddel, kan dere nå målet som er å hjelpe elevene på vei mot
å bli bedre lesere og skrivere.
 Her tar vi i bruk lek og spill i opplæringen på en bevisst måte, for å
komme ut av en “vond sirkel”
 Her får dere forslag til repetert lesing, veksellesing, kor- og
parlesing.
 Vi viser hvordan man kan kombinere e-Lector med digitale verktøy
for elever med lese- og skrivevansker.
 Enkelt å tilrettelegge oppgaver ut i fra grundige elevkartlegginger.
 Motiverende for eleven: De ser og kan registrere egen framgang!
 Hvert lesekurs starter med en kort oppsummering, der dere finner
oversikt over det utstyret man trenger, eventuelt digitale
hjelpemidler osv.
 Vi kommer med noen gode råd for hvor og hvordan lesekursene
bør/kan organiseres.
 Bruker skolen en digital læringsplattform, (LMS- Learning
Management System) oppfordrer vi dere lærere til å legge ut gode
opplegg dere har laget der. Har skolen e-Lector i et nettverk har
dere også en god mulighet for å dele opplegg med hverandre!
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Presentasjon av lesekurs 1, 2 og 3
I lesekurs 1 skal:
 Elevene få trene opp sin språklige bevissthet og gjennom øvelser
rette oppmerksomheten mot riktig uttale.
 Lese mye, slik at lesingen blir automatisert:
o Lesing = avkoding x forståelse
 Øve opp alle stadier i leseutviklingen: Logografisk, ortografisk,
alfabetisk-fonologisk og ortografisk-morfemisk strategi.
 Vi legger vekt på de to strategiene som primært brukes i
ordavkodingen:
o Den ortografiske strategien- som leser både forstår og
kjenner du igjen ordet du leser. (den direkte vei..)
o og den fonologiske strategien- du må gå veien om å sette
sammen lydene til ord. (den indirekte vei…)
o En sikker leser behersker begge disse!
 Lære å lese ved å skrive- etter en metode utarbeidet av
Arne Trageton.

Målet for lesekurset
- Er å få gode lesere som:
 Klarer å hente ut mening fra en tekst ved å beherske begge
lesestrategiene.
 Som har en god og funksjonell ordavkoding, noe som gir god
leseflyt og dermed god leseforståelse.
 Selv tar ansvar, de må selv ønske å bli bedre til å lese og
skrive.
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 Har opparbeidet seg god leseforståelse, gjennom mye lesing
og bevisstgjøring i hvordan man leser ulike tekster. Det å ha god
leseforståelse innebærer: ”å utvinne og skape mening ved å
gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst.” (Ivar Bråten,
2007)
 Gode lesere er aktive mens de leser: Først må de tenke over
hva de skal lese, så stille spørsmål/notere underveis, se for seg
teksten i bilder og klare å oppsummere helt til slutt. Det er så
enkelt at eleven må forstå det de leser!
 God leseferdighet er en forutsetning for faglig utvikling og
læring.

I lesekurs 2 skal:
Elevene få oppgaver etter bl.a. Jarle Elvemo og momenter fra hans
”intermodale metode”. Han mener at språklydsbevissthet er viktig. Man
kan styrke denne ved øvelser tilrettelagt for å lære de enkelte lyder i
alfabetet. Ved å lære sammenknytningen av disse med skrifttegnene og
bruke ulike lyd/stavelsesøvelser, gir vi barna den språklydsbevissthet de
trenger, også for skriveaktivitet.
Han mener videre at slik trening reduserer sjansen for at elever utvikler
dysleksi, og at skoler og barnehager bør legge vekt på slik undervisning.
Jørgen Frost viser også til flere undersøkelser som har vist at det er de
barna som mestret riming bra som kom best i gang med å lese.
I dette lesekurset har vi blant annet tatt i bruk elementer fra VAKTmetoden:
Her er det en interaksjon mellom visuell, auditiv, kinestetisk og taktil
stimulering. Her vektlegges gjenkjenning av ord, sporing av ord og at
lesevansker kan oppspores ved en analyse av leseprosessens mange
faser og samspillet mellom disse.
Sporingen er med på å styrke det visuelle minnet av ord. Dette er en
anerkjent metode for lesesvake elever. Tanken bak er at hvis eleven har
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en svikt i en modalitet kompenserer man for dette ved at man bruker
flere sansekanaler i innlæringen.
Jarle Elvemo har med sin intermodale metode laget en struktur der du
som lærer kan følge de delene av opplegget som passer for din/dine
elever. Eleven må mestre identifikasjon, omkoding, avkoding og
forståelse. Han mener videre at eleven bør starte med
BLOKKBOKSTAVER: Disse rekogniseres hurtigere enn formbokstaver.
 I e-Lector er det lett å gjøre om fra små til store bokstaver, alt etter
som hva eleven trenger akkurat nå i sin leseutvikling.
I dette lesekurset skal vi arbeide for å skape en god, fonologisk plattform
hos elevene, fordi dysleksi sies å være en svikt i det fonologiske
systemet, og fonologisk bevissthet er det viktigste og er en helt
nødvendig forutsetning for lese- og skriveopplæringen.
 Et fonem er den minste språklige byggestein som ikke betyr noe i
seg selv, men som har en betydningsskillende funksjon.
Fonologisk omkoding er nødvendig for å lese nye ord. Slik trening er bra
for alle, og særlig for de som ikke tar dette så lett.
Elevene må øve opp evnen til å segmentere (dele opp) fonemene.
Vi må bruke mye rim og regler for å trene opp denne evnen, og
her kan vi bruke Skjelfjord, Frost eller Lies tenkning.
Når dere har jobbet som spesialpedagoger eller lærere i skolen har dere
laget mange opplegg selv, eller dere har hentet ideer fra aktuelle
leseforskere.
Etter mange års praksis og lang erfaring med å arbeide med elever med
lese- og eller skrivevansker, har jeg ”hentet” ut ideer fra noen av de
leseforskerne og de metodene som har påvirket opplæringen i skolen i
de siste årene:
Lie:
 Gjette framlyder, lage vrøvleord av stavelser, ordanalyse på lyd
eller fonemnivå. (Alfred Lie 1991.)
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Frost:
 Helhetslesingsprinsippet: arbeide med sammenhengende lesing,
språklig bevissthet, rimord, forlydsananlyse og bokstavkjennskap.
Lesing av tekst med kjente begreper, lesing med støtte,
ordsortering, skriving av setninger og historier og lettlesing.
(Jørgen Frost, 2004.)
Skjelfjord:
 Finne første lyd i ordet.
1. Sekvensanalyse: finne alle lyder i rekkefølge i ord.
2. Syntesedannelse: lage ord av en serie muntlig gitte
lyder.(Vebjørn Skjelfjord,1976.)
 Øve begge lesestrategiene:
1. den indirekte- fonologisk omkoding
 her knytter eleven enkeltbokstaver eller stavelser
sammen for å lese
2. og den direkte veis strategi her brukes hele ordet eller større enheter for å lese, slik
at eleven ser og forstår hele ordbildet)
En dyktig leser mestrer begge!
Carol Santa:
 ”First steps”- programmet. Her er det viktig at eleven arbeider etter
samme metode hver eneste gang:
1.
2.
3.
4.

