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Grunnleggende	litterasitet		
Å	knekke	lesekoden	med	konkreter	
	
”Et språk de forstår” er en metode utviklet for lærere uten noe felles språk med sine 
elever. Den primære målgruppa for undervisningen er nyankomne innvandrere, med 
liten eller ingen skolebakgrunn, som skal lære å lese for aller første gang.  
 
Metoden er utviklet og utprøvd ved Ålesund Voksenopplæringssenter gjennom flere tiår. 
Metoden er erfaringsbasert og har blitt til i krysningspunktet mellom teori og praksis. 
Utfordringen har hele tiden vært å undervise på et språk de forstår samtidig som det skulle 
skje innenfor skolens rammer. Hovedelementene i metoden er systematisk arbeid med 
konkreter og praktiske aktiviteter i samhandling med andre. Med konkreter menes her 
virkelige personer og ting, ikke bilder eller tegninger. 
 
Mål og innhold for undervisningen følger Alfabetiseringsmodulen i ”Læreplan i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere” VOX 2012. 
 
Her vil jeg gi en kort beskrivelse av hva vi gjør i praksis. Beskrivelsen er organisert slik: 
 

1. Et trygt sted 
2. Å knekke lesekoden med konkreter 
3. Å finne språket og lesekoden i livet 
4. Å finne mening i skrift-tegnene 
5. Ser du hva jeg sier når jeg skriver? 
6. Tall over alt 

 
I den praktiske undervisningen ser vi alle de seks delene i sammenheng. Vi arbeider med 
lesing og skriving parallelt med muntlig språkopplæring. 
 
Deltakerne skal lære 

• at bokstaver kan bli ord, at ord kan bli setninger og setninger kan formidle mening. 
• hvordan bokstaver kan bli ord, ord kan bli setninger og setninger formidle mening. 
• å bruke det norske skriftspråket til å kommunisere; til å gi og å ta imot informasjon. 
• å bruke det norske skriftspråket som støtte for hukommelsen. 
• å bruke det norske skriftspråket som middel for egen læring. 
• å forstå at tall kan representere både mengde og rekkefølge. 
• å forstå og bruke tall i enkle dagligdagse situasjoner. 

 
Konsekvensene av å stå utenfor denne kunnskapen er omfattende. 
 
En person som ikke kan lese og skrive har et dobbelt problem.  
Det første problemet er åpenbart. Personen er avskåret fra, på egenhånd, å kunne gi og ta imot 
skriftlig informasjon.  
 
Det er tungvint å alltid måtte ha noen som kan lese og skrive for seg. Personen kan ikke velge 
å holde skriftlig privat informasjon for seg selv, noe som igjen kan oppleves invaderende. Ved 
å bruke familie eller venner til å lese og skrive for seg, står han i fare for å miste kontroll over 
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informasjonen. I disse sammenhengene gjelder formelt sett ikke taushetsplikten, og den som 
trenger hjelp er avhengig av hjelperens lojalitet og vilje til å ikke videreformidle. Det er også 
dyrt å ikke kunne bruke nettbank eller orientere seg om pristilbud på varer.  
 
Når man ikke kan lese eller skrive er det vanskelig å handle varer, følge opp skriftlige avtaler, 
følge opp barn i barnehage, skole og fritid, orientere seg om og følge opp egen og familiens 
helse, det blir vanskelig å få jobb, å være selvstendig, å orientere seg og delta i samfunnet og 
å få oppfylt sine demokratiske rettigheter. 
 
Å være analfabet i et skrifspråksamfunn medfører en rekke belastninger (NOU 2011:14; 
Horsman, 2000). Det er naturlig å tenke at dette kan få negativ innvirkning på selvbildet og 
opplevelsen av egen verdi. Opplevelse av skam og nedvurdering av egenverd kan vokse fram 
i møte med enkeltmennesker i skriftspråksamfunnet. 
 
Også for barna kan det føre til belastninger at foreldrene mangler den kompetansen som 
kreves i det nye landet. I flere tilfelle har jeg sett barn ta over den voksnes rolle i familien 
både når det gjelder økonomi og informasjon. At flyktningbarn tar en voksens ansvar, er blant 
annet omtalt i ” Refugee Children: Guidelines on Protection and Care”(UNHCR 1994).  
	
Det andre problemet er kanskje mindre påaktet. Samfunnet er ikke tilrettelagt for voksne 
analfabeter. Enkeltpersoner, både i den private og offentlige sfære, mangler forståelse for hva 
det faktisk innebærer å ikke kunne kommunisere på skriftspråket. Personen som ikke kan lese 
eller skrive må enten forklare det gjentatte ganger, eller falle ut av kommunikasjonen med de 
konsekvenser det innebærer. Voksne som ikke kan bruke et enkelt skriftspråk, har ofte 
formidlet til meg at de opplever å bli sett ned på og bli lavt verdsatt. Vi som lærere løser dette 
problemet blant annet med å erstatte begrepet ”analfabet” med for eksempel ”en person som 
ikke er lesekyndig”. 
 
St. Meld 16 om voksnes læring, og St. Meld 30, Integreringsmeldinga, inneholder tiltak som 
skal bidra til å øke voksnes muligheter til å delta i opplæring og styrke sin kompetanse. 
 
  
Referanser: 
Horsman, J. (2000). Too Scared to Learn. Women, Violence, and Education. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates. 
Læreplanen 2012, Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Vox, 

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Oslo 
NOU 2011:14, Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak, Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD), Oslo. 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Children: Guidelines on Protection 

and Care, 1994, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3470.html 
(accesed 15 June 2017) 

Meld. St. 16 (2015–2016) - regjeringen.no Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats  
 for voksnes læring  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20152016/id2476199/sec1 
Meld. St. 30 (2015-2016)-regjeringen.no Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv 
	 integreringspolitikk 
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20152016/id2499847/ 
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Et	trygt	sted	
 
Amal var ny i klassen. Hun satte seg ned og dro sjalet godt over hodet. Det gikk en svak 
skjelving gjennom plagget som skjulte både hode og hender.  
 
Det har kommet flere ”Amaler” inn i klassen min opp gjennom årene. Selv om mange aldri 
har gått på skole før, har de en forestilling om hva skole er. Og de er ofte redde. Men når øyne 
møter øyne i fred og ro, er den første barrieren overvunnet. 
	
Vi søker å skape et trygt undervisningsrom, der deltakerne opplever at de har en nødvendig 
grad av kontroll, hvor det er synlige mål for undervisningen og der de blir møtt med tydelige 
forventninger og respekt. Et mål er at alle skal få minst en mestringsopplevelse hver dag. 
 
I mange land og gjennom mange tider har elever møtt lærere som har snakket et språk 
elevene ikke forstår. Det har skjedd i Norge og det skjer i verden i dag. Et eksempel på dette 
er Ahmed, som hadde 5 års skolegang fra hjemlandet. Da Ahmed skulle skrive navnet sitt, 
signerte han med en krøll. Ahmed måtte imidlertid innrømme at han verken kunne gjenkjenne 
eller skrive navnet sitt på noe språk. Det viste seg at han hadde gått 5 år på skole, men bare 
noen få dager eller timer av og til. Læreren bodde i nabohuset, og de tilhørte den samme 
språklige minoriteten. Men da hun åpnet munnen, ble Ahmed overrasket. På skolen var det 
bare majoritetsspråket som ble brukt, et språk han ikke forstod. Ahmed forsvant ut og lekte 
med de andre som heller ikke skjønte noe. Som voksen forsto Ahmed at læreren var forpliktet 
til kun å bruke majoritetsspråket på skolen. 
 
 
Kartlegging 
Riktig plassering er viktig for trivsel og læring. Deltakerne blir plassert i grupper på skolen 
etter en inntakssamtale med tolk hvor de blant annet blir spurt om skolebakgrunn. Den videre 
kartleggingen skjer ved observasjon av deltakerne i klassen. Da det noen ganger viser seg at 
det absolutt ikke er samsvar mellom kunnskap og antall års skolegang, vil den videre 
vurderingen skje i undervisningssituasjonen. Den kan foregå slik: 
 
Læreren peker på seg selv: ”Jeg heter ......” og peker deretter på en av deltakerne: ”Hva heter 
du?” Slik fortsetter vi til alle har sagt navnet sitt, og vi øver på å spørre hverandre. Læreren 
observerer hvordan de følger med og hvordan de kan gjenta enkle ord. Er hørselen i orden? 
Tidlig hørselsundersøkelse av dem som tilsynelatende ikke oppfatter enkle ord og lyder kan 
være til hjelp i tilretteleggelse av undervisningen. Enkelte deltakere vil trenge hjelpemidler 
både for hørsel og syn. Hvis dette kommer på plass på et tidlig tidspunkt i læringsforløpet, vil 
det motvirke at deltakere kaster bort tid og krefter på undervisning de ikke har nytte av. 
  
Læreren skriver navnet sitt på tavla, og utfordrer deltakerne til å komme fram og skrive egne 
navn. Noen ber om å få skrive signatur og andre vil skrive med annen skrift enn den latinske. 
Oftest vil alle etter hvert komme fram og skrive noe. I denne presentasjons- og 
skriveprosessen er det mye informasjon å hente til hjelp i kartlegging av deltakerne. Følgende 
ser vi etter: 
-Hvem er det som melder seg først for å snakke og skrive?  
-Hvem er det som vegrer seg? De som helst ikke vil får slippe.  
-Er det noen som skjelver eller svetter?  
-Hvordan skriver de?  
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Skriver de jevnt og raskt?  
Hva med startpunkt og skriveretning?  
Bruker de latinske bokstaver?  
Har de rett bruk av små og store bokstaver?  
Skriver de på linje?  
Kan de forskjell på bokstavhøyden?  

