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Sammendrag 
Ved hjelp av dybdeintervjuer med ansatte i grunnskoler, har jeg i denne oppgave forsøk å få 

tak i pedagoger i skoles syn på gråsonelesere. Jeg har og forsøkte å finne ut hvilke ambisjoner 

pedagogene har for å hjelpe gråsonelesere til å mestre lesing i skolehverdagen. Jeg 

gjennomførte fire dybdeintervjuer av pedagoger i ulike skoler. To spesialpedagoger og to 

grunnskolelærer på fjerde trinn. Gjennom dybdeintervjuene fikk jeg et dypdykk i skolenes 

forståelse av gråsonelesere, begynneropplæringen, kartlegging og tidlig identifisering samt 

tiltak. Oppgavens problemstilling ble derfor: «Hvordan arbeider pedagoger i skolen for å 

hjelpe gråsonelesere i 4. trinn til å mestre lesing?» - fire pedagogers fortellinger.  

 

Resultatene viste at informantene på de ulike skolene var mye enige om hvordan de arbeider 

med å forebygge og tidlig identifisere gråsonelesere. Det er viktig med en grundig 

begynneropplæring preget av varierte arbeidsoppgaver og repetisjon. Pedagogene har 

ambisjoner om at gråsonelesere skal tidlig identifiseres så de får den støtten de har behov for, 

og rett på, til å mestre lesingen best mulig. Dette gjør de gjennom observasjon og 

kartlegginger, som blant annet Utdanningsdirektoratets obligatoriske kartlegginger. 

Resultatene gir pedagogene en pekepinn på hvor elevene ligger i leseutviklingen og om de 

eventuelt er i gråsonen. Denne informasjonen bruker de til å tilrettelegge for gråsoneleserne, 

om det så er gjennom kurs, eller i ordinær undervisning.  

 

Skolenes kunnskap er god. De kan svært mye om begynneropplæringen, tester, kartlegging, 

tilpasset opplæring og spesialundervisning. Lærere og spesialpedagoger er flinke til å 

samarbeide og spiller på hverandres kompetanse for å hjelpe gråsonelesere best mulig. 

Skolene kan mye om å «luke ut» de svake lesere og om tiltak som kurs og 

spesialundervisning. Men er det en ting jeg kunne ønske at skolene var enda flinkere til, så 

var det å vite hvordan de hjelper gråsonelesere best mulig i ordinær utdanning. Og i tilfelle 

fortelle hvordan de arbeider for å tilpasse opplæringen og hvilke konkrete tilpasninger/tiltak 

de bruker for å hjelpe gråsonelesere ut av gråsonen. Selv om gråsoneleserne ut fra 

Opplæringsloven ikke har rett til spesialundervisning, har de behov for ekstra hjelp for 

mestring og utvikling i lesing. Det er kompetanse skolene innehar og som de jobber for å 

praktisere best mulig.  
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1 Introduksjon 
I følge Stortingsmelding nr.16 (2006-2007) har det vært en tendens i norsk skole å ha en 

«vente og se» holdning til elever som viser begynnende faglige vansker, heller enn å sette i 

gang med tidlig innsats. PIRLS-undersøkelsen (Progress in Reading Literacy Study) fra 2001 

viste at annenhver lærer på fjerde trinn hadde denne «vente og se» holdningen, hvor de ville 

se på modningen til elever med svak leseutvikling før de eventuelt startet med tiltak. I 

Stortingsmeldingen påpekes det videre at denne holdningen trolig er blitt redusert fra 2001, i 

og med at det har vært rettet mye fokus på leseopplæringen de siste årene. Dette bekreftes da 

også gjennom resultatene fra de nasjonale kartleggingsprøvene i fra 2005, som bekrefter at 

elevene leste bedre i 2005 enn de gjorde i 2000 (Kunnskapsdepartementet, 2006-2007). I 

2016 ble det gjennomført en ny PIRLS-undersøkelse, hvor resultatene ble lansert i desember 

2017. Denne undersøkelsen viser at norske elevers lederkompetanse er på et høyt nivå, og at 

det kun er Finland av de nordiske landene som leser bedre (Utdanningsdirektoratet, 2017)  

 

Det har også vært en god fremgang fra resultatene på elevenes lesekompetanse i 2005, både 

for elever i 4.- og 5.-klasse. Det kan vi se ved å sammenligne resultatene fra 2006 og 2016. I 

2016 var hele 34% av elevene på høyt mestringsnivå i 4.trinn, mens i 2006 var det bare 22% 

av elevene. Altså ser vi en økning på 12%. Også de elevene som ligger på laveste nivå, som 

er de jeg interesserer meg for i denne oppgaven, har forbedret seg. Men selv om de har 

forbedret seg er det fremdeles om lag 10% elever på lavt nivå i 4.trinn 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Selv om det nå er 13 år siden resultatene fra de nasjonale 

prøvene i 2005 i lesing ble gjort, og vi ser at resultatene har forbedret seg betraktelig, er det 

interessant og viktig å ha fokus på lesing i grunnskole enda. Det er like aktuelt nå som da, og 

selv om lesenivået i Norge er blitt bedre er det alltid rom for videre forbedring. Når lærere 

skal jobbe med leseprosessen er det viktig med erfaringer og innsikt for best mulig tilpasning 

til elevene. Blir dette gjort på en skikkelig måte vil elevene oppleve bedring/utvikling for 

hver økt og dermed også beholde motivasjon for videre arbeid. Det å ha kvalifiserte 

leselærere er den viktigste komponenten i leseprosessen (Lesesenteret, 2016).  

 

Om lag 5-6% av elevene i norsk skole har enkeltvedtak (jfr. Forvaltningsloven) om 

spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5-1. Spesialundervisning skjer både i og 

utenfor ordinær undervisning. Dessverre er det ifølge læreres vurderinger 20% av elevene 
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som mottar spesialundervisning som ikke har noe utbytte av den (Kunnskapsdepartementet, 

2006-2007).  

 

Bruk av spesialundervisning øker i takt med elevenes alder, noe som ikke er i 

overensstemmelse med hva forskning sier om tidlig innsats. Dermed kan man tenke seg at 

mange av tiltakene settes inn på et for sent tidspunkt (Stortingsmelding 16, 2006-2007; 21, 

2016-2017). I tillegg viser den internasjonale leserundersøkelsen PIRLS på 4.-5. trinn, at 

antall elever som får støtteundervisning i lesing er langt færre enn hvor mange som har behov 

for det. Frafall fra videregående opplæring er påvirket av læringen fra grunnskolen. Mangler 

elevene grunnleggende ferdigheter fra barne- og ungdomsskolen vil det gjøre det 

vanskeligere å tilegne seg innhold som blir presentert skriftlig eller i en «teoretisk» ramme 

(Kunnskapsdepartementet, 2006-2007). Dette er krav som dagens arbeidsliv stiller, og her 

bør skoleeier og skoleledelsen sette i gang med god systematikk og gode rutiner slik at de kan 

sikre høyere forventinger om læring hos alle elever, og at elevene får god oppfølging. Ved å 

gjøre dette vil de forhindre sosial reproduksjon.   

 

I løpet av min utdanning har jeg i flere perioder vært i praksis. De to siste gangene var jeg i 

praksis i to forskjellige barneskoler. I begge praksisperiodene lærte jeg mye om hvordan 

kartlegge og støtte elever som strever og har tydelige vansker innenfor forskjellige emner, 

også lesing. Fokuset var stort sett på de barna med store vansker og som allerede har fått en 

diagnose. Men jeg la merke til en gruppe barn som verken lærerne eller spesialpedagogene 

snakket særlig om, nemlig «gråsoneleserne».   

 

1.1 Hvem er «gråsoneleserne»? 
De barna som strever med lesing (men som ikke har rett til spesialundervisning) velger jeg å 

kalle for gråsonelesere. En gråsone er et begrep som omhandler ett området mellom to 

gjensidig utelukkende tilstander eller kategorier. Grensen mellom de to kategoriene er gjerne 

uklar. Med gråsonelesere har jeg tatt utgangspunkt i begrepet «gråsoneelever». Dette er et 

udefinerbart begrep som omfavner en stor gruppe: barn kan for eksempel være i gråsonen 

psykososialt, fysisk, sosialt eller språklig. Siden mitt fokus er på de som strever med lesing 

vil jeg i min oppgave bruke betegnelsen «gråsonelesere». Med dette mener jeg at begrepet 

omhandler elever som er mellom to kategorier innenfor lesing: de som mestrer lesing 

tilstrekkelig ut fra forventinger og de som strever mer med det. Gråsonelesere er elever som 
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strever med lesing, men som ikke strever så mye at de har rett på eller får 

spesialundervisning. De trenger allikevel mye tilpasning innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet. Grunnen til at mitt fokus vil være på de barna som strever med lesing 

tidlig i skoleløpet (1.-4.-klasse), er fordi lesing er et så sentralt verktøy og er viktig for all 

læring i skole. Dette understreker også Scammacca et al. (2013) i sin metaanalyse om såkalte 

«struggling readers», der de skriver at leseferdigheter er kritisk viktig for å kunne tilegne seg 

kunnskap og forståelse om det de leser (Scammacca et al., 2013 s.369). 

 

De elevene som er gråsonelesere er svake lesere med tydelige vansker, men som akkurat 

klarer seg så godt at de ut fra Opplæringsloven ikke har rett til spesialundervisning. De har 

allikevel behov for ekstra hjelp for mestring og utvikling i lesing (Riksrevisjonen, 2006:8). 

Nyström (2002) snakker også om denne gruppen elever, og viser i sin forskning til at elevene 

gjerne klarer å henge med i skoleløpet de 3 til 4 første årene i skole. Men at de etter hvert 

som kravene heves vil begynne å streve og vanskene vil bli synligere (Nyström, 2002, s.123). 

Dette er også noe Godøy og Monsrud (2011) understreker når de skriver at lesevansker ofte 

kommer tydeligere frem på mellomtrinnet (Godøy & Monsrud, 2011, s.17). Vanskene vil 

naturlig bli tydeligere ettersom blant annet pensum, begreper, bøker og teori blir vanskeligere 

og mer avanser jo lengre i skoleløpet man kommer. Siden det stilles høyere krav til elevenes 

lesekunnskaper vil det tydeligere synes hvem som strever og hvem som mestrer. 

 

1.2 Bakgrunn: oppgavens formål 
Befring og Tangen (2014) henviser til undersøkelser som viser at over 30% av voksne i 

Norge har noen vansker med å få med seg innholdet i en vanlig test. I følge eksperter har 

disse leseferdigheter som defineres som utilstrekkelig i forhold til kravene som stilles til 

lesing i dagens kunnskapssamfunn (Befring og Tangen, 2014 s. 282). Dette er for dårlig og 

må gjøres noe med. I følge blant annet Godøy og Monsrud (2011) møter de fleste barn til 

skolen som logo-lesere. Det vil si at de leser ordet som en helhet, ute at de forstår 

sammenhengen mellom bokstav og lyd. Når barna først mestrer lesingen fonologisk og 

ortografisk blir de fortløpende bedre lesere og lesingen blir noe de bruker for å tilegne seg ny 

kunnskap. Men noen elever sporer av relativt tidlig i leseutviklingen, og ofte gjetter de lyder i 

ord, setninger og kontekst (Godøy & Monsrud, 2011, s.12). Elevers lesevansker kommer ofte 

tydeligere frem på mellomtrinnet (Godøy & Monsrud, 2011, s.17). Jeg vil gå dypere inn i 

hvordan den normale leseutviklingen arter seg i kapittel 2. Vanskene vil naturlig bli 
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tydeligere ettersom blant annet pensum, begreper, bøker og teori blir vanskeligere og mer 

avanser jo lengre i skoleløpet man kommer. Og siden det stilles høyere krav til elevenes 

lesekunnskaper vil det tydeligere synes hvem som strever og hvem som mestrer.  

 

Når det blir tydelig at en elev har åpenbare vansker i leseopplæringen er det viktig med en 

grundig kartlegging for å finne årsakene til disse vanskene. Dette er viktig fordi 

bakenforliggende faktorer kan være årsaken til lesevansken (arv, miljø, syn, hørsel, etc.) 

(Godøy og Monsrud, 2011, s.19). Det er også viktig med kartlegging for å kunne hjelpe 

eleven der den har mest behov for det – for å finne barnets proksimale sone (Vygotskij, 1976: 

Godøy og Monsrud, 2011 s.21). Scammacca (et al. 2013) skriver i sin metaanalyse at lærere 

og andre pedagoger ofte ikke vet hvordan de på best mulig måte kan hjelpe disse barna som 

strever med lesingen (Scammacca et al., 2013, s.369). I Stortingsmelding 18 (2010-2011) står 

det at barnehager må bli flinkere til å fange opp barn med spesielle behov og iverksette tiltak 

som kan støtte barna så tidlig som mulig (Befring og Tangen, 2014, s.227). Dette gjelder også 

skoler, det å sette inn tiltak tidlig kan forhindre vansker i en senere alder. For å få til dette 

kreves det kompetanse blant de ansatte i skolene – det er et nøkkelpunkt (Befring og Tangen, 

2014, s.582).  

 

Det er gjort mye forskning på konkrete aktiviteter for å hjelpe barns leseutvikling. I følge 

Vaughn & Roberts (2007) er de viktigste elementene for gode leseferdigheter følgende: 

fonem, fonologisk bevissthet, staving, leseflyt, ordforråd og forståelse (Vaughn & Roberts, 

2007; Elliot & Grigorenko, 2014, s.136). Fonem er ifølge Kristoffersen, Simonsen og Sveen 

(2005) en klasse av fonetisk omtrentlig like språklyder som skiller ords betydning fra 

hverandre i et bestemt språk (Kristoffersen, Simonsen & Sveen, 2005, s.203). Fonologi 

handler om hvordan språklyder arter seg i systemer og mønstre i forskjellige språk, og 

hvordan de ulike språkene utnytter språklyder på forskjellige måter for å uttrykke ulik 

betydning. Individer er stort sett ikke bevisst de språklydene som bygger opp ordene som 

uttales når man snakker. Vi fokuserer på innholdet og mening, og ordene kommer 

automatisk. Språklydene glir over hverandre og talen kommer som en jevn strøm av lyder. 

Men når man skriver blir ordene i mye større grad atskilt. Og når man leser skal en gjenskape 

disse lange tause rekkene med bokstaver til naturlige språklyder som har betydning og gir 

mening. For å klare dette kreves det at man har knekt den alfabetiske koden (Lundberg & 

Herrlin, 2008, s.13).  
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«For	å	forstå	hvordan	bokstaver	kan	representere	språklyder,	må	en	forstå	at	de	

talte	ordene	kan	deles	opp	i	biter	av	fonemstørrelser»	(Lundberg	&	Herrlin,	2008,	s.13).	

Et eksempel på å forstå hvordan bokstaver kan representere språklyder er at den første lyden i 

ordene «sol», «sil», «sal», «såle», er faktisk ikke helt lik. Den påvirkes i uttale alt ettersom 

den påfølgende vokalen i ordet. Men å da komme frem til at «sol», «sil», «sal», «såle» starter 

på samme bokstav selv om lyden er noe ulik, kan være et stort skritt for noen barn, og det 

krever fonologisk bevissthet (Lundberg & Herrlin, 2008, s.14).  

 

Veldig mange barn lærer seg bokstavene tidlig – i første rekke er det bokstavnavnet som 

gjelder og bokstavlyden kommer senere i leselæringen. Bokstavkunnskap vil hjelpe barn når 

de forsøker å skrive. I denne fasen ser det ut til at stavelsen er et viktig utgangspunkt. For 

eksempel kan barn skrive «LKR» i stedet for «leker» (Lundberg og Herrlin, 2008, s.76). 

Etterhvert som leseutviklingen arter seg blir elever mer fortrolig med ortografiske 

retningslinjer. De oppdager at navnet på bokstaven ikke er nok veiledning for staving av ord, 

men at de også trenger vokaler. Leseerfaringer gjør at elevene begynner å registrere at 

bokstavene er arrangert i spesifikke mønster – for eksempel at noen ord har dobbelt 

konsonanter som «takk» og «pakke». Videre erfarer de ar andre konsonanter ikke opptrer 

slik, som for eksempel «jj» eller «hh» (Lundberg og Herrlin, 2008, s.77).  

 

Leseflyt handler om mer enn automatisering i lesing. Automatisering er en viktig forutsetning 

for å få flyt i lesingen, men å lese flytende handler om å få frem den riktige setningsmelodien 

når en leser høyt (Lundberg & Herrlin, 2008, s.16). Altså handler det om å kunne lese 

sammenhengende tekst feilfritt og raskt, samt å mestre belastningen lengre setninger kan 

innebære for hukommelsen. De som leser flytende trenger ikke bruke energi på å identifisere 

de skrevene ordene, men kan heller rette oppmerksomheten mot innholdet i teksten. Altså kan 

de elevene som leser flytende, identifisere ord og forstå samtidig. Mens elever som ikke leser 

flytende bruker all oppmerksomhet mot ordavkoding og hindres dermed i å forstå teksten 

(Lundberg & Herrlin, 2008, s.16).   

 

Både små barn så vel som voksne blir kjent med nye ord etterhvert som de eksponeres for 

nye opplevelser, erfaringer og får ny innsikt. Ordforråd handler både om å gjøre eleven kjent 

med tale- og skriftspråklige symboler, og å knytte linjer mellom ordene og egne erfaringer 

sosialt, kulturelt og faglig. Det er viktig at elever ser behovet ved å lære seg nye ord, og at 
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eleven får anledning til å utforske ordene og muligheten til å ta de i bruk (Engen & 

Helgevold, 2006, s.45).  

 

Når en elev skal lære å lese skjer ikke det vet at de først lærer ordavkoding og deretter lærer å 

forstå tekst. Allerede før de begynner på skolen, har de fleste elevene en forståelse av at det 

finnes et budskap i skrift: skilt, snakkebobler, logoer, etiketter osv. (Lundberg & Herrlin, 

2008, s.16). Før elevene lærer seg å lese er det ikke uvanlig at de gjetter hva som står i 

teksten. Men målet i leseopplæringen er at elevene skal kunne basere sin forståelse på den 

faktiske betydningen i teksten og ikke gjetting. Det å lese er et møte mellom leseren og 

teksten som leses, i dette møtet må leseren være både aktiv og konstruktiv. For at leseren skal 

klare dette er det en forutsetning at leseren har gode ferdigheter i avkoding i kombinasjon 

med erfaringer og forventninger (Lundberg & Herrlin, 2008, s.17). Forståelse handler altså 

om at når leseren møter tekst må det brukes avkoding, kunnskap og erfaringer for å danne en 

forståelse av hva teksten formidler.  

