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Bakgrunn

 En lang tradisjon for en sakte 
progresjon i begynneropplæringen i 
lesing – og at en bruker lang tid på å 
introdusere bokstavene

 Forberedelse til undervisning av 
lærerstudenter 

 Bokstavkunnskap er grunnleggende 
viktig for elevenes leseutvikling – gå 
sakte frem slik at alle henger med?

 Skolestart for 6-åringer og L97



Spor i tidligere læreplaner? 

 M74 

«Progresjonen i den første leseopplæringen må være langsom, så også de 
de andre aktiviteter som indirekte er med og hjelper frem leseprosessen, 
kan bli tatt vare på. Det må være spillerom for samtale, lek, dramatisk 
virksomhet og andre samvirkeformer».

 M87 

«Elevene må få bruke den tiden de trenger for å lære å lese, og få mye tid 
til lesetrening, slik at de øver opp leseferdigheten. Dette kan forebygge 
lese- og skrivevansker» 

 L97 

«Elevene skal møte symbol, bokstavar, tal og skrift i klasserommet og andre 
stader, til dømes skilt, plakatar, oppslag og bøker og ta bokstavane i bruk i si 
eiga takt». 

«I opplæringa skal elevane bruke bokstavane og gradvis erobre lese- og 
skrivekunsten. Ta i bruk samanhengande skrift når dei har automatisert 
samanhengen mellom lyd og bokstav, og det fell naturleg for dei.



 National Reading Panel, 2000

 Best Practices in Literacy instruction, Morrow & Gambrell, 2011

Hva fantes av litteratur og studier? 

 Jones & Reutzel, 2012

 Jones, Clark & Reutzel, 2013



Endring i norske 
førsteklasserom

 Masteroppgave i 2013 (n=1199): 

 18% svarte at de introduserte 
maksimalt to bokstaver i uken







Endring i norske 
førsteklasserom

 Masteroppgave i 2013 (n=1199): 

 18% svarte at de introduserte 
maksimalt to bokstaver i uken

 Spørreundersøkelse til lærere i Two 
Teachers prosjektet i 2016 (n=300): 

 ca 60% svarte at de introduserte 
to bokstaver i uka – og de fleste 
gjør seg ferdige med bokstavene 
før jul



Mitt doktorgradsprosjekt

 Bruker data fra kontrollgruppen i 
«Two Teachers» prosjektet

 51 klasser 

 952 elever

 Undersøker den naturlige variasjonen 
i progresjon i bokstavinnlæringen –
altså ingen intervensjon

 Data fra: 

 Individuell kartlegging av elevene

 Spørreskjema til lærere



Mitt doktorgradsprosjekt

Studie 1 (publisert)

 Er det sammenheng mellom progresjon i 
bokstavinnlæringen og elevenes 
bokstavkunnskap, ordlesing og staving 
på 1. trinn?

Studie 2 (publisert)

 Er det sammenheng mellom progresjon i 
bokstavinnlæringen og andre deler av 
leseundervisningen på 1. trinn? 

Studie 3

 Er det sammenheng mellom progresjon i 
bokstavinnlæringen på 1. trinn og 
elevenes leseferdigheter på 2. trinn? 
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Hva med 
språkleker og 

fonemisk 
bevissthet?

Bokstavene er 
så viktige – vi 
må bruke god 

tid slik at ingen 
faller av!

Dette virker ikke 
for alle!

Vi må ha tid til å 
lære og skrive 

bokstavene riktig 
helt fra starten

Hva med de 
elevene som 

strever? 

Vi får ikke tid til 
alt vi gjorde før! Stakkars unger –

hvorfor har dere 
så hastverk?