repetert lesing av kjente bøker
skriving av setninger
sortering av bokstaver eller ord
presentasjon av en ny bok
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I lesekurs 3 skal:
Elevene få lære en arbeidsmåte der dere tar i bruk metodiske tiltak
utviklet av Jørgen Frost. Dette er egnet for elever som trenger en ny start
i lesing. Gjennom sosial samhandling og ved å kombinere de to
lesetradisjonene språkets innholdsside og språkets formside, skal
elevene arbeide med begge disse. Ved å bruke e-Lector systematisk kan
dere gjøre elevene til bedre lesere. Dette får dere til ved å:
1. Arbeide med språkets innhold
2. Arbeide med detaljene i språket, for å styrke avkodingsferdighet
3. De første fasene samordnes, og teksten leses flere ganger for å
oppnå automatisering.
Målet med kurset er å gi elevene hjelp og støtte for å mestre lesing.
Elevene må følges tett opp og skal ikke overlates til seg selv. De må
støttes videre i læringsprosessen.
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Repetert lesing er en sentral metode i lesekursene
- hvorfor?
Repetert lesing benyttes for å fremme automatisert avkodingsferdighet.
Metoden refererer til at eleven leser samme tekst om igjen flere ganger.
Her tenker vi at eleven er forbi den første leseopplæringen, og nå skal
utvikle leseflyt.
Leseflyt måles oftest med hastighet under høytlesing av tekst, og har
stor betydning for leseforståelsen.
Forskning har vist at forbedring i nøyaktighet og hastighet kommer etter
3-4 gjenlesinger (Klinkenberg, 2005)
I følge Meyer og Felton (1999) er repetert lesing av sammenhengende
tekst den eldste og mest siterte metoden for å fremme leseflyt. Torgesen
et al. (2001) hevder at repetert lesing er den intervensjonen som til nå
har gitt best resultat når det gjelder å oppnå leseflyt. De begrunner dette
med at man gjennom en slik repetert eksponering av ord danner nye
ortografiske koder og/eller øker effektiviteten i adgangen til allerede
lagrede ortografiske koder
Målet med repetert lesing er tredelt:
1. Øke lesehastighet og nøyaktighet (leseflyt)
2. Overføre framgang i flyt til ukjent tekst
3. Øke forståelsen av tekst ved hver gjentakelse av teksten
(Samuels, 1979.)
e-Lector er et godt verktøy for repetert lesing!
I øvingsarkivet finner dere en mengde tekster ferdig til bruk.
Her har du som lærer en unik mulighet til å få satt repetert lesing inn i
fag- og årsplan for dine elever, og i våre lesekurs finner du
fremgangsmåten! Repetert lesing er et viktig bidrag i alle de tre
lesekursene våre.
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e-Lector-Ekspressen – kom raskt i gang
1. Første gang: Klikk deg inn på veiviseren i menylinjen og kjør
hele! Lek deg litt med fargevalg og tegnsett, slik ser du hva som er
godt å se på og lett å lese. Du trenger ikke forandre på noen av
standardinnstillingene nå, men sett ord pr. minutt på 70. Kryss av
for at du vil bruke eTaleboka, dette gjør du fra menyen verktøy,
bruk eTaleboka.
Skriv noen setninger i kildetekstvinduet, og få de lest opp ved å
trykke på start knappen nederst til venstre i vinduet.
2. Finne tekster i e-Lector: Åpne ”øvingsarkiv” : velg nivå A, åpne
ønsket tekst og les selv, eller få lest opp teksten.
3. Prøv ut alle menyknappene! Klikk, se og gjør deg kjent med alle
valgmulighetene.
4. Har du en elev som sliter med rettskriving, f.eks
dobbeltkonsonanter, kan du allerede nå finne øvelser du mener at
denne trenger: Åpne øvingsarkiv
, velg nivå A, B eller C (
nivåene bestemmer lengden på ordene) Velg: ord og
diskriminering: velg dobbeltkonsonant og Åpne. Ordene kommer
nå opp i kildetekstvinduet.
5. Nå kan du bruke disse ordene i et spill. Klikk deg inn på Verktøymenyen. Velg Ordkrig, du skal nå spille med ordene. Velg
hastighet f.eks 3, 6 ord og du kan ha lyden av eller på. Husk å trykk
på knappen ’Start spillet’. Dette er en funksjon som elevene
mestrer med en gang! Se hvor høy hastighet og hvor mange ord
du kan klare. Du kan både skrive ordene inn eller ”skyte” de.
6. Gå inn på Fil-menyen, Åpne web. Sjekk alt du får tilgang til fra eLectors hjemmeside herfra og finne linker til spennende websider
som sport, aviser, dyr og interesser. Dette vil elevene dine komme
til å like!
7. Øv deg på å kopiere tekst fra Internett over i kildetekstvinduet:
Marker teksten, og kopier og lim inn. Men prøv også å marker en
tekst og bruk hurtigtaster: Ctrl og F11. Da blir teksten automatisk
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lagt inn i e-Lector. (programmet må være i gang). Slik kan du hente
masse fin tekst rett inn i e-Lector!
8. Velg en tekst fra øvingsarkivet. Klikk deg inn på Verktøy-menyen,
og nå skal du prøve spillet Memory. Dette er også noe elevene vil
ha god nytte av. Her trener de opp korttidsminnet og
konsentrasjon, samtidig som de øver på ordavkoding og
automatisering.
9. Ta en titt på hjelpesystemet. Se også ”Innføring i e-Lector” på
Hjelp-menyen. Dersom du lurer på noen funksjoner beskrevet i
dette dokumentet kan du enkelt slå opp på stikkord i Hjelp.
10.Ta en titt på hele øvingsarkivet, slik at du har en oversikt over alle
de tre nivåene og det du kan finne av lesestoff og oppgaver til
elevene dine. Finn en tekst og gå til verktøy, åpne spillet Pugg and
Play, hak av for bruk kildetekst, og du kan se at dette er en flott
øvelse for gloser og ordautomatisering! Se at du kan ta bort
eTaleboka ved å gå inn på verktøy, hak av eTaleboka og velge
mellom mange slags språk under symbolet for stemmer.
Nå er du allerede godt i gang med å bruke e-Lector!
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LESEKURS 1
Forbredelser:
 Gruppa med elever/elev er valgt ut. Lærer og eventuelt også
assistent er forberedt og har satt seg inn i og gjort seg kjent med
e-Lector i forkant. Tekniske og digitale hjelpemidler er klare og du
som lærer må ha satt deg inn i bruken av disse. Programmet er
ferdig installert på de aktuelle PC-er.
 Andre nyttige digitale verktøy innen lese- og skrivetrening er:
C-penn, bok/bordskanner, ulike retteprogram og talesyntese.
Talesyntese (digitale stemmer) har dere i e-Lector!
 Tidsbruk: 2 skoletimer/økter minst 1-2 ganger i uka over 6-8 uker.
Siden de fleste skoler nå har både lange og korte økter, er dette
tenkt ut i fra minst 120 minutter i uka.
Uke 1: BLI KJENT MED E-LECTOR
 Er e-Lector et nytt program for elevene, brukes den første timen til
å gjøre seg kjent med programmet.
 Det er lurt å ta noen felles tester underveis: For eksempel en
orddelingstest eller ordkjedetest og en rettskrivingsprøve. Bruk
både lydrette og ikke-lydrette ord i diktat og prøver.
 La alle elevene få prøve seg fram og lage egne, personlige
innstillinger. Kjør hele veiviseren på projektor samtidig, så ser
elevene hva du gjør:
 Vis hva som er gode fargevalg på de to vinduene, kildetekstvinduet
og avspillingsvinduet. Det er ingen grunn til å endre farger dersom
eleven ikke har problemer med svart på hvitt som er det mest
vanlige. Velg lesevennlige farger:
Gult på brunt

Gult på blått

Blått på gult

Svart på lyseblått

 Ta forskjellig farge på bakgrunnen i de to vinduene. Gode
skrifttyper er Arial, Times New Roman eller Comic Sans MS.
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Forklar elevene at dette er for å få best nytte av programmet, og at
det er disse skrifttypene de bør bruke når de skal skrive senere.
Uke 2: BLI KJENT OG FINN LESESTOFF
 Nå skal du gjøre elevene enda bedre kjent med e-Lector. De skal
prøve seg litt fram med å finne lesestoff. Åpne internett, finn en
spennende tekst de vil lese, kopier (Ctrl+F11) da kommer teksten
direkte inn i kildetekstvinduet. Bli kjent med alle funksjonene, lære
seg å klippe og lime inn tekster fra nettet med hurtigtastene CtrlF11. Velg Fil-menyen, Åpne web. De skal også finne og lese
tekster de finner i øvingsarkivet: Her er det tekster som passer for
alle interesser og aldre!
 Elevene skal prøve alle funksjonene i e-Lector på verktøylinjen:
varier skrift, linjeavstand, stokk om på ord osv. I dag ”leker” dere
med programmet. Alle skal ha sin egen ”versjon” nå, med fine og
”riktige” farger. Forklar at det skal være så lesevennlig som mulig.
Følg også ”innføring i e-Lector,” fra programmets startside hvis
dere vil ha mer informasjon om de ulike knappene.
 La elevene skrive en fri tekst, der de bruker ord fra egne, godt
kjente miljøer. Lær de å bruke spillene Ordkrig og Memory, og se
også på spillet Pugg and Play. Sørg for at de er sikre på disse tre
metodene for å øve på ordene. Legg mye vekt på å forklare at
dette er gode metoder for å bli flinkere til å lese og skrive!
Uke 3: LESETRENING OG DIKTAT
 Lesetrening med høyfrekvente ord. Finn ordnivå som passer dine
elever: Nivå A, B eller C, avhenger av lengden på ordene.
 Ta en diktat med vanskelige ord (gjerne ikke-lydrette, Aston Index
rettskrivingsprøve nr.6) og bruk denne eller en annen diktat i
Ordkrig og Memory etterpå.


Bruk funksjonen ”Vis skrivevindu”. Dette blir da en fin øvelse i å
skrive det du ser og hører. Det er lett å se resultater og framgang,
noe som gir ekstra motivasjon! Her må dere huske på å skru av
”setningsmodus”.
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Uke 4: TEST ELEVENE I LESESTRATEGI
 Nå passer det å teste elevenes lesestrategi, dvs. du som lærer skal
finne ut hvilken strategi elevene bruker når de leser ulike tekster.
Finn fram en tekst der de skal underholdes, gjerne et eventyr. Så
finner du en tekst der de skal lære fakta: finn noe fra en lærebok og
skann den inn. Du kan også finne en tekst på nettet, som du gjør
klar til å legge inn til elevene ved å publiserer det til favoritter (kun
hvis dere har nettverk) eller med minnebrikke. Du finner mange
fine eventyr i vårt tekstarkiv
: Åpne Sarepta: eventyr, mytologi
og sagn.
 For å avdekke lesevansker: Ta en strategiprøve (fonologisk og
ortografisk) som avdekker lesestrategi. Du må vite om elevene har
evnen til fonologisk omkoding, den indirekte vei. Du må også finne
ut om de klarer å gjenkjenne ordbildet, den direkte vei. (Lyster,
1994.)
 Hvis det ikke ble tatt ordelingstest i den 1.økta, gjør det nå!
DIKTAT OG ORD FRA PENSUM
 Det er viktig å ta en kort diktat hver uke, gjerne ord fra pensum og
aktuelle fag dere arbeider med. Dette øker ordgjenkjenningsprosessen: ved at eleven leser et ord flere ganger: bygges det opp
et ortografisk minnebilde av ordet i langtidsminnet. Ordene fra
diktaten kan de legge inn i spillet Pugg and Play, og øve også der.
Bare merk av bruk ord fra kildetekst, så er det fort gjort å gjøre
klar en ny lekse! Elevene skriver diktaten rett inn i kildetekstvinduet og lar det stå, så retter du det med en gang.

Uke 5: LESEPRØVE OG LESEFORSTÅELSE
 Nå kan det passe med en leseprøve for lesehastighet og
leseforståelse. Jo mer du som lærer vet om elevene dine, jo bedre!
(bruk skolens leseprøver ut fra aktuelle årstrinn.)
 Lesehastigheten her sammenlignes med den de har satt opp i eLector. (Se effektiv lesehastighet i e-Lector). Jobb litt med å lære
alle hurtigtastene. (Ctr+F11, F2 og mellomromstast). Bruk
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funksjonen ”setningsmodus” for økt hastighet. Pass på at elevene
ikke setter den for høyt opp!
 Leseforståelse: La elevene arbeide med ulike sjangere for å lære
ulike lesestrategier: Bruk gjerne forlagenes bøker i leseforståelse,
men nå har e-Lector flere nye, fine tekster og utdrag fra nåtidige
forfattere i tekstarkivet. Bruk disse! Det er viktig at du som lærer
skumleser de forskjellige nivåene, slik at du har en grunnleggende
oversikt over de utdrag som finnes i øvelsesarkivet i programmet.
Ellers har dere også gode tekster i lærebøkene. La elevene skrive
disse inn i kildetekstvinduet, spill og øv.

Uke 6: TREN PÅ VANSKELIGE ORD OG FEILSKREVNE ORD
 Nå kan elevene begynne med individuelle øvelser og trene
høyfrekvente ord, rettskriving, diftonger, skj-lyd/kj-lyd osv.
 Sjekk at alle fortsatt har gode innstillinger og gode fargevalg i
programmet. Alle øvelser de arbeider med skal legges inn i
FAVORITTER før dere avslutter timen. Dette er veldig viktig, for
det viser hva man har arbeidet med.
 Sett inn i ukeplanen/arbeidsplanen det som elevene skal jobbe
med. Ved at lærer legger oppgaver i favoritter, vet elevene hva de
skal arbeide med når det er tid for individuelle øvelser. Bevisstgjør
eleven på egne feiltyper og legg øvelser for disse i favoritter, og
sett ”vanskelige” ord i egen ordliste.
 Bruker eleven et retteprogram laget spesielt for elever med leseog skrivevansker: Sette disse ordene inn som ”feiltyper” inn i en
egen ordliste over ofte feilskrevne ord.