 
Når alle som vil har fått skrive, spør læreren om å få ta bilder av navnene. Det første bildet av 
skriften er verdifull å ha som sammenligning senere.  
 
De som sier at de kan lese litt, kartlegger vi med et skjema fra EMMA-permen. Det er et ark 
med enkeltbokstaver i tilfeldig rekkefølge, først små så store. Så er det ord på to bokstaver, 
tall i rekkefølge og tall i tilfeldig rekkefølge. Der er også ord som kan være vanlige å kunne 
som ordbilder, for eksempel buss, taxi og politi. Bare de som kan lese de fleste bokstavene og 
tallene får prøve å lese denne linja. 
 
Noen ganger viser det seg at deltakere helt uten skolegang kan ha lært å lese og skrive i 
hjemmet. De leser og skriver lett og jevnt og bør vurderes med tanke på et litt høyere nivå. 
 
 
Forventninger 
Vi formidler følgende til deltakerne: 
Her er gruppa for de som ikke har gått på skole i hjemlandet  
og for de som ikke kan lese og skrive på noe språk.  
Det er som om stressnivået i gruppa straks blir lavere når dette er forstått.  
 
-Vi skal høre og forstå norsk. 
-Vi skal snakke norsk og bli forstått. 
-Vi skal lese og forstå. 
-Vi skal skrive og bli forstått. 
Når vi gjennomgår punktene over mimer læreren, nummererer fra 1-4 under hverandre og 
tegner symbol for øre, munn, øye og en blyant etterhvert som punktene presenteres. Vi 
understeker at å bruke ørene er nummer en, det viktigste. 
 
Vi forventer at du: 
-er i klassen kl.8.30 hver dag. 
-gir beskjed hvis du ikke kan komme.  
-øver hjemme. 
Her tegner læreren symbol for klokkeslett, telefon og hus, etter hvert som det blir forklart. 
Dette repeterer vi på samme måte hver dag så lenge det trengs. 
 
Hver dag ser læreren den enkelte i øynene, hilser og spør hvordan de har det. 
Alle lærere som er involvert i gruppa blir enige om en daglig, fast rutine.  
Hilsen, sang, dag, dato, vær og hva vi skal gjøre den dagen følger samme mønster.  
Rutinen blir evaluert og justert i lærersamarbeid. 
 
Noen kommer forventningsfulle med åpne og glade ansikt som signaliserer: Endelig skal jeg 
lære å lese og skrive og snakke norsk! Andre igjen virker redde: Jeg forstår ingenting, jeg kan 
ingenting, kommer læreren til å kjefte og slå?  
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Bibi krøp sammen på stolen og gjemte seg bak sjalet. Stadig vekk mumlet hun det samme: 
”muskil, muskil”. ”Vanskelig, vanskelig”. Etter hvert fikk vi en forståelse av at Bibi mente 
hun var for gammel. Det var for sent å lære noe. Jeg tok henne i hånda og førte henne med 
opp til tavla. På høyre side tegnet jeg et høyt tårn med en bitteliten dame ved foten av tårnet. 
”Her er du, og helt opp dit skal du. Du skal lære å snakke norsk og lese og skrive”. Jeg pekte 
på den lille damen og på toppen av tårnet. ”Muskil, muskil”. ”Ja, det er vanskelig, men se, 
jeg skal hjelpe deg.” Jeg førte henne til andre siden av den store tavla, og tegnet et lavt 
trappetrinn som gikk helt bort til tårnet. ”Nå holder vi hverandre i hendene, og så går du opp 
her. Er det vanskelig?” ”Nei, ikke muskil.” ”Kan vi gå et trinn høyere?” Jeg tegnet et nytt 
trinn. Slik fortsatte vi å snakke mens jeg tegnet trinn helt til toppen av tårnet. Den dagen laget 
vi en avtale om bare et lite trinn om gangen, og nå ble det lenge mellom hver gang jeg hørte 
”muskil”.  
 
Bildet av tårnet har vi også hatt bruk for når noen har bedt om å bli flyttet videre til høyere 
nivå før vi vurderte at deltakeren var sterk nok for det. Mangler det noen trinn og har de for 
mange hull, er det lett å falle igjennom og umulig å komme seg opp. 
  
Omar var ung og tøff, smilende og sjarmerende. Men hvorfor skulle han gå i klasse med alle 
de gamle damene? Omar ville være sammen med de kule typene fra hjemlandet. Han ville 
heller skrive signaturen sin enn navnet. Det gikk utrolig tregt i begynnelsen. Å håndtere 
konkreter og snakke om dem gikk greit. Da vi kom til å lytte ut lyder og plassere dem i ord, 
gikk det også  fint. Omar sa han ikke behøvde å lese og skrive. Det kunne han. Til slutt måtte 
Omar innrømme at han verken kunne gjenkjenne bokstaver eller skrive på noe språk. Når det 
kom til å lese ”a   m  am  ma” , var det gjetting som gjaldt. Jeg prøvde å få ham til å selv 
gjøre en aktiv innsats, men fikk oftest svaret: ”Du lære meg lærer, no problem.”  
Jeg la meg ned på gulvet i posisjon til armhevinger. Sju par øyne fulgte oppmerksomt med. 
Omar nikket og smilte. Jeg senket meg sakte ned, og falt. ”Klarte” ikke å komme opp igjen. 
Undring, smil og forskrekkelse sto å lese i ansiktene rundt: ”Hva har lærer funnet på i dag?” 
Jeg kom meg på beina. ”Kan dere?” ”Ja, jeg!” Omar kom stolt fram, la seg ned og satte i 
gang. Vi talte i kor, og til slutt var det bare jeg som kunne følge. Omar kunne glatt ha fortsatt 
da jeg stoppet ham på femti. ”Veldig bra! Kan du lære meg, Omar?” Han så overbærende på 
meg. Med kroppsspråk, mimikk og enkelte ord formidlet Omar klart og tydelig at det gikk 
ikke. Det var bare egen trening som kunne hjelpe. MYE TRENING! 
”Ja, og hvordan skal du lære å lese og skrive?” 
Etter den dagen var det slutt på den tilbakelente holdningen. 
 
Selv om de fleste ikke har gått på skole før, har mange en tanke om hva skole er. 
Utenatlæring, kor, ekko, modell-læring, sang, rim og rytme er, for mange, kjente 
skolemetoder. Det skaper en gjenkjennelse som gir trygghet når vi tar disse metodene i bruk i 
voksenopplæringen.  
Mange kjenner seg imidlertid ukomfortable med å stille spørsmål, uttrykke personlige ønsker 
eller å si sin mening. Dette øver vi på. Rollespill er en god metode. 
  
Noen deltakere har større utfordringer enn manglende lesekyndighet. Med tomme blikk og 
redde bevegelser sitter de i klasserommet. Vi bare aner at innenfor netthinnen er det en film 
av minner som ruller og går. De følger ikke med! Det er jo ingenting som sitter! Andre ganger 
kan tilsynelatende glade og velfungerende deltakere komme på skolen, og alt er forandret. 
Kroppen er til stede, men hvordan skal vi få dem på sporet av å lære noe? Nyheter fra 
hjemlandet, bilder på mobilen; på et blunk er fokus flyttet. Ikke bare for den som er direkte 
berørt, men en prosess er satt i gang. Hele gruppa blir involvert.  
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Jeg har ofte tenkt på hvordan jeg skal orke å se deltakerne i deres smerte uten å selv bli 
nedtrykt. En dag satte jeg en veske på bordet mellom oss. Jeg nevnte kort de forskjellige 
problemene, bekymringene og fryktene som alle kjente til at vi hadde i gruppa. Det nyeste og 
mest akutte måtte få litt tid. Jeg puttet problemene symbolsk opp i veska, satte den til side, 
men så vi allikevel kunne se den. ”Der er problemene våre. Nå skal vi være sammen. Vi skal 
hjelpe hverandre til å lære norsk.” Som regel fungerer dette godt. De viser ofte styrke til å 
legge det vonde til side for en stund. Mange ganger har jeg hørt deltakerne si: ”Skole bra. 
Hjemme ikke bra. Bare tenke tenke, gråte gråte. Skole bra.” Etter den første gangen med 
veska, har jeg gått over til å tegne en sekk på den ene siden av tavla, og så tegne en sirkel i 
sekken som symbol for hvert problem. Min erfaring er at dette oftest skaper ro i gruppa. Å 
ignorere, skyve det bort, har sjelden vært vellykket. Denne delen av hverdagen har vært 
krevende. Å ane et glimt av den rå sorgen til dem du ser i øynene nesten hver dag, kan tappe 
for krefter. Det har vært en styrke å ha gode kolleger å snakke med: Hva skal jeg gjøre? Skal 
jeg ignorere det? Skal jeg fokusere på det? Hvem kan jeg melde fra til, få råd og hjelp hos? 
  

Vi erfarer at en ukentlig 
læringsplan bidrar til trygghet 
og forutsigbarhet. Planen gir 
samme informasjon til alle 
involverte parter, både på 
skolen og hjemme. Selv om 
deltakerne selv ikke enda kan 
lese, går det ikke lenge før de 
kan finne nummer på 
lesestykke og teksten til ukas 
diktat. Planen bidrar også til å 
skape forståelse av egne barns 
ukeplaner.  
Malen på læringsplanen er den 
samme hver uke. Den blir litt 
mer omfattende etter hvert. 
Eksempelet under er laget for 
det laveste nivået i en gruppe. 
Det er Ee som er i fokus denne 
uka.  
De som har kommet lenger får 
utdelt en plan med en annen 
diktat og litt andre mål. Denne 
uka har de fokus på Ff og om 
fisk og fugl. Aktiviteten 
fisketur og å lære å kle seg 
med varme nok klær er felles.  