Hva kan elevene når de begynner på 
skolen? (Djuve, 2017)

 Gjennomsnitt: 17 av 24
 Standardavvik: 6
 Typetall: 24

 Gjennomsnitt: 2 av 10
 Standardavvik: 2,7
 Typetall: 0

 Gjennomsnitt: 5,4 av 10
 Standardavvik: 3,7
 Typetall: 10

(N = 5666)



Hva kan elevene når de begynner på 
skolen? (Djuve, 2017)

 Gjennomsnitt: 2,6 av 8
 Standardavvik: 2,8
 Typetall: 1

 Gjennomsnitt: 2,1 av 10
 Standardavvik: 3
 Typetall: 0

(N = 5666)



 Sikker bokstavkunnskap er avgjørende for 
å utvikle gode ordlesingsferdigheter 

 Ordlesingsferdighetenes betydning for utvikling 
av god leseforståelse

 Bokstavkunnskap i tidlig alder predikerer 
senere leseferdighet

 Elever som senere strever med lesing har 
ofte mangelfull bokstavkunnskap

 Fonologisk/fonemisk bevissthet øves best 
sammen med bokstavinnlæringen –
bokstavene er konkrete representasjoner 
av fonemene

Betydningen av sikker 
bokstavkunnskap



 De fleste elevene trenger flere 
repetisjoner av koblingen mellom 
bokstaver og bokstavlyder for å tilegne 
seg sikker bokstavkunnskap

 Ikke alle bokstavene er like 
lette/vanskelige å lære

 Bokstavene er meningsløse hvis de 
ikke brukes til lesing og skriving

 Tilgang til flere bokstaver gir elevene 
mulighet til å lese og skrive flere ord 
tidligere 

 Målet er fremdeles det samme – sikker 
bokstavkunnskap i løpet av første 
skoleår

Hvorfor introdusere bokstavene 
raskere? 



 En god skriftspråklig utvikling er avhengig 
av læring 

 Prøving og feiling er et godt utgangspunkt for 
læring hvis en får veiledning og støtte 

 Å bruke bokstavene gir elevene flere 
repetisjoner av koblingen mellom 
bokstav og bokstavlyd

 Elevene får tilgang til det de trenger for 
å lese og skrive raskere – blir ikke holdt 
tilbake av en sakte progresjon. 

Hvordan kan en raskere 
innlæring av bokstavene bidra til 
en bedre leseutvikling?



 https://www.youtube.com/watch?v=S3JE7MNKMyg&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=S3JE7MNKMyg&t=12s


Leseferdighet



Leseferdighet



(Høien & Lundberg, 2012)

(Frith, 1985)



Hva sier lærerne?              (Gausland, upublisert)

 «Eg gjekk til rektor og lanserte ideen, det vart teke opp i 
administrasjonen, så vart det tatt opp som debatt i team. 
Det var stor ueinighet, mykje diskusjonar» 

 «Det var utfordrande. Skulen hadde bestemt at dette skulle 
me gjera – me gjer det fordi forskningseier det er bra. Men 
det var ingen som hadde gjort det før, og ingen som hadde 
tankar om korleis ein kunne gjera det»



 «Me bruker noko av det me har gjort før, og me har lagt 
vekk noko, for eksempel fokus på finskrift. Og det med at 
elevane sit og jobbar med ark etter ark»

 «Me gjer ikkje det same, men me har meir fokus på å 
begynna å lesa med ein gong nå. Det hadde me ikkje før, 
då lærte me bokstavar, lenge, før me begynte å lesa»

 For meg var det ei utfordring kor eg skulle begynne, og kva 
eg skulle gjera. Kva verktøy bruker eg? Viss eg hadde fått 
ei lærebok, så kunne eg funne tips og idear der»

Hva sier lærerne?              (Gausland, upublisert)



 Motivasjonen i fyrste klasse har alltid vært god, men nå er 
den enda betre. Dei er så på, det er så gildt å læra så 
mykje nye ting. Før blei dei kanskje litt leie når me kom til 
torsdagen og heldt på med den same bokstaven enda. 
Ingen fekk tid til å bli leie, ikkje dei flinke heller. Me pøser 
på med nye ting heile tia. Me har eit høgt læringstrykk, og 
ungane elskar det (…). Når eg ser at alle heng med, berre
ein eller to treng ekstra, og dei hadde kanskje trengt det 
uansett, og har kanskje større vanskar. Me dreg mange 
med oss, som me ikkje hadde dratt før. Eg har berre
positive erfaringar med dette»