Uke 7: SKRIV OG SPILL
 Nå skal elevene starte timen med individuelle øvelser. Du som
lærer vet nå hva de sliter med. Elevene skal velge ut hva de skal
øve på sammen med deg. Etter dette er det du som bestemmer
hva de som gruppe skal øve på, alt etter hva dere arbeider med i
klassen for tiden. Dette er et opplegg som fint kan administreres
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også i stor gruppe, men da bør det være flere lærere/assistenter
inne i klasserommet.
 La de skrive på mange måter: Som diktat, avskrivning fra
tavle/skjerm. Etterpå får de velge hvordan de vil spille med ordene i
Ordkrig, Memory eller i Pugg and Play. Her kan det være nyttig å
bruke funksjonen ”Vis skrivevindu”, for å bevisstgjøre i enda
sterkere grad.
 Lær å lese ved å skrive: La elevene sitte to og to. De skal bytte på
å skrive egne tekster. Lagre tekstene i eget bibliotek. Det de
produserer kan også skrives ut, og elevene kan tegne en passende
tegning til. (denne kan gjerne tegnes i Paint.) Dette settes inn i en
perm, og blir en lesebok.
LESEHASTIGHETEN
 Finn en tekst de skal lese fra øvingsarkivet, sett inn i
kildetekstvinduet og start gjerne nedtellingsuret. Les teksten flere
ganger. Prøv å øke lesehastigheten for hver gang. Finn nye tekster
fra øvingsarkivet: varier lesingen med bruk av Packman modus.
 Finn en tekst på nettet: Åpne web og kopier og lim inn i
kildetekstvinduet.
 Dere kan også skanne inn en tekst ved å bruke en bokskanner
eller bordskanner med OCR-program. (Det behandler og
konverterer teksten din slik at den blir leselig)

Uke 8: ØVINGSBIBLIOTEKET OG TESTE UT SPILLENE
 Åpne en tekst i ønsket nivå: for svake/yngre lesere begynn med
nivå A. Les teksten to ganger. Den siste gangen for lærer.
 Lagre den i eget bibliotek.
 Spill teksten i Memory to ganger.
 Spill teksten i Ordkrig to ganger.
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LES KJENTE OG UKJENTE TEKSTER, SPILL MED ORD DU SER OG
HØRER. (Repetert lesing)
Elevene skal:
 Åpne en tekst i riktig nivå, og lese denne to ganger med
talestøtten. Du som lærer sitter ved siden av og støtter ved behov.
 Så leser eleven en gang alene for lærer. (uten talestøtten)
 Lagre teksten i eget bibliotek.
 Nå er de klare for å spille med teksten i Memory og Ordkrig, og
dette skal de gjøre to ganger.
NESTE TIME:
 Åpne teksten fra forrige gang, og eleven leser denne kjente teksten
en gang sammen med talestøtten.
 Så skal eleven lese en gang for lærer. (uten talestøtten)
Finn så en ny tekst i arkivet, denne blir nå ukjent tekst.
 Les på samme måte som forrige gang: To ganger med talestøtten,
en gang sammen med lærer.
 Spill den ukjente teksten i Memory to ganger.
 Spill den ukjente teksten i Ordkrig to ganger. Husk at her kan
eleven variere med å bare skyte ordene fortløpende, men kan også
skrive ordene i et eget felt. Klarer de dette, kan du gi litt skryt. Men
husk at de må sette ned hastigheten, slik at de klarer å skrive.
 Legg inn ord i Pugg and Play, (bruk ord fra kildetekst), skru av
ikonet som ser ut som et ’øye’ og skriv det du hører.
 Denne teksten bør eleven nå ha i leselekse, for det er etter flere
gangers lesing en får best resultat! Når du bruker repetert lesing
bør du variere tekstene ofte: Bruk også enkeltord, bare bokstaver
og ortografiske enheter. Dette gjør du enkelt i e-Lector: Les og jobb
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med høyfrekvente ord, så leser elevene tekster der de møter disse
ordene igjen.
Uke 9: SKRIV MED E-LECTOR
 Eleven tenker ut noe han eller hun ønsker å skrive. Ta gjerne felles
idèmyldring eller tankekart på tavle/smartboard, som de kan ha
som utgangspunkt.
 La eleven/elevene skrive 2 eller 3 setninger, eller så mange de
klarer..
 Hør på setningene, lytt på hvert enkelt ord, og rett så godt det er
mulig i kildetekstvinduet.
 Bruk stavekontroll i Word eller bruk et annet retteprogram eleven
har tigjengelig.
 Rett ordene etter hvert som de skriver, og lagre tilslutt teksten i
eget bibliotek.
 Kopier teksten fra e-Lector inn i Word og finn et passende bilde til
teksten, eller lag en fin tegning i Paint. Skriv ut og sett inn i perm.
Nå skal elevene ha fått en grundig opplæring i e-Lector. De er i stand til
å arbeide selvstendig, og kjenner til de ulike funksjonene og de varierte
øvelsene. Hver time kan nå se slik ut:
1. Individuelle øvelser. Lese vanskelige ord minst to ganger, spille
variert med de etterpå.
2. Lesetrening/repetert lesing - repetere forrige gangs tekst, begynne
på ny… spille med ordene osv.
3. Arbeide med leseforståelse med de samme tekstene: Hva leste
du nå? Gjenfortelle, snakke og forstå ord og meningen i tekstene.
Er formålet med lesingen å lese for å lære, er det viktig med
oversikt, koble det til bakgrunnskunnskap, arbeide med
forforståelsen før selve lesingen.
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4. Skrive egne tekster: Bruk ulike læringsstrategier for å komme i
gang: Tankekart, styrkekart, Venn-diagram, (fint ved innlæring av
nytt stoff), VØL-skjemaer,(Vet, ønsker å vite-lærte)
prosessorientert skriving osv.
Denne ”kursmodellen” kan være en mal for timene utover skoleåret:
Varier etter hva som skal øves:
 Språklære, rettskriving eller leseforståelse.
 Tips for godt materiell for undervisningen i leseforståelse:
o Kombiner gjerne lettlesttekster utvalgt av Lesesenteret ved
Universitetet i Stavanger, med ”Leser søker bok” eller tekster
fra e-Lectors øvingsarkiv.
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LESEKURS 2
I oppstarten:
Tenk multisensorisk stimulering: Her tar vi i bruk
undervisningsmetoder der flere sansekanaler blir brukt under
innlæringen.
Kinestetisk: Lag bokstaver som eleven kan ”spore” med
fingertuppene.(Bruk gjerne sandpapir)
o Dette stimulerer også den taktile sansen. Tanken bak er å
kompensere for svakheter. Sporing øker minnet for formene,
det bidrar til det visuelle minnet, og hvis man lyderer øker
man det auditive minnet.
Bruk av e-Lector styrker både den visuelle og den auditive
sansekanalen, og blir et verktøy i denne opplæringen. Det blir lett å rette
oppmerksomheten mot bokstavsekvensen i ordet, og mot særtrekk ved
bokstavene. På denne måten sørger du for sikker bokstavkunnskap.
Før oppstart må e-Lector være riktig installert på alle maskiner, og en
bord- eller bokskanner bør være tilgjengelig. Ved å ha en enkel C-penn,
en håndskanner, kommer man også langt. Ha mange bøker med rim og
regler i rommet, bokstaver elevene kan få ”spore” og ordbildekort.
Elevene må være litt kjent med programmet, se her innlæringen i
LESEKURS 1. Du som lærer må ha gjort deg kjent med
lyderingsfunksjonen.(under Verktøy: hak av for lydering)
 Elevene må være kjent med spillene: Ordkrig og Memory.
1. gang:
Elevene skal starte med å spore bokstavene. Sørg for at de sier riktig lyd
til bokstavtegnet.
 Start e-Lector.

Undervisningsopplegg for lærere 1.1

www.e-lector.no

e-Lector Norway © 2010

Side 25

 La elevene skrive inn disse bokstavene som blokkbokstaver (uten
mellomrom:
ERNTS

ILAK

DG

MVF

Dette er bokstaver lesesvake barn bør lære først.
 Spill med bokstavene, lytt og lyder. (bruk lyderingsfunksjonen), og
la elevene si etter. Verktøy-menyen, Bruk eTaleboka, Lydering
o Når bokstavene skal brukes i spillet Ordkrig, må det være
mellomrom mellom bokstavene før spillet startes (ellers blir
det ETT ord og ikke bokstaver)
2. gang:
La elevene spore ordene i denne øvelsen først. Sørg for at elevene
forstår hva de enkelte ordene betyr. Velg ut ord sammen med elevene,
og lag en naturlig samtale med ordene. Dette bygger opp ordforrådet. Si
gjerne at dere bør øve på ”vanlige ord”, derfor velger du høyfrekvente
ord vi har i nivåene A, B og C.
 Start e-Lector.
 Etter sporing skal ordene skrives: legg vekk sandpapirbokstavene
og skriv i kildetekstvinduet.
 Åpne øvingsarkiv, nivå A, høyfrekvente ord.
o (Innstilling: Format; dobbel linjeavstand, ett ord per linje, skriv
med mellomrom. Skru av Lydering og lyden på pc.)
 Les ordet, be eleven skrive. Gjør dette med hvert ord, før dere går
videre til det neste.
 Øv på disse med spillene. Lag gjerne ordkort- og øv på
ordbildelesing.
 Øv forstavelser på samme måte:
 Si første del av ordet, la eleven si og skrive siste, og så skal hele
ordet skrives: da-me, pi-ke, må-ke, pu-te, ga-te, osv.
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 Øv videre på de høyfrekvente ord i nivå A: start med de 10 mest
brukte ordene. Disse ordene utgjør 20 % av løpende tekst!
 Nå kan elevene selv få velge de ordene de ønsker å lese. Først
spore og samtidig lydere, så skrive i e-Lector og øve på ordene
med spillene. Etter hvert trenger ikke elevene spore ordene mer,
da skrives de rett inn i e-Lector. Det blir viktig å kunne gjenkjenne
skrevne ord. Dere bør derfor i hver time sette av tid til
helordslesing. Det visuelle minnet må trenes opp: Vis ordkort, eller
skriv ordet inn i kildetekstvinduet. Ta ordet bort, be eleven skrive
ordet hun nettopp så. Klarer eleven å skrive ordet rett, lagres det i
eget bibliotek som dere oppretter ”ord jeg kan”. Ordene må få flere
og flere stavelser for hver gang!
 Senere kan disse ordene tas opp igjen for repetering, og spilles
med i spillene Ordkrig og Memory.
 Øv på vanskelige ord: Nivå A, vanskelige ord. La elevene spore, så
lese sammen med talesyntesen. Her kan du sette opp farten etter
hvert, slik at stemmen i e-Lector støtter opp og eleven får god
støtte. Det eleven gjør her er parlesing. Senere kan elevene
arbeide selvstendig med slike øvelser. Varier med; Stokk om på
ordene, bruk knappen

, og repetert lesing

.