 
 
Motivasjon som kraft i læringsprosessen 
Vi lager halvårsplaner, ukeplaner og dagsplaner, men det er ikke sjelden vi setter planene til 
side. Når læreren har kontroll på lærestoffets innhold og progresjon er det lett å være åpen for 
deltakernes behov og innspill, og bruke det inn mot planen. Vi erfarer at dette gir motivasjon 
til deltakerne, samtidig som læreren kan være trygg på at undervisningen er innenfor 
læreplanen.  
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Å	knekke	lesekoden	med	konkreter	
	
For å knekke lesekoden må det skje på et språk personen forstår. To metodevalg peker seg ut. 
Det ene er bruk av morsmålslærere og det andre er å undervise muntlig først.  
 
”Et språk de forstår” beskriver et alternativt metodevalg, å knekke lesekoden med 
konkreter. Bruk av konkreter gir en umiddelbar forståelse og gjør at prosessen med å 
knekke lesekoden kan skje parallelt med den muntlige opplæringen. Lytte og snakke, 
lese og skrive arbeider vi med hver dag, helt fra begynnelsen. 
 
På Ålesund Voksenopplæringssenter har vi hatt inntil åtte deltakere med fem forskjellige 
morsmål i samme gruppe for å knekke lesekoden. Å ansette morsmålslærere var økonomisk 
umulig. Hva skulle vi gjøre når ressursene ikke ga rom for å legge forskning til grunn for egen 
praksis? Og når en voksen som ikke kan skrive navnet sitt på noe språk, men må signere med 
fingeravtrykk, kommer på skolen for første gang i sitt liv, med stjerner i øynene og blyant i 
hånd, hva sier du da? ”Legg fra deg blyanten. Først skal du lære å forstå og snakke 
norsk, etterpå kan du lære å lese og skrive”?  
 
Vi bruker konkreter til å oppøve fonologisk bevissthet. Konkrete gjenstander og aktiviteter 
bruker vi når vi lytter ut lyder og lærer ord, men også i førlesingsfasen, i rollespill, som 
samtalestøtte, i uttaleundervisning, grammatikk- og matematikkundervisning. 
 
KJERNEPUNKTET i prosessen med å knekke lesekoden er lytting. Deltakere med nedsatt 
hørsel har derfor en ekstra utfordring. Erfaringsmessig er det to faktorer vi opplever som 
essensielle i lytteprosessen: stillhet og fravær av skrift. Når vi lytter etter om vi kan høre ”a” i 
mat, ananas, mamma, kam, hammer, te, Amina og Syria, og når vi undersøker hvor i ordet vi 
hører ”a”, først, sist eller inni, er tenkestillheten gull verd. Etter hvert som deltakerne klarer å 
høre og plassere lyden, må de lære å vente i stillhet på de andre.  
 
LÆRERENS FORBEREDELSER: 
Vi velger bokstavrekkefølge. De frekvente bokstavene arbeider vi med først, da de raskest 
kan bli til ord med mening, og knyttes til det primære ordforrådet. 
 
For hver bokstav vi arbeider med, velger vi ut og skaffer minst ti konkreter. 
Konkretene representerer hovedsakelig  
-ord hvor fokusbokstaven er lydrett. 
-korte ord. 
-både ord med lyden først, lyden sist og lyden inni ordet. 
-ord som inneholder to eller flere av de første eller nylig lærte bokstavene. 
-både ord som er hankjønn/ hunkjønn og som er intetkjønn. 
-dagligdagse ord. 
 
Oftest har vi eller andre lærere de konkretene vi trenger hjemme og kan ta det med på skolen.  
Ved behov har skolen betalt innkjøp, særlig av ferske matvarer.  
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MÅL for ukas ti konkreter: 
Deltakere kan 
-lytte til navnet på konkretet og peke på eller ta det.  
-si navnet på konkretene. 
-lytte og identifisere ukas fokuslyd i hver konkret. 
-lytte og plassere fokuslyden først, sist eller inni. 
-bruke konkretene i enkle setningsstrukturer. 
-sortere konkretene etter som de skal ha en, ei eller et foran. 
 
MÅL for ukas fokuslyd:  
Finne lyden i de ti konkretene og andre konkreter knyttet til tema. 
 
HVA GJØR VI?  
Deltakerne sitter ved pulter i hesteskoform, slik at alle kan se konkretene og hverandre. 
Et tomt bord står i midten, og vi har en tom tavle foran. 
På tavla skriver vi ukas fokusbokstav, stor og liten. 
Under bordet har vi en kasse med ukas konkreter  
og et par konkreter som ikke inneholder fokuslyden. 
 
Lære navn på konkretene 
Læreren tar opp en av konkretene. 
Deltakerne forstår hva det er og vet hva det heter på sine språk. 
Når de selv får håndtere gjenstanden,       konkret 
blir båndet til morsmålet enda sterkere.  
De sier hva det heter på sine morsmål.  
Læreren sier hva det heter på norsk.  
Her knyttes forbindelser mellom tingen  
og assosiasjonene den bærer,  
morsmålet og det norske språket.    morsmål       norsk 
 
 
 
Eksempel: Lyden og bokstaven Aa.  
         Ja/nei og setningsstrukturene  ”Hva er det?” og ”Det er en ___.” 
 
Ta opp en hammer og spør: ”Hva er det?” Gi hammeren til den som skal svare. 
Hvis personen ikke vet det, gir deltakeren hammeren videre og spør: ”Hva er det?” 
Deltakerne sier hva det heter på sine språk, og læreren sier: ”Hammer,- en hammer,- det er en 
hammer.” Vi øver ved å gjenta i kor og deretter enkeltvis mens de holder hammeren. 
 
Lytte ut fokuslyden 
Læreren holder hammeren i en hånd og den andre hånden bak øret: ”a - hammer – Hører du a 
i hammer?” Her må læreren selv gi eksempel og svare ja eller nei til noen har forstått 
systemet. Når flere i gruppa kan klare å høre om fokuslyden er i et ord og kan svare ja eller 
nei, går vi videre og leter etter fokuslyden i andre ord. Mange har lyden og bokstaven A/a i 
eget navn, hjemland eller verdensdel. Vi finner også a i familie, mamma, pappa, barn, mann 
og dame. Navn, hjemland og familie er tema det passer godt å starte med. Har deltakerne lært 
ord for tall eller ukedager, bruker vi også dem til å lytte etter a. ”Jakt” på fokuslyden egner 
seg godt til å repetere tema. 
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Plassere fokuslyden 
Tegn tre ruter ved siden av hverandre under stor og liten Aa. 
Læreren holder opp hammeren og peker på rutene og sier: 
”Hammer. Hvor hører du a? Først? Sist? Inni?” 
Lærer stryker nedover egen arm og sier:  
”Arm. Hvor hører du a? Først? Sist? Inni?” 
         
Sett kryss etter hvert som dere finner hvor lyden er 
plassert. Gi tid til å tenke. Tenkestillheten er gull verdt! 
Noen tar dette raskt, andre bruker lang tid.  
Spør hver enkelt. Alle må med!  
Ros den som kan, men venter på de andre og avstår fra å svare. 
 
Spenningen stiger, dirrende stillhet, svetten piplende ut på pannen: ”Får jeg det til denne 
gangen?” Det er som om vi alle kan kjenne konsentrasjonen og for noen den mentale 
kraftanstrengelsen som kreves. Kanskje først dager eller uker senere mens vi lytter ut lyder, 
bryter det lettede smilet ut i ansiktet til den som endelig klarte det: ”Åh, var det så lett?” 
 
I prosessen med å lytte ut og plassere fokuslyden,  
er det viktig å ikke skriv ordet på tavla.  
Deltakerne skal lytte ut lyden, ikke identifisere den i skrift. 
Dette er avgjørende for å knekke lesekoden. 
Skrift er heller ikke noen støtte før du kan forstå skriften. 
 
Bruke navn på konkreter i enkle setningsstrukturer 
Når en struktur er innarbeidet, introduserer vi en ny. Alle får bytte på å spørre og svare.  
Vi bruker en eller flere uker på å innarbeide hver setningsstruktur.  
På et bord, synlig for alle, ligger ukas og andre innlærte konkreter som inneholder fokuslyden.   
Konkretene håndterer vi mens vi snakker. Deretter lytter vi ut lyden og plasserer den. 
Her er eksempel på 6 nivåer i strukturene.  
 
1 Hva er det? Det er en kam.  
2 Kan jeg få en kam? Ja, vær så god. Tusen takk. 
3 Hva har du? Jeg har en kam.  
4 Hva har du? Jeg har en kam og et kamera.  
5 Hva har du? Jeg har en kam, et kamera og en hatt.  
6 Kan jeg få låne en kam? Ja, vær så god. Tusen takk. 

Eksempel på neste nivå:  
Deltakerne har gjennomgått og øvd på konkretene som inneholder ”t”.  
Skriv ”Tt” på tavla, og la det stå alene. 
Ta opp en ting og spør: ”Hva er det?”  
Hvis den du spør ikke husker ordet, skal de si: ”Jeg vet ikke. Hva er det?” 
Lærer: ”Det er en hatt.” 
Deltaker: ”Å ja, en hatt! Kan jeg få en hatt?” 
L: ”Ja, Vær så god.” 
D: ”Tusen takk.” 
L spør den som har hatten: ”En hatt, hører du t i hatt?” 
D: ”ja/nei.” Gi tid til å tenke. 
Ved feil eller usikkerhet, hør hva de andre mener. 
Ting som ikke inneholder t legges til side. 