 

Fonologisk bevissthet påpeker også Befring & Tangen (2014) når de viser til forskning som 

sier dette er viktig både før og under lese- og skriveopplæringen. Måter å jobbe med 

fonologisk bevissthet på kan være aktiviteter med rim og stavelser: klappe stavelser i ord, lage 

egne rim, lytte til rim og hoppe stavelsesparadis etc. (Lundberg, Frost & Petersen, 1998; 

Befring og Tangen, 2014 s.351). Leker som det å trekke lyder sammen til ord og mitt skip er 

lastet med, vil hjelpe barn med fonembevissthet som også er et viktig element i gode 

leseferdigheter. Slikt fokus i tillegg til en-til-en intensivkurs har stor effekt for gråsoneleseren 

(Slavin et.al, 2011; Elliot & Grigorenko, 2014 s.136), og er noe lærere burde vite så de kan 

tilrettelegge for gråsonelesere. Godøy og Monsrud (2011) har gjort forskning på en måte å 

hjelpe eleven til å bli bedre lesere, og denne måten kaller de «helhetslesing». Den bygger på 

at en lærer eller en mer kompetent elev jobber sammen med gråsoneleseren, og at etter 

gråsoneleseren etter hvert skal kunne klare mer og mer på egenhånd (Godøy og Monsrud, 

2011 s.23).  

 

1.3 Oppgavens problemstilling 
Temaet for prosjektet er altså gråsonelesere i fjerdetrinn. Fokuset er på svake lesere fordi 

lesing er så essensielt viktig for all læring videre. Svake lesere på fjerde trinn går fra å i 

skolehverdagen lære seg å lese til å lese for å lære. Derfor er det interessant og viktig med 
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fokus på hvordan en kan hjelpe gråsonelesere og hvilken hjelp de får for mestre 

skolehverdagen, og få et best mulig skoletilbud. Min forskningsinteresse dreier seg om å 

undersøke hva lærerne vet og hva som kjennetegner det de gjør for at skolehverdagen skal 

oppleves positivt for gråsoneleserne. Dermed blir min overordnede problemstilling følgende: 

 

 «Hvordan arbeider pedagoger i skolen for å hjelpe gråsonelesere i 4.trinn til å mestre 

lesing? – fire pedagogers fortellinger».  

 

Altså er jeg opptatt av å få frem lærere og spesialpedagoger i skoles erfaringer med 

gråsonelesere, og å belyse deres perspektiver i arbeid med gråsonelesere. For å få en slik 

forståelse og for å kunne belyse pedagogenes erfaringer, har jeg valgt å intervjue lærere og 

spesialpedagoger som jobber med svake lesere på 4.trinn. Dette vil jeg gå nærmer inn på i 

kapittel 3 som omhandler metode.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 
Masteroppgaven er delt inn i seks hovedkapittel. I første kapittel blir oppgavens fokus og 

tema klargjort, og problemstillinga blir presentert. Den inneholder også en begrepsavklaring. 

I kapittel to, «litteraturgjennomgang», tar jeg for meg relevant litteratur og forskning for å 

danne et godt grunnlag for å skape forståelse rundt temaet «gråsonelesere» før jeg skal ut å 

gjøre forskning på det. Jeg tar for meg temaer som å lære å lese, lesingens grunnlag og 

kartlegging og tidlig identifisering av gråsonelesere. Det tredje kapittelet presenterer 

metodevalget jeg har tatt før og under skriving. Det gjøres rede for metoden jeg valgte og hva 

den innebærer. I fjerde kapittel presenteres resultatene fra intervjuene som er blitt 

gjennomført. Jeg drøfter ikke noe i dette kapittelet, fordi drøftingen har jeg spart til det femte 

kapittelet. Der drøfter hva skoler gjør for å hjelpe gråsonelesere til å mestre lesing ut fra 

funnene jeg har fra forskningen, sammen med litteraturen jeg har med i kapittel to. I det sjette 

og siste kapitlet er oppsummeringen av litteratur, resultat og drøfting samt en avslutning av 

oppgaven. 

 

1.5 Andre sentrale begreper 
I dette kapittelet vil jeg ta for meg noen av de sentrale begrepene i oppgaven som «tilpasset 

opplæring», «spesialundervisning» og «gråsonelesere». 

 



	18	

1.5.1 Tilpasset opplæring 
I følge OECDs forskning (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

(2005) viser resultatene at mange voksne har problemer med å håndtere leseferdigheter som 

er vanlig i moderne liv og arbeid. Avhengig av de ulike landene som deltar i forskningen, er 

det mellom en-tredjedel og to-tredjedeler av de voksne som ikke når nivået som anses av 

eksperter som et passende minimumsnivå for å takle kunnskapssamfunnet (OECD og 

Statistics Canada, 2005, s.31). Dette er også noe som understrekes i informasjonen for ulike 

forbund for individer med lesevansker, som f.eks. dysleksiforbundet. Å ikke mestre lesing 

tilstrekkelig ut fra hva samfunnet krever kan bli problematisk i arbeidsliv og hverdag. 

 

I følge læreplanen for skolen, Kunnskapsløftet (2006), bruker man leseferdigheter som et 

redskap for læring i alle fag (Kunnskapsdepartementet, 2006). Derfor er det spesielt viktig å 

ha fokus på og ta tak i de elevene som strever og er svake i lesing, og hjelper de mot best 

mulig læring. Noe som kan gjøres med blant annet tilpasset opplæring. Det at det er så mange 

i Norge med lesevansker, og at lesing blir sett på som et grunnleggende viktig redskap for å 

mestre hverdag, skole, læring og jobb, innebærer at skolen tar ansvar for tilrettelegging for 

elever så tidlig som mulig. Skolene skal legge til rette for at elevene skal få tilpasset 

opplæring og undervisning. Jeg forstår dette som å gi elevene et opplæringstilbud som treffer 

deres forutsetninger og nivå, med rom for progresjon og hvor oppgavene ikke blir for 

vanskelige. I følge Utdanningsdirektoratet (2017) favner prinsippet om tilpasset opplæring 

både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. Forskjellen på de to er at 

spesialundervisning er en individuell rett elevene har i de tilfeller hvor han eller hun trenger 

ekstra tilrettelegging utover det de får i det ordinære tilbudet. Mens tilpasset opplæring dreier 

seg om de tiltakene skolen setter i gang for å sikre at elevene får best mulig utbytte av 

opplæringen. Det være knyttet til hvordan opplæringen er organisert, pedagogiske metoder 

som brukes og progresjon. Altså er tilpasset opplæring et virkemiddel for å øke 

læringsutbyttet til elevene (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

 

For å kunne gi et slikt forsvarlig og riktig tilbud til svake lesere må skolen ha god 

kompetanse om og erfaring med ordinær leseutvikling (samt avvik fra den). Slik 

kompetansen trenger skolene for å kunne møte elever (og foresatte) på en åpen, respektfull, 

inkluderende og på en best mulig måte. I Opplæringsloven §1-3 (Tilpassa opplæring og 

tidleg innsats) står det at den opplæringen som gis skal være tilpasset de enkelte elevers evner 
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og vilkår. Fra 1.-4 trinn skal kommunene sørge for at den tilpassede opplæringen elevene får i 

norsk innebærer særlig høy lærertetthet, spesielt rettet mot elever som er svake i lesing 

(Kunnskapsdepartementet, 1998).  

 

Opplæringsloven er et styringsdokument og i § 1-3 blir tilpasset opplæring omtalt som en 

«allmenn rett». Opplæringsloven sier blant annet at: 

«Opplæringa	skal	tilpassast	evnene	og	føresetnadene	hjå	den	enkelte	eleven,	

lærlingen	og	lærekandidaten».	

Dette diskuteres også i Stortingsmelding nr. 16 (som nevnt tidligere), hvor de legger frem at 

barn møter til skolen med svært ulike utgangspunkt. De som starter i skolen som svake elever 

er i større risiko fra å «droppe ut» av skolen senere. Videre i Stortingsmelding nr.16 skrives 

det at det er for mange elever som går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig kunnskaper og 

kompetanse. Stortingsmeldingen påpeker at opplæringen bør tilrettelegges bedre, slik at den 

møter hver enkelt elev (Regjeringen, 2006-2007). Kunnskapsdepartementet har gitt ut skrifter 

som tar opp prinsippet om tilpasset opplæring, hvor de blant annet sier at tilpasset opplæring 

innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Hver elev skal møte 

utfordringer de kan strekke seg mot, som de kan mestre på egenhånd eller i samarbeid med 

andre. Dette gjelder også elever som er svake eller med vansker, eller evner og talent på ulike 

områder.  

 

Tilpasset opplæring er noe som skal hjelpe elever med å få det utbyttet de trenger og har rett 

på, så de kan ha god progresjon i ordinær opplæring. Arbeidsmiljø med gode system, gode 

læreplaner, vurdering og tilbakemeldinger vil være fremmende for elevers evner og 

forutsetninger (Utdanningsdirektoratet, 2017). Noen av kjennetegnene til tilpasset opplæring 

er variasjon i arbeidsmåter, læremidler, lærestoff og ulik organisering av og intensitet i 

opplæringen. Dermed kan vi si at tilpasset opplæring handler om at skolen skal legge til rette 

for at opplæringen til hver enkelt elev skjer på en slik måte at eleven får best mulig 

læringsutbytte av den, fra sitt ståsted og sine forutsetninger.  

 

1.5.2 Spesialundervisning 
Videre i Opplæringsloven §5-1 om «Rett til spesialundervisning» står det at de elever som 

ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinært opplæringstilbud, har rett 

til spesialundervisning. Når en elev får spesialundervisning skal dette tilbudet særlig legge 
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vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Tilbudet skal gi eleven et forsvarlig utbyttet av 

opplæringen i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske 

for eleven.  

 

Før det kan settes i gang med spesialundervisning, og før kommunen eller fylkeskommunen 

gir vedtak etter § 5-1, må det gå gjennom en rekke statlige regelverk og retningslinjer. 

Hovedfasene i spesialundervisningens tiltakskjede er: 1) førtilmeldingsfasen, 2) 

tilbakemeldingsfasen, 3) utrednings- og tilrådningsfasen, 4) vedtaksfasen og 5) planleggings- 

og gjennomføringsfasen. Førtilmeldingsfasen hvor lærere melder fra til rektor om elevens 

behov for spesialundervisning, og evt. at skolens ressursteam diskuterer saken. 

Tilbakemeldingsfasen hvor skolen henviser saken til PPT. Utrednings- og tilrådningsfasen er 

fasen hvor PPT foretar en sakkynding vurdering av elevens behov. I vedtaksfasen skal 

skoleeier fatte vedtak om spesialundervisning. Og til slutt er det planleggings- og 

gjennomføringsfasen hvor skolen skal utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) og 

gjennomføre tiltakene. Jeg vil ikke gå nærmere inn i disse fasene, men vi ser altså at for å få 

spesialundervisning skal det først gjøres en grundig sakkyndig vurdering av elevens særlige 

behov. Denne vurderingen skal vise hvilke behov eleven har for spesialundervisning og 

hvordan tilbudet burde gis. Sakkyndig vurdering skal blant annet ta stilling til: elevens 

utbytte av ordinær undervisning, realistiske mål, og hvilke tiltak som bør gis (Befring & 

Tangen, 2014, s.243).  

 

1.6 Kilder  
I dette avsnittet vil jeg redegjøre for kildene mine. Informantene vil presenteres nærmere i 

kapittel 3 (metode), men jeg vil si litt om kildene som bakgrunn for oppgaven her.  

 

1.6.1 Lærere og spesialpedagoger 
Jeg vil i min forskning ut i skoler for å snakke med og intervjue både lærere og 

spesialpedagoger. Lærere og spesialpedagogene er i daglig samspill med gråsoneleserne og 

derfor er det av interesse for meg å snakke med dem for å få en forståelse for deres tanker, 

bevissthet, kunnskap og erfaringer med gråsoneleser, samt skolens retningslinjer og 

hjelpemidler for å hjelpe gråsoneleserne til å mestre lesing. Som nevnt tidligere er elevers 

lesekompetanse blitt forbedret etter PIRLS-undersøkelsen i 2001, men skolen bør trakte etter 

at forbedringen skal vare og enda bli bedre. Derfor er det interessant å høre hvordan skolen, 
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lærerne og spesialpedagogene tenker å vedlikeholde og videreutvikle elevers lesekompetanse 

i en hektisk skolehverdag. Ved hjelp av intervjuer ønsker jeg å få en forståelse av hvordan 

pedagoger i skolen tenker i forhold til dette.  
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2 Litteraturgjennomgang 
For å hjelpe elevene på en best mulig måte i den begynnende leseopplæringen, vil som nevnt 

tidligere, en forståelse av hvordan typisk leseutvikling utarter seg støtte lærere i å planlegge 

undervisning på en riktigst mulig måte (Inverenizzi & Hayes, 2011, s.205). Derfor vil jeg 

starte med en redegjørelse av stegene i typisk leseutvikling. 

 

2.1 Å lære å lese – leseutviklingen. 
«Lesing	er	i	det	vesentlige	en	ferdighet.	Og	for	at	en	ferdighet	skal	kunne	utvikles,	

trengs	øving	i	stort	omfang»	(Lundberg	&	Herrlin,	2008,	s.18).	

 
Det å lese er en språkprosess (Frost, 2010; Refsahl, 2013). Denne språkprosessen handler om 

både å forstå og utnytte skriftspråklige symboler, altså skal vi innhente og forstå informasjon 

ved hjelp av visuelle eller taktile symboler (f.eks. punktskrift). 

 

I følge Adams m.fl. (1998) ser barn, etterhvert som de lærer å lese, hvordan lyder 

klassifiseres av konvensjonelle skrivesystemer (Adams m.fl. 1998, s.305). Det å lese bygger 

på de samme språklige fundamentene som lytte- og taleferdigheter. Men på samme tid 

innehar lesing noe særegent, fordi skriftspråket er et visuelt fremstilt kodet symbolspråk. 

Skriftspråk som kommunikasjonsform er ikke naturgitt, slik som talespråket er for de fleste. 

Det å lære å lese er komplekst, og det krevere at vi bruker komplekse sosiokulturelle 

teknikker (Säljö, 2001, s.177). Skriftspråklige symboler er blitt til ved en langvarig og 

kompleks utvikling, hvor mange praksiser og ideer blir bygd inn i teknikken underveis (Frost, 

2005). For å lese må leseren gjøre seg godt kjent med både skriftlige symboler (grafemer) og 

lydsystemer (fonemer). Skriftlige symboler, altså grafemer er små enheter i skriftsystemet 

som har som funksjon å skille mellom betydning. Et grafem består av ett eller flere symboler, 

symbolene representerer et fonem. Ordet fonem handler om lyder i ord. Kristoffersen, 

Simonsen og Sveen (2005) definerer begrepet slik: 

 

«Et	fonem	er	en	klasse	av	fonetisk	nesten	like	språklyder	som	kan	skille	ord	fra	

hverandre	betydningsmessig	i	et	bestemt	språk»	(Kristoffersen,	Simonsen	og	Sveen,	2005,	

s.203).		
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Det krever også flere ulike faktorer for å legge et grunnlag for leseforståelsen, noen av disse 

ferdighetene er blant annet relevante forkunnskaper, lesestrategier, kognitive ressurser, 

interesse og motivasjon, grammatikk, begreper og avkoding (Bele et al., 2008). Lesing blir 

sett på som en prosess hvor man skal skape mening med utgangspunkt i teksten, ved å utnytte 

egne ressurser. Dermed kan man si at lesing er en interaktiv prosess mellom leser og tekst 

(Granberg, 1996).  

 

En automatisert og presis ordavkoding i følge Adams m.fl. (1998) ha stor påvirkning for om 

man blir gode lesere (Adams m.fl.1998). En forutsetning for å lære å lese er å kunne 

identifisere ordene. Barn pleier å gjenkjenne skrevne ord lenge før de kan lese. De behandler 

ordene som bilder ved at de legger merke til særtrekk ordene innehar og på den måten skiller 

de ord fra hverandre. Det bygger ikke på at barn har forstått det alfabetiske prinsippet. 

Etterhvert begynner barn med små skriveforsøk, da blir oppmerksomheten mot at ord består 

av enkelte bokstaver og rekkefølger, skjerpet. Barn som er i ferd med å knekke denne koden 

tar et stort skritt som vil hjelpe dem med ordavkoding i møte med nye ord. Altså bygger 

ordavkoding på den fonologiske bevisstheten, og utviklingen av den (Lundberg og Herrlin, 

2008, s. 14). Automatisering av blant annet ordavkoding vil hjelpe elever med forståelse av 

det de leser.  Og lesing er nødvendig for all kompetanse og videre læring i livet, og er uttrykt 

som en av de fem grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene i læreplan for fag 

(Kunnskapsdepartementet 2006-2007). Derfor er det spesielt viktig å sette seg inn i hva det å 

lære seg å lese innebærer. Dette påpeker også Casbergue & McGee (2011) når de legger frem 

at det kun er ved å ha kompetanse og forståelse for utviklingen en som pedagoger kan 

planlegge effektive undervisninger for elevene (Casbergue & McGee, 2011, s.197). 

 

Det finnes flere teorier som foreslår hvordan barn lærere å lese og hvordan utviklingen arter 

seg. I følge Hulme og Snowling (2009) starter barn leseprosessen ved å gjøre vilkårlige 

assosiasjoner mellom trykte ord og hvordan de uttaler ord (Hulme og Snowling, 2009, s.41). 

Dette er en visuell tilnærming til å lese, som er en begrenset tilnærming. Barn viser raskt at 

de er i en utvikling av å forstå det systematiske forholdet mellom bokstavsekvensen i skrevne 

ord og lyden som hver bokstav representerer. Etter hvert som leseferdighetene utvikler seg, 

blir lesingen hurtigere og mindre anstrengt, og ser ut til å avhenge av sofistikerte 

representasjoner av forholdet mellom trykte bokstaver/ord, lyd og mening på flere 

forskjellige nivåer.   
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Fra et utviklingsperspektiv er en vanlig inndeling av leseutviklingen delt i fire: psuedolesing, 

logografisk lesing, fonologisk lesing og ortografisk lesing. Psuedolesing handler om at barn 

kan lese ord utfra omgivelsene og ikke teksten. 