 Lagre alltid det som eleven har øvd på i favoritter. Dette er ord
eleven nå kan, og da kan eleven også skrive fortellinger der disse
er med. Ordene må brukes i naturlige sammenhenger for å læres!

3. gang:
Arbeide med den fonologiske plattformen:
 Skriv inn helord med førstelyd konsonant i kildetekstvinduet.
 Lag gjerne bildekort med klart meningsinnhold, som brukes ved
siden av.
 La elevene sortere/sette under hverandre de ordene som begynner
med samme lyd.
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 Slik fortsetter du med sortering av ord etter siste lyd, midtre lyd og
til slutt i ”ordfamilier: Det vil si ord som begynner og/eller slutter
med samme bokstavsekvens.
 Finne framlyd i ord: begynn med å si en lyd, helst en kontinuant
med vokal etter: L A…., P P ….elevene skal gjette hvilket ord dette
blir. De kan skrive dette ordet inn i kildetekstvinduet.
 Dere kan også leke litt: Mitt skip er lastet med: ha e-Lector på
storskjerm, og skriv inn første bokstav/lyd. Elevene må komme
med forslag, og du som lærer skriver inn ordene.
 Rimord: Du spør om eleven kan rime, og får eleven til å lage rim
som:
o En katt i en…hatt….., ei geit som var…feit…, havet bruser,
vinden….suser, osv. La elevene dikte videre, og alle skriver
teksten i kildetekstvinduet.
o Når du velger ord som både høres like ut og som skrives slik
de høres, hjelper du elevene med et dårlig auditivt
korttidsminne og/eller har vansker med å lytte ut endelsen,
slik at det visuelle bildet av de like rimene gjør at de lettere
”ser” ord som ikke passer inn. (Lyster, 1998)
En arbeidsøkt med disse oppgavene gir eleven en mulighet til å rette
oppmerksomheten mot ord i skrift og tale samtidig. Det er derfor svært
hensiktsmessig å bruke e-Lector for å oppnå dette.

4. gang:
Sekvensanalyse: Dette vil lette leseopplæringen og forebygge lese- og
skrivevansker. Først sier du ordene høyt, så lar du elevene skrive selv:
 Start med tolydsord:
 sy, is, ro, ål, øm, få, le, nå, ny, ski, sjø,


Så trelydsord:

 Sol, ser, øre, øve, far, fem, fang, mor,
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 Videre øvelser henter du fra øvingsarkivet: Nivå A, så B og til
slutt C. For de yngste elevene holder man seg på nivå A så lenge
det er nødvendig.
 Arbeid videre med vokalene:
AEI- OUY- ÆØÅ.
 Skrive, høre og lese flere ganger. Spill også med disse i Ordkrig og
Memory.
 Vokalene er viktige å ha med seg i dette arbeidet. Når elevene kan
noen få av disse kan de skrive egne ord!
 Bruk store bokstaver helt til elevene er sikre på bokstavlyden.
 Trestavingsord: te-le-fon, pi-a-no, gram-mo-fon, le-se-bok, le-nestol, ba-de-kar,
 Tal-ler-ken, e-le-fant, vis-ke-lær, pa-ra-ply, osv. Si ordene høyt,og
la elevene skrive. Så kan de lese og spille med ordene.
 Du skal si stavelsene tydelig og gjerne klappe de før elevene skal
skrive.

5. gang:
Repetert lesing: her bruker man samme opplegg som i LESEKURS 1:
1. Åpne en tekst i ønsket nivå: for svake/yngre lesere begynn med
nivå A. Les den to ganger med talestøtten. Den siste gangen leser
eleven for lærer.
2. Lagre den i eget bibliotek.
3. Spill teksten i Memory to ganger.
4. Spill teksten i Ordkrig to ganger.
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6. gang:
Repetert lesing: her bruker man samme opplegg som i LESEKURS 1:
 Åpne teksten eleven leste sist forrige gang. La eleven lese denne
to ganger med talestøtten. Du som lærer sitter ved siden av og
støtter ved behov.
 Så leser eleven en gang alene for lærer. (uten talestøtten)
Lagre teksten i eget bibliotek.
 Nå er de klare for å spille med teksten i Memory og Ordkrig, og
dette skal de gjøre to ganger. Slik arbeider man i hver økt:
 Åpne teksten fra forrige gang, og eleven leser denne kjente teksten
en gang sammen med talestøtten.
 Så skal eleven lese en gang for lærer.
 Finn så en ny tekst i arkivet, denne blir nå ukjent tekst.
 Les på samme måte som forrige gang: To ganger med talestøtten,
en gang sammen med lærer.
 Spill den ukjente teksten i Memory to ganger.
 Spill den ukjente teksten i Ordkrig to ganger. Husk at her kan
eleven variere ved å bare skyte ordene fortløpende, men kan også
skrive ordene i eget felt. Klarer de dette, kan du skryte av elevene.
Men husk på å sette ned hastigheten, slik at de klarer å skrive.
 Legg inn ord i Pugg and Play, skru av ’øyet’ og skriv det du hører.
Du må hake av ’Bruk ord fra kildetekst’ og velg Uttal FRA-ordet.
 Denne teksten bør eleven nå ha i leselekse, for på denne måten
med gjentatt lesing av samme tekst får man best utbytte av
repetert lesing.
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LESEKURS 3
Dette kurset er basert på helhetslesing. Her kan dere ta i bruk
metodiske tiltak utviklet av Jørgen Frost. Dette er egnet for elever som
trenger en ny start i lesing. Gjennom sosial samhandling og ved å
arbeide med de to lesetradisjonene, slik at elevene arbeider både med
språkets innhold og språkets formside, kan dere ved å bruke e-Lector
systematisk sammen med dette gjøre elevene til bedre lesere.
Helhetslesingsprinsippet vil si å arbeide med sammenhengende
lesing, språklig bevissthet, rimord, forlydsananlyse og bokstavkjennskap.
Lesing av tekst med kjente begreper, lesing med støtte, ordsortering,
skriving av setninger og historier og lettlesing. (Jørgen Frost, 2004)
Denne ”rammen” for leseundervisning er delt opp i tre deler:
1. Arbeide med språkets innhold (helheten)
2. Arbeide med detaljene i språket, for å styrke avkodingsferdighet
3. De første fasene samordnes, og teksten leses flere ganger for å
oppnå automatisering.
I oppstarten:
Elevene er grundig kartlagt og de har vært gjennom øvelser i
lesekursene våre, eller de har vært i gjennom hele lesekurs 1 eller 2.
Som lærer kjenner du nå elevens lesenivå og kan starte:
Du kjenner også elevens interessenivå slik at du lar eleven lese tekster
derfra. I dette kurset er det veldig viktig at du ikke går videre før eleven
opplever mestring.
I LESEKURS 3 skal elevene skrive mye selv. Med e-Lector har dere et
godt verktøy også for skriving!
Del 1: (arbeide med helheten) Tekstforståelse
 Snakk om teksten dere har valgt, gi eleven en mulighet for
forforståelse av selve teksten.
 Lesing med støtte fra lærer:
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 Du som lærer leser høyt for eleven, les gjerne høyt flere ganger før
veksellesing (lærer og elev veksler på å lese) Dere velger ut
tekster i e-Lectors øvingsarkiv: nivå A, B eller C.
 La så eleven lese teksten sammen med e-Lectors talestøtte. Da
praktiseres korlesing. Du som lærer følger med og støtter ved
behov.
 Nå er eleven godt kjent med teksten, og du kan ta bort talesyntese.
Når eleven leser teksten godt uten støtte, støtter du bare ved
behov.

Del 2: (arbeide med delene) – Etablere gode avkodingsferdigheter
 Her skal eleven arbeide med de mindre språklige enhetene: De
øvelsene eleven har arbeidet med i de andre lesekursene kommer
til nytte nå.
 Bildekort blir viktige, og elevene skal som i ”First Steps” sortere
bilder etter aktuelle lyder. Bruk bokstavbrikker og bilder som passer
til bokstavene
 Arbeid med bilder som har felles framlyd:

 Vis bildekortene og la eleven si og skrive ordet i kildetekstvinduet.
En fin øvelse er å vise bokstavkort, eleven skriver bokstavene inn i
kildetekstvinduet og spiller Memory med ordene etterpå. Eleven
skal si bokstavlyden mens eleven jobber her.
 Felles vokallyd:
 Det er viktig å jobbe mye med de samme øvelsene, her tar man
igjen opp det å finne det som er felles for ordene: her er det at de
har samme vokallyd. Her legges det fram bilder av ordene, la
eleven skrive de inn i kildetekstvinduet. Spill så Ordkrig med
ordene etterpå.
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 Felles utlyd:
 Ordbildekort der ordene slutter på samme bokstav. Også her skal
elevene finne fram til riktig ord, la de skrive de inn og etterpå er det
lurt å spille Memory med ordene.
 Rimord:
 En morsom variant her: La elevene sitte med hver sin PC, du som
lærer har din e-Lector på storskjerm.
Du skriver et første ord inn, så skal elevene kjempe om å skrive sitt
rimord inn først. De rekker opp hånda så fort de er ferdige og du
skriver så dette inn på din skjerm. De andre elevene leser opp
sine rimord etter tur.
 Fin variasjon:
 Du viser ordbilder på storskjermen eller på Smartboard for så å la
elevene finne på rimord som de skriver inn i kildetekstvinduet.
Etterpå kan de bytte PC med hverandre og spille med de andres
rimord.
 Lek med bokstaver:
 Du har på forhånd laget og skrevet inn mange forstavelser. Du har
lagret disse som dine favoritter. Her er det viktig at dette er ord
elevene kjenner og forstår. Du bruker storskjerm. La elevene
skriver inn de forstavelsene eller de endestavelsene du har
skrevet. Nå skal de fullføre ordene dine. La elevene prøve seg før
de kan få si ordet sitt høyt. La elevene si alle ordene sine for så å
spille med de samme ordene i Ordkrig og Memory.
 Høyfrekvente ord:
 Les de høyfrekvente ordene i øvelsene våre. Begynn med nivå A,
del 1. Arbeid dere videre, litt for hver time.
 Stemte og ustemte konsonanter:
 Det er viktig å øve mye på å lære seg å skille disse fra hverandre:

k/g p/b t/d
 Bruk bilder som viser ord med disse konsonantene. La elevene si
de høyt før de kan få skrive ordene inn. De må også komme med
forslag på ord der disse er med. Her kan de bruke Memory som
hovedøvelse, eventuelt skrive inn ordene i Pugg and Play. Begge
språk blir da norsk. For at dette skal gjøres greit, skriv ordene i
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kildetekstvinduet, åpne Pugg and Play og hak av for bruk
kildetekst.
 Finne på ord:
 Du som lærer har din e-Lector på storskjerm eller Smartboard og
skriver inn første bokstav/bokstavkombinasjon.
La elevene skrive inn alle de ordene de kommer på og la de lese
høyt opp for de andre elevene.
 Analyse av ord og stavemønstre:
 Her jobber dere med bevisstgjøring for å oppnå korrekt
ordavkoding. La elevene skrive inn ord som skrives slik vi ser dem:
Tre, lite, hele, da, mor.
 Så skriver dere inn ord som skrives annerledes enn det vi sier: Ord,
det, er, kjøre, sjø
 Til slutt skal du gjøre elevene oppmerksomme på det som var
vanskelig her.
Slikt arbeid vil lette og styrke leseferdigheten, men du som lærer
må hele tiden støtte der de er usikre.
 Her kan dere også arbeide med opplegg etter Magne Nyborg og
Ragnhild Hope Nyborg: Begrepsundervisning. Det er viktig at
elevene er kjent med de grunnleggende begrepene du bruker for å
forklare. Hva er disse ordene like i?
Forstår de hva du mener med ved siden av? Kommer etter, eller
betyr det samme som?
 Til slutt kan du la elevene få presentere eller fortelle om noe de er
opptatt av. Etterpå skal de skrive en kort tekst om dette og lagre
dette i eget bibliotek.
Sliter eleven meg å lage setningene, må dere jobbe med hvordan
man skriver gode tekster: Vis at det er mulig å skrive en setning på
flere måter: Variere setningene, starte med ulike ord osv.
 Repetert lesing:
 Arbeid slik vi har beskrevet tidligere i lesekursene våre 1 og 2.
 Lær elevene hva som er gode lesestrategier, alt etter hvilken type
tekst de skal lese. (Bruk Carol Santa: Lære å lære, 1996.)
Pass på at elevene ikke leser for vanskelige tekster. De bør mestre
95 % av ordene i teksten for å få med seg innholdet.
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Del 3: (Arbeide med helhet, samordning og automatisering)
 Ta opp igjen teksten eleven arbeidet med i del 1. Der skulle eleven
fokusere på forståelse og medlesing av teksten, nå er fokuset på
selvstendig og flytende lesing.
 Det arbeidet eleven har lagt ned i del 2 skal nå gi resultater og tar
med seg strategier og ferdigheter eleven har arbeidet med her.
Leser eleven bedre nå? Siden også dette er repetert lesing, gjør
dette at ordene blir automatisert. Repetert lesing styrker
leseferdigheten og leseflyten blir bedre.

Oppsummering av lesekurs 1, 2 og 3
Vi har kombinert metoder som leseforskere har utviklet og som har
kunnet vise til god effekt. Som lærere kan dere mye om bruk av rim og
regler og vet hvor nyttig det er. Vi har vist at hvis dere bruker
e-Lector systematisk for å trene og arbeide med lesing og skriving med
elevene, lærer de også å bli gode brukere av digitale verktøy. Samtidig
kan elevene ha det moro mens de lærer!
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Pedagogiske opplegg i klasserommet, med bakgrunn i
Kunnskapsløftet og digitale lokale læreplaner. Her med
utgangspunkt i Ski kommunes IKT-plan:
Vi vil vise hvordan man kan arbeide med og bruke e-Lector i
undervisningen på flere ulike årstrinn.
”I faget norsk forstås grunnleggende ferdigheter som en muntlig
ferdighet, en skriftlig, det å kunne lese, det å kunne regne, og den siste
ferdigheten er:
Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye
tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye
muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og
redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evnen
til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte
og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.”

Undervisningsopplegg for 2. årstrinn - norsk
Etter 2. årstrinn skal elevene i skriftlige tekster;
 Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen
håndskrift og på tastatur.
 Bruke datamaskin til tekstskaping.
 Se DIN kommunes IKT-plan
 Knytt kommunens IKT-plan/mål inn i øvelser i e-Lector.
 Du som lærer kan knytte dette sammen med fagplan og årsplan i
faget norsk.
Elevene skal først gjøre seg kjent med e-Lector. Bruk mal fra lesekurs 1.
 Elevene skal bli sikre i det alfabetiske prinsipp og leke mye med
bokstavene. Skriv, øv, lytt og bruk alle spillfunksjonene som finnes.
Ordkrig og Memory er fine her. Veksle mellom sporing, håndskrift
og data. Lytt og skriv, skriv og lytt er de viktigste prinsippene.

Undervisningsopplegg for lærere 1.1

www.e-lector.no

e-Lector Norway © 2010

Side 36

 Leke med språklyder, rim og regler. Bruk de barnerimene dere har
i lærebøkene.
 Skrive ned ord for følelser - enkel tekstskaping på PC. Her er det
fint å bruke e-Lector!
 Finne tekster i øvingsarkivet - lese- lytte- forstå.
Elevene skal arbeide kreativt med tegning og skriving: Bruk elementer
fra ”First Steps-metoden”:
 repetert lesing av kjent tekst/liten bok- fra arkivet.
 skriving av setninger i e-Lector. Setningene skal skrives ut. Dere
kan klippe opp setningene ord for ord, slik at dere kan ”leke” med
ordene. Sett sammen tilslutt slik at det blir ”riktig”. Lag en fin
tegning, gjerne i Paint. På den måten bruker dere digitale verktøy
også her!
 sortering av bokstaver eller ord kan gjøres
med ordbildekort og i e-Lector.
 presentasjon av ny bok/tekst fra arkivet: Bruk
opplegg i LESEKURS 1 for repetert lesing.
 Sortering av bokstaver eller ord: lag eller bruk det som skolen har
av ordkort, rim og stavelser. Sorter i ordfamilier: ord som begynner
med samme lyd, ord som har samme lyd som midtlyd, ord som
begynner og slutter med samme bokstavsekvens. Dere må finne
”riktig” nivå for å kunne tilpasse best mulig. Her er det lurt å bruke
”stasjonsundervisning” for å kunne tilpasse for den enkelte best
mulig.

Undervisningsopplegg for 4. årstrinn - norsk
Elevene har fått en innføring i e-Lector og er godt kjent med de ulike
funksjonene og spillene i programmet. Dersom det er lesesvake elever
på trinnet, er det en god idé å ha gjennomført et av lesekursene, eller
deler av lesekursene på forhånd med disse. Da kan man sikre at også
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svake lesere har lært seg et verktøy de kan bruke i
leseprosessen/læringsprosessen.
”I faget norsk forstås grunnleggende ferdigheter som en muntlig
ferdighet, en skriftlig, det å kunne lese, det å kunne regne, og den siste
ferdigheten er:
Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye
tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye
muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og
redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evnen
til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte
og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.”
Etter 4. årstrinn skal elevene blant annet:
- Kunne skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst.
- Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning.
- Ha et godt ordforråd, tilstrekkelig til å uttrykke kunnskap, erfaring,
opplevelser, følelser og egne meninger.
- Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved
hjelp av digitale verktøy.
- Finne stoff til egne arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett.
- Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde.
- Variere setningskonstruksjon.
Vi har laget et undervisningsopplegg der vi har fått med alle disse
kompetansemålene.
 Begynn med tekstskaping.
Elevene skal mestre ulike sjangere, og det er viktig å finne fram
eksempler på de mange ulike måter man kan skrive en tekst på,
ved at dere går på skolebiblioteket/offentlig bibliotek og låner
mange ulike bøker/tekster. La elevene bla og bli kjent med disse,
les høyt og kos dere først.
 La elevene skrive en tekst i hver sjanger:
 fortelling
(med utgangspunkt i egne opplevelser, tanker og følelser)
Ha e-Lector på storskjerm. Vis elevene hvordan de kan starte.
Hjelp alle til å komme i gang, de som ikke klarer det på egenhånd
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kan få spesiell oppfølging med å bruke tankekart. Slik kan de
komme videre og få lært en god strategi for å komme i gang ved
senere skiving.
 dikt: Les og snakk om dikt, vis på storskjerm mange forskjellige
dikt, vers, rim og regler.
La elevene dikte og skrive inn i kildetekstvinduet. La de dele og
vise sine egne dikt til de andre elevene. De som ønsker det kan
lese opp høyt.
 brev: Elevene skriver brev til hverandre. Bruker skolen en
læringsplattform kan de sende brevet som en melding der.
 sakpreget tekst: Her må de først finne noe stoff de kan lese og
sette seg inn i. Snakk om ulike måter å lese en tekst på. Siden
dette er en fagtekst må de se etter nøkkelord og viktige
faktaopplysninger som forteller hva dette handler om.
Det de skal lære ved tekstskaping er også å mestre ”tekstbehandling”.
De skal kunne bruke stavekontroll og autokorrektur, ved siden av å lage
en god tekst på en ryddig måte.
 Kombiner det å skrive i e-Lector med å skrive/lagre teksten også i
Word. Lagre, åpne igjen, kopiere og lime inn. Lek dere med disse
viktige funksjonene!
 Varier skrifttyper, skriftstørrelser, fet skrift, kursiv osv.
 Lær elevene å sette inn bilder. Da må dere kopiere teksten fra
e-Lector inn i Word for å få til det. Det å kunne sette inn egne bilder
i egen tekst er en fin oppgave og det er noe de skal lære.
 Elevene skal også lære å endre størrelse og beskjære bilder.
 Lag egne mapper for de ulike sjangerne. Elevene lærer å opprette
mapper, for så å lagre i riktig mappe slik at de lett finner igjen eget
stoff.
Det er lurt å ta et eget kurs i skriving på tastatur i henhold til ”touchmetoden” før dere starter. Dere finner kurs i dette i mange ulike program,
og det finnes også nettbaserte kurs i ”touchmetoden.”
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 Videre skal elevene lære å hente stoff/tekster fra Internett. Dette er
enkelt i e-Lector: åpne web og finn ønsket tekst, kopier og lim inn.
Gjør det samme også med Word-dokumenter.