         Aa 
   

  x 
     x 
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Tegn tre firkanter ved siden av hverandre  
og skriv fokusbokstaven over, stor og liten. 
Når konkretene med t er fordelt på alle deltakerne, 
skal de lytte ut fokuslyden i sine konkreter,  
og tegne kryss under firkantene  
som representerer først, inni eller sist.  
Her er ”t” i vest, pute, katt, båt, salt, te,  
belte, hatt, tak, tre, mat, tomat, salat og meter, 
lyttet ut og plassert. 
 
Det blir ofte diskusjon om ”te, pute og belte”.  
Er lyden først, inni eller sist?  
NB: Vi bruker lyden til bokstaven, ikke bokstavnavnet. 
T uttales ikke ”te”, men ”t”. 
 
 
 
 
Deltakerne har lært navn på ukas konkreter.  
Konkretene er fordelt på alle. 
Et bord deles i tre.   
Læreren spør en og en deltaker:  
”Hva har du?” 
”Er m først, inni eller sist?” 
Gi tid til å tenke! 
Deltakeren svarer og legger tingen på bordet.  
”Dame” og ”mann” er også rett plassert!  
 
Å lære ord, lytte ut og plassere lyden,  
håndtere konkretene  
og bruke dem i enkle strukturer,  
arbeider vi med et par timer tre ganger i uka. 
 
 
 

 
 
Det kommer ofte helt nye 
deltakere inn i en allerede 
etablert gruppe. 
  
Da må vi starte på nytt med de 
første ti konkretene for noen,  
og repetere mens vi legger til 
flere nye konkreter for å utvide 
ordforrådet for andre.  
 
 

	 					Tt	
	 	 	
	 	 						X	
	 						X	
	 	 						X	
	 	 						X	
	 	 						X	
			X	
	 					X	
	 	 						X	
			X	
			X	
	 	 						X	
			X	 	 						X	
				 	 						X	
	 					X	
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Grammatikk er status!  
En eller et?  
Deltakerne får sortere i fellesskap 
og senere hver for seg. 
 
Her er grammatikkundervisning  
for en blandet gruppe av 
nybegynnere  
og noen som har vært med en 
stund. 
Fra aller første ordinnlæring 
bruker vi artikkel sammen med 
substantivene. Det gjør det også 
enklere når vi begynner å bruke 
adjektiv i struktur og 
kommunikasjon.  
 
 
 
Hvordan sier du det på morsmålet? Hva heter det på norsk? 
 
 

 
 en genser         en genser blå           en blå genser 

 
 

Vi bruker klær eller gjenstander i forskjellige farger og har fargestifter, farget kartong eller 
annet materiale som symbol for de samme fargene. Artikkelen hører alltid med. 
 
 
 
 
 

 
Når vi arbeider med preposisjoner lager vi en bildeserie 
av hverandre mens vi sitter, står og går forskjellige 
steder. Ofte har vi med en gjenstand som vi tar bilde av 
i forhold til oss selv.  
 
Hun legger duken på bordet. 
Han holder hatten foran ansiktet. 
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Verb lærer vi i kontekst. Mange norske verb inneholder bokstaven Ii, og da passer det å 
fokusere på verb når Ii står i sentrum for undervisningen.  
 
 

 
 
Deltakere med forskjellig 
språkbakgrunn har forskjellige 
utfordringer når det gjelder å 
oppfatte lyder og produsere 
dem. Det snakker vi åpent om i 
gruppa. Vi er forskjellige, og 
det er fint! Når en fra Thailand 
kan uttale r i slutten av et ord, 
eller en fra Somalia kan holde 
et ark foran munnen og si papir 
så arket blafrer, får de 
anerkjennelse fra alle.  
 
 

 
 
Er det p eller b? Deltakerne får sortere enkeltvis eller i gruppe, så kontrollerer vi det i plenum. 
Akkurat her er det en som studerer på om det heter sbeil eller speil. To andre diskuterer om 
det er en båt eller en påt. Læreren holder seg i bakgrunnen. 
 
Det å bruke undervisningstid på å lytte ut lyder gjør også at deltakerne tilegner seg en strategi 
som kommer godt med når de senere skal skrive. Vi ser hvordan de konsentrerer seg og 
lyderer for seg selv når de skriver. Den samme strategien ser vi at de bruker for å kontrollere 
eget arbeid. Når de blir flyttet opp et nivå til en annen gruppe, viser det seg at de som har fått 
opplæring i å lytte har et fortrinn når det gjelder å skrive lydrette ord. 
 
 

Lytting og tid til å tenke 
mener vi er sentrale elementer 

i prosessen med å knekke lesekoden. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Et	språk	de	forstår	 Å	knekke	lesekoden	med	konkreter	 Marit	Urdal	Larsgård	

	 13	

Å	finne	språket	og	lesekoden	i	livet	
	
Konkreter og aktiviteter er deler av en gjenkjennelig og forståelig helhet. Selve livet er 
helheten. Livet med fortid, nåtid og framtid. Av og til kan aktivitetene støtte og bidra til å 
utvikle drømmer om det nye livet. De kan gi assosiasjoner og være grunnlag for refleksjon. 
De fleste av våre nyankomne deltakere reagerer med undring på spørsmål om mål for 
framtiden og egne fritidsaktiviteter. De kjenner ofte ikke mulighetene i det nye og fremmede 
landet. Mange er også ukjente med begrepene hobby og fritid. 
 
Noen ganger gir aktivitetene assosiasjoner til livet som var. Selv med svært begrenset språk, 
blir det mulig å formidle noe om seg selv i tilknytning til gjenstander og aktiviteter. Med en 
hammer eller håndsag i hånden, har mang en deltaker uttrykt iver, stolthet og glede. 
Vi arbeidet med å lytte ut ”m”, og Tha La fikk en hammer. Mens Tha La bevegde hammeren 
taktfast opp og ned fór det et lite smil over ansiktet hans. Ved hjelp av peking og kroppsspråk 
fikk Tha La formidlet at han hadde eid ikke bare en, men to hammere i hjemlandet. Der hadde 
han ikke bygd hus, men møbler! Gleden og stoltheten som viste seg i brøkdelen av et sekund, 
ga oss en nøkkel til kommunikasjon og formidling. Hver gang vi brukte hammeren visste de 
andre at den skulle Ta La ha. Alle så den gode virkningen hammeren hadde på Tha La. 
I ettertid vet vi at Tha La, til tross for omfattende vansker, lærte mer enn vi kunne ha 
forventet. 
 
Det primære målet med aktivitetene er å knekke lesekoden.  
Hver uke har vi en aktivitet knyttet til mål i læreplanen. Ofte knytter vi aktiviteten til ukas 
bokstav, og andre ganger til årstiden, høytider, deltakernes ønsker og behov eller noe som 
skjer i lokalmiljøet. 
 
Noen ganger er aktiviteten enkel, og varer bare et par timer. Andre ganger er den så 
omfattende at vi må bruke noe tid hver dag i et par uker. Alle aktiviteter dokumenteres med 
foto, og til enkelte aktiviteter lager vi en plakat, en collage, en sang, en rapp eller en 
billedserie med tekst og gjerne lyd. 
 
Som før nevnt begynner vi med ”a”, blant annet fordi vi kan knytte ”a” til mange av 
deltakernes navn, land og verdensdeler. En aktivitet er å besøke en annen gruppe på skolen 
for å bli kjent med hverandre. Forarbeidet blir da å øve på å presentere seg.  
For å øve på modelltekster bruker vi ofte lappemetoden. Vi trenger blanke A4 ark delt i 8, og 
stein, kork eller perler.  
 

        Den muntlige teksten kan være: Jeg heter Anne. 
           Jeg bor i Ålesund 
           men jeg kommer fra Oslo.   

1.         2.
              3. 
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1.Hver lapp representerer et ord. Læreren peker på en og en blank lapp etter hvert som teksten 
sies fram. Teksten gjentas i ekkolesing, korlesing og enkeltvis.   
2.Ord som er lett å glemme erstattes med lapper i en annen farge. Det støtter konsentrasjonen 
og bidrar til å få teksten rett.  
3.Vi sier fram teksten mens vi klapper stavelser og legger en perle for hver stavelse. 
4.Nå tar vi sammen alle lappene og deler ut 15 hvite lapper til hver. Deltakerne skal legge 
lappene, tilsvarende bilde 1, som presentasjon av seg selv. Alle får presentere seg selv etter 
modellen, og gi hverandre tilbakemelding. Særlig hører vi etter om de husker ordene for de 
rosa lappene.  
5.Læreren legger på nytt lapper og perler som bilde 3.  
6.Nå får alle perler, lytter etter antall stavelser og legger perler på egne presentasjoner.  
7.Vi leser de enkelte tekstene sammen, markerer stavelser og undersøker hva som er rett og 
hvorfor antall perler kan være ulikt i de forskjellige presentasjonene. 
 
En annen dag kan vi lytte etter lyder i teksten. 
Her er modellteksten utvidet:  Jeg heter Amina. 
     Jeg bor i Ålesund 
     men jeg kommer fra Mogadishu. 
     Mogadishu er en by i Somalia. 

 
Oppgave: 1.Legg lapper etter modellteksten og legg en perle for hver ”a” du hører. 
      2.Presenter deg selv etter modellen. Legg en perle for hver av dine ”a”. 
 
Vi presenterer oss for hverandre mens vi peker på lappene og perlene, og gir hverandre 
tilbakemelding på om vi husker alle ordene og om vi finner a-lydene. 
 