Hva sier lærerne?              (Gausland, upublisert)
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Et eksempel

 Ny bokstav hver mandag og onsdag

 Ca 15 minutters felles introduksjon med 
fokus på

 bokstavnavn

 bokstavlyd 

 gjenkjenne bokstaven i tekst 

 hvordan skrive bokstaven

 Jobbe videre med lesing og skriving hvor 
en blant annet får øve på den nye 
bokstaven

 Jevnlige repetisjoner av bokstavene

 Jevnlige kartlegginger av elevenes 
bokstavkunnskap





Konsekvenser for andre 
deler av undervisningen

 Perioden med felles bokstavinnlæring 
reduseres

 Hva skal vi gjøre nå?

 Mer tid til repetisjon av bokstavene

 Elevene er bedre rustet til å gå i 
gang med mer meningsfulle lese- og 
skriveoppgaver

 Hvorfor er dette viktig?

 Mindre bruk av oppgaver som trener 
delferdigheter? 



Meningsfulle lese- og skriveoppgaver

• Lesing av autentiske tekster (barnebøker, blader 
eller nivådelte bøker)

• Skriveoppgaver som lar elevene kommunisere 
sine tanker, ideer og meninger gjennom tekst

Trening på delferdigheter

• Lesing av enkeltbokstaver, stavelser og løsrevne 
ord og setninger

• Trening på bokstavforming

• Utfyllingsoppgaver
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Fagfornyelsen



Rammelek – skriving

 https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=116890&cat
egoryID=21719

https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=116890&categoryID=21719


Resultater fra 
doktorgradsprosjektet
 Studie 1

 En raskere innlæring av bokstavene har positiv 
sammenheng med elevenes bokstavkunnskap, 
ordlesing og staving 

 Færre elever som skårer lavt i de klassene med 
rask innlæring av bokstavene

 Studie 2

 Progresjonen i bokstavinnlæringen ser i liten grad 
ut til å henge sammen med tid brukt på andre 
praksiser i høstsemesteret

 I vårsemesteret ser vi en vridning i retning av mer 
meningsfulle aktiviteter (elevenes egen skriving), 
og mindre tid brukt på delferdigheter som 
skriftforming og utfyllingsoppgaver

 Studie 3

 Progresjonen i bokstavinnlæringen har fortsatt 
betydning for elevenes leseferdigheter (både 
ordavkoding og leseforståelse) i slutten av 2. trinn 
– via deres ordlesingsferdigheter i slutten av 1. 
trinn



Studie 2 – Resultater 

Desember

Tid til lesing r = .03, p =.81

Tid til skriving r = -.13, p = .37

Nivådelte bøker r = -.03, p = .82

Leseark r = .20, p = .15

Utfyllingsoppgaver r = .38, p = .01

Bokstavforming/
håndskrift

r = -.20, p =.16

Juni

Tid til lesing r = -.17, p = .24

Tid til skriving r = -.32, p = .02

Nivådelte bøker r = .33, p = .02

Leseark r = .10, p = .48

Utfyllingsoppgaver r = -.36, p = .01

Bokstavforming/håndskrift r = .36, p = .01

Repeterte bokstavane med enkeltelever r = .30, p = .03

Repeterte bokstavane sytematisk r = .16, p = .27

Repeterte bokstavene jevnlig r = .07, p = .61

Tilpasset undervisning r = .08, p = .58



Implikasjoner for praksis

 En raskere innlæring av bokstavene 
er fordelaktig for alle elevene, og 
spesielt for de elevene som skårer 
lavest

 Det er et uutnyttet potensiale i 
undervisningen som kan støtte opp 
om fordelene med en raskere 
progresjon i bokstavinnlæringen

 Lærere trenger støtte for på best 
mulig måte å kunne utnytte 
mulighetene denne type endringer 
får for andre deler av undervisningen



Takk for oppmerksomheten! 