Vg1- studieforberedende program
Vg2- yrkesfaglige utdanningsprogram - norsk
”I faget norsk forstås grunnleggende ferdigheter som en muntlig
ferdighet, en skriftlig, det å kunne lese, det å kunne regne, og den siste
ferdigheten er:
Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye
tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye
muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og
redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evnen
til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte
og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.”
Selv om elevene nå har begynt i videregående skole, er e-Lector et
program som med stor fordel kan brukes også i denne aldersgruppen.
Nå har de blitt gode lesere, men dersom det kommer svake lesere i din
gruppe, kan dere ta deler av LESEKURS 1 aller først. Da sørger du for å
gi alle en god start og er sikker på at de leser godt nok til å få med seg
innholdet i tekstene.
Det som er viktig for elevene nå er å ha opparbeidet seg gode
lesestrategier. Det er mer og mer tekst de skal lese og mye er krevende
tekst. Lesing skal nå brukes som et verktøy for kunnskapstilegnelse og
forståelse. Leseren må selv bli i stand til å avgjøre hvordan de skal
angripe en tekst. Det viktigste er å finne ut når alle ordene skal leses og
når de eventuelt kan skumlese en tekst.
Gode lesere vet å variere strategibruken sin slik at den gir best
mulig utbytte av leseformålet. (Ivar Bråten, 2007)
Et av formålene med norskfaget er å stimulere til utvikling av gode
læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av
lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.

Undervisningsopplegg for lærere 1.1

www.e-lector.no

e-Lector Norway © 2010

Side 40

Det er særlig her vi ser at lærere i videregående skoler også kan ha stor
nytte av å bruke e-Lector.
Hovedområdene for 10. trinn, Vg1 og Vg2 er:





muntlige tekster
skriftlige tekster
sammensatte tekster
språk og kultur

Vi har sett på disse hovedområdene og har laget et undervisningsopplegg der vi viser hvordan man kan bruke e-Lector som et verktøy og
hjelpemiddel.

Undervisningsopplegg for Vg1 (studieforberedende)
Vg2 (yrkesfaglig utd.program) - norsk
Det er mange kompetansemål for hvert av de fire hovedområdene.
Vi har valgt ut noen fra hvert av hovedområdene der man kan bruke
e-Lector.
Muntlige tekster:
Her kommer ikke bruk av digitale verktøy direkte inn i
kompetansemålene, men det å mestre en presentasjon innebærer ofte å
lage f.eks en PowerPointpresentasjon.
Muntlige tekster her er mange. Alt fra elevenes egne muntlige
presentasjoner, forelesningene som lærerne holder, debatter på TV,
radio og Internett. Elevene skal utvikle sine evner og ferdigheter slik at
de kan forholde seg til og mestre ulike roller og sjangere.
Etter opplæringen skal elevene bruke fagkunnskap fra ulike fag til å
drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv.
Det er her det kan være svært nyttig å bruke e-Lector i undervisningen.
 Finn artikler eller tekster som kan engasjere elevene til en faglig
diskusjon. Ta gjerne en gjennomgang i klassen først og spør om
noen i klassen kan tenke seg å finne en interessant artikkel. De
kan kanskje skrive et innlegg selv?
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 Del denne teksten med de andre i klassen, send rundt minnepenn,
eller du har lagt den ut på skolens læringsplattform i faget norsk så
de kan hente den derfra.
 Alle må lese teksten godt, høre på den, lage egne notater og skrive
ned egne tanker.
 Så kan de få litt tid til å hente eget fagstoff omkring emnet, bruk
”åpne web..” Kopier inn i kildetekst, eventuelt lagre i eget bibliotek.
 Alle må nå presentere egne tanker og refleksjoner rundt temaet og
diskusjonen er i gang!
Skriftlige tekster:

Her er et av kompetansemålene at elevene skal skrive tekster i ulike
sjangere. De skal også bruke datateknologi til å arkivere og
systematisere tekster.
Norskfaget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster,
og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering.
 I e-Lector har vi lagt inn det meste av pensum i norsk for Vg1 i
øvingsarkivet vårt. Dere har en fagplan, en årsplan og har et
læreverk i faget. Dette sammen med de tekstene vi har i
øvingsarkivet gjør at dere kan arbeide dere systematisk gjennom
de ulike sjangerne elevene skal lære seg.
 Dere kan lese og gå gjennom tekstene på mange måter, alt etter
det dere mener er best. Det fine ved å bruke e-Lector er at dere
kan få med dere alle, også svake lesere. Det er i gjennomsnitt 1-2
dyslektikere i alle klasser og dere vil også ha elever med f.eks
AD/HD. Disse elevene har svært god nytte av å få sitte og lese og
lytte til en tekst. (De gode leserne bruker tekstboka, men også
disse kan gjerne lese teksten i e-Lector)
 Når dere skal få elevene til å skrive egne tekster, er det enkelt og
greit å skrive disse i e-Lector. Slik blir det lett for elevene å legge
de fram for gruppa. De lesesvake kan få teksten sin opplest ved
presentasjonen. Da må du som lærer ha rettet på forhånd, gjerne
sammen med eleven. Bruker eleven spesielle retteprogram, brukes
dette.
 Alle tekster lagres i ”eget bibliotek” og kan skrives ut og settes i
perm.
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 Ved siden av å lagre tekster i ”eget bibliotek” i mapper for alle de
ulike sjangerne, legges tekstene inn i ”mine dokumenter” og det
lages mapper også der.
Sammensatte tekster:
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne bruke digitale verktøy til
presentasjon og publisering av egne tekster. Sammensatte tekster
blander flere typer uttrykk.
I dag er elevene aktive i ulike nettsamfunn. Mange er aktive ”bloggere”
selv, eller de følger andre som er det. Dette gjør at elever i dag mestrer
den digitale verden, og de fleste er svært aktive brukere av Internett.
 Her kan også e-Lector brukes for å hente inn blogger, artikler og
tekster fra Internett, og de kan leses og høres på, for tilslutt ligge
der som eksempler. Elevene skal så selv skrive egne tekster, høre,
vise de til de andre elevene osv. Det er ikke alle som ønsker å
legge den ut for andre på Internett, så det å legge den fram for
gruppa på storskjerm via e-Lector kan være nok for mange. Det
viktigste er at de skal lære seg å komme fram med sitt budskap på
en riktig og god måte.
 En annen måte å gjøre det på er å opprette et eget ”klasserom” i
Wikispaces.com.
 Der kan elevene få et tomt rom som er bare deres, der de kan
skrive for og sammen med hverandre. Dette er offentlig og kan
leses av de klassen har gitt tilgang til.
 Andre presentasjoner her er PowerPoint, noe som er fint for å
presentere fagstoff. Skal de legge fram andre typer tekster med
bilder brukes andre verktøy: Word, billedprogram, filmredigeringsprogram, Photostory osv.
Språk og kultur:
Mål for opplæringen er blant annet å hente, vurdere og anvende fagstoff
fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid.
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 Her er det lett å bruke e-Lector som et ”fagbibliotek”. Elevene kan
arbeide i programmet, de kan hente inn tekster og lese de her for
tilslutt å vurdere og lagre egne tanker og tekster under ”rett” fag.
Skal de lage egne tekster, kan de velge om de vil skrive i Word
eller i e-Lector, avhengig av hvordan de velger/hvilke valg de har
for å presentere teksten.
 Bruker dere de tekstene vi har i øvingsarkivet, har dere muligheten
til å hente inn tekstene, lese de sammen eller hver for seg. Med
dette har dere en felles plattform i tillegg til læreboka.
Vurdering i faget, sett i forhold til digitale verktøy:
I dag har elever med behov for det rett til å bruke spesielt tilpassede
retteprogram for elever med lese- og skrivevansker. De har også rett til å
bruke e-Lector under eksamen i faget norsk.

Undervisningsopplegg for engelsk- 2. årstrinn
Fra Kunnskapsløftet: Engelsk er både et redskapsfag og et
dannelsesfag. Det engelske språket er i bruk overalt. De grunnleggende
ferdighetene er lagt inn i faget og det å kunne bruke digitale verktøy i
faget engelsk vil si dette:
”å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir muligheter for autentisk bruk
av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig
kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk
digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av
engelsk språkkompetanse….”
Etter 2.årstrinn skal elevene kunne:
- bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språkopplæring
- bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst.
 Begynn med å fortelle og vise at man kan bruke e-Lector også i
engelsktimene.
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 Finn ut sammen med elevene: Hvordan man skrur av e-taleboka,
og finner de engelske stemmene. Vis på storskjerm engelske ord:
Hjelp elevene til å skrive de riktig, la de høre på med øretelefoner.
 Bruk elevenes engelskbøker, skriv ord og setninger inn i e-Lector
og lek og skriv med enkle ord og uttrykk.
 Lek og skriv med tallene: tell, skriv inn i kildetekstvinduet: La
elevene lese opp høyt for hverandre med talestøtten. Dette er
morsomt!
 Finn morsomme tekster på Internett, kopier og la elevene få lese
høyt sammen med talestøtten. Her bruker dere storskjerm og
praktiserer korlesing.
 Skrive egne tekster: La aktuelle ord stå framme på storskjerm,
gjerne med bilder ved siden av. Les høyt sammen med den
engelske talestøtten de har valgt, la elevene sitte to og to og gå
rundt og hjelp og støtt de etter tur. Slik får alle gjort dette på en god
måte.
Etter 4. 7. og 10. årstrinn kommer det inn mange og krevende
kompetansemål i faget. Ved å bruke hver enkelt kommune eller din egen
skoles IKT-plan, er det enkelt å kombinere bruk av e-Lector for å nå
disse kompetansemålene. Det å arbeide med tekster i programmet, få de
opplest, høre, spille og leke med språket er viktig.
Skal elevene arbeide med gloser, er det
både morsomt, krevende og nyttig å
arbeide i funksjonen Pugg and Play.
Dette klarer også de minste elevene å
lære seg raskt.
De lærer seg IKT- tekniske ferdigheter,
samtidig som de lærer språk på en
morsom måte!

Undervisningsopplegg for lærere 1.1

www.e-lector.no

e-Lector Norway © 2010

Side 45

Pedagogiske metoder og metodikker i lesekursene
Metodikk:

First Steps-programmet

Grunnlegger:

Carol Santa, 1995. (USA)
Liv Engen, 1996.( Norge)

Metode:
First Steps - programmet har blitt utarbeidet også for norske småskoleelever:
Tidlig hjelp til lesesvake barn. Elevene blir plukket ut etter systematisk
kartlegging, og starter med et treningsprogram som forutsetter 30 minutters
undervisning hver dag. Hver undervisningsøkt
Inneholder de fire grunnleggende komponentene:
1. repetert lesing av kjente bøker- strukturerte lesestunder med veileder.
2. skriving av setninger - skrive fra egne opplevelser, bruke ordbokser.
Dele opp setningene i ord, sette sammen - tegne til.
3. sortering av bokstaver eller ord: ord sorteres i ”ordfamilier”. Starte der
eleven er: finne ”første lyd”. Sortere med veiledning.
4. presentasjon av ny bok- se gjennom boka, studere bilder, lese som
parlesing/ekkolesing, snakke om teksten.