Nyankomne deltakere har ofte og med gyldig grunn, uregelmessig deltakelse den første tiden. 
Alle må lære å presentere seg, men de som kommer jevnlig må også få lære noe nytt hver dag. 
En annen enkel aktivitet for nybegynnere med fokus på ”Aa” er å vaske hender og lage 
fruktsalat. Læreren skriver ikke teksten på tavla men for seg selv, så teksten kan gjentas på 
samme måte flere ganger. Deltakerne utfører aktivitetene etter tur  
og håndterer konkretene mens de gjentar etter læreren.  
Teksten kan være slik: 
”Vann. Ahmed vasker hender. (Gjenta med alles navn etter hvert 
som de vasker seg.) Alle vasker hender. 
Hanan tar en appelsin. Mohamed tar en ananas. Miriam skjærer en 
banan. Ahmed tar et eple. Vi lager fruktsalat. Alle spiser.”  
 
Vi bruker også en frukt uten Aa, her et eple. Vi lytter etter 
fokuslyden i deltakernes navn, i frukten og det vi gjør,  
og finner om lyden er først, i midten eller sist. 
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Det hører med til livet på skolen at det stadig kommer nye deltakere inn i gruppa. En av 
utfordringene er da at de som har vært med en stund ikke skal oppleve at de stadig må gjøre 
og lære det samme om igjen. Det passet bra da vi måtte repetere bokstavene a og m at vi fikk 
male noen av vinduskarmene på skolen utvendig. Jeg fikk høre at i hjemlandet ”dame male 
inne, mann ute”. Det var allikevel noen glade og motiverte damer som gikk i gang.  De hadde 
på seg gamle klær, brukte gardintrapp, vasket og skrapte, maskerte og malte.  
Vi håndterer konkreter mens vi sier hva vi har og hva vi gjør. Fotograferingen bytter vi på. 
Noen vil bare være med på bilde uten å vise ansikt, og bildene skal ikke deles uten tillatelse. 
Produktet blir ofte til en bok på ipad i Book Creator, med tekst, lyd og bilder.  
Alle er sammen om å lytte etter lyder og lære ord på konkretene og aktivitetene. Noen kan 
foreslå innhold til en tekst som læreren skriver og deretter leser høyt. Deltakerne øver på hver 
sin setning og lyden tas opp og lagres i boka. Aktiviteten er felles, men undervisningen 
nivåtilpasset. Bøkene egner seg godt til repetisjon og samtaler, men når deltakerne slutter, 
slettes bøkene. 
 
Selv om hovedmålet med aktivitetene er at deltakerne skal knekke lesekoden, kan aktivitetene 
også gi kunnskap om det norske samfunnet og likestilling; blant annet mellom kvinne og 
mann. Det var både menn og kvinner i gruppa da vi brukte sag, drill og annet verktøy for å 
lage fuglekasser og henge dem opp. Noen ganger har vi fått hjelp av en mann på frivillig 
basis. Han har hatt brødbakedag for mennene i klassen, vært med på kaia for å kjøpe fisk, 
sløye den og lage til fiskemåltid. Men når det har banket forsiktig på i timen, og mannen min 
har kommet inn med matpakken jeg hadde glemt, kommer det unisont: «Veldig bra mann!» 
Selv om vi ikke har språk til å snakke om disse hendelsene, har jeg flere år senere hørt om 
betydningen av dem.  
 

 
Aktivitetene vi har hatt er ofte nært knyttet til behov 
og utfordringer i det nye hverdagslivet i Norge. Å 
handle sunn og rimelig mat og å kjøpe nødvendig 
klær og utstyr til seg og familien, er for mange en av 
de første store utfordringene. Vi avtaler med 
butikker på forhånd når vi vil komme med en gruppe 
og ha undervisning i butikken.  
 
 
 

 
Her har vi skåret brød og smurt det med smør og honning, 
kokt vann, laget te og dekket på.  
Fokuslyden er ”i” og modellteksten blir: 
Jeg spiser 
en skive med honning 
og drikker te. 
 
Vi lærer teksten,  
bruker lappemetoden og legger perler der vi hører ”i”,  
klapper stavelser og bytter ut ”skive med honning og te” 
med annen mat og drikke. 
 
Denne teksten egner seg også godt til rytmeundervisning. 
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Å lage FEST er et omfattende prosjekt som kan gi mye autentisk materiale til 
språkundervisningen. Mange små aktiviteter munner ut i selve festen. Ikke bare festen, men 
også planlegging, forberedelser, rydding og vask etter festen dokumenteres i bilder og tekst.  
Å lytte etter lyder og å øve på modelltekster knyttet til aktivitetene hører naturlig med.   
 
Planlegge:  
Hvilken anledning er det? 
Hvem skal vi be? Når skal det skje?  
Hva skal vi spise? Hva trenger vi? Hvordan lager vi det?  
Hva vil det koste?  
Vi går til butikken og finner priser. Vi spør skolen om nødvendige midler. 
Hva skal vi pynte med? 
Skal vi gjøre noe mer enn å spise sammen? Skal vi underholde med noe? 
 
Forberede: 
Lage invitasjoner /Øve på muntlige invitasjoner 
Øve på å ønske velkommen 
Øve på «norsk» bordskikk 
Øve på å servere  
Øve på underholdning 
Øve på å forstå enkel oppskrift 
Handle og lage mat 
Finne materialer til pynt ute 
Lage pynt, pynte og blåse ballonger 
 
 
Andre omfattende prosjekt vi har gjennomført er blant annet at vi har dyrket urter, grønnsaker 
og blomster, snekret og hengt opp fuglekasser, vi har sydd forklær og laget pepperkakehus, vi 
har stekt og solgt vafler på skolen til inntekt for ekskursjon. 
 

 
 
 
Mens vi har arbeidet har vi lyttet ut lyder, lært modelltekster og snakket sammen.  
 
 
Gjennom å delta i konkret og praktisk undervisning, blir de kjent med litt av dagliglivet i 
Norge og også egne muligheter.  
 

Festdagen: 
Dekke bord 
Lage mat og drikke 
Ønske velkommen 
Servere 
Underholde 
Takke for besøket 
Rydde	og	vaske	
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Her er flere aktiviteter som vi har knyttet til prosessen med å knekke lesekoden: 
 
Bolig og husarbeid Mat og helse Klær og vær 
Vaske opp  
Bruke oppvaskmaskin 
Avrime og vaske kjøleskap 
Vaske komfyr og stekeovn 
 
Rydde og tørke støv 
 
Lese og forstå symbol for 
vaskeanvisning på klær. 
Vaske, henge opp, brette 
og stryke klær.  
 
Vaske vindu.  
Øve på å snu vindu. 
 
Måke snø.  
Spyle og koste fortau. 
 

Orientere seg, finne og handle 
matvarer i butikken. 
 
Forstå grovhetsmerking av brød.  
Finne sunne alternativ i butikken.  
Forstå nøkkelhull-merket. 
Finne og forstå holdbarhetsdato på 
matvarer. 
 
Bruke mål og vekt i enkel 
matlaging. 
 
Lage norsk mat og mat fra 
hjemlandet. 
 
Besøke apotek. Se hva som trengs 
til enkel førstehjelp.  
 

Se og lære om 
bekledning som passer 
for barn og voksne for 
forskjellige årstider. 
 
Kle seg etter været og gå 
tur i regn og vind.  
 
Gå tur på is og snø. Øve 
på å bruke brodder. 
 
Se og lære om ulltøy; 
egenskaper og 
vedlikehold 
 
Besøke kles- og 
skobutikk 

 
 
Skolen Nærmiljø aktiviteter 
Omvisning på skolen 
og hilse på personalet.  
 
Øve på å ringe til 
skolen og gi beskjed 
om at du er syk.  
 
Avtal med skolens 
kontorpersonell først. 
 
Bruk av skolens 
toalett.  
 
 

Gå tur i parker og besøke offentlige 
institusjoner, særlig bibliotek.  
 
Orientere seg om lokal transport og 
finne holdeplasser.  
 
Finne forskjellige butikker og 
gjenbruksbutikker.  
Bruke offentlig toalett. 
Delta på festivaler, besøke museer, 
gallerier og akvarium.  
 
Kjøpe fisk på kaia. 

Finne årstidstegn i naturen.  
Ake. 
Gå på ski. 
Sykle. 
Fiske. 
Grille. 
Plukke bær. 
Koke saft og syltetøy. 
 
Tegne paradis fra Norge 
og hjemlandet.  
 
Blande farger. Male bilder. 

 
Aktivitetene bruker vi med språkopplæring som mål. 
Vi bruker god tid på aktivitetene, også med forberedelser og etterarbeid. 
Vi legger til rette for at alle får bruke språket. 
Aktivitetene er lette å forstå, de er konkrete og direkte,  
uten omvei om tegning, foto eller skrift. 
Gjennom aktivitetene lærer vi med flere sanser. 
Vi velger aktiviteter som har relevans for livet.  
Vi erfarer at undervisning gjennom aktiviteter gir motivasjon og læringsglede. 
Aktivitetene forutsetter samarbeid.  
Vi erfarer at aktiviteter og samarbeid skaper fellesskap og gir en gjensidig forståelse.  
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Å	finne	mening	i	skrift-tegnene	
Tenk deg at du var på skole i et land i Midtøsten for å lære arabisk. Læreren snakket og fylte 
tavla med tegn, men du forsto ingenting og fant heller ikke igjen det ene tegnet du hadde klart 
å lære deg. Fungerte skriften som støtte? 
 
Etter å ha lært ord på konkreter som inneholder a, håndtert konkretene, brukt ordene i enkle 
setningsstrukturer, lyttet etter lyden av a og plassert den, blir deltakerne presentert for første 
lesetekst: A a. Når de har lært å lytte ut og kjenne igjen A a, er det bare A a de kan lese. Vi 
presenterer stor og liten bokstav samtidig.  
 
For at deltakerne skal slippe å forholde seg til flere typer a, har vi valgt å bruke fonten Comic 
Sans MS i fasen før de har knekt lesekoden. For bokstaven t har vi brukt fonten Monaco: t. 
 