 

2.1.1 Logografisk lesing  
Det andre nivået av i leseutviklingen refereres gjenre til som det logografiske nivået (Frith, 

1985). Dette nivået handler om at barn har lært seg ordet ved hjelp av et visuelt minnebilde 

eller en merkelapp. Et eksempel på dette kan for eksempel være at et barn lese «McDonalds» 

når det ser skiltet til McDonalds. Om man bruker samme font og farger men skriver 

«IsBilen» vil barnet fortsatt lese McDoanlds. Barnet forbinder dermed ordet med et bestemt 

talt ord, men kan ikke lese ukjente ord fordi det enda ikke forstår at bokstavene i ordet utgjør 

lyder som settes sammen til ordet. 

 

Altså har barnet lært seg ett sett med ord som det kan lese. Lesefeil på dette nivået stammer 

hovedsakelig fra nettopp det at barnet ikke har et visuelt minnebilde til det ukjent ordet. Barn 

kan for eksempel vite at ordet «ikke» skrives med to k´er, når de da ser ordet «hikke» kan de 

lese ordet «ikke» fordi de registrerer at det er to k´er i ordet. Man kan da si at barn blir 

forvirret når de leser ord som har fremtredende felles funksjoner, som da ikke og hikke har, 

med dobbel k.  

 

2.1.2 Fonologisk lesing 
Det finne flere ulike teorier om nivåene i barns leseutvikling, og en viktig forskjell i disse 

teoriene omhandler hvor tidlig, og på hvilken måte barn begynner å bruke fonologisk 

informasjon når de lærer å gjenkjenne ord. Den fonologiske lesingen handler om at 

enkeltlyder eller stavelser blir bundet sammen og danner ord ved lydsynteser. Altså så fort 

barn har noen grunnleggende bokstav-lyd og bokstav-navn kunnskaper, mener Ehri (1992) at 

barnas blir påvirket av prosessen som omhandler å lære forbindelse mellom bokstaver i rekke 

som danner ord og hvordan de uttales (Hulme og Snowling, 2009, s.41-43). 

 

Barns bruk av bokstav-lyd forhold når de leser, blir gradvis mer og mer eksplisitt og 

systematisk. Når dette blir bedre, entrer barna en alfabetisk-fase hvor de leser ved bruk av 

fonologiske nivåer. Enkle alfabetiske strategier involverer bruk av bokstav-lyd korrespondens 

ved å tyde trykte bokstaver. Noen barn kan i møte med ukjente ord, bli hørt når de lytter ut 
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bokstavene og setter de sammen til et ord. Altså avkoder barna ordet ved å stave bokstav for 

bokstav, lyd for lyd eller stavelse for stavelse, og på den måten dra lydene sammen til ord. 

 

Etter hvert som denne alfabetiske-fasen blir konsolidert (gjort sterkere), blir bruken av 

bokstav-lyd kunnskap automatisert og mindre anstrengende, og på den måten blir den 

ortografiske representasjonen som underbygger ordgjenkjenning mer spesifisert (den 

ortografiske fasen av leseutvikling) (Hulme og Snowling, 2009, s.43). Det vil si at når barn 

forstår og automatiserer sammenhengen mellom lyd og bokstav så har de knekt koden, og 

kan lydere seg frem til mening i tekst. Slik fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap er 

viktige fundamenter for utvikling av leseferdigheter i tidlig skolegang (Hulme og Snowling, 

2009, s.45). Barn som har noen ferdigheter i å manipulere fonemer i talte ord og kunnskap 

om lydene i bokstavene allerede ved skolestart, har en større progresjon i å lære å lese enn 

barn som ikke har noen av disse kunnskapene. Derfor er det viktig allerede i barnehagen å ha 

fokus på språk og gode dialoger. Wang m.fl. (2014) hevder at barn med leseproblemer har 

mer behov for eksponering for å klare å skaffe representasjonene som trengs for å støtte 

leseflyt, enn hva normalutviklende lesere (Wang m.fl., 2014, s.1). Fonologisk avkoding er 

nødvendig for å nå de siste steget i automatisert lesing, og de elevene som er svake i lesing 

trenger støtte i denne prosessen. Bokstavkunnskapen har avgjørende betydning for 

begynneropplæringen i lesing (Frost, 2010). Og den fonologiske avkodingen åpner for 

muligheten til å lære seg ortografisk lesing.  

 

2.1.3 Ortografisk lesing  
Videre kommer ortografisk lesing. Etter mange repetisjoner med ordet vil barn tilegne seg en 

ortografisk representasjon av ordet. Det vil si at barn kan gå direkte fra ordbildet til uttale og 

betydning av ordet, uten å lydere som man gjør ved fonologisk lesing. Altså trenger ikke 

barnet å stave frem mening, fordi barnet kjenner igjen bokstavene, ordstammer og ordet 

umiddelbart. Dette krever mye øving og repetisjon, slik at ord blir automatisert ved å lagres i 

langtidshukommelsen.  

 

Når avkodingen skjer nøyaktig og hurtig kaller man det ortografisk avkoding (Nation & 

Castles, 2006).  I følge Wang m.fl. (2014) er ortografisk læring definer som en overgang fra 

den trege lyderingen av ukjente ord til å være hurtig automatisk gjenkjennelse av det samme 

ordet (Wang m.fl, 2014, s.1). Det vil si at når et barn bruker ortografisk avkoding, 
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gjenkjennes ordet hurtig og korrekt uten bruk av fonologisk avkoding (Høien, 2007). Det er 

viktig å understreke at avkoding og leseflyt ikke er det samme. En elev med leseflyt leser 

med fokus på tekstens uttrykk. Med leseflyt mestrer man både avkoding og forståelse på 

samme tid. Automatisk ortografisk avkoding refererer bare til nøyaktig, rask 

ordgjenkjenning. Det å ha automatisert ordgjenkjenning er derfor viktig, men ikke adekvat 

for leseflyt.  

 

Nybegynnere i lesing trenger å få til overføring fra sakte til rask avkoding for å bli avanserte 

lesere (Spear-Swerling & Stenberg, 1996). Men før denne hurtige automatiseringen, utvikles 

et kognitivt lager av ortografiske representasjoner. Disse representasjonene må organiseres og 

systematiseres i elevens leksikon. Et godt mentalt leksikon kan bistå avkoding (Samuels & 

Näslund, 2006). Flere og treffende ord kan mobiliseres, med gode strukturer som 

gjenkjenner. Og slike strukturer og annen type informasjon om ord, kan lagres i det mentale 

leksikon i hjernen. Leksikonet gir mulighet for lagring av blant annet ortografiske 

representasjoner, og grunnen til at hastighet og automatikk av leksikalsk tilgang er så viktig 

når man leser er fordi det er mange operasjoner som må finne sted på kort tid. Forskjeller i 

tilgang til det mentale leksikon kan illustrere noe av grunnen til variasjon blant normalt 

utviklede lesere og svake lesere (Samuels & Näslund, 2006). 

 

2.2 Lesingens grunnlag 
Det å lære seg å lese er altså en kompleks kognitiv aktivitet. Hulme & Snowling (2009) 

skriver at det å lære å lese er noe som må ses på som en prosess. Lundberg & Herrlin (2008) 

beskriver leseutviklingen som en utvikling som omfatter flere ulike dimensjoner. Disse 

dimensjonene inngår i et samspill, men viser samtidig hver for seg et typisk forløp (Lundberg 

& Herrlin, 2008, s.10). Elevers utvikling av lesing er ikke lik, dette fordi ikke alle elever 

følger samme utviklingsløp. Noen hopper over enkelte trinn og må derfor gå tilbake for å 

repetere. Derfor kan ikke en oversikt av de ulike fasene i leseutviklingen brukes mekanisk 

(Lundberg & Herrlin, 2008, s.9). En elev kan tilegne seg gode kunnskaper om ordavkoding, 

men mangle leseforståelse. Derfor er det viktig å både forstå, men også se samspillet mellom 

de ulike sidene ved lesing (Lundberg & Herrlin, 2008, s.10). Som pedagog har vi behov for 

redskaper som hjelper oss både å følge leseutviklingen hos elever og å kunne hjelpe elevene 

når de står fast (Lundberg & Herrlin, 2008, s.7). Derfor kan det være til god hjelp at man har 
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kompetanse og forståelse for ulike modeller på leselæring og hva nivåene/delene i 

leseopplæringen inneholder. Her vil jeg ta for meg noen vanlige leseutviklingsmodeller. 

 

2.2.1 Modeller på leseforståelse og leseutvikling. 
THE SIMPLE VIEW OF READING: 

Gough og Tunmer (1986) har formulert ideen om at lesing er et produkt av avkoding og 

språklig forståelse. Denne ideen er blitt en modell de kaller «the simple view of reading», 

som beskriver at det å lese handler om å ha ferdigheter innen avkoding og forståelse. 

Avkoding handler om kunnskap knyttet til lyder i bokstaver, ord og avkodingsferdigheter. 

Mens forståelsen handler om tenking, tolking, forestillingsevne og resonnering (Hulme og 

Snowling, 2009, s.91). For å kunne ha forståelse og kunne forstå krever 

arbeidsminnekapasitet og at man har relevant ordkunnskap. Dersom en av disse ferdighetene 

mangler (avkoding eller forståelse) kan man ikke lese i funksjonell forstand. Gough & 

Tunmer (1986) forenkler denne modellen gjennom formelen: lesing = avkoding x forståelse. 

Denne definisjonen av lesing tydeliggjør er at det er to likeverdige komponenter som 

gjennom gjensidig avhengige prosesser inngår i et interaktivt forhold. Avkoding uten 

forståelse og forståelse uten avkoding er like lite lesing. For å lese må en gjennom interaksjon 

med en tekst avkode og forså tekstens kontekst. Avkoding og forståelse virker sammen under 

lesing og er grunnleggende prosesser, dersom en av disse er 0 blir produktet 0 (Hoover & 

Gough, 1990).  

 

I «The simple view of reading» beskrives tre kategorier av: 1) ulike grader av 

forståelsesvansker, 2) avkodingsvansker, 3) eller både forståelses- og avkodingsvansker 

(Gough & Tunmer, 1986). Denne modellen inkluderer ikke ferdigheter som motivasjon, 

selvbilde, eller tidligere leseferdigheter etc. Men det er flere forskere som anser slike 

ferdigheter som faktorer som kan hemme eller fremme lesingen, og på den måte mener de at 

Gough og Tunmers modell (definisjonen) er for enkel. Avkoding er knyttet til bearbeiding av 

språkets fonologiske side, og Lyster påpeker at Gough og Tunmer definisjon av lesing kan 

føre til at avkoding utelukkende blir sett på som en «teknisk» ferdighet – noe som ikke er 

heldig (Lyster, 1998, 2011). Slik kritikk av «The simple view of reading» blir møtt med 

forklaringer om at definisjonen ikke er ment for å forenkle kompleksiteten ved lesing, men at 

tanken er at kompleksiteten kan deles inn under to likestilte deler (Hoover & Gough, 1990). 

«The simple view of reading» tydeliggjør at både tekniske og språklige ferdigheter brukes 
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som forklaring på hva lesing er. Disse ferdighetene inneholder en rekke kognitive aktiviteter 

som for eksempel hukommelse, språklig bevissthet, bearbeiding og språklig produksjon 

(Hoover & Gough, 1990). Allikevel mener Frost (2010) at Gough og Tunmers definisjon, og 

hvordan de har møtt kritikken, er en forenkling av språkets prosesser i lesing. Dette fordi 

modellen ikke har med relevante deler av leseprosessen og bakgrunnsfaktorer som hemmer 

eller fremmer lesingens funksjon.  

 

Altså kan man si at modellen ikke tar for seg kompleksiteten i leseutviklingen, viser ikke 

forståelse for alt man må beherske for å forstå en faglig tekst for eksempel. Kan problemet 

med modellen være at tekstene som ble brukt under forskningen er så «enkle» at man ikke 

trenger å noe annet enn avkoding og forståelse for å lese? 

 

LUNDBERG & HERRLINS FEM DIMENSJONER I LESEUTVIKLINGEN: 

Lundberg og Herrlin (2008) har angitt fem dimensjoner de mener er sentrale i leseutviklingen 

og som er gjensidig avhengig av hverandre: fonologisk bevissthet, ordavkoding, leseflyt, 

leseforståelse og leseinteresse (Lundberg & Herrlin, 2008, s.11). Har eleven god fonologisk 

bevissthet vil dette fremme ordavkodingen, og en god ordavkoding påvirker både den 

fonologiske bevisstheten og leseflyten positivt. Videre når avkodingen går raskt og lett vil 

flyten i lesingen bli bedre. En slik leseflyt, hvor setningsbygningen kommer godt fram, vil 

gjør det lettere å identifisere enkeltord (avkode). Leseflyt vil påvirke leseforståelsen positivet, 

samtidig som god leseforståelse er positivet for leseflyten. Elever som leser med god flyt, har 

lettere for å huske hvordan avsnittet som er lest startet, og kan på den måten enklere få en 

forståelse. Når forståelsen av avkoding og setningsbygning er innarbeidet, kan den 

konsentrasjonen og energien man ville brukt på det, heller brukes til det mentale arbeidet som 

handler om å forstå en tekst. Å ha en god leseforståelse er svært positivt for leseinteressen, og 

leseinteressen har betydning for utviklingen av forståelsen (Lundberg & Herrlin, 2008, s.11).  

 

Altså ser vi at alle dimensjonene av leseutviklingen har en gjensidig avhengighet.  

Alt & Samuels (2011) tar opp utfordringen med å måle leseflyt. Det finnes god forskningen 

på hvordan utvikling av leseflyt arter seg, men det er mer utfordrende å skulle måle leseflyten 

(Alt & Samuelsen, 2011, s.177-178). Artikkelen foreslår en vurderingsmetode i klasserom, 

der man informerer eleven om at de skal testes i avkoding og forståelse. Dette kan gjøres for 

eksempel ved å informere eleven om at de skal lese en tekst for så å gjenfortelle eller svare på 
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spørsmål til teksten (Alt & Samuelsen, 2011, s.178). Denne metoden er en god måte å måle 

leseflyt på fordi den krever at leseren avkoder og viser forståelse samtidig.  

 

2.2.2 Lesestrategier – sammenheng mellom språk- og leseforståelse. 
Muntlig ordforråd og ordlesing har en relasjon som vedlikeholdes og utvikles over tid (Spear-

Swerling & Stenberg, 1996). Lesing henger tett sammen med språket, og språk finnes rundt 

oss på daglig basis - for eksempel via bøker, tekster, språklige ytringer, musikk, og lignende. 

Språklige ytringer kan komme til uttrykk på to måter. Enten manifestert som grafiske tegn på 

en overfalte som; skjerm, husvegg, skilt, bildør, altså som skriftspråk. Eller manifestert som 

en lydbølge, altså som talespråk (Kristoffersen, Simonsen & Sveen, 2005, s.17). Lervåg og 

Aukrust (2010) skriver at tilstrekkelig leseforståelsesferdigheter er avgjørende for så godt 

som alle aspekter ved høyere formell utdanning og deltakelse i samfunnet.  

 

2.3 Kartlegging og identifisering av gråsonelesere 
Å ha kompetanse og kunnskap om hvordan den ordinære leseutviklingen arter seg, vil bidra 

til å og gjøre det enklere å tidlig identifisere barn som er i gråsonen i lesing. I tillegg til å 

inneha slik kompetanse og forståelse brukes også regelmessige kartlegginger for å fange opp 

og identifisere svake lesere.   

 

2.3.1 Underveisvurdering 
I følge Opplæringsloven kapittel 3 har alle elever, inkludert de med spesialundervisning, rett 

på løpende, systematisk vurdering (Opplæringsloven, 2009, paragraf, 3-1). Slik løpende 

vurdering skal være et redskap i læreprosessen som legger grunnlag for tilpasset opplæring.  

Lærerne skal aktivt bruke undervisningsvurderinger av elevenes kompetanse. Den 

informasjonen de får ut fra vurderingene skal brukes i kombinasjon med lærerens egen 

kunnskap til å øke elevens læringsutbytte i fagene – altså tilpasset opplæring. Vurdering sier 

også noe om elevens læringsutbytte av undervisningen (Utdanningsdirektoratet, 2014, s.5).  

 

I Utdanningsdirektoratets «Veilederen Spesialundervisning» (2017) er det fremhevet fire 

prinsipper som er sentrale i en vurderingsprosess. Elevenes forutsetninger for læring kan 

styrkes dersom: 1) elevene forstår hva som er forventet av dem og hva de skal lære, 2) 

elevene får respons som forteller de om arbeidet de gjør og kvaliteten på det, 3) elevene får 
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tips om hvordan de kan forberede seg, og 4) elevene er involvert i eget læringsarbeid ved for 

eksempel å vurdere egen utvikling og eget arbeid.  

 

Når det kommer til kartlegginger finnes det et hav av dem, og det er viktig å kvalitetssikre 

den kartleggingen man velger å bruke. Ikke alle kartleggingsverktøyene som eksisterer er av 

god kvalitet – det kan for eksempel være usikkerhet rundt hva kartleggingene måler, og om 

det de måler er viktig å vite noe om. Derfor er det viktig at skolen og lærere har kompetanse 

om kriterier for å vurdere prøver gjennom å se på standardisering, normering, validitet og 

reliabilitet. Standardisering sikrer lik prøvesituasjon for alle levere, ved at instruksjonen for 

hvordan man gjennomfører prøven er lik for alle elever. Normering gjør det mulig å 

sammenligne en elevs resultat med et gjennomsnittsresultat. Validitet handler om at en prøve 

med høy validitet måler det den skal måle, for eksempel at en lesehastighetskartlegging måler 

hastighet og ikke forståelse. Og reliabilitet handler om at resultatene er til å stole på (Engen 

& Helgevold, 2006, s.10). Det å standardisere og normere en kartleggingsprøve er kostbart, 

det er derfor mange tilgjengelige kartleggingsprøver som er normert med utgangspunkt i for 

eksempel små utvalg (noen få elever på små skoler), og dermed er ikke resultatene til å stole 

på.  