Anvendes i

Lesekurs 1, 2 og 3

Metodikk:

Multisensorisk stimulering

Grunnlegger:

Bygger på Samuel Ortons teorier, USA.

Metode:
Omfatter undervisningsmetoder der flere sansekanaler blir brukt under
innlæringen. Den vanligste oppfatningen er at dette er metoder som bygger
på en interaksjon mellom auditive, visuelle, kinestetiske og taktile modaliteter.
Hensikten er å hjelpe eleven til å etablere identiteter for ordet, og er særlig fint
for bokstavinnlæringen: det å koble riktig fonem til riktig grafem. Dette er en
metode kjent for å ha god effekt både i begynneropplæring og som hjelp for
elever med lese- og skrivevansker. (Torleif Høien, 1997)

Anvendes i

Lesekurs 2 og 3
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Metodikk:

Repetert lesing

Grunnlegger:

S.J. Samuels, 1979.

Metode:
Det som man i dag kjenner som metoden repetert lesing, tar utgangspunkt i
S. Jay Samuels (1979) automatiseringsteori.
Samuels metode for repetert lesing går ut på at elevene leser en kort
meningsfull tekst eller et avsnitt gjentatte ganger inntil et fastsatt flytnivå er
nådd. Samuels hevder at en slik gjentatt lesing påvirker både nøyaktighet og
hastighet
Samuels mente at mestringsperspektivet må stå i fokus, og at desto mer
barnet leser, jo mer motiverte blir de, og jo mer praksis får de. Hans mål med
repetert lesing var:
1. øke lesehastigheten
2. overføre framgang i flyt til ukjent tekst
3. øke forståelsen ved hver gjentagelse av teksten.
I USA har en stor forskningsstudie fra 1990-2000 vist at repetert lesing er den
eneste kjente metode som konsekvent fremmer barns leseflyt. Det er en god
metode for barn både med og uten lesevansker. Internasjonal forskning har
vist at metoden virker.
I følge Meyer og Felton er repetert lesing av sammenhengende tekst den
eldste og mest siterte metoden for å fremme leseflyt. Torgesen et al. (2001)
hevder at repetert lesing er den intervensjonen som til nå har gitt best resultat
når det gjelder å oppnå leseflyt. De begrunner dette med at man gjennom en
slik repetert eksponering av ord danner nye ortografiske koder og/eller øker
effektiviteten i adgangen til allerede lagrede ortografiske koder (Meyer and
Felton, 1999)
Repetert lesing er en teknikk der elevene leser en bokstav, et segment, et
ord, en setning eller en tekst gjentatte ganger – enten leses det et bestemt
antall ganger eller så leses det inntil man har nådd et bestemt flytkriterium.
Repetert lesing kan være en god metode for å øve elevene opp til å lese
sammenhengende tekst raskt og flytende. Med repetert lesing økes
automatiseringen, og da fremmes leseforståelsen slik at
oppmerksomhetsressursene som blir frigjort kan flyttes over til leseforståelse.
(Jan Erik Klinkenberg, 2005)

Anvendes i

Lesekurs 1, 2 og 3
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Metodikk:

Vakt-metoden

Grunnlegger:

Grunnidè fra Grace Fernald, USA. (hennes
kinestetiske metode)

Metode:
Dette er en spesiell lesemetode i spesialundervisningen som
legger vekt på bruk av mange sanser under innlæringen. Her er
det også en interaksjon mellom visuell, auditiv, kinestetisk og taktil
stimulering. Det vektlegges gjenkjenning av ord, sporing av ord og
at lesevansker kan oppspores ved en analyse av leseprosessens
mange faser og samspillet mellom disse. En slik multisensorisk
stimulering styrker flere assosiasjonsbaner, og medvirker til
raskere automatisering. (Bradley 1981, Simpson 1992, i Torleif
Høien, 1997)
Anvendes i

Lesekurs 2

Metodikk:

Fonemlæring

Grunnlegger:

Vebjørn Skjelfjord, 1976

Metode:
Her legges det vekt på lingvistisk bevissthet. Han tenker at ved å
legge vekt på artikulasjon sammen med auditiv analyse, klarer
barn lettere å dele opp ord i mindre enheter. Her blir det viktig å
hjelpe barnet til å finne ut i hvilken rekkefølge lydene kommer.
Dette er sekvensanalyse, og er kjernebegrepet her. Denne
”lesemetoden” består av:
1. Fremlydsananlyse (finne første lyd i ord)
2. Sekvensanalyse (finne alle lyder i rekkefølge i ord)
3. Syntesedannelse (lage ord av en serie muntlig gitte lyder)
Anvendes i

Lesekurs 2
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Metodikk:

Helhetslesing

Grunnlegger:

Jørgen Frost, -92, 98 og 2003

Metode:
Bygger på Vygotskys tenkning om at læring og utvikling skjer
gjennom sosial samhandling. Norske leseforskere er påvirket av
dette, for eksempel Ivar Bråten: I samarbeid med en voksen eller
mer kompetente kamerater kan barnet prestere mer enn det ville
gjort på egen hånd. (Bråten 1996)
Er egentlig en ”ramme”: ikke en metode. Er en god måte å jobbe
med elever på, som har sporet av fra en god leseutvikling. Har tre
faser:
1. Arbeide med språkets innhold
2. Arbeider med detaljene i språket, for å styrke
avkodingsferdighet
3. De første fasene samordnes, og teksten leses flere ganger
for å oppnå automatisering.
Helhetslesing bygger på de to lesetradisjonene ”Whole language”
og ”Phonics”. Begge innfallsvinklene er viktige, og i helhetslesing
tar man vare på begge disse.
Anvendes i

Lesekurs 3
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Metodikk:

Begrepslæring

Grunnlegger:

Magne Nyborg, 1971

Metode:
Dette er en metode basert på grunnleggende begrepslæring,
forskning og arbeid utført av professor dr. philos. Magne Nyborg
og hans kone Ragnhild Hope Nyborg gjennom mer enn 30 år.
Nyborgs forskning har først og fremst vært konsentrert om
hvordan tilretteleggingen av læring skal hjelpe elevene å forstå og
se sammenhenger i det de lærer.
Gjennom utviklingen av tale og skriftspråket opp gjennom tidene
har ord, tall og mye annet blitt brukt som symboler ikke bare for
enkeltstående og spesielle fenomener, men også for klasser av
fenomener (for eksempel klassen av ulike trær, med navnet tre
eller trær, klassen av ulike hus mm.). Det vil si at for å forstå disse
symbolene må eleven ha lært begreper og systemer av begreper
(begrep kommer av begripe= forstå)
Begrepsundervisning ( BU):
Hva er BU? BU - refererer til systematisk begrepsundervisning av
grunnleggende begrepssystemer (GBS) og begreper som angår
farge, form, stilling, plass, retning, størrelse, antall, mønster og tid
m.fl. (opptil 18-24 begrepssystemer), i stor grad via en modell for
slik undervisning, BU - modellen = En systematisk
begrepsundervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS)
og begreper. Begrepssystem: farge, form, stilling, antall, plass osv.
Begrepene: Farge: rød, grønn, blå osv.
Anvendes i

Lesekurs 3
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Metodikk:

Å lære å lese ved å skrive

Grunnlegger:

Arne Trageton, 1999

Metode:
Pedagogikken går ut på at barna får skrive fritt på PC-ene, for å
lære alle bokstavene å kjenne i egen takt. Tekstene behøver ikke
å være forståelige for andre enn dem selv. Senere produserer
elevene egne ordbøker og skriver historier eller tekster som de
tegner bilder til, som i aviser og bøker. Håndskriftopplæring tas
ikke i bruk før i 3. trinn. Elevene arbeider to og to. De diskuterer
hva de skal uttrykke både skriftlig og muntlig. Slik er det den
produserende elev som er i sentrum, ikke den reproduserende
elev.
Trageton mener: ”at bruk av PC som skrivereiskap dekker 4 av
dei 5 basiskompetansane i alle fag i småskolen etter K06:
Å uttrykke seg munnleg, å uttrykke seg skriftleg, lese, bruk av
digitale verktøy (produsere, komponere og publisere digitale,
multimodale tekster) Skriving er lettare enn lesing for små barn.
Med PC-en har barna fått eit enklare skriveverktøy. Gjennom
prosjektet ”Tekstskaping på datamaskin” har tusener av norske 6åringer sidan 1999 skrive seg til lesing leikande lett og utvikla stor
skrivelyst og leseglede.”

Anvendes i

Lesekurs 1
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Metodikk:

Den intermodale metode

Grunnlegger:

Jarle Elvemo, 1986

Metode:
Bygger på den kinestetiske metodegruppe og de samme
prinsippene som i VAKT-metoden. Dette er metoder som har
vitenskapelige bevis for at de virker. (Hulme 1981, sier at sporing
er med på å styrke det visuelle minnet av ord. Det er samtidig
klargjørende for ordenes lydlige struktur.)
I denne metoden bruker Elvemo et samspill mellom flest mulig
modaliteter for å fremme lesing, og er særlig ment for de svake
leserne. Man kan bruke deler av hans opplegg, og det er viktig for
å gi tilpasset opplæring. Han har forsøkt å lage et opplegg som
tar vare på alle de områder der lesesvake elever vil møte på
problemer.
Hans opplegg er delt inn i fem trinn:
A. Identifikasjon av bokstaver og ord, omkoding , høre
forskjell på lyder, lydsammenbinding og gjenkalling av
bokstaver og ord.
B. Helordslesing
C. Forståelsesaspektet, frilesing og friskriving.
D. Leseforståelse og egne fortellinger som lesebok
Diverse: Prinsipper av generell karakter
Anvendes i