Vår andre bokstav er M m. Alle har eller har hatt en mamma, noen er selv mamma, og nå kan 
de lese ”mamma”. Deretter introduserer vi ”har” som ordbilde og lyden Tt. Nå kan de lese 
og forstå setningen ”Mamma har mat.” 
 
Lesetekstene våre består kun av innlærte bokstaver, og noen ganske få frekvente ordbilder. 
Vi bruker ord og tekst med mening, og også nonsensord for å øve på å trekke sammen lyder. 
For å sikre at alle bokstavene vi har gjennomgått er aktive i hukommelsen leser vi 
enkeltbokstavene ofte, både de små og de store. 
 
I forkant av lesetekstene arbeider vi grundig med å lære navn på konkreter og å lytte ut lyder. 
Målet er at lesetekstene skal gi deltakeren mulighet til opplevelse av kontroll og mestring. 
Skrift som består av flere bokstaver enn de har lært, fungerer ikke som støtte i innlæringen. 
 
Når vi gjennomgår en tekst bruker vi alltid bokstavLYDEN, ikke bokstavNAVNET. 
Nonsensord forklarer vi ikke. Her leser vi fonologisk og det er syntesen som er viktig. 
 
Førlesefasen. 
Tekster med mening presenterer vi ved hjelp av konkreter og rollespill. Vi bruker ord og 
setninger fra teksten mens vi viser hva som skjer. Det at vi ikke bruker ferdig illustrerte 
tekster, er et bevisst valg, og i tråd med den konkrete undervisningsmetoden. ”Mentale bilder” 
til tekstene lager vi sammen i klassen. Vi legger til rette for felles konkrete opplevelser og 
bruker oss selv, konkreter og aktiviteter både ute og inne. Noen ganger illustrerer deltakerne 
selv teksten med foto av det vi gjør i førlesefasen. Enkelte tekster egner seg som 
modelltekster, og vi lærer tekstene med lappemetoden. Se kapittelet foran.  
Hvis et nytt ord med ukjente bokstaver fins i teksten, presenteres det i skrift på tavla og læres 
som ordbilde. 
 
Leseprosessen. 
1)Vi starter med at bare læreren (L) ser teksten. 
L leser, deltakerne (D) lytter. 
L leser et og et ord, D gjentar i kor. (ekkolesing) 
L lytter etter deltakernes uttale og fokuserer på ord som enkelte sa feil ved å gjenta korrekt 
uten å utpeke noen. L leser igjen, og D gjentar. Hvis L hører at feil blir gjentatt, får den 
enkelte hjelp og veiledning.  
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2)Alle finner fram teksten. D ser på teksten og lytter mens L leser. Nå skal D prøve å følge 
teksten med pekefinger etterhvert som L leser. Læreren må her lese sakte og samtidig holde 
øye med alle pekefingrene! 
3)Ekkolesing. Læreren leser en linje om gangen, deltakerne gjentar i kor. Vi gjør dette 3-4 
ganger. 
4)Korlesing. Lærer og deltakere leser sammen, mens deltakerne følger med en finger under 
teksten. Gjenta, om mulig til alle får det til. 
5)Læreren utfordrer deltakerne til å lese høyt enkeltvis. 
 

 
 
Lesetekstene våre består både av 
tekst og sang, og de er lest og 
sunget inn på lydbøker. 
Lydbøkene har vi på i-pad.  
Slik kan deltakerne øve 
individuelt mens læreren hører 
den enkelte i lesing.  
 
 
 

 
 
I klasserommet har vi en hylle til utstilling av ukas 
konkreter som inneholder fokuslyden. Der har vi 
de ti nye konkretene sammen med noen få som er 
kjent fra før. Vi fester lapper med navn på tingene 
til veggen over. Deltakere har hver sin dag med å 
rydde på plass tingene etter de har vært i bruk. Om 
de ikke kan alle bokstavene, husker de kanskje om 
ordet var langt eller kort, om det begynte eller 
sluttet med fokusbokstaven, eller kanskje hvor 
tingen hadde vært plassert. Vi bytter plass på 
lappene for å gjøre det mer utfordrende. 
 
 

 
 
 
 
 
Etter å ha lyttet ut og plassert 
lyden har to deltakere her 
samarbeidet om å legge lapper 
med navn på konkretene. 
Deretter kom de andre fram og så 
om de var enige i plasseringen. 
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   På tur med ordkort for å lese og finne riktig plassering 
 

 
 
”Hva heter det på ditt språk?” Med 
blyant skrev jeg det slik jeg hørte det. 
Det skulle være enkelt å korrigere 
hvis det ble feil. Kanel var darchin 
eller karfe, ingefær var zensabil eller 
sensafil. For en av deltakerne var det 
bare svart pepper som var kjent. De 
ble overrasket da de oppdaget at de 
kunne lese sitt eget språk med 
”norske” bokstaver! 
  
 

 
Fem av seks i gruppa hadde knekt lesekoden, og med den nydeligste skrift kunne de skrive 
lydrette ord helt korrekt. Med god grunn var de stolte av seg selv. Lesehastigheten og flyten 
derimot, var ikke mye å skryte av, men de syntes å være svært tilfredse.  
Det var tid for ”vannstuntet”. Her skulle det flyte! 
Med en stor, full mugge i hånd (og en bøtte og en gulvklut i bakhånd), foran hele klassen, 
begynte jeg å lese som dem: Hakkete, stakkato, mens jeg slapp vann ned på gulvet: plopp -
plopp - plopp. ”Er det bra?” ”Nei, lærer!” Om det var vannet på gulvet eller lesingen de sa 
nei til, vet jeg ikke. ”Nei, det er ikke bra, vi må lese flytende, sånn:” Jeg lot vannet renne 
uavbrutt i en tynn stråle mens jeg leste.  
 
”I morgen skal dere lese sånn for meg, FLYTENDE!” Og, ja, det skjedde faktisk. 
Vannmuggen ble stående i klasserommet en stund framover. Det var bare å løfte den fram før 
de husket: Lese flytende. 
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Hvor lang tid tar det å knekke lesekoden?  
De fleste av våre deltakere knekker lesekoden etter at vi har arbeidet med omtrent ti frekvente 
bokstaver. De forstår da at bokstavene symboliserer lyder og at de kan settes sammen for å gi 
mening. Noen lærer seg resten av bokstavene på egen hånd, øver iherdig, og sakte men sikkert 
leser og forstår de enkle tekster. Etter at de har knekt lesekoden, trenger mange likevel en 
grundig gjennomgang av alle bokstavene, og enkelte behøver repetisjon. Når lesekoden er 
knekt og bokstavene lært, begynner det store arbeidet med å automatisere lesingen og øke 
lesehastigheten. Først da blir det mulig å kunne oppfatte og ta imot skriftlig informasjon og å 
kunne bruke skrift som middel til å lære. Felles for alle nye lesere er behovet for 
mengdetrening; å lese mye og ofte. 
 
 
Å knekke lesekoden er første skritt på veien til å bli en skriftspråkbruker. Min erfaring er at 
det er vanskelig å lykkes hvis man hopper over denne første fasen. 
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Før hørte jeg ordene . 	Nå	kan	jeg	også	se	dem. 

Ser	du	hva	jeg	sier	når	jeg	skriver?	

 
 
Habo hadde med seg en venn som kunne tolke det hun ønsket å si første skoledag. ”Jeg 
trenger å lære å snakke og lese norsk. Men jeg kan skrive, se her!” Hun viste meg en A4-bok 
full av skrift. Habo hadde gått tre måneder på skole et annet sted. Der hadde hun sittet i en 
stor klasse med deltakere fra mange land på alle nivå. Habo hadde brukt tiden flittig på 
avskrift fra tavle og bøker.   
 
 
Skriftforming. 
Enkelte av deltakere som begynner norskopplæring uten forutgående skolegang er vant til å 
signere med tommelen som stempel. De er ikke vant til å bruke penn eller blyant. 
Noen trenger både opplæring i blyantgrep og øvelse i å bevege håndleddet. Mange som 
kommer fra land hvor skriveretningen går fra høyre mot venstre, har denne retningen ”i 
blodet” selv om de ikke er vant med å forholde seg til skrift. De trenger systematisk 
opplæring i vår skriveretning fra venstre mot høyre. Å ”tegne” bokstavene fra linja og 
oppover er også vanlig for mange. Disse forutsetningene og behovene må læreren ta i 
betraktning under den første lese- og skriveopplæringen. 
 
For å oppnå en tydelig skrift og tilstrekkelig skrivehastighet, er det nødvendig med grundig og 
systematisk opplæring. Læreren må holde øye med skriveprosessen til den enkelte. Dette tar 
tid! Jeg mener det er uheldig at de får skrive bokstaver før de har lært å forme dem rett. Både 
startpunkt, retning og plassering må innøves for å utvikle en tydelig og rask skrift. Er det noe 
jeg har vært svært streng med, er det skriftformingen. Etter hvert som skriften utvikler seg 
bra, kan deltakerne arbeide med avskrift på egen hånd, og da er det viktig at de skriver mye. 
 
Ikke gi opp veiledningen, deltakeren fortjener å oppnå et resultat å være stolt av.  
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Bokstaven c utgjør grunnformen til flere andre bokstaver. Vi starter med c; det støtter også 
skriveretningen. Selv om svært mange begynner å forme a fra høyre mot venstre nedenfra og 
opp, ser jeg at et flertall av mine nybegynnere skriver c med riktig startpunkt. Retningen gir 
seg selv. Vi øver slik:  

cccccccc  c a c a   
Noen trenger et rødt merke for startpunktet. 
Senere øver vi også på denne måten: c c c c   c o c o   c d c d   c g c g 
 
Etter c og a, lærer deltakerne å skrive bokstavene etter hvert som 
de kommer i lesetekstene. 
Som forskrift til avskrift bruker vi fonten Comic Sans MS, og for 
bokstavene t bruker vi Monaco slik: t. 
 