 

I Norge har vi et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, hvor vi får informasjon om elevers 

læring i lesing. De kartleggingsprøvene i lesing som er obligatoriske har et godt 

normeringsgrunnlag. At en prøve er normert betyr at en kan sammenligne en elevs resultat 

med et gjennomsnittsresultat for elever på samme års trinn. Dermed kan vi se om elevens 

resultat følger forventet utvikling. Kartleggingsprøvene brukes av lærere for å få informasjon 

om og identifisere elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2018, s.1), elever som ikke er kommet godt i gang med lesingen 

eller som har stagnert. I de obligatoriske kartleggingsprøvene er det utarbeidet en 

bekymringsgrense som scorene tar utgangspunkt i (under grensen eller over grensen). Dette 

er gjort fordi målet med kartleggingen er å identifisere de svakeste leserne. Siden det er 

målet, er prøvene så lette at hele 30% av eleven som tar prøven bli få alt rett.  

 

Utdanningsdirektoratet (2018) understreker også at formålet med prøvene er å oppdage de 

elevene som trenger ekstra oppfølging. Det er som nevnt viktig å identifisere disse elevene 

tidlig i løpet, så de kan få tilbud om den tilretteleggingen de har krav på. På den måten 

hjelper kartleggingsprøver oss å identifisere elever, og er også med på å hindre frafall seinere 
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i skolegang. De elevene som havner under bekymringsgrensen trenger ekstra tilrettelegging. 

Kartleggingsprøven hjelper å synliggjør på hvilke områder de har behov for ekstra 

oppfølging, og i noen av kartleggingsverktøyene finnes det forsalg til tiltak på de ulike 

områdene (Utdanningsdirektoratet, 2018). Kartleggingsprøver som brukes i 1.-4. trinn danner 

en forståelse for elevenes ferdigheter og grunnlag for god leseutvikling. Lærere vil få 

informasjon om elevens progresjon i leseutviklingen; fra muntlig språk, via bokstavkunnskap 

og ordlesing, til å lese tekster med forståelse. Det er ikke et mål at elevene skal øve på 

kartleggingsprøvene. Dette vil hindre prøven i formålet sitt, nemlig å identifisere de elevene 

som trenger ekstra støtte. Kartleggingsprøvene gjennomføres flere år på rad og det er derfor 

et poeng at skolene ikke bruker samme kartleggingsprøver til å forberede elevene. Dette 

understrekes også i Kunnskapsløftet (2006, s.8)  

 

NASJONALE PRØVER 

Å kartlegge elevens læringsutbytte er ett av områdene i det nasjonale 

kvalitetsvurderingssystemet, og her inngår nasjonale prøver. Nasjonale prøver er 

kartlegginger som tar for seg elevenes kompetanse i lesing, skriving, matematikk og engelsk. 

Formålet med prøvene er at de skal være et pedagogisk redskap og hjelpemiddel i 

opplæringen. Resultatene fra prøven skal brukes som utgangspunkt for læreren å tilpasse 

undervisningen til hver enkelt elev. De skal også gi informasjon til blant annet eleven selv, 

foreldre/foresatte, lærere, skoleleder, osv. Resultatene bruks altså som et grunnlag for dialog 

og kvalitetssikring av opplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2006). På første trinn måler 

kartleggingsprøven elevenes språklige bevissthet, om de har sikker bokstavkunnskap, lese og 

stave ord, og det å lese for å forstå (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.5-6). Elevene blir altså 

teste både på bokstav/lydnivå, ordnivå og setnings- og tekstnivå. På andre trinn blir de 

kartlagt i om de kan å avkode og forstå ord, ordforrådet til eleven, om eleven kan å stave ord 

etter diktat, elevens leseforståelse på setningsnivå og leseforståelse av kort tekst 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). På tredje trinn stilles større krav til elevens leseforståelse. 

Tekstene er lengre og mer kompleks og eleven blir kartlagt i blant annet ordlesingsferdighet i 

form av ordkjedeprøven, stave ord etter diktat, om eleven kan lese og forstå en fortelling, om 

eleven kan finne fram til ordets betydning ved hjelp av konteksten ordet står i og om eleven 

kan lese og forstå en sammensatt tekst om et naturfaglig emne (Utdanningsdirektoratet, 

2017).  
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Det å kartlegge om elevene kan å stave ord er viktig fordi om eleven har problemer med å 

stave og lese ord vil det gå ut over forståelsen når eleven leser tekst. En bruker ulike 

strategier i staving og tekstlesing, f.eks. fonologisk lesing og ortografisk lesing. Det å lese 

fonologisk innebærer at eleven danner lyder av bokstavene og trekker lydene sammen til ord 

som en kjenner igjen. Fonologisk lesing er et godt grunnlag for ortografisk lesing. Å lese 

ortografisk vil si at man gjenkjenner større enheter i ordet, som stavinger, stavemønster eller 

hele ordet. Slik ortografisk lesing er en forutsetning for å oppnå gode leseferdigheter 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s.5-6). Elever med lesevansker oppnår gjerne en akseptabel 

ordlesingsferdighet, men noen har likevel vanker som er vedvarende med å stave ord rett. 

Staveprøver vil gi god informasjon om elevens grad av å analysere seg frem til lyder i talte 

ord (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.5-6). De elevene som leser ortografisk vil klare å løse 

flere oppgaver, og de fleste oppgavene som er løst er korrekte. Mens fonologiske lesere vil 

måtte lydere ordene og dermed få løst færre oppgaver, men de oppgavene som er løst er 

gjerne løst korrekt. De som er gjettelesere eller logografiske lesere vil ha gjennomfør mange 

oppgaver, men vil også ha veldig mange feil (Utdanningsdirektoratet, 2017).    

 

For å sjekke at eleven på tredje trinn har oppnådd ortografisk leseferdighet kan man kartlegge 

de gjennom «å lese ord som ordkjeder». Da vil man se om de klarer å lese nøyaktig, raskt og 

uanstrengt. I tillegg er orddiktater hvor læreren leser en setning, og elevene skal skrive ett ord 

fra setningen. noe som vil si noe om eleven kan gjøre fonologisk analyse av ordet (analysere 

lyder i ord), at de kan kople lyd og bokstav, og at de kan skrive bokstavene. At elevene 

oppnår å ha et godt ordforråd vil hjelpe med forståelse av talt og skrevet språk. Om elever 

ikke forstår meningen med ordene i tekster vil det føre til en dårligere forståelse når de leser. 

Derfor er det å arbeide med å styrke vokabularet noe som bør gjøres gjennom hele skoleløpet 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s.7).  

 

2.3.2 Individuell vurdering og kartleggingsverktøy 
I tillegg til løpende undervisningsvurdering skal det også gjennomføres kartleggingsprøver. 

Noen vanlige kartleggingsverktøy når det gjelder lesing i 1.-4.- klasse er: Carlsten, Språk 6-

16, Setningsleseprøven (S-40), Ordkjedetesten og LOGOS. Dette er bare noen av mange 

kartleggingsverktøy som er utarbeidet, og jeg vil nå ta en nærmere titt på noen av disse: 

Carlsten, Språk 6-16 og Ordkjedetest. 
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CARLSTEN 

Carlsten er en norsk rettskrivings- og leseprøve for grunnskolen som er utarbeidet av Carl 

Thomas Carlsten. Kartleggingen måler lesehastighet og leseforståelse hos elevene. Den 

inkluderer diktat for hvert trinn og veiledning til hvert trinn. Det er utarbeidet en lesetest som 

tas både på høsten og på våren ut fra hvilket trinn elevene er i. Prøven gjennomføres enten i 

gruppe eller i klassen, men passer også godt som en individuell stille- eller høytlesingstest. 

Ved slike tilfeller gis det større mulighet for lærer å analysere elevens leseferdighet.  

 

SPRÅK 6-16 

Språk 6-16 er et screeningsverktøy hvor formålet er å identifisere barn med språkvansker – få 

informasjon om elevens språklige ferdigheter og om de er adekvat i forhold til forventninger 

til alder. Testen gjennomføres individuelt, og den vil vise elevens språklige styrker og 

svakheter. Språk 6-16 kan ikke brukes alene for å diagnostisere, men sammen med andre 

kartlegginger vil resultatene være meget opplysende. Denne testen er relevant for barn som er 

i gråsonen for lesing, fordi lesing og skriving avhenger av gode språkkunnskaper (Ottem & 

Frost, 2005, Statped, 2011). Språk 6-16 er rette mot barn i alderen 6 – 16 år. Det er og 

utarbeidet en screening for yngre barn som heter språk 5-6 som er egnet for barn i alderen 5 – 

6 år.   

 

ORDKJEDETESTEN 

Ordkjedetesten er en screeningprøve som har til formål å identifisere elever som har vansker 

med avkoding av ord (passer best for elever fra 3.-10.trinn). Dette er en test som er lett å 

bruke, og som ikke tar mer enn 10 minutter å gjennomføre – noe som gjør at den er enkel å få 

tid til for alle (Høien & Tønnesen, 2007). Ordkjedetesten måler elevers automatisering av ord 

eller ortografiske lesing, ved at eleven skal dele opp så mange ordkjeder som mulig på tid. Et 

eksempel på ordkjede kan være «husbilmustog» hvor man da skal sette strek mellom ordene 

så det blir «hus|bil|mus|tog». Når testen er gjennomført vil antall riktige ordkjeder gi en 

råskåre som gjennom en normert skala gjørs om til en stanineskåre mellom 1 – 9, hvor 1 er 

svakest og 5 er gjennomsnitt på trinnet. Kommer eleven på en stanine på 1 eller 2 gir det oss 

informasjon om at eleven har ordavkodingsvansker.    

 

2.3.3 Tiltak 
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Til nå har jeg tatt for meg den normale leseutviklingen og avvik fra den, samt 

underveisvurdering og kartlegging av elever. Men hva skjer etter identifisering og 

kartlegging? Hvordan bruke resultatene videre? 

 

Som jeg skrev tidligere i kapittelet er de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing en del av 

underveisvurderingen. Om resultater fra en kartlegging for eksempel viser at eleven har 

behov for å lære seg effektive lesestrategier, er det et grunnlag for hvordan pedagogene bør 

tilpasset opplæring. I tillegg til læreres vurderinger vil kartleggingsresultater bidra med mer 

objektiv informasjon om elevens leseferdigheter. Slike resultater kan brukes som grunnlag 

for vurdering også med tanke på om eleven trenger å videre vurderes av for eksempel 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Elever som er under bekymringsgrensen og elever 

som er rett over, altså i gråsonen, har behov for ekstra oppfølging.  

 

Det kan være ulike årsaker til at en elev kommer til kort på kartleggingsprøvene og et svakt 

resultat kan gjenspeiles ved manglende leseferdigheter som for eksempel svake 

bokstavkunnskaper, manglende leseferdigheter, staveferdigheter eller ordkunnskap, svak 

ordavkoding, forståelse eller manglende interesse. Men elever kan også prestere dårligere av 

andre grunner som stress i prøvesituasjonen, manglende konsentrasjon eller at eleven jobber 

sakte. De tiltakene eller tilpasningene som iverksettes må ta hensyn til og være rette mot 

elevens utfordringer. Men hva er tiltak og hva er forebygging? I følge Befring og Tangen 

(2014) er forebyggende virksomhet tiltak som har til hensikt å stoppe en negativ utvikling 

hos elever på sentrale utviklingsområder som lesing (Befring & Tangen, 2014, s.564). Har 

man en god forebygging vil dette både skape kompetanse og styrke hos eleven til å møte, og 

leve med vansken resten av livet (f.eks. dysleksi). For å få til slik god forebygging krever det 

høy kvalitet hos pedagogene i institusjonen, slik de kan fange opp viktige risikotegn tidlig i 

utviklingen hos eleven. Samt at lærerne og andre pedagoger i skolen bør ha en holdning og 

vilje til å gripe inn å handle når en elev strever.  

 

Det er en utbredt inndeling av forebyggende tiltak som foregår på flere nivåer, nemlig at det 

deles i tre: «primær», «sekundær» og «tertiær» forebygging (NOU, 2009, s.18). Primær 

forebygging omfatter allmenne forebyggingstiltak i den ordinære utdanningen – kvaliteten 

skal forebygge negativ utvikling. Sekundærforebyggende tiltak er intensiverte foretak som 

har til formål å hindre at problemet utvikler seg videre. F.eks. intensivkurs eller 

spesialundervisning. Foretakene som settes inn er målrettet mot vansken eleven har. Det 
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tertiære forebyggingsnivået handler om problemer som er tydelige og åpenbare som for 

eksempel hørsel- eller synshemninger. Det kan også dreie seg om mer høyfrekvente vansker 

som f.eks. dysleksi (NOU, 2009). Det tertiære nivået er ikke noe jeg vil gå videre inn på eller 

som passer til gråsonelesere, men både det primære og det sekundære nivået er mer aktuelt. 

De handler om tidlig identifisering, tilpasset opplæring, intervensjoner/tiltak osv. som er rette 

mot gråsoneleserens problemområdet. For at skolen skal kunne hjelpe gråsonelesere på 

primær- og sekundærnivå er det noen rammebetingelser som trenger å være på plass. Gode 

rammebetingelser spiller en stor rolle for skolens kvalitet, og det er spesielt to forhold som er 

viktige: de ansattes kompetanse og kvantitet i voksenkontakt (altså forholdstallet mellom 

voksne og barn) (Befring & Tangen, 2014, s.583). 

 

Forebyggende tiltak dannes ut fra elevens behov og ressurser som identifiseres gjennom 

kartlegging (Befring & Tangen, 2014, s.583). Kartleggingsprøver er med på å dokumentere 

elevers progresjon i utvikling av leseferdigheter. Fra elevene starter med å lære seg å lytte ut 

lyder i ord, til å mestre å lese og forstå tekster. Ofte er vanskene sammensatte og tiltakene vil 

være helhetlig rettet mot hele eleven. Dette krever en tverrfaglighet fra pedagogene som skal 

hjelpe gråsoneleseren «på rett vei» (Befring og Tangen, 2014, s.583). Dersom en elev ikke 

mestrer for eksempel ordlesing og tekstoppgaver, kan det være lurt å teste ferdighetene på et 

lavere nivå som bokstavkunnskaper. Det kan man gjør for eksempel ved å bruke tester på 

lavere trinn. Det er viktig med automatiserte bokstavkunnskaper når man skal lære å lese, 

derfor er bokstavkunnskap noe av det som en først bør kartlegge at er automatisert hos svake 

lesere (Frost, 2010).  

 

Som jeg tok for meg i kapittel 2.1 kan elever som lærer å lese bruke både logografisk, 

fonologisk og ortografiske lesestrategier. De elevene som leser og/eller staver logografisk har 

ikke god nok forståelse av det alfabetiske prinsipp og dermed baseres lesingen på gjetting. 

Elever som staver logografisk analyserer ikke fonemene i ord, men de «tegner» ord de har 

lært. Her må tiltak rettet mot bokstavlæring og forståelse av det alfabetiske prinsipp inn.  Det 

er først når eleven har forståelse for det alfabetiske prinsipp det kan trekke bokstavlydene 

sammen til ord, og dermed lese fonologisk. Noen elever stagnerer på det fonologiske nivået, 

å lese fonologisk er svært tidkrevende og kan føre til at alt fokuset i lesingen blir på å lydere 

ordene og på den måten forsvinner forståelsen. Om eleven stagnerer på et fonologisk nivå 

trengs det undervisning som fokuserer på større enheter i ordet enn bokstaver og 
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bokstavlyder. Det kan for eksempel gjøres ved å jobbe med stavelser eller morfemer (Dahle, 

Gabrielsen & Skaathun, 2016). 

 

En kan også jobbe med å «finne ord i ord». Siden noen elever ikke automatisk gjenkjenner 

ord og dermed forstår hva det betyr, blir det utfordrende å lese lange ord. Lange ord er 

vanskelige å lese ved hjelp av en fonologisk strategi, når korttidsminnet stilles store krav til. 

Det kan og være en utfordring å stave ordene fordi det krever gode ferdigheter i lydanalyse 

parallelt som korttidsminnet belastes (Dahle, Gabrielsen og Skaathun, 2016). Lange 

komplekse lydmessig ord kan brukes for å finne ortografiske enheter eller ord inni det lange 

ordet. Et eksempel på et ord som kan brukes er ordet skurtresker, dette fordi ordet er 

vanskelig å lese ortografisk for mange elever på de laveste trinnene. Skriv ordet gjentatte 

ganger under hverandre på et ark og forklar for eleven at ordet ikke skal leses, men at eleven 

skal se på ordet og prøve å finne ord som er «gjemt» inni det lange ordet. På den måten blir 

eleven tvunget til å se etter helheter som morfem i ordet. Når ordene i ordet er funnet kan 

man snakke om de ulike ordenes betydning (Dahle, Gabrielsen og Skaathun, 2016).  

 

Ortografiske lesere leser deler av ordet eller ordet som en helhet. Ord som ikke staves 

fullstendig alfabetisk regulært, må staves ved direkte gjenkalling av ordet. På den måten blir 

stavemåten ortografisk korrekt. Slik gjenkalling kan skje både på logografisk grunnlag som 

en fonologisk stavestrategi og det kan skje på ortografisk grunnlag som en ortografisk 

stavestrategi. Om stavemåte til ordet ennå ikke er tilegnet som en enhet vil ikke den 

ortografiske stavestrategien fungere tilfredsstillende. Det er viktig at eleven møter ordene 

både i lesing og skriving gjentatte ganger, å på den måten får repetert ordene mange nok 

ganger til å klare å gjenkalle ordet som en enhet. En måte å avdekke om elever mangler 

ortografiske kunnskaper på, er ved diktat. Ord som kan staves riktig i diktat ved bruk av 

fonologisk stavestrategi vil gi lærere informasjon om eleven mestrer den stavestrategien. Men 

det er ikke alle ord som kan staves ved hjelp av fonologiske stavestrategier. Noen ord krever i 

tillegg at eleven har kunnskap om og kjennskap til at ikke alle ord kan staves fullstendig 

alfabetisk regulært. Eksempler på slike ord er «som», «og», «med», «det». I diktaten kan 

læreren se hvordan slike ord er stavet av elevene og på den måte avsløre om eleven bruker en 

fonologisk stavestrategi også på slike ord. Altså kan man se om eleven har eller ikke har 

tilegnet seg den ortografiske kunnskapen og/eller fremgangsmåten som trengs for å stave 

disse ordene riktig. Ord som «og», «med» og «det» er svært høyfrekvente ord som ofte 

dukker opp i det elevene leser og skriver. 
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Det er nyttig å arbeide med stavelser og deler av ord for å lære seg ortografiske ferdigheter. 