Lesekurs 2
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Litt om digitale verktøy for lese- og skrivetrening
som kan brukes med e-Lector
C-penn:
Dette er en håndskanner, eller en
”tekstfanger”. Den kobles rett på den
enkelte elevs PC via USB-kabel, og
er lett å bruke når dere jobber i e-Lector.
Dere skanner setning for setning inn i
kildetekstvinduet og kan få de lest opp.
Bordskanner:
Denne tar hele sider, og er bedre enn C-pennen når du skal skanne litt
mer, for eksempel en hel artikkel, novelle eller eventyr.
Ulike” touch-øvelser”:
Skriv effektivt på pc! Finn det ”kurset” som dere mener passer best for
deres elevgruppe.
Talesyntese:
Er en elektronisk stemme.
eTaleboka:
I e- Lector har dere eTaleboka, som har en meget naturtro stemme, da
dette er innleste norske ord. Den gjør enklere å lytte seg til skrivefeil som
stavekontroll og vanlig talesyntese ikke fanger opp.
Retteprogrammer:
Bruk de retteprogrammene som er spesielt tilpasset for elever med leseog eller skrivevansker eller retteprogrammet i Word. Stavekontrollen i
Word, OpenOppfice, LingDys, LingRight og TextPilot kan benyttes
direkte i e-Lector! Ved å skrive i e-Lector med retteprogram har elevene
en svært god mulighet for å bli stadig flinkere til å skrive!
Smartboard (elektronisk tavle):
e-Lector og Smartboard fungerer fint sammen. Hvor man vanligvis
bruker mus på pc, blir nå fingeren verktøyet på tavla. Smartboards er fint
å bruke ved første gangs presentasjon av programmet i klasserommet
og ved gjennomgang av øvelser for elevene. Da kan elevene jobbe i
team, sette nye rekorder og elevene bruker den taktile læringskanalen.
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Ordforklaringer
Analyse:

undersøkelse som viser at noe sammensatt
deles opp i enkeltdeler

Avkode:

gjenkjenne det skrevne eller trykte ord med
utgangspunkt i det alfabetiske system

Bokstavnavn:

bokstaven slik den uttales når vi sier alfabetet

Bokstavlyd:

identisk med bokstavlyden, en bokstav
representerer en lyd

Fonem:

den minste språklige byggestein som i seg selv
ikke betyr noe

Fonologisk:
Fonologisk strategi:

gjelder lydsiden av språket
deler av ord blir omkodet til språklyder, lydene blir så
bundet sammen til en lydmessig helhet som gir
holdepunkter for korrekt uttale av ordet.

Grafem:

Bokstavsymbol

Kinestetisk:

gjelder bevegelsessystemet (gjøre)

Korttidsminne:

også kalt verbalt arbeidsminne

Logografisk lesing:

ord leses som bilder

Morfem:

minste meningsdelen i et ord

Multisensorisk:

omfatter flere sanseområder

Ortografisk strategi:

leser avkoder ordet med en gang, fordi vi har et indre
abstrakt bilde av ordets stavemåte

Sekvensanalyse:

å rapportere lydenes rekkefølge i ord

Syntesedannelse:

lage ord av en serie muntlig gitte lyder

Taktil:

følelse- (røre)

Vakt- metoden:

en spesiell lesemetode i spesialundervisningen som
legger vekt på bruk av mange sanser under
innlæringen. (Visuell, auditiv, kinestetisk og taktil)
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Vedlegg - Hvorfor lese- og eller skrivekurs?
Litt om hva og hvorfor til elever, lærere og foresatte. Dette kan brukes som grunnlag
for informasjon til de foresatte.
Til elever og foresatte!
Det kan være mange årsaker til at elever ikke er helt fornøyd med hvordan han eller
hun mestrer lesing og eller skriving.
Hvorfor sitter noen barn og unge og leser hver eneste dag, mens andre helt oppriktig
sier at de aldri har orket å lese ferdig en eneste bok?
Hvorfor blir det slik? Og hva kan vi i skolen gjøre med det?
Det finnes dessverre elever som har slitt så lenge med dette, at de ikke orker å ”øve”
mer, verken på rettskriving eller lesing.
Dette kan vi gjøre noe med!
I barneskolen er det viktig å fange opp de litt ”lesesvake”, de som sliter med å lese
like fort som de andre. Skolen må gi disse et riktig opplegg for å henge med i
leseopplæringen. Klarer man det, kan det godt hende at de blir ”flinke lesere”. Det vil
si at de har en lesehastighet og en leseforståelse som gjør at de kan lære noe av det
de leser. Ser lærere at elevene fremdeles ikke henger med, må det settes inn tiltak
for å hjelpe disse elevene videre.
For å bli en god leser og skriver, er det viktig med FONOLOGISK BEVISSTHET.
Mange elever har ikke fått nok trening i det å skille lyder fra hverandre og klarer ikke
å dele opp ordene i fonemer (et fonem er den minste språklige byggestein som ikke
betyr noe i seg selv, men som har en betydningskillende funksjon, eks.
ubevisst/bevisst og ulykkelig/lykkelig).
Man må bruke mye rim og regler for å trene opp denne evnen. Noen elever gikk
kanskje av forskjellige årsaker ”glipp” av akkurat denne biten da dette ble
gjennomgått på skolen, og det kan være en av årsakene til at de sliter.
En elev som strever litt med lesing og skriving, må få tett oppfølging av en lærer som
kjenner godt til hva denne eleven kan og ikke kan. Læreren må gi direkte veiledning
og sette av tid til dette.
Videre må slike elever få multisensorisk stimulering, dvs. at læreren må bruke
undervisningsmetoder som tar hensyn til flere sansekanaler samtidig. Noen elever
trenger auditiv stimulering, andre visuell, mens andre igjen trenger begge, altså
audio-visuell stimulering. Videre er det viktig å ta i bruk og utnytte
multimediafunksjonene vi har og implisere lek og spill i opplæringen.
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Mange leseforskere mener at man må bygge på elevenes sterke sider og
kompensere for dette ved å bruke andre metoder. Ved å bruke flere sansekanaler
samtidig, hjelpes elevene til å lage seg nye identiteter ved ordet. De kjenner det
lettere igjen!
De elevene som strever, har kanskje aldri fått automatisert ordavkodingen sin. De
trenger hjelp til å komme ut av en eventuell ”vond sirkel”, slik at de kan komme videre
og får kjenne gleden ved å låne seg en ny bok, lese den ut og fortelle om den til
andre.
Disse elevene kan ha nytte av å bli med på et lesekurs, der man driver med repetert
lesing, veksellesing, kor- og parlesing. Klarer den enkelte skole å skape et godt
læringsmiljø for disse elevene, kan de komme langt!
I snitt vil en tekst inneholde pluss/minus 60 % høyfrekvente ord.
Bare det å få inn 200 av de mest høyfrekvente ord vil bidra til minst 50 % bedre
leseflyt. Elevene vil bli mindre slitne og vil få nytt ”læringsoverskudd” og framskritt!
Et godt læringsmiljø er kanskje det aller viktigste. Skolene må legge forholdene
godt til rette og læreren må sette seg godt inn i hva det vil si å ha lese- og eller
skrivevansker.
Dere foresatte er minst like viktige! Dere er de beste til å motivere egne barn. Med
hjelp og støtte fra dere kommer barna lengst og hvis vi i skolen setter i gang ulike
tiltak og lesekurs, bør dere foresatte også få et kurs og bli satt inn i de metoder og de
lese- og skrivetreningsprogram som skolen skal bruke. Dersom skolen tar i bruk
e-Lector kan programmet selvfølgelig installeres også hjemme, slik får dere en veldig
god mulighet til å følge opp egne barn og ungdommer.
I et godt læringsmiljø finner vi altså elever som gjerne vil bli bedre til å lese og
skrive, vi finner lærere og foresatte som både kan noe om dette og som bryr seg om
elevene, og til slutt finner vi metoder, tiltak og hjelpemidler som kan forebygge og
avhjelpe avkodingsvansker. Framtredende dysleksiforskere anbefaler spesifikke
programmer for å fremme leseforståelsen. Elevene må ta i bruk de nyeste
hjelpemidlene og de digitale verktøyene som har blitt utviklet i de siste årene.
I et lesekurs bruker lærerne mange ulike metoder.
Det er viktig å få opplæring i bruk av lydbøker. For mange vil dette være et veldig
godt hjelpemiddel for læring av fag.
Videre må det arbeides for å få til god språklig bevissthet og finne ut hvordan den
enkelte lærer best mulig. Hvilken læringsstrategi bruker eleven? Hvordan bli bedre til
å lære, huske og forstå? Læringsstiltenkning er et stikkord her!
På et lesekurs skal elevene få opplæring i å bruke skanner, C-penn og god
pedagogisk programvare som øver opp lese- og skriveferdighetene.
Lesekurs med e-Lector:
Her vil elevene få trening etter et mottoet:
LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST!
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Til deg som er elev:
Læreren din må finne ut hva akkurat du sliter med og du skal få jobbe med språklig
bevissthet. Du skal øve på det å uttale ord og jobbe med rim og rytme i språket ditt.
Du skal øve så mye at du snart automatiserer lesingen din. Da ser du lettere
sammenhengen i en tekst, du hører og forstår bedre de ordene du leser.
Siden lesing er å få informasjon, og skriving er å gi informasjon, må vi i et lesekurs
arbeide med begge deler på lesekurset.
Ordforrådet er også noe du må arbeide mye med!
For å få en god, fonologisk bevissthet må du arbeide mye med lytteøvinger, som
betyr å skille lyder fra hverandre. Da får du god morfologisk bevissthet, dvs. at du
lærer hvordan et ord bygges opp.

Litt mer om lesing.
Vi kan si at det å lese er å hente ut mening fra tekst. Denne meningen eller
forståelsen, kommer til deg dersom du har kunnskap og erfaring nok.
Lesing kan også beskrives slik;
avkoding X forståelse
Dette er to strategier som må være tilstede for at du skal være en god leser.
Du må kunne ORTOGRAFISK STRATEGI, dvs. at du som leser både forstår og
kjenner igjen ordet du leser. Dette er den direkte veien for å lese ordet.
Den andre veien er den FONOLOGISKE STRATEGIEN, dvs. at du som leser må gå
veien om det å sette sammen lydene til ord, den indirekte vei.
Vi sier at avkoding er det samme som å sette sammen ukjente lyder til ord.
En sikker leser behersker begge disse lesestrategiene!
Målet er at leseren skal kjenne igjen ordet umiddelbart og at du som leser kjenner
igjen ordets indre struktur. En god leser har automatisert avkoding, er bevisst sin
egen kunnskap og kan utnytte egen bakgrunnskunnskap og avkoder hele linjer pr.
blikk!
God leseferdighet er en forutsetning for faglig utvikling og læring.
Det er viktig at du som elev selv tar ansvar. 

Med dette er det bare å ønske lykke til!
Med vennlig hilsen e-Lector og Ellen Cecilie!
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