Graden av hjelp de trenger for å oppnå en tydelig skrift varierer veldig. I begynnelsen trenger 
de fleste å spore bokstaven på papir og tavle. Enkelte har også behov for å spore bokstaver 
uten blyant, bare med fingeren i et spor på grovt underlag som sand eller sandpapir. 
 
Vi lar aldri deltakerne skrive med kulepenn. Den glir for fort, og det er vanskelig å få kontroll 
over skriften. Alle får utdelt blyant og grovt papir. Læreren skriver forskrift i bøkene til 
deltakerne etter behov. De første skrivebøkene har hjelpelinjer. 
 
Deltakerne lærer å forme både de store og små bokstavene samtidig. Å øve på bruken av 
henholdsvis stor og liten bokstav hører med. 
 
Mange trenger også å øve på rett plassering i forhold til linjer og rett høyde over og under 
linjen. Her kan silhouetteoppgaver være en god hjelp. De kan lages for hånd eller i følgende 
program:	 http://nilsmagnus.github.io/silhouette/dist/ . Programmet er laget på bestilling fra meg, og kan 
benyttes gratis til undervisningsformål. Det er laget for android, og fungerer best på pc.		
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
Å øve på skriving av eget navn 
startes tidlig i prosessen. 
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Diktat 
 
Hver uke arbeider deltakerne med en diktat som de får i 
slutten av uka. Diktatene er nært knyttet til lesetekstene 
og består kun av bokstaver og ordbilder som de har fått 
grundig opplæring i. De får diktaten oppgitt på mandag, 
øver hele uka og skriver den uten hjelp på fredag.  
 
Slik oppnår vi at deltakerne ganske fort forstår at de skal 
fokusere på diktaten, og de øver systematisk. Dette fører 
til at de i stor grad lykkes, noe som fremmer 
mestringsfølelse og opplevelse av kontroll. 
 
En vanlig måte å øve på er ”kastediktat”. Alle får sin 
lapp til å skrive på. Læreren leser et ord. Uten å peke 
eller si noe ser læreren hvordan alle har skrevet ordet. 
Det gir en mulighet til å observere feil, og så øve felles 
på vanskelige ord etter diktaten uten å nevne navn. 
Læreren skriver deretter ordet på tavla, og deltakerne har 
anledning til å kontrollere seg selv. Slik gjentas ord for 
ord til hele diktaten er skrevet. Når øvelsen er ferdig 
kastes diktaten. Den skal ikke rettes.  
Her er diktaten etter å ha arbeidet med  
tre bokstaver og ordet ”har”.            ® 
 
Silhouetteskriving er godt egnet til å øve på egenhånd. 
 
Selve diktaten rettes umiddelbart. Den enkelte får se når læreren retter sin diktat, og får 
tilbakemelding der og da. Vi markerer alt som er riktig med gul markeringstusj. 
 

 
Ni bokstaver var gjennomgått. 
Alle kunne knytte dem til riktig 
lyd og forme dem i skrift. 
Læreren la konkretene utover 
og ba alle skrive det de så uten 
å snakke eller samarbeide med 
hverandre. Lærerens arm var en 
av konkretene. 
Etter å ha kommet seg over det 
første sjokket ved å få en så 
vanskelig oppgave, kom de i 
gang litt etter litt. 
 Resultatet var mer 
overraskende for dem selv enn 
for læreren. Alle hadde stort sett 
skrevet helt korrekt: mamma, 
mat, to, te, tre, mais, ris, rosa, 
arm, ost, is.  
 



Et	språk	de	forstår	 Å	knekke	lesekoden	med	konkreter	 Marit	Urdal	Larsgård	

	 25	

I 2013 fikk vi innkjøpt klassesett med i-pad. For å knekke lesekoden med konkreter er ikke 
det nødvendig, men i-padene har allikevel bidratt til større variasjon og mer effektiv utnyttelse 
av undervisningstiden.  
På appen Bitsboard har jeg lagt inn bilde av de ti første konkretene vi har valgt for hver lyd.  
De ligger på Catalog, på ”marit ålesund vo” fra ”alfa 01 a” til ”alfa 23 ø”, og kan lett tilpasses 
andre språk enn norsk. Deltakere som har i-phone kan laste dem ned på den.  
Oppgavene ”Flashcards, Explore, Photo Touch og True or False” på Bitsboard, bruker vi rett 
etter vi har arbeidet med en bokstav. ”Pop Quiz, Match Up, Word Builder og Spelling Bee” 
begynner vi med først etter å ha arbeidet med 7-10 bokstaver.  
”Trace it Game” er fin til å spore bokstaver. Er målspråket et annet enn amerikansk, må 
læreren legge inn egen stemme for hver bokstavlyd på ipadene.  
Det er totalt 31 forskjellige oppgavetyper på Bitsboard. De fleste kan tilpasses deltakerens 
nivå ved å variere vanskelighetsgrad. 
 
 
Etter at deltakerne har lært å lytte ut, kjenne igjen og skrive 7-10 bokstaver, kan de repetere 
de første lydene og øve på å skrive navn på konkretene. Som til Bitsboard har vi laget 
Silhouetteøvinger og Wordsalad til de 10 første konkretene til hver lyd.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De første autentiske skriveoppgavene går ut på å fylle ut skjema, både for oppmøte på skolen 
og for å søke bibliotekkort og også å skrive handlelister og enkle meldinger.  
Vi kan nå begynne å bruke enkle tradisjonelle skriveøvinger som utfyllingsoppgaver, for 
eksempel med allerede innlærte modelltekster som grunnlag. 
	



Et	språk	de	forstår	 Å	knekke	lesekoden	med	konkreter	 Marit	Urdal	Larsgård	

	 26	

Tall	over	alt	
En gang vi hadde handlet mat sammen og skulle til å gå, ble en deltaker stående i kassa. 
Oy hadde tatt en vare til kr.9,90 og sto i kassa for å betale. Det tok sin tid, og køen vokste. Jeg 
gikk tilbake inn i butikken for å se hva som var problemet. Oy mente at hun skulle ha igjen en 
krone når varen kostet 9 og hun betalte med en tier. 
 
Mon Day fortalte, i deltakersamtale med tolk, at han ikke var vant til å håndtere penger.    
I hjemlandet hadde han fått betaling for arbeid i naturalia. Mon Day hadde en liten 
grønnsakhage og noen høner, og byttet så varer med andre. En annen deltaker, Miriam, 
fortalte at hun hadde livnært seg ved å handle med klær. Miriam gikk rundt i byen med klærne 
over armen og solgte. Noen smågutter var med for å hjelpe med å regne og ta betaling. 
  
Svært mange kvinner har fortalt meg at de har hatt hele sitt liv og arbeid hjemme. Det er 
mannen som har hatt ansvar for å handle og håndtere penger.  
 
Misforholdet mellom en persons 
forutsetninger og samfunnets krav til 
deltakelse, er beskrevet og illustrert med 
GAP-modellen. ”Regjeringen vil redusere 
gapet mellom individets forutsetninger og 
samfunnets krav. Dette krever tiltak for å 
styrke individets forutsetninger og tiltak for 
å endre samfunnets krav.”  GAP-modellen 
peker på det relasjonelle perspektivet ved 
en funksjonsnedsettelse.  
En grunnleggende forutsetning for å bli 
selvstendig deltaker i vårt samfunn, er å 
kunne bruke skrift til å gi og ta imot 
informasjon. Jeg vil hevde at før en 
innvandrer har lært å kommunisere muntlig og skriftlig på enkelt norsk, er det et misforhold 
mellom innvandrerens forutsetninger og samfunnets krav.  
Før personen har en viss tallforståelse og kan utføre handlinger som innebærer enkel 
hverdagsmatematikk, kommer også misforholdet mellom individets forutsetninger og 
samfunnets krav tydelig til syne. 
 
I læreplanens alfabetiseringsmodus er ”enkel hverdagsmatematikk” en del av innholdet.  
Under planens mål står følgende: 
Muntlig språkbruk: Forstår tall 
Lese:       Kan lese eget navn, adresse og fødselsdato 
       Kan lese og forstå tall 
Skrive:       Kan skrive eget navn, adresse og fødselsdato 
       Kan skrive og sende svært enkle meldinger på SMS 
I forbindelse med alle de andre emnene i planen forutsettes også en viss forståelse for og bruk 
av tall. 
 
Å lære tallene på norsk er ofte ikke nok. Vi må forsikre oss om at de forstår hvilken mengde 
som representerer de enkelte tallene. Vi knytter tallet, både muntlig og symbolet, til konkrete 
mengder. Vi bruker fargestifter, steiner, perler, sokker, kopper, mandariner eller annet som er 
i ukas tema eller som vi har tilgjengelig. Vi ser at for noen kan det være vanskelig å legge 
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mengder og også tall fra 1-10 i riktig rekkefølge. Å øve på å finne sidetall i en bok gjør vi 
jevnlig. Det viser seg at for mange er det ingen selvfølge å bla videre i boka fra side 10 for å 
finne side 15, eller å bla tilbake for å finne side 3. 
 
For Alma var det vanskelig å regne med pluss og minus opp til ti. Konkretene hjalp ikke. Å 
regne med blyanter eller sukkertøy åpnet ikke for noen forståelse. Først når vi holdt 
hverandre i hendene og gikk framover på rekke mens vi skrittet i takt og telte i kor skjedde det 
noe. ”Ti fram og to bakover” – ” Åtte!” Almas stemme hørtes tydelig mellom de andres. I en 
overgangsperiode måtte vi bytte pluss og minus med framover og bakover mens vi tydelig 
viste det fysisk. 
    