Lesehastighet når det kommer til lange ord avhenger av hvor gode man er til å dele ord inn i 

mindre enheter som f.eks. stavelser. Derfor er det viktig å jobbe med stavelser, og synliggjør 

for leserne at samme stavelser eksisterer i flere ord. Dette kan man gjøre ved å fokusere på å 

vise elevene at mange ord starter på eller slutter på de samme bokstavene, som endelsen le- 

som finnes i mange ord (lese, lege, leve, lene). Det er også et poeng å påpeke at ordene lese 

og lege er neste helt like, og at det bare er en bokstav som skiller dem fra hverandre. Men 

selv om ordene ser like ut har de helt ulik betydning. Dette kan hjelpe elevene til å forstå 

hvorfor det er viktig å lese ord korrekt. Arbeid med ord på en slik måte hjelper eleven å 

bygge opp ortografisk kunnskap om ord i langtidsminnet, som er viktig når eleven skal lære å 

lese ord (Dahle, Gabrielsen og Skaathun, 2016). 

 

Å trene elevene på de mest høyfrekvente ordene, så de kan leses som ordbilder kan være 

nyttig for mange fordi mange av ordene er korte funksjonsord som er visuelt like: den, det, 

dem, de, dere, denne etc. De høyfrekvente ordene har ofte liten mening og er sjelden 

avgjørende for forståelse av teksten. Ordene brukes nærmest som «lim» for å holde teksten 

sammen, skape setninger. Det er viktig å lese de høyfrekvente ordene korrekt, og lærer og 

elever bør samtale om ordene. Dette fordi en må passe på at treningen på ordene ikke 

forsterker gjettestrategien noen bruker. Derfor når det trenes på høyfrekvente ord er det ikke 

lurt å bruke en treningsform på tid, det kan føre til at eleven blir tvunget til å lese ordene 

kjappere en hva eleven klarer, og dermed forsterkes gjettestrategien (Dahle, Gabrielsen og 

Skaathun, 2016).  
 

Det er viktig å bygge opp elevenes svake sider, men det er vel så viktig å videreutvikle de 

sterke sidene til eleven. Det å styrke elevens selvtillit gjennom mestringsfølelse vil bidra til at 

gråsonelesere ikke mister motivasjon og interessen i lesing. For å styrke både svake og sterke 

sider er det viktig å jobbe med oppgaver som er i barnets proksimale utviklingssone. Altså at 

oppgavene verken er for enkle, eller for vanskelige (Vygotskij, 1976). Oppgaven kan gjerne 

være litt vanskeligere enn hva barnet mestrer alene, slik at eleven gjennom støtte fra lærer 

kan mestre oppgavene. Læreren kan støtte eleven ved å synliggjøre løsningsmuligheter med 

hint, en håndledning eller om nødvendig, at lærer og elev løser oppgaven sammen (Befring & 

Tangen, 2014, s.584).   
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Det å tilpasse oppgaver til elevers utviklingsnivå er viktig gjennom hele skoleløpet, men er 

særlig viktig i arbeid på skolens begynnertrinn. Befring og Tangen (2014) påpeker noen 

elementer som er viktig i første klasse, å det er begrepsstimulering, at en som lærer stimulerer 

til forståelse og bruk av et situasjonsuavhengig språk, språklig bevissthet, stimulere til å 

oppdage skriving og lesing. Dette er viktig å ha fokus på fordi forskning viser at det er en 

fordel å være god på språklig bevissthet når skal lese og skrive (Befring & Tangen, 2014, 

s.586). Noe annet som legger grunnlag for å kunne å lese og skrive alfabetisk er fonologisk 

bevissthet (som forklart tidligere) som handler om evnen til å manipulere lydstrukturen i 

språket (Bradley & Bryant 1983, Lundberg, Frost & Petersen 1988). I tillegg vil et godt 

ordforråd også være et godt grunnlag for leseforståelse (Biemiller, 2006, Tabors, Snow & 

Dickinson, 2001).  

 

STRATEGIER 

Målet med leseopplæringen i skole er at alle elever skal utvikles til gode og selvstendige 

lesere som på egen hånd kan finne mening i tekster. Lærere og andre pedagoger er viktige 

støttespillere som veileder elevene, men elevene skal lære seg å tolke en tekst i situasjoner 

hvor lærere ikke er tilstedte og kan gi svar. Elever har derfor et behov for å lære seg ulike 

typer lærings- og lesestrategier for å være utrustet til å velge riktig strategi for å få forståelse i 

møte med ulike typer tekster (Dahle, Gabrielsen & Skaathun, 2016, s.86). Formålet med 

lesingen er ofte avgjørende for hvilken strategi en bør bruke. Strategiene kan fokusere på å 

jobbe med en tekst både før, under og etter den er lest (Dahle, Gabrielsen & Skaathun, 2016).  

 

Å lære seg ulike, gode lesestrategier er spesielt viktig for gråsonelesere fordi denne gruppen 

elever gjerne bruker samme strategien uavhengig av hvilken type tekst de leser. De svake 

leserne bruker ikke metakognitive ferdigheter som det å være bevisst og overvåke egen 

forståelse og lese-/læringsprosess (Dahle, Gabrielsen & Skaathun, 2016, s.80). De kan ha 

vansker med å skille mellom informasjon som er vesentlig og uvesentlig. F.eks. kan noen 

gråsonelesere ha vansker med å se sammenheng i ulike deler av tekst, dette kan blant annet 

være fordi overskrifter eller bilde til teksten utelates. En annen ting gråsonelesere gjerne gjør 

når de leser tekst, er at de leser hele teksten like nøyaktig uavhengig av hva formålet med 

lesingen er. Mens andre leser teksten for fort, gjetter og hopper over ord eller endelser.  

 

I Læreplanverket for Kunnskapsløftet, prinsipper for opplæring (Utdanningsdirektoratet, 

2005) beskrives læringsstrategier som en fremgangsmåte leserne skal bruke for å organisere 
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egen læring. Strategiene skal hjelpe elevene å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid, 

noe som innebærer refleksjoner rundt nye kunnskaper og anvendelse av denne kunnskapen. 

Videre i Læreplanverket understrekes at gode læringsstrategier vil bidra til å fremme 

elevenes motivasjon for videre læring også senere i skolegang, arbeid og fritid 

(Utdanningsdirektoratet, 2005).   

 

En måte lærere kan få informasjon om elevens strategibruk på er ved dynamisk kartlegging. 

Det vil si at lærer og elev samarbeider, læreren observerer hvordan eleven arbeider for å læse 

en oppgave og gir støtte for å mestre oppgaven ved behov. Det er viktig at lærere noterer seg 

og legger merke til hva eleven trenger hjelp til og hvor mye hjelp som må gis. Gjennom slik 

dynamisk kartlegging kan læreren tilegne seg informasjon om hvilke strategier eleven bruker, 

samt motivasjon, konsentrasjon, arbeidstempo og elevens sterke sider. Det er viktig å notere 

seg elevens sterke sider både for at elevens motivasjon skal opprettholdes gjennom mestring, 

men og fordi tiltak kan bygges på de sterke sidene (Engen & Helgevold, 2006, s.9). 

 

2.4 Oppsummering 
Å lære å lese er en vesentlig ferdighet som er viktig at alle elever mestrer (Lundberg & 

Herrlin, 2008). Det er en språkprosess som handler om å innhente og forstå informasjon ved 

hjelp av symboler (Frost, 2010). Det finnes ulike strategier for å lese, blant annet logografisk, 

fonologisk og ortografisk lesing. Det å lære å lese omfatter flere ulike dimensjoner, og hver 

elevs utviklingsløp arter seg ulikt (Lundberg & Herrlin, 2008). Det finnes ulike modeller på 

leseforståelse og leseutvikling. At pedagoger i skole har kompetanse og kunnskap om 

hvordan leseutviklingen arter seg, vil hjelpe dem å tidlig identifisere elevers som er i faren 

for å bli gråsonelesere. Slik kompetanse kan pedagogene få ved å sette seg inn i f.eks. de 

ulike modellene. Skolene bruker underveisvurderinger og ulike kartleggingsverktøy for å 

identifisere blant annet gråsonelesere. Det kan gjøres gjennom nasjonale prøver, Carlsten, 

ordkjedetesten og språk 6-16. I Opplæringsloven § 1-3 står det at opplæringen som gis skal 

være tilpasset den enkelte elevens evner og vilkår. Resultatene fra kartlegginger og 

underveisvurderinger vil gi pedagogene i skole informasjon om hvor eleven har behov for 

tilpasset opplæring, og om eleven eventuelt har behov for kurs eller større tiltak. Målet med 

leseopplæringen er at alle levere skal utvikles til gode og selvstendige lesere som på egen 

hånd kan finne mening i tekster. Derfor vil jeg undersøke hvordan skoler arbeider for å hjelpe 
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gråsonelesere til å bli gode og selvstendige leser. For å finne ut av det er jeg interessert i å 

høre hvordan skolene identifiserer gråsonelesere og hvordan de hjelper dem. 



	 41	

3 Metodisk tilnærming 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for de metodiske valgene jeg har tatt både før- og under 

skrivingen. Jeg vil redegjøre for hva kvalitativt studie er, før jeg går nærmere inn på intervju, 

intervjuguide og transkribering. Jeg vil også ta for meg utfordringer, etikk og 

analysetilnærming.  

 

Problemstillingen som var utgangspunktet for min studie var: «Hvordan arbeider lærere med 

«gråsonelesere» i 1.-3.-klasse for å hjelpe de til å mestre lesing?: fem læreres fortellinger». 

Målgruppen var lærere som arbeidet med gråsonelesere i starten av skolegangen. Denne 

målgruppen ble noe endret da jeg kontaktet skoler for å få tak i informanter. Det jeg erfarte 

var at flere lærere ikke var like interessert i å delta i studien som jeg hadde håpet. Men at det 

var noen spesialpedagoger som syns dette hørtes veldig interessant ut og derfor takket ja til å 

delta. Derfor måtte problemstillingen endres noe, fra å kun handler om lærere til å inkludere 

spesialpedagoger og. Formålet med studien er å få en forståelse av hva som gjøres i skole for 

å bedre gråsoneleseres skolehverdag. Det er ikke noe som kun lærere nødvendigvis kan svare 

på. I den opprinnelige problemstillingen hadde jeg spesifisert at jeg ville snakke med 

informanter som jobbet i 1.-3. trinn. Etter samtale med veileder ble vi enige om at det ville 

være mer hensiktsmessig for meg å intervjue informanter som jobbet på 4.trinn. Dette fordi 

som Nyström (2002) skriver om gråsonelesere, viser forskning at gråsonelesere gjerne klarer 

å henge med i skoleløpet de 3 til 4 første årene i skole. Men at de etter hvert som kravene 

heves vil begynne å streve og vanskene vil bli synligere (Nyström, 2002 s.123). Derfor ble 

problemstillingen endret fra «1.-3. trinn» til «4. trinn», og den nye problemstillingen ble: 

«Hvordan arbeider pedagoger i skolen for å hjelpe gråsonelesere i 4.trinn til å mestre 

lesing? – fire pedagogers fortellinger».  

 

3.1 Design 
Høsten 2017 ble det utarbeidet en prosjektplan som skulle være utgangspunktet for min 

studie. Ut fra forskningsspørsmålet hvor jeg var ute etter informasjon om hva pedagoger i 

skole gjør for å hjelpe gråsonelesere til å mestre lesing, ble det planlagt gjennom en kvalitativ 

tilnærming – intervju, nærmere bestemt dybdeintervju. Ved hjelp av dybdeintervju ville jeg 

få et innblikk i pedagoger i skoles opplevelse av kvaliteten på skolens kunnskap om hvordan 

hjelpe gråsonelesere. Tilestad (1982) skrev i sin bok om intervjulære at «uten muntlige kilder, 
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ingen historie». Dette utsagnet viser at det å bruke muntlige kilder er en viktig kilde som er 

like mye verdt som andre kilder (Titlestad, 1982). På den måten vil dybdeintervjuene bidra til 

å skaffe meg en bedre forståelse av fenomener som er knyttet pedagogers arbeid med 

«gråsonelesere» (Dalen, 2011, s.15). Målet var å få tak i fem informanter, jeg endre på fire. 

Informantene er fra ulike skoler i en mellomstor kommune i Norge. Prosjektet ble sendt til 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) for godkjennelse, noe jeg fikk 

04.01.2018 (se vedlegg).  

 

3.2 Deltakere 
For å finne informanter sendte jeg e-post til rektor på forskjellige barneskoler hvor jeg la 

frem prosjektet og hva målet mitt var. I tillegg tok jeg med meg informasjonsskrivet og dro 

på noen av skolene for å vise hvem jeg er og få konkret et mer direkte svar. Da informantene 

takket ja ble det avtalt tid og sted for intervjuet. Når det kommer til informantenes bakgrunn 

og utdanning vil jeg gå litt nærmere inn på dette i kapittel 4 «resultater og analyse».  

 

3.3 Intervju som metode 
Intervju er en av de mest brukte metodene i kvalitativ forskning (Thagaard, 2009, s.12). 

intervju er en rik informasjonskilde som gir nye og originale data. Det er en måte å anskaffe 

beskrivende og fyldig informasjon om hvordan individer opplever ulike sider ved en 

situasjon (Dalen, 2011, s.13). Målet med å gjennomføre dybdeintervju var for min del å få 

fyldig informasjon om arbeid med gråsonelesere i skole, og hva pedagogenes synspunkt på 

dette er. Jeg valgte dybdeintervju. Dette fordi dybdeintervjuer har som formål å skape en 

situasjon hvor man kan han en relativt fri samtale som handler om arbeid med gråsonelesere 

(Tjora, 2017, s.113). Jeg er ute etter å få en forståelse for informantenes livsverden (Kvale, 

1997).  

 
Dybdeintervjuer er basert blant annet på et fenomenologisk perspektiv, hvor mitt ønske som 

forskeren er å få en forståelse for informantenes opplevelser og refleksjon rundt et spesielt 

tema. Det at jeg som forsker kan få snakke med og diskutere med informanten, i tillegg til å 

stille oppfølgingsspørsmål, gjør det til en unik mulighet å få en forståelse av mine 

informanters opplevelser og refleksjoner rundt gråsoneleserne. Kvaliteten på et dybdeintervju 

er bygget på tilliten mellom forsker og informant. Det var derfor viktig at jeg klarte å 

opparbeide en god tillit med informantene så jeg fikk den informasjonen og forståelsen jeg 
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var ute etter, og kanskje litt til. Dette kan gjøres ved at det i intervjusituasjon er rom for å 

«snakke litt rundt grøten». Det vil gi informantene mulighet til å bli fortrolig med 

situasjonen, før vanskeligere spørsmål tas opp (Tjora, 2017). Og dette var noe jeg tenkte på 

når jeg utarbeidet intervjuguiden. 

 

3.4 Intervjuguide 
Til intervjuene skulle gjennomføres hadde jeg som nevnt utarbeidet en intervjuguide (se 

vedlegg). Intervjuguiden inneholdt enkeltspørsmål til temaer, en struktur og kan være noe 

stikkordspreget (Tjora, 2017). Når jeg hadde utformet intervjuguiden fikk jeg den vurdert av 

en aktuell respondent som ga meg tilbakemelding på ordlyd og innhold i intervjuguiden. 

Intervjuguiden ble utarbeidet i desember (2017), og i arbeid med utforming av intervjuguiden 

tenkte jeg mye på blant annet hvilke spørsmål som er lure å åpne med og hvordan man kan 

runde av intervjuet. Jeg delte derfor intervjuet opp i 4-5 deler hvor jeg tok for meg ulike typer 

temaer (hva de ulike delene inneholdt av temaer kommer jeg tilbake til litt senere). Å dele 

opp intervjuguiden slik er lurt både for at intervjueren og informanten lettere skal holde orden 

på alle spørsmålene (Tjora, 2017). Enkelte av spørsmålene jeg stilte var omfattende og hadde 

en stor bredde. Dette førte til at informantene svarte utfyllende og dermed var det ikke alltid 

nødvendig med planlagte oppfølgingsspørsmål. Allikevel oppstod der flere spontane 

oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av informasjonen som ble gitt. Jeg prøvde å få tak på det 

informantene formidlet og det gjorde jeg ved å innta en aktiv lyttende rolle. Det gjorde det 

lettere for meg å stille aktuelle oppfølgingsspørsmål når det var nødvendig.  

 

3.5 Gjennomføring av intervju 
Jeg brukte intervjuguide i gjennomførelsen av intervjuene. Selv om intervjuguiden var 

strukturert med temaer og spørsmål, var målet å innhente beskrivelser av informantens 

livsverden (Kvale, 2001, s.21). Derfor ble det naturlig og noen ganger «vike» fra strukturen i 

intervjuguiden, så informanten kunne komme med ytringer utenfor temaet og gi mer 

informasjon enn spørsmålene i intervjuguiden sølte. Det å passe på at alle temaer fra 

intervjuguiden ble berørt i løpet av intervjuet var min rolle som intervjuer, og vil hjelpe meg 

til å på best mulig måte få svart på problemstillingen i oppgaven. I tillegg til temaer jeg hadde 

med i intervjuguiden, introduserte informantene noen temaer og vinklinger som jeg som 

forsker på forhånd ikke hadde tenkt på. Noe som både var spennende og lærerikt for meg.  
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Intervjuene ble gjennomført på skolen hvor informanten jobbet, enten på et møterom, 

grupperom eller kontor til informanten. På den måten kan informantene føle seg tryggere på å 

snakke fritt om sine erfaringer og meninger og være mer på «hjemmebane». I 

gjennomføringen av intervjuene ble det brukt lydopptak. Dette gjorde jeg gjennom bruk av 

en app som heter «Nettskjema-diktafon». Denne appen er utarbeidet av Universitetet i Oslo 

(UiO) og er laget for sikker lagring av sensitive data, som opptak av lyd fra smart-telefon. 

Det gjøres ved at jeg gjennom UiOs nettsider oppretter et nettskjema som bare jeg har tilgang 

til, og kobler det opp til appen for lydopptak på mobilen (nettskjema-diktafon). Så fort 

opptaket er gjennomført blir det kryptert og sendt over nett til nettskjemaet som jeg har 

opprettet. Dermed er ikke opptaket tilgjengelig til å lytte til på mobilen, men jeg må inn i 

nettskjema på Universitets servere for å kunne lytte til opptaket (UiO, 2018). I tillegg til 

lydopptak noterte jeg stikkord der det var noe jeg syns var spesielt interessant eller som jeg 

vil undersøke videre. Men siden jeg brukte lydopptak, som gir meg en visshet om at jeg får 

med meg det som blir sagt, kunne jeg i intervjusituasjonen konsentrere meg om informantene 

som snakket. 

 

Kort fortalt er dette de viktigste temaene jeg hadde med i intervjuguiden med lærerne og 

spesialpedagogene: 1) Informantens bakgrunn, skolegang, arbeidserfaring og arbeidsplassens 

organisering med tanke på pedagogtetthet, ressursteam, o.l. 2) Konkret om leseopplæring; 

hvilke erfaringer har informant, hva er viktig å ha fokus på tidlig, hvilken kompetanse sitter 

informanten på om leseopplæringen, 3) Tidlig identifisering, kartlegging og tiltak/tilpasset 

opplæring. 4) Skolens tilbud for gråsoneleserne og evt. mangler med skolen. Både i intervju 

med lærere og spesialpedagoger ble de samme temaene brukt, men med noen nødvendige 

endringer i spørsmålene, som f.eks. når det gjelder kartlegginger. Dette blant annet fordi ikke 

alle lærere har samme kompetanse til å bruke ulike kartleggingsverktøy som 

spesialpedagoger har.  

 

3.6 Transkribering  
Etter at intervjuene var gjennomført satte jeg meg ned og transkriberte intervjuene. Jeg valgte 

å skrive transkripsjon av intervjuene fordi det ga meg en bedre oversikt over dataen, noe som 

hjalp meg i analysen. Ved å gjøre det ble informasjonen endret til å bestå av en muntlig 

nedskrevet form. Tjora (2017) skriver at det er lurt å skrive transkripsjonen mer detaljer enn 

det man tror er nødvendig. Dette fordi det, som Kvale (1997) påpeker, ikke eksisterer noen 
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objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form. Det å overføre tale til tekst vil til en viss 

grad bli farger av tolkning. Det er i en slik prosess uunngåelig og ikke resultatene litt (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.180). 
 

Når jeg transkriberte intervjuene forløpende, så jeg fort nytten av å gjøre det. Det førte blant 

annet til at jeg fikk en god oversikt over materialet. Samtidig registrerte jeg at jeg som 

intervjuer gjerne kunne gitt informant mere tid til å svare, ikke være redd for litt pauser og 

stillhet. Dette var noe jeg tok med meg inn i neste intervju. I tillegg fikk jeg 

reflektert/analysert rundt om en informant for eksempel leter etter ord, og at det kan påpeke 

en usikkerhet hos informanten eller at informanten trengte tid til refleksjon. Det er på dette 

tidspunktet, altså i transkripsjonen, vanskelig å vite om dette er detaljer som vil ha noe å si i 

analyseprosessen. Derfor er det lurt å ha med slike detaljer i transkripsjonen og heller vurdere 

å droppe det når analyseprosessen er i gang. Jeg passet derfor på å få med alle detaljer, som 

for eksempel når informanten nølte eller stoppet opp og tok en pause i setningen, inn i 

transkripsjonen. Dette håper jeg er med på å skape en bredere forståelse for 

intervjusituasjonen. Intervjuene jeg gjorde ble som nevnt tidligere gjennomført på forskjellige 

skoler i en mellom stor kommune i Norge. Under transkriberingen gjorde jeg et bevisst valg 

om å transkribere på bokmål fremfor dialekt. Dette kan som Siri Lode (2006) skriver fungere 

som en anonymisering. Men selv om jeg transkriberer på bokmål, vil det være noen ord og 

uttrykk som på dialekt har spesielle betydninger, jeg har latt være. Dette for å gjengi det 

informantene sier så korrekt som mulig (Tjora, 2017).  

 

3.7 Analyse av intervju 
Når intervjuene var gjennomført og transkriberingen ferdig var det neste steget å tolke og 

analysere det innsamlede materialet. I denne delen skal det kvalitative innholdet i materiale 

bearbeides og analyseres. Mange deler den analytiske tilnærmingen i to ulike vinkler: skal du 

dele analysen i personer og hva hver informant tar for seg eller deler du analysen inn i temaer 

og tar for deg temaene som er til felles hos informantene? Jeg velger å dele 

analysetilnærmingen inn i temaer. Dette fordi jeg vil forsøke å skape en strukturert og 

oversiktlig analyse både for meg selv og for leseren. Det vil gi meg et godt utgangspunkt for 

drøftingen rundt arbeidet som gjøres for å hjelpe gråsonelesere med lesing. Jeg skal 

sammenligne informasjonen fra alle informantene om hvert tema og gå i dybden på hvert av 

temaene (Thagaard, 2009, s.171). Jeg velger å beskrive de ulike trinnene jeg har gjort i 
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analyseprosessen. Det har jeg valgt å gjøre fordi det vil gjøre at forskningen blir mer 

«transparent» og det blir enklere for leserne å forstå hvordan prosjektet er blitt utført og 

hvordan jeg som forsker er kommet frem til de resultatene jeg er kommet frem til (Olsen, 

2002). Siden jeg har valgt å dele analysen inn etter temaer fremfor personer vil jeg nå 

forklare prosessen i dette litt nærmere.  

 

For å få delt analysen etter temaer måtte jeg ta for meg hvert intervju og gå systematisk 

gjennom delene og elementene i intervjuene (Kvale & Brinkmann, 2009). Altså kodet og 

kategoriserte jeg intervjuuttalelsene fra transkripsjonene jeg hadde gjort fra intervjuene. I 

gjennomgangen av transkripsjonen startet jeg med å notere stikkord i margen når jeg leste 

gjennom. Videre brukte jeg farger for å markere temaet som ble snakket om. Når jeg gjorde 

dette fikk jeg en grovskisse av de temaene som var mest sentrale i intervjuene og som jeg 

skulle jobbe videre med. I tillegg til å notere temaer som var sentrale fikk jeg også «luke ut» 

det som ikke var relevant som ble snakket om i intervjuene. Om det var noe som var uklart i 

transkripsjonene gikk jeg tilbake til lydopptakene for å få tak i helheten rundt det (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jeg etterstreber å gi et så velstrukturert og et så klart som mulig overblikk 

over de viktigste resultatene fra forskningen. At forskningens resultater skal avspeile 

reliabilitet og validitet er et mål. I min forskning er ikke resultatene generaliserbare, fordi 

forskningen er for liten, men det vil nok være mulig å overføre hovedfunnene til lignende 

situasjoner.  

 

Jeg brukte «meningsfortetting» i min analyse. Det vil si at jeg sammenfattet informasjonen og 

essensen rundt de viktigste teamene i intervjuene. Dette var med på å gjør tekstens innhold 

tydeligere - fra implisitt til eksplisitt. Altså er meningsfortetting en forkortelse av 

intervjupersonenes uttalelser. De blir omformulert til kortere formuleringer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Etter hvert som jeg markerte temaer i transkripsjonene fra intervjuene i 

ulike farger, fikk jeg dradd ut essensen av innholdet og intervjuene ble kortere, mer 

oversiktlig og letter å forholde seg til i analysen. Gjennom hele prosessen med 

meningsfortetting var jeg bevisst at det ikke var min mening, men informantenes mening og 

erfaring som skulle komme frem i resultatene.  
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3.7.1 Informantene 
Alle informantene i studien har jobbet mer enn 11 år i grunnskole og ha dermed flere år med 

erfaringer fra å jobbe med gråsonelesere. Jeg har i min presentasjon valgt å referere til 

informantene ved pseudonymene Lise (grunnskolelærer), Anne (grunnskolelærer), Guro 

(spesialpedagog) og Mette (spesialpedagog). På den måten vil deres anonymitet bli ivaretatt. 

Jeg vil også gjengi noen utsagn som kan ha noen språklige redigeringer slik at det ikke skal 

være direkte gjenkjennbart, men likevel leservennlig. Jeg har valgt å bruke kursiv i 

informantenes sitater for å få frem deres egne utsagn tydelig i teksten.  

 

Jeg har også valgt å nummerere intervjuutdragene etterhvert som de legges frem i kapittel 4 

«Resultater og analyse». Eksempelvis vil jeg nummerere Lises utsagn: L1, L2 osv. Annes 

utsagn: A1, A2 osv. Det samme vil jeg gjøre med Guro og Mettes utsagn.  

 

3.8 Reliabilitet og validitet 
RELIABILITET 

I kvalitativ forskning handler reliabilitet om hvordan dataen samles inn og hvordan den blir 

bearbeidet og brukt (Thagaard, 2013). Reliabilitet blir i følge Kvale & Brunkmann (2012) 

definert som den troverdigheten resultatene forskningen innehar. Videre kan man si at 

reliabilitet primært handler om du ville fått omtrent samme resultater om du gjentok 

forskningen på et senere tidspunkt (Kvale & Brinkmann, 2012). I min forskning har jeg 

forsøkt å gjøre forskningen så transparent jeg klarer, gjennom å gi grundige beskrivelser av 

de metodiske valgene jeg har tatt. Ved å beskrive metodiske grundig kan man oppnå 

reliabilitet (Thagaard, 2013). Også transkripsjonenes reliabilitet må vurderes. Dette fordi to 

personer kan transkribere det samme intervjuet på to ulike måter (f.eks. når det gjelder 

tonefall, pauser eller andre emosjonelle aspekter et intervju innehar). Når intervjuene er 

ferdig transkribert kan også punktsetting gi materialet en annen betydning (Kvale & 

Brinkmann, 2012). 

 

Det er viktig å være åpen om det som kan ha påvirket datainnsamlingen og tolkningen av 

den. Blant annet har jeg forsøkt å reflektere over min førforståelse rundt arbeidet med 

gråsonelesere. Det har også vært viktig for meg å reflektere over hvordan informasjonen jeg 

har fått fra informantene kan ha farget av at informantene svarer det de tror jeg som forsker 

ønsker å høre.  
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VALIDITET 

Validitet i kvalitativ forskning handler om at en klarer å undersøke det en som forsker hadde 

til hensikt å undersøke (Thagaard, 2013). Det vil si i hvilken grad mine observasjoner faktisk 

reflekterer det jeg ønsket å vite noe om, som i midt tilfelle er gråsonelesere og hvordan lærere 

hjelper dem (Kvale, 1997). Validitet er noe kontinuerlig gjennom forskningen. Valg av 

informanter er også viktig for å skire validiteten, og derfor må validiteten til informantene 

også vurderes. De informantene som blir valgt ut må være relevante for det som forskes på. 

For at validiteten på informantene skal være optimal bør informantene ha erfaringer og 

kunnskap om det som det forskes på. I min oppgave var det derfor relevant å intervjue både 

lærer og spesialpedagoger som har gode kunnskaper og erfaringer med å jobbe med 

gråsonelesere – både når det kommer til å oppdage de, men også å hjelpe dem (Kvale, 1997).  

 

3.9 Etiske vurderinger og utfordringer 
For å ivareta god etisk tankegang i prosjektet tok jeg utgangspunkt i retningslinjene til Den 

nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2006). 

Etikk er et sentralt og viktig aspekt når det gjennomføres forskningsarbeid. Derfor er det 

viktig i en studie hvor jeg som forsker skal intervjue individer, at jeg reflekterer over 

forskningens etiske aspekter. Intensjonene mine med studiet er helt og holdent gode. Jeg er 

nysgjerrig på en gruppe elever med vansker (gråsonelesere), og ønsket å lære mer om de og 

hvordan en kan hjelpe dem. I tillegg til min egen etiske vurdering er det også andre prinsipper 

som må på plass i studien. I forskning er det viktig med et informert samtykke av 

informanter. Dette innebærer at intervjupersonene bli informert om undersøkelsens formål, 

prosjektplanens hovedtrekk og om mulige ulemper og fordeler med å delta i prosjektet 

(Kvale, 2001, s.67). Alle informantene i min studie fikk utdelt informasjonsskriv om 

prosjektets formål og hensikt, hvordan dataen skulle samles inn og lagres, og at all deltakelse 

var frivillig. Informantene ble informert om at de ville være anonyme, at deltakelse i 

prosjektet ikke vil få noe konsekvens for dem og om ønskelig kan de trekke seg når som helst 

uten konsekvenser (se vedlegg). I oppgaven blir både arbeidsplass og informantenes identitet 

anonymisert. Det er viktig å ivareta informantene både før, under og etter intervjuene.  

 

Det vil alltid være noen utfordringer i gjennomføring av kvalitative intervjuer. Blant annet 

kan informantene svar det den tror jeg som frosker vil høre eller det som oppfattes som riktig 
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å si, uavhengig av hvor fortrolig man er blitt. Det skal sies at dette ikke er noe jeg følte på 

under intervjuene, men noe som allikevel kan ha skjedd. Siden intervjuene bare tar cirka en 

time er det også en utfordring å ha tid til å gå i dybden på det som blir snakket om, derfor er 

det om å gjøre å klare å holde seg til temaet man er ute etter informasjon om. Dette opplevde 

jeg som en utfordring fordi det er flere tema som henger sammen med gråsonelesere og som 

jeg syns var interessante å høre om, selv om de ikke var relevante for min studie. I tillegg kan 

en utfordring være at jeg som forsker og intervjuer har noen ubevisste holdninger som kan ha 

farget både spørsmålene jeg stiller og tolkningen av svarene jeg får. I utgangspunktet har jeg 

ikke mye erfaring med å arbeide med gråsonelesere, og på den måten hadde jeg 

forhåpentligvis ikke så mange ubevisste holdninger rundt det å arbeide med dem heller. 

 

3.10 Videre analyse av intervju 
I neste kapittelet vil jeg presentere de funnene jeg opplever som relevant fra studien min for å 

senere besvare problemstillingen. Jeg har valgt å analysere det transkriberte materialet som er 

innsamlet ved hjelp av en tematisk analyse. Dette fordi ved å dele meningsinnholdet fra 

intervjuene i kategorier, vil det bli mere oversiktlig og forståelig. I arbeidet med å dele 

intervjuene i kategorier var det nødvendig at jeg leste gjennom de transkriberte materiellene 

opp til flere ganger. Dette ga meg oversikt samtidig som jeg fikk dobbelt og trippelt sjekket at 

ikke noe ble oversett. Jeg hadde penn og papir, samt flere ulike farger, så jeg kunne notere 

ned momenter jeg syns var viktig og markere de i kategorier. Når dette var gjort med alle 

intervjuene, ble det klipping og liming i et Word dokument til jeg til slutt satt igjen med et 

dokument hvor svar, spørsmål og tema hørte sammen. Etter dette har jeg også videre selektert 

kategorier som jeg følte var de mest passende til problemstillingen, samt de som informanten 

vektla og som engasjert dem mest.  

 

Teksten som ble meningsfortettet ble kategorisert i fem temaer: 1) skolens organisering: 

forebygging og oppfølging av elever, 2) hvordan legge opp løpet for gode grunnleggende 

ferdigheter – viktige stikkord for begynneropplæringen, 3) hvordan og når oppdage at noen 

elever er gråsoneleser. Når sette inn tiltak og i tilfelle hvilke tiltak? 4) Foreldresamarbeid: 

foreldres sentrale rolle i barns opplæring og 5) informantenes trygghet på egen kompetanse.   
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4  Resultater og analyse 
I dette kapittelet vil jeg presentere de funnene jeg opplever som relevant fra studien min for å 

senere besvare problemstillingen. Jeg har valgt å analysere det transkriberte materialet som er 

innsamlet ved hjelp av en tematisk analyse. Dette fordi ved å dele meningsinnholdet fra 

intervjuene i kategorier, vil det bli mere oversiktlig og forståelig. 

 

4.1 Resultat fra intervju 
Kategoriene jeg landet på for å forsøke å belyse pedagogenes arbeid i skolens for å hjelpe 

gråsonelesere til å mestre lesing er:  

- Skolens organisering: forebygging og oppfølging av elever 

- Hvordan legge opp løpet for gode grunnleggende ferdigheter – viktige stikkord for 

begynneropplæringen 

- Hvordan og når oppdage at noen elever er gråsonelesere. Når sette inn tiltak og i 

tilfelle hvilke tiltak? 

- Foreldresamarbeid: foreldres sentrale rolle i barns opplæring  

- Informantenes trygghet på egen kompetanse 

 

Temaene skal bidra til å gi et helhetlig bilde av hvordan erfarende lærere og spesialpedagoger 

i barneskoler opplever gråsonelesere og hvordan de jobber for å hjelpe de med å mestre 

lesing.  

 

4.1.1 Skolens organisering: forebygging og oppfølging av elevene 
Dette temaet gir en bedre forståelse av hvordan skolen som organisasjon jobber for å ivareta 

elever og forebygge vansker (og evt. frafall ved senere tid). Den tar for seg organiseringen fra 

første skoledag til fjerde klasse og noe over. Det blir også snakket kort om observasjon, 

testing og bakgrunnsinformasjon om elevene. 

 

Når det er snakk om skolens organisering for forebygging forteller Anne og Guro om 

«Språkverksted». Dette er et opplegg som bli brukt 2-3 ganger i uken, hvor elevene er inndelt 

i mindre grupper og rullerer på ulike oppgaver å jobbe med. Oppgavene er konkrete og alle 

elevene er med på det. I en slik arena forteller informantene at en pedagog i klassen kan 
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hjelpe de elevene som faller ut eller som viser tegn til at de ikke forstår allerede i første 

klasse. 

 

Anne forteller videre at hun gjennom skoleåret holder øye med elevene. Med dette mener hun 

å observere, samtale og eventuelt teste. Dersom Anne oppdager en elev som har noen form 

for vansker er terskelen lav for å kontakte spesialpedagogene på skolen for en samtale. Hos 

noen elever er det blitt satt inn tiltak allerede i slutten av første klasse eller i løpet av andre 

klasse. Slike tiltak kan f.eks. være og få hjelp med bokstavinnlæring og lesetrening, forteller 

Anne. Ved slike tiltak får de elevene som har behov for det ekstra repetisjon på de tingene 

som «må drilles». I løpet av andre klasse blir det også testing, da er det i hovedsak de 

standard og obligatoriske testene som Carlsten og Utdanningsdirektoratets 

kartleggingsverktøy. Den første testen tas i høsten 2. klasse. 

A1:	«Den	gir	oss	lærere	en	pekepinn	på	hvor	elevene	ligger	i	forhold	til	normalen».	

Informasjonen fra testen forteller Anne noe om elevenes nivå og hvor elevene ligger i forhold 

til «normalen». Om resultatene viser elever i gråsonen for lesing, forteller Anne at: 

	A2:	«...	da	kan	jeg	henvende	meg	til	spesialpedagogene	å	fortelle	og	legge	frem	

resultatene	fra	prøvene	og	diskutere	sammen	med	de	veien	videre.	Så	sånn	sett	er	de	en	

kjempestyrke	for	oss	å	ha	på	huset».	

 

Til slutt når Anne prater om skolens organisering for forebygging forteller hun at skolen på 

sett og vis starter forebygging allerede før elevene starter på skolen gjennom å innhente 

bakgrunnsinformasjon fra barnehage og foreldrene. Slik informasjon kan handle om 

eventuelle vansker som allerede er til stede, eller familiemedlemmer med lærevansker. På 

den måten kan skolen være føre var og sette inn tiltak så tidlig som mulig ved behov. 

	A3:	«Ja,	vi	hadde	en	elev	som	vi	allerede	i	1.klasse	merket	at	kanskje	kunne	få	en	

vanske	etterhvert,	i	tillegg	til	at	vi	hadde	informasjon	om	familiehistorie	med	lesevansker.	

Derfor	satte	vi	inn	tiltak	allerede	i	første	klasse.	Eleven	går	nå	i	fjerde	klasse	og	har	fått	

god	oppfølging	og	støtte	gjennom	alle	årene.	Det	har	vært	behov	for	det	og	nå	ser	vi	

gevinsten	av	å	starte	så	tidlig	med	tiltak	og	støtte.	Eleven	klarer	seg	godt	alene	nå,	noe	

som	nok	er	mye	takket	være	oppfølgingen	skolen	har	hatt	og	den	informasjonen	skolen	

hadde	på	forhånd».	
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Lise forteller at hun som alle andre i skolen skal ha tilpasset opplæring (TPO), og at det er 

slik hun tenker skolene skal ta vare på de som ikke mestrer lesing så godt.  

L1:	«Alle	har	jo	rett	til	tilpasset	opplæring,	men	kanskje	spesielt	de	svake».	

Lise mener gråsonelesere er lærernes ansvar. De blir observert og testet av lærere, og læreren 

skal prøve ut tiltak og små tilpasninger for å bedre gråsoneleserens situasjon. Men selv om 

gråsoneleseren er lærerens ansvar forteller Lise at hun gjerne får tips fra spesialpedagoger om 

aktuelle tiltak. I tillegg hjelper spesialpedagoger med videretesting dersom det er behov. Lise 

sier som Anne at: 

	L2:	«Resultatene	fra	testene	gir	en	pekepinn	på	hva	eleven	har	fått	med	seg	av	f.eks.	

lydene	i	ord.»	

Når det gjelder tiltak som settes i gang kan det f.eks. handle om tilpasning av leselekser og 

oppgaver. Dette er lærerens ansvar, men spesialpedagogene hjelper gjerne til ved å veilede 

læreren. I tillegg til TPO og kartlegginger forteller Lise om «styrkningsgrupper». Det 

fungerer ved at lærerne melder på elever som f.eks. trenger å drille høyfrekvente ord. De 

elevene som har behov blir tatt ut i styrkningsgruppe hvor de jobber med å drille 

høyfrekvente ord. Temaet i styrkningsgruppene varierer ut fra behovet.  

 

Mette er spesialpedagog i grunnskole. Når det gjelder forebygging forteller hun at skolen 

arrangerer et «foreldrekurs» for foreldre før elevene starter på skolen. Deltakere på kurset er 

spesialpedagoger, lærere, rektor, helsesøster og skolefritidsordning.  

	M1:	«Her	blir	det	snakket	om	hva	som	er	viktig	å	ha	fokus	på	med	barna	før	

skolestart,	rett	og	slett	noen	tips	til	foreldrene».	

Det kan være alt fra leggerutiner til spising og boklesing for språkstimulering. Noen uker 

sener inviteres foreldrene tilbake sammen med barna. Til dette møte har spesialpedagogene 

laget et opplegg med samarbeidsoppgaver for elevene. Mette forteller at som spesialpedagog 

får man mye gratis informasjon i en slik setting. Skolen Mette jobber på har som mål at 

organiseringen skal være på en slik måte at lærere og spesialpedagoger kan fange opp og 

tilrettelegge for gråsonelesere så tidlig som mulig. Dette løfter også Guro frem når hun 

snakker om forebygging og elevenes læringsutbytte. For å få til dette er det også viktig med 

foreldresamarbeid forteller Mette.  
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4.1.2 Hvordan legge opp «løpet» for gode grunnleggende ferdigheter – 

viktige stikkord for begynneropplæringen. 
HVORDAN LEGGE OPP LØPET: 

Dette temaet gir en bedre forståelse for hva informantene mener er viktig å ha fokus på tidlig 

i leseopplæringen og hvordan en som pedagog i skolen kan arbeide for å passe på at ikke 

elever «faller av» i leseopplæringen. 

 

Noe av det første en starter med er bokstavinnlæringen. Om dette forteller Anne: 

A4:	«Tidligere	har	jeg	startet	med	å	lære	inn	en	ny	bokstav	hver	fjortende	dag.	Den	

bokstaven	de	har	lært	blir	lært	grundig	med	mye	fokus	på	blant	annet	begrepslæring	

rundt	den	aktuelle	bokstaven».		

Annes erfaring med bokstavinnlæring på denne måten har vært med på å endre hvordan hun 

legger opp løpet. Etter samtale med andre pedagoger på trinnet ble de enige om å ta en ny 

bokstav hver uke i stedet for hver fjortende dag. Fortsatt med grundig arbeid rundt 

begrepsinnlæring til bokstaven. Lise som jobber på en annen skole forteller at hun har erfart 

det samme. Før har hun hatt en bokstav hver fjortende dag. Noen ganger har ikke Lise rukket 

gjennom hele alfabetet pga. dette.  

	L3:	«Jeg	har	lest	noe	forskning	som	sier	at	det	er	bedre	og	serverer	elevene	flere	

bokstaver	på	kortere	tid,	og	heller	repetere	senere».		

Etter å ha prøvd ut dette, opplever Lise at elevene ikke er like stødig på hver enkelt bokstav, 

men at siden de får flere lydere servert virker det som om det går raskere for elevene å lære å 

lese ord. I tillegg får de mengdetrening.  

	L4:	«Dette	har	skolen	prøvd	nå	noen	år	og	muntlig	fortalt	mellom	kollegaene	er	de	

positive	innstilt	og	forteller	at	det	virker	som	flere	elever	knekker	lesekoden	fortere».	

Både	Anne	og	Lise	forteller	at	når	de	er	gjennom	alfabetet	starter	de	forfra	igjen	–	

repetisjon.	

 

På spørsmål om hva informantene mener er det viktigste å gjør når de først oppdager en 

gråsoneleser, mener Guro at det aller viktigste er grundighet – grundighet i 

begynneropplæringen. Gå tilbake til start og gå grundig gjennom det gråsoneleseren strever 

med. Mette mener det er viktig at pedagogene i skolen klarer å ivareta lesegleden til 

gråsoneleseren.  
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OPPGAVER TIL BOKSTAVINNLÆRING: 

Begge grunnskolelærerne mener at bokstavinnlæringen må være praktisk rettet. Type 

oppgave og hvordan undervisningen er lagt opp er viktig som lærer å vurdere.  

	A5:	«I	første	klasse	er	en	avhengig	av	varierte	arbeidsoppgaver	i	og	med	at	elevene	

gjenre	klarer	å	sitte	i	maks	15-20	minutter	å	jobbe».		

Varierte oppgaver vil bidra til å gi elevene flere «knagger» å henge bokstavkunnskapen på. 

Lise nevner noen eksempler på slike oppgaver:  

• å forme bokstaven i plastelina 

• tegne bokstaven med svamp på tavlen  

• skrive store og små bokstaver i en bok  

• å tegne noe med lyden i seg eller noe som starter på lyden 

Anne forteller det er fint med illustrerende bilder eller gjenstander eller lyder med bokstaven 

i. Dette fordi det er viktig at eleven får se bruken av bokstaven, og at bokstaven har en 

funksjon. I tillegg til varierte oppgaver er det viktig med godt miljø i klassen/på trinnet, det 

nevner både Lise og Anne. Lise tror størrelsen på klassen er avgjørende, både for trygghet i 

klassen, men også for at læreren skal klare å tilpasse for hver elev.  

L5:	«Er	klassen	for	stor	vil	ikke	jeg	som	lærer	rekke	over	alle,	noe	som	er	synd	og	jeg	

har	fått	dårlig	samvittighet	flere	ganger	på	grunn	av	dette.	Skyldfølelse».	

Føler ikke elevene seg trygg på det sosiale eller fysiske vil det være vanskeligere å lære. 

Derfor har Anne og lærerne på trinnet prioritert f.eks. uteskole, som forebyggende tiltak for 

trivsel og læring. Dette er noe Anne mener en har tid til, det er viktig å ikke stresse med fag i 

første klasse.  

	A6:	«Det	er	jo	tross	alt	mange	år	igjen	med	fag	og	det	viktigste	i	første	klasse	er	å	

skape	gode	grunnsteiner	for	alle	disse	årene	med	skolegang».	

 

Når spesialpedagogene får spørsmål om hva som er viktig for å skape gode grunnleggende 

ferdigheter prater begge to om bakgrunnsinformasjon. Guro forteller at det er viktig fordi det 

gir en pekepinn på om eleven eventuelt kan være i risiko for å bli gråsoneleser. Mette nevner 

i tillegg det å dele elevene inn i nivåinndelte grupper når de jobber på ulike stasjoner.  

	M2:	«Ofte	trenger	gråsonelesere	i	starten	av	skolen	god	språkstimulering	og	å	

trene	på	begreper.	Gjennom	nivåinndelte	grupper	vil	gråsoneleserne	få	øvd	seg	på	det	de	

trenger	å	øve	på	for	å	komme	seg	hakket	videre.	Dette	vil	påvirke	og	bidra	til	at	de	får	

bedre	grunnsteiner	for	videre	skolegang	og	lesing».	
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Altså er det gjennom nivåinndelte grupper lettere for pedagoger å identifisere og tilrettelegge. 

Mange gråsoneleser har en tendens til å gjøre seg usynlig mener Mette. I gruppene blir ingen 

elever usynlige, dermed blir det lettere å identifisere.  

For å oppnå gode grunnleggende ferdigheter kommer en ikke utenom terping, det mener 

Guro og Mette. Det kreves repetisjon og terping, rett og slett.  

G1:	«Jeg	vet	det	er	ting	i	livet	som	er	kjedelig,	og	sånn	er	det	bare.	Men	det	er	ikke	

det,	jeg	har	i	grunn	ikke	opplevd	at	så	mange	elever	syns	det	er	kjedelig,	de	syns	heller	det	

er	greit.	Når	det	blir	terping	er	det	i	hvert	fall	noe	som	er	gjenkjennelig	fra	gang	til	gang,	

og	det	er	bra».	

 

4.1.3 Hvordan oppdage at noen elever er gråsonelesere, når sette inn tiltak 

og i tilfelle hvilke tiltak? 
HVORDAN OPPDAGE: 

Frem til nå har jeg fått informasjon om hvordan skolen legger opp løpet for å forebygge at 

elever skal få vansker. Informantene har også fortalt meg om hva de mener er viktig å ha 

fokus på og hva de mener må til for å få gode grunnleggende ferdigheter. Videre ville jeg nå 

finne ut hva informantene konkret mener om hvordan de oppdager at noen elever er i 

gråsonen i lesing, hvor tidlig de setter inn tiltak og hvilke tiltak de setter inn.  

 

OBSERVASJON AV OG INFORMASJON OM ELEVEN:  

Når det kommer til informasjon om eleven forteller spesialpedagogene at det er svært viktig. 

	M3:	«Dette	er	viktig	for	å	være	føre	var,	enten	slik	at	man	kan	starte	og	

tilrettelegge	så	fort	som	mulig	eller	ved	å	være	ekstra	observant	for	noen	elever	som	trolig	

vil	havne	i	gråsonen».	

Anne prater også litt om bakgrunns historikk, men er kjapp med å påpeke at det er viktig å 

ikke sette eleven i bås. Du må observere og bli kjent med eleven selv også, noe Anne gjør 

blant annet i «språkverksted»-timene. Guro som er spesialpedagog er også inne og observerer 

elevene her, hun har også mulighet til å ta med seg en og en elev ut for å få pratet med dem 

og få lest sammen med dem.  

	G2:	«Da	får	vi	et	veldig	godt	inntrykk	av	hvor	de	ligger	i	lesingen,	fordi	de	leser	en	

tekst	de	ikke	har	lest	før».		
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Gjennom observasjon mener begge grunnskolelærerne at man fort kan se om en elev er 

gråsoneleser. 

	L6:	«De	elevene	som	er	svake	ser	du	ganske	fort.	Fordi,	det	og	ikke	forstå	f.eks.	at	

tall	og	bokstaver	er	ulike	ting,	eller	at	bokstavene	har	ulike	lyder	og	at	de	er	i	et	system,	

det	er	slikt	man	ser	lett.	Og	det	er	slikt	som	kan	gjør	at	man	havner	i	gråsonen,	om	man	

ikke	lærer	seg	det».	

Anne forteller at hun oppdager gråsonelesere ved at leseren før de begynner å lese ord ikke 

har lært seg alfabetet på rams – noe de fleste lærer seg ganske enkelt.  

	A7:	«Sliter	eleven	med	å	plassere	bokstavene	begynner	jeg	å	tenke	hva	kan	være	

grunnen	til	det?	Har	ikke	eleven	hengt	med,	eller	har	ikke	eleven	forstått?	Og	hva	er	

grunnen	til	det	i	tilfelle?»	

I følge fagplanen er det ikke forventet at elevene skal kunne lese i første klasse. Det er først 

forventet i andre klasse. Men samtidig legger læreverk opp til at man skal kunne lese i løpet 

av første klasse, forteller Anne. En annen måte en kan oppdage gråsonelesere på er ved å 

observere hvordan elevene mestrer å lese de korte ordene. Anne forteller at om hun ser en 

elev slite med å lese de korte ordene klassen har jobbet med å automatisere, som f.eks. «sol», 

begynner hun å tenke på alternative grunner til hva som kan være «galt».  

	A8:	«Når	elevene	sliter	med	å	dra	sammen	ord	eller	ikke	får	med	seg	hva	de	leser,	

blir	man	litt	ekstra	observante».	

Det er noen elever som kan «lure» pedagogene med å tro de kan å lese. De første årene i 

skolen er ikke tekstene avanserte. Følger eleven godt med i gjennomgang av teksten er det 

flere som klarer å huske den utenat. De kan huske det så godt at når de går gjennom 

leseleksene hjemme kan de «lire» ut teksten, uten å egentlig lese. Det er derfor lurt å 

innimellom få elevene til å lese noen ukjente tekster. På den måten stiller alle likt og den 

voksne får en bedre forståelse for hvordan eleven faktisk mestrer lesing. Dette nevner både 

Anne, Guro og Mette når det er snakk om å oppdage gråsonelesere.  

 

Selv om pedagogen har bakgrunnsinformasjon og observerer elevene er det noen 

gråsonelesere som ikke oppdages før senere i skolegangen. Dette har Anne opplevd nå i 

fjerde klasse. Hun forteller at eleven kanskje alltid har vært litt svak og har lest litt sakte, men 

ikke så svak at eleven ikke har klart seg selv. 
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	A9:	«Nå	i	fjerde	klasse	stilles	større	krav	til	skriving	også,	å	det	er	her	jeg	ser	at	

eleven	sliter	en	god	del.	Jeg	er	i	utgangspunktet	ikke	bekymret	for	lesingen,	ja	den	er	litt	

treg,	men	eleven	klarer	seg.	Det	er	når	det	kommer	til	skrivingen	at	det	blir	verre».	

Det å ta skrivetest er ikke enkelt når eleven fortsatt er i fjerde klasse, det forteller Anne at må 

tas senere. På grunn av dette forteller Anne at hun er litt usikker på hva hun skal gjøre med 

denne eleven nå, men at hun prøver å tilpasse så godt det lar seg gjøre. Når det gjelder 

gråsonelesere har både Anne og Mette observert at det gjerne ikke er norskfaget som er det 

vanskelige. Dette begrunner de med at i norsk går man nøye gjennom alt og det arbeides 

grundig med hver oppgave i timene. Men i andre fag som samfunnsfag og naturfag, hvor man 

skal lese for å hente ut informasjon og kanskje til og med svare på spørsmål, blir det 

vanskeligere for gråsoneleserne.  

 

KARTLEGGING OG TESTER: 

Både Lise og Anne uttalte seg om at de mener det er lett å oppdage om det er en elev som 

havner i gråsonen for lesing. Men om tilfelle er at læreren ikke oppdager det ved hjelp av 

observasjon og bakgrunnsinformasjon, gjør de det garantert når det gjennomføres tester og 

kartlegginger. 

	L7:	«Skolen	har	kartlegginger	som	er	obligatoriske	og	skal	gjøres	jevnlig.	I	

resultatene	på	disse	testene	vil	man	se	hvordan	hver	enkelt	elev	ligger	an».	

Alle fire informantene prater om at skolene bruker kartlegginger som Carlsten og 

Utdanningsdirektoratets kartlegginger. Lærerne nevner også diktat og ordkjedetest. I tillegg 

trekker spesialpedagogene frem språk 6-16, LOGOS og miniLOGOS. LUS er et annet 

kartleggingsverktøy som Lise forteller at de bruker mye på skolen hun jobber på. LUS er et 

«leseutviklingsskjema» som hjelper pedagogene med å vite hvordan elevens leseutvikling er. 

LUS sier ingenting om hva pedagogene skal gjøre for å følge opp, men hjelper pedagogene 

med å se utviklingen eleven gjennomgår. Den tas både på høsten og våren, og informasjonen 

kan brukes til å tilrettelegge til elevens nivå. Når Guro og Mette snakker om kartlegging av 

elever forteller de at det å oppdage svake lesere er noe de tenker på hele tiden. De 

konkluderte rett og slett med at de er noe «yrkesskadet» på akkurat det og de følger med og 

observerer kontinuerlig.  

	

Mette mener det er best å kartlegge elever som er i fjerde klasse eller over. Men hun har 

allikevel testet elever som er yngre. Da settes en midlertidig diagnose, og eleven får de 
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tiltakene som trengs ut fra diagnosen. Når eleven er gammel nok tas en retest for å enten 

avslå eller fastslå diagnosen.  

M4:	«Så	kartlegging	og	observasjon	er	viktig	i	skolehverdagen,	og	noe	ganger	

trenger	ikke	tiltakene	å	være	så	ekstreme	heller.	Men	at	man	kontinuerlig	følger	med	er	

viktig».	

 

TIDLIG IDENTIFISERING:  

Jeg syns videre det var relevant å spør informantene hvorfor tidlig identifisering er viktig. 

Dette fordi «tidlig innsats» er noe som vi har hatt mye om på utdanningen ved Universitetet i 

Oslo, og fordi jeg var interessert i å vite hva pedagogene i skolen kan og mener om dette. I 

tillegg er det relevant for forskningsspørsmålet jeg stiller – nemlig hva pedagogene i skolen 

gjør for å hjelpe gråsoneleserne. 

 

På spørsmål om hvorfor det er viktig med tidlig identifisering svarte alle informantene godt 

og var enige med hverandre. Alle menter at der er viktig å identifisere så tidlig som mulig 

fordi jo tidligere du får identifisert gråsonelesere til lettere er det å hjelpe. Gråsoneleserne har 

ikke kjørt seg inni feilspor enda og dermed ikke opplevd nok nederlag til å miste 

motivasjonen for lesing. Her er noen utdrag av informantenes svar: 

- A10:	«Jo	eldre	du	blir	og	jo	mer	nederlag	du	har	opplevd	jo	mer	vil	du	vegre	deg	for	

å	gjøre	det».	

- L8:	«Rett	og	slett	for	å	unngå	masse	frustrasjon	og	negative	opplevelser	for	barna».	

- M5:	«Jo	tidligere	du	hjelper	eleven	jo	mer	glede	har	de	og	jo	mer	mestring	vil	de	føle	

versus	det	å	måtte	føle	seg	som	den	dummeste	av	alle	når	de	kommer	opp	i	fjerde	

og	femte».		

Guro forteller at mange elever klarer å henge med frem til fjerdeklasse, da begynner de 

virkelig å slite.  

	G3:	«Da	er	det	kroken	på	døra.	For	å	unngå	at	dette	skjer	har	skolen	innarbeidet	et	

system	hvor	de	i	løpet	av	de	fire	første	årene	i	skolen	prøver	å	luke	ut	og	hjelpe	elever	så	

tidlig	som	mulig,	så	de	kan	gå	tilbake	til	klassen	og	klare	på	egenhånd	igjen».	

 

NÅR SETTE INN TILTAK: 

Det er lav terskel for å kontakte spesialpedagogene for lærerne. I henvendelsen viser lærerne 

til dokumenterte observasjoner og resultater.  
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	A11:	«Da	kommer	gjerne	spesialpedagogene	med	forslag	til	tiltak	som	jeg	kan	

prøve,	og	tiltak	de	selv	kan	prøve.	Et	eksempel	er	en	elev	læreren	hadde,	som	hadde	ganske	

tydelige	vansker	og	hvor	det	var	stor	sannsynlighet	at	eleven	kanskje	hadde	dysleksi.	Da	

satt	vi	i	gang	med	tiltak	rettet	mot	dette	ganske	tidlig».	

Er det noen elever på trinnet som har sakkyndig vurdering (s.v.) og spesialundervisning 

utnytter skolen denne ressursen ved å ta med gråsonelesere i spesialundervisningen med 

eleven med s.v. dersom de strever med det samme. Dette gjøres på begge skolene i studien. 

En slik time kan også brukes til å hjelpe gråsoneleseren med å få struktur på uken.  

L9:	«Det	kan	være	til	hjelp	for	eleven	ved	at	det	er	med	på	å	strukturere	hva	uken	

handler	om	og	hva	som	faktisk	står	på	ukeplanen.	For	ofte	kan	timeplanen	være	ganske	

overveldende	for	enkelte	elever».	

 

Lærerne prater om tiltak som handler om å jobbe med høyfrekvente ord hjemme. Anne 

sender med laminerte lapper med ordene på til foreldrene. De er ment til at foreldrene kan 

øve med eleven hjemme. Poenget er at ordene skal feste seg i hjernen og dermed bli raskere 

gjenkjent i tekstlesing. Foreldresamarbeid er viktig, uten hjelp fra de kommer en bare «så 

langt» forteller informantene. Det er også viktig å øve på lesestrategier som BOK og BISON 

forteller Lise. Det vil hjelpe gråsoneleserne når de leser tekst. Det er viktig å gi respons på 

arbeide gråsoneleseren legger ned. 

	L10:	«Gråsoneleserne	trenger	å	få	genuin	og	positiv	tilbakemelding	på	hvert	lite	

steg	de	tar,	så	motivasjonen	holdes	oppe.	Mye	av	jobben	som	legger	gode	grunnsteiner	

handler	om	at	eleven	får	en	forståelse	av	hvorfor	det	er	viktig	å	lære,	at	de	mestrer	og	at	

der	er	trygge	i	miljøet».	

Gode tilbakemeldinger og respons vil hjelpe elevene til å bli glad i skole og lesing mener 

Lise. Altså er tiltak noe informantene gjør hele veien på ulike måter. Noen små og andre 

større tiltak. Pedagoger i skolen skal drive med TPO hele tiden for alle elever. Det handler 

om små justeringer for å gjøre hver enkelt elevs skolehverdag bedre.  

 

EKSEMPLER PÅ TILTAK: 

Tiltak trenger ikke alltid være store. Lise har innført «lesekvarten» som et forebyggende 

tiltak med rom for alle elever. De 15 første minuttene hver time settes av til å lese i bok. 

Boken som leses er tilpasset hver elevs nivå, noe bibliotekaren på skolen er flink til å hjelpe 
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elevene med å tilpasse ut fra deres nivå i LUS kartleggingen. Anne har også faste leseøkter 

hvor målet er 20 minutter tre ganger i uken.  

	A12:	«Terskelen	er	lav	for	hva	de	lesere,	så	lenge	de	leser.	For	all	lesing	er	god	

lesing!».	

I slike situasjoner gir ikke gråsoneleserne uttrykk for at de syns der er vanskelig eller 

demotiverende.   

A:13	«Det	er	heller	andre	elever	i	klassen	som	syns	det	er	vanskelig	å	sette	seg	ned	å	

lese».		

Spesialpedagogen nevner også slike leseøkter og nevner at økten frigjør læreren til å kunne 

hjelpe de elevene som trenger hjelp i denne tiden. 

M6: «Om	det	er	mulig	har	vi	også	innimellom	en	hel	lesetime,	hvor	en	som	lærer	

eller	spesialpedagog	virkelig	kan	få	jobbet	litt	med	de	svake	elevene».	

Det prøver skolen å få til en gang i uken. I timen sitter det en bibliotekar på skolens bibliotek 

som hjelper elevene med å finne ny bok. På den måten kan eleven gå alene til biblioteket og 

læreren kan jobbe med gråsonelesere om det er nødvendig. 

 

Andre små justeringer for TPO til gråsonelesere i fjerde klasse kan f.eks. være at læreren 

avgrenser antall nøkkelord som skal finnes eller teksten gråsoneleseren skal lese, forteller 

Lise. 

L11:	«Når	du	avgrenser	teksten	må	du	som	lærer	også	gjerne	tenke	på	at	du	ikke	

skal	gjøre	det	så	synlig	for	alle	andre	i	klassen,	fordi	dette	kan	føles	ubehagelig	for	

gråsoneleven.	Du	kan	avgrense	teksten	f.eks.	ved	at	du	legger	en	blyant	på	teksten	«hit	kan	

du	lese»,	eller	legger	et	ark	over	den	teksten	de	ikke	skal	lese,	så	teksten	ikke	virker	like	

overveldende».	

I tillegg har hun innført tiltak for å holde på elevens oppmerksomhet i f.eks. samfunnsfag og 

naturfagstimer. Blant annet det hun kaller for «hvilestilling». Denne har hun sammen med 

elevene blitt enig om, å elevene skal sitte i den stillingen når de skal følge med i timen. På 

den måten vet Lise at hun har fokuset. Det er viktig å lære seg å følge med forteller Lise.  

 

De elevene som får en midlertidig diagnose, som nevnt tidligere, kan ikke søke om PC. Anne 

forteller at skolene ofte har noen gamle bærbare PCer som gråsoneleserne i en slik situasjon 

kan få låne. Får de en PC får de også undervisning i touch og bruker «tekstpilot». 



	 61	

	A14:	«For	den	eleven	dette	gjelder	nå	har	dette	vært	et	supert	tiltak	og	han	har	

hatt	fint	av	litt	variasjon.	Eleven	var	veldig	demotivert	og	følte	at	alle	andre	var	smartere	

og	kjappere	enn	eleven	selv.	Så	for	denne	eleven	var	det	faktisk	en	lettelse	å	vite	at	han	

kunne	få	hjelp	med	det	han	strevde	med	og	at	det	kanskje	var	en	grunn	til	at	han	strevde».	

I andre tilfeller får elever med foreløpig diagnose delta på lesekurs og eventuelle grupper 

med elever som har s.v. forteller Mette. Om ikke dette har hjulpet gråsoneleseren nok til å 

mestre lesing bedre, får de gjerne tilbud om lydbok. I fjerde klasse er det mer fag, og her kan 

gråsoneleserne møte store utfordringer. Det var alle fire informantene klare på. Da er lydbok 

et fint alternativt hjelpemiddel. Anne forteller at hennes elever enda ikke har fått lydbok. 

Alternativet for Anne er da at hun leser teksten høyt for eleven som trenger det. Det er også 

viktig at foreldrene deltar aktivt med leksene for å hjelpe gråsoneleseren. 

	A15:	«Gråsonelesere	som	har	foreldre	som	støtter	i	leksesituasjon	og	er	opptatt	av	

og	tar	seg	tid	til	å	hjelpe	elevene,	vil	ofte	klare	seg	bedre	i	skolen».			

 

På den ene skolen har spesialpedagogene utarbeidet et lesekurs som gjennomføres på tredje 

tinn. Kurset er preget av faste rutiner, med mål om at elevene skal få de dyttet de trenger og 

klare seg på egenhånd etter endt kurs.  

	M7:	«Oppgaveformen	er	lik	hver	dag,	men	det	skal	gjøres	med	en	ny	bokstav.	Vi	har	

alltid	noen	oppgaver	som	handler	om	rim,	noe	med	å	finne	ord	i	ord	og	noe	med	å	bytte	ut	

lyder.	Dette	er	forutsigbart	både	for	eleven	og	for	foreldrene	til	å	følge	opp.	Å	når	de	har	

lært	seg	oppgaveformen	vil	det	være	enklere	å	fokusere	på	bokstaven	de	skal	øve	seg	på.	

Nå	er	det	jo	slik	at	noen	foreldre	ikke	har	kapasitet	(eller	vilje)	til	å	følge	opp	dette	

lesekurset	i	hjemme.	Da	har	skolen	en	rutine	med	at	foreldrene	må	signere	på	at	de	takker	

nei	til	kurset.	På	den	måten	blir	det	arkivert,	og	de	kan	ikke	komme	tilbake	til	skolen	om	

10	år	å	si	at	den	ikke	har	fått	den	leseopplæringen	eller	hjelpen	eleven	hadde	rett	på».	

Lesekurset er forpliktende i hjemme og krever foreldre som stiller opp. De fleste elevene har 

god nytte av dette kurset. Men det er allikevel noe elever som fortsatt trenger hjelp etter endt 

kurs på tredje trinn. Til de elevene forteller Guro at de får tilbud om nytt kurs, et kurs skolen 

har kjøpt inn som er rettet mot lesetrening på fjerde trinn.  

	G4:	«Men	når	man	er	kommet	så	langt	håper	man	at	de	fleste	gråsoneleserne	er	

«luket	ut»,	at	man	har	fått	hjulpet	de	i	riktig	retning	gjennom	tiltakene	og	kursene	som	

allerede	er	arrangerte».	
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4.1.4 Foreldresamarbeid: foreldres sentrale rolle for gråsonelesere 
Foreldresamarbeid – skole og hjem – er viktig for elevenes beste.  

A16:	«Som	oftest	er	foreldre	samarbeidsvillige	og	ydmyke	mot	å	ta	i	mot	hjelp	eller	

tips.	Og	som	nevnt	tidligere	vil	ofte	foreldre	hjelpe,	men	det	er	ikke	alltid	at	tiden	strekker	

til	i	praksis	for	dem».		

Har Anne en elev som er gråsoneleser, er første steget å prate med foreldrene. Da vektlegger 

hun å fortelle foreldrene hvor viktig det er med høytlesing, å hjelpe med leselekse og tipser 

om ordspill, benevning og god dialog med barna i hjemmet.  

	A17:	«Rett	og	slett	bade	elevenes	hjerne	i	ord.	Så	det	første	steget	er	at	foreldrene	

må	sette	inn	mer	innsats	hjemme».		

Når skolen starter med testing av elevene brukes resultatene aktivt i dialog med foreldrene. 

Da får foreldre konkret se hva eleven mestrer og strever med. De fleste foreldre syns det er 

kjekt å se konkrete resultater, og at de ofte ser mer alvoret i det forteller Anne. Hun diskuterer 

også eventuelle tiltak sammen med foreldrene.  

  

Lise nevnte tidligere at de gråsoneleserne som har foreldre som «backer opp» eleven, vil 

mestre skole bedre enn de som ikke har det.  

L12:	«Og	så	er	det	slik	at	ikke	alle	elever	har	foreldre	som	har	den	kompetansen	

som	skal	til,	da	er	det	viktig	at	terskelen	er	lav	for	at	foreldre	kan	be	om	hjelp	eller	råd	hos	

læreren».		

Foreldresamarbeidet starter gjerne før eleven begynner på skolen. Da er det viktig at 

spesialpedagogene og lærerne fremstår som tilgjengelige for foreldre forteller både Guro og 

Mette. På den ene skolen har spesialpedagogene utarbeidet et lesekurs, som nevnt tidligere. 

Deltakelse i kurset krever bindende foreldre. Foreldrene skal signere leksene hver dag og må 

følge opp. Foreldre flest er innforstått med opplegget og gjennomfører.  

G5:	«Men	det	er	altså	slik	at	noen	foreldre	ikke	vil	at	barna	skal	delta	på	dette.	Og	

så	har	du	de	som	vil,	men	som	ikke	har	tid	eller	ressurser	til	å	følge	opp	hjemme.	Uansett	

hvilken	vei	det	går	er	det	viktig	at	jeg	som	spesialpedagog	og	skolen	kan	bidra	til	å	

bevisstgjøre	hjemmet	så	de	forstår	hvor	viktig	det	faktisk	er».	

For å skape gode relasjoner med foreldre er det viktig at pedagogene tenker over 

formuleringer i dialog med dem forteller Mette. Det kan være avgjørende for relasjonen. Ikke 

snakk over hodet på foreldrene, men samtidig vis profesjonalitet. Vær tilgjengelig og vis at 

du vil elevens beste, avslutter hun.  
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4.1.5 Informantenes trygghet på egen kompetanse  
I dette kapittelet vil jeg få en bedre forståelse av pedagogenes egen opplevelse rundt 

kompetansen og trygghet i arbeid med gråsonelesere. Jeg vil være innom temaer som 

arbeidserfaring, trygghet og samarbeid med andre pedagoger.  

 

Anne syns det er godt å ha et spesialpedagogisk team med dypere kompetanse enn hun selv 

har. Hun føler seg trygg på egen kompetanse når det gjelder å fange opp og hjelpe 

gråsonelesere.  

	A18:	«Siden	jeg	har	flere	års	erfaring	så	skal	jeg	klare	å	fange	opp	gråsoneleserne	

nå.	Men	om	det	er	snakk	om	starten	av	jobbkarrieren	min,	er	jeg	ikke	like	sikker	på	om	jeg	

følte	meg	like	trygg».	

I dag kan Anne lene seg til sitt erfaringsgrunnlag som er bygd opp gjennom år med arbeid. 

Hun er ikke redd for å søke hjelp hos spesialpedagogene.  

A19:	«Det	handler	om	at	man	har	ansvar	for	elevene	og	føler	på	det	ansvaret.	Man	

bør	da	sette	seg	selv	til	siden	og	ikke	ta	prestisje	i	at	man	er	usikker	og	trenger	hjelp».		

I tillegg syns Anne det er en trygghet at det er skolen og trinnet sammen som har ansvaret for 

elevene, ikke hun alene.  

 

Lise er trygg på egen kompetanse og erfaringer. Som Anne syns også Lise det er en styrke å 

ha spesialpedagogene og spør om råd og hjelp. Selv om Lise føler seg trygg på kompetansen 

hun innehar, legger hun til at det ikke alltid er like lett å få til å hjelpe elevene.  

	L13:	«Det	er	ikke	nok	tid	til	å	rekke	over	alle,	jeg	vil	nok	kanskje	si	at	klassene	er	en	

smule	fors	store	og	at	det	går	utover	elevens	beste.	Jeg	kan	hjelpe	gråsoneleserne,	men	da	

går	det	på	bekostning	av	de	som	ikke	er	i	gråsonen.	Og	om	jeg	ikke	hjelper	gråsoneleserne,	

men	følger	det	som	er	normalen	går	dette	på	bekostning	av	gråsoneleserne».	

På grunn av dette har skolen Lise jobber på satt i gang med styrkningsgruppene, som nevnt 

tidligere. I teorien høres dette fint ut, men i praksis er det ikke like gjennomførbart mener 

Lise. Dette fordi det i mange tilfeller ikke blir noe styrkningsgruppe på grunn av sykdom 

eller andre årsaker.  

	L14:	«Derfor	vil	jeg	heller	ha	kuttet	ut	styrkningsgruppene	og	heller	sette	inn	

praksisen	med	mindre	klasser».	
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Begge spesialpedagogene er grunnskolelærere i bunn. Guro har i tillegg master i 

spesialpedagogikk og årsstudium. Mette har bygd på med fag innen begynneropplæring og 

veiledning. De har begge jobbet i mange år og er trygge på sin egen kompetanse. 

Spesialpedagogene gir inntrykk for at de har en stor interesse for faget og betaler gjerne fra 

egen lomme for å dra på kurs etc. 

 

 

  

 



	 65	

5 Drøfting 
I dette kapitlet tar jeg for meg resultatene som ble presentert