Livet og hverdagen i Norge er full av tall. Vi går på jakt etter tall med kamera, lager utklipp 
fra aviser og blad, og lager en bildemontasje med tittel ”Tall over alt”. Her har vi med alt fra 
priser i butikken og størrelse på sko og klær til hus-, bil- og telefonnummer, etasje og 
romnummer, tidspunkt, mål og vekt. Vi legger stadig til bilder av tall i nye sammenhenger, så 
vi må beregne godt med ledig plass på plakaten. Montasjen er med på å synliggjøre 
viktigheten av å kunne tall i Norge, og ofte kan vi knytte aktivitetene våre til den.  
 
Vi tømmer lommebøkene våre, skriver opp hva den enkelte har, og bruker ekte penger til å 
regne med. På slutten av dagen får alle tilbake sitt bidrag. Etter hvert erstatter vi de ekte 
pengene med papirpenger laget for skolebruk. 
 
Butikken er en god arena for praktisk regning. Her kan vi se og lære forskjell på kilopris, 
stykkpris og vekt. Det kan bli dyrt i lengden å alltid velge det som er billigst uten å forstå hvor 
mye som er i pakken.  
 
Når det gjelder tallforståelse og behov for å lære enkel praktisk regning, er det oftest svært 
stor forskjell på deltakerne. Selv om de aldri har lært å lese og skrive, er enkelte veldig raske 
og dyktige i hoderegning. Flere har erfaring fra handelsvirksomhet og det er enkelt å lære seg 
norske ord for tall og regneoperasjoner som de allerede kan. De uttrykker ofte at de gjerne vil 
lære mer matematikk. Når de ser andres behov for hjelp med enkel tallbehandling, går de 
allikevel med på å arbeide med språk i stedet for regning. 
 
Dager hvor vi har aktivitet knyttet til butikk og handel blir alle med. Her kan vi bruke 
hverandres kompetanse og i tillegg til å regne kan alle øve på å lese og kommunisere muntlig. 
Vi leter også etter fokusbokstaven og finner for eksempel ”e” i både melk, mel, egg og 
bakepulver som vi skal bruke til å steke sveler. 
 
Også i arbeid med tall og matematikk går vi på jakt etter lyder: Hører du e i en? Hører du e i 
to? Hører du e i fire?  
 
Deltakerne ønsket seg en ekskursjon. De ville ta båt over fjorden til et fabrikkutsalg som 
solgte rimelig ulltøy. Et stort prosjekt ble satt i gang. Det ble undersøkt priser, regnet ut 
mulige utgifter og inntekter, handlet inn ingredienser, laget røre og stekt og solgt vafler. 
Håndtering av penger, regning og veksling måtte øves på forhånd, for ikke å glemme 
nødvendig språk som skulle brukes. Etter noen uker hadde deltakerne klart å skaffe hele 
beløpet som trengtes for å komme over fjorden. Det ble nok til både reisepenger og et 
kafebesøk etter å ha handlet. 
 
I samfunnet vårt finner vi tall over alt.	
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Gleder,	utfordringer	og	takk	
	
”Kommer du nå, så tidlig?” Det var siste dag før ferien, og deltakerne ville lage fest. De som 
ønsket å spandere hjemmelaget mat skulle først komme en time etter de andre. Men her kom 
Helay med favnen full av duftende fersk mat, og det til vanlig tid. Vi to var alene. ”Hva vil du 
gjøre nå? Vil du lese for meg kanskje?” Helay ristet energisk på hodet. ”Vil du hjelpe meg 
da?” Ja, det ville hun. Konkretene, som inneholdt alle bokstavene vi hadde lært gjennom året, 
lå i en haug på bordet. På veggen over noen hyller var det festet lapper med tingenes navn. 
”Kan du hjelpe meg å rydde alle tingene på rett plass?” Jeg hørte henne si navnet på en og 
en ting, lydere og lese til alt var på plass. ”Er du ferdig alt, hvordan klarte du det?” Helay så 
uforstående og overrasket på meg: ”Jeg --- leser?” Jeg ga henne et smil, og hun strålte 
tilbake. Svevende over gulvet med armene løftet beveget Helay seg i rytmisk glede: ”Jeg leser, 
jeg leser, jeg leser”  
	
Denne gangen visste jeg før henne at hun hadde knekt lesekoden, men oftest ser vi at 
erkjennelsen om egen leseferdighet vokser sakte men sikkert fram. Gleden over å selv forstå 
hvordan bokstavene kan bli ord som igjen gir mening, er fantastisk å være vitne til. Det er 
også stort når tidligere deltakere videreutvikler de muntlige og skriftlige ferdighetene sine, 
følger barna sine aktivt opp på skole og i fritid, får seg jobb, tar sertifikat eller tar 
grunnskoleeksamen.  
 
Mange har spurt om det ikke er vanskelig å skaffe alle konkretene. Det har tvert imot vært lett 
å samle ting etter hvert som vi trengte det. Oftest fant jeg det jeg trenger hjemme. Familie og 
venner har bidratt, og en lapp på personalrommet har mange ganger resultert i akkurat det vi 
hadde behov for. Ferske varer, som frukt og grønnsaker, kjøper vi på skolens regning.  
 
I løpet av årene har vi samlet noen hundre konkrete gjenstander. Det ble etter hvert vanskelig 
å huske hva vi hadde og finne akkurat det vi trengte i en fart. Jeg sorterte konkretene i 
kategorier, skrev alt inn etter kategori i regneark og ryddet i bokser. Deretter lagde jeg et nytt 
dokument i et regneark, og limte alle kolonnene under hverandre. Samlekolonnen kjørte jeg 

gjennom datafilter, og fikk kopiert ut alle ting som 
inneholdt Aa, Bb, ja hele alfabetet. Det alfabetiske 
heftet med oversikt over hvilke konkreter som 
inneholder de enkelte bokstavene, er et svært godt 
hjelpemiddel i planlegging av undervisningen.  
 
 
 
 
 

 
 
Med konkretene på plass i gjennomsiktige 
plastbokser på hyller, ligger det til rette for orden 
og oversikt. Når vi jobber med et tema, finner vi 
mange av konkretene vi trenger samlet i en boks. 
Men for ukas bokstav, må vi plukke ting fra de 
forskjellige kassene og rydde tilbake igjen. 
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Som tidligere nevnt har vi ofte flere nivå i gruppa. Vår gruppe består, naturlig nok, av 
deltakere som ikke kan arbeide selvstendig med skriftlige oppgaver. Det er så lett for læreren 
å glemme at de verken kan lese eller skrive! Kunsten er da å kunne legge til rette for 
repetisjon på stadig nye måter, slik at vi hovedsakelig kan ha felles undervisning og praktiske 
aktiviteter. Målet er at alle skal ha undervisning på sitt nivå og alle skal lære noe nytt. 
Alfabetiseringslæreren trenger å ha et stort metodisk repertoar og stadig søke å utvide dette.  
Jeg mener også at å utvikle egen kreativitet og sine systematiske evner, er særlig nyttig for 
alfabetiseringslæreren. 
 
For meg har allikevel den største utfordringen vært å ha mot til å gjøre det enkelt. 
 
 
Utvikling av metode og materiell  
har, som før nevnt, skjedd gjennom flere tiår, og har vært utprøvd, reflektert over og evaluert 
de siste 10 årene ved Ålesund Voksenopplæringssenter. Metoden har blitt til i 
krysningspunktet mellom teori og praksis, hovedsakelig i møte med deltakere fra Asia og 
Afrika, og ikke minst gjennom refleksjon og samarbeid med kolleger. 
Metoden knytter det konkrete dagliglivet til læreplanen og bruker det som grunnlag for å 
knekke lesekoden.  
 
 
Jeg har arbeidet med opplæring av nyankomne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn i Ålesund 
siden 1987. Mesteparten av tiden i har jeg arbeidet i voksenopplæringen, men også på barne- og 
ungdomstrinnet. I 12 år, innenfor perioden 1973-1993, bodde jeg blant og arbeidet med santalfolket i 
Bangladesh. Mye av det jeg lærte der har jeg tatt med meg videre i arbeidet i Norge. I tillegg til 
grunnutdanning som lærer har jeg videreutdanning i kristendom, religion og livssyn, migrasjonspedagogikk 
og rehabilitering. 
 
 
Takk til Janita Flem Tomren, Synnøve Utgård Gausdal og rektor Marit Kvamme, gode 
kolleger som har hjulpet med å lese, kommentere og stille konstruktive spørsmål til teksten, 
og som også har bidratt med kunnskap og verdifulle innspill. Takk også til Nils Magnus 
Larsgård som har utviklet Silhouette-tastaturet. En særlig takk til Johanne Larsgård Jåtun, 
lærer-kollega og samarbeidspartner gjennom mange år som har vært med i stor del av 
prosessen med å utvikle denne metoden. Men uten erfaringene fra å ha bodd og arbeidet på 
landsbygda i Bangladesh i mange år, og uten det jeg har fått lære gjennom mine 
innvandrerelever både på barne- og ungdomstrinnet og framfor alt lære av deltakere på 
voksenopplæringen, hadde jeg aldri vært så sikker som jeg er nå på at jeg ville dele dette med 
dere. Min beundring er særlig stor for disse voksne som kommer til undervisning med håp og 
tillit til at de skal få lære å snakke norsk og å lese og skrive. De fortjener vår innsats, og de 
har gjort mitt liv rikere. 
 
 
 
Anbefalt litteratur:  
- Metodisk veiledning 2013 Metoder for alfabetisering og spor 1. Lese- og skriveopplæring.  
  Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Oslo 
 
Se også litteraturhenvisninger under første del:  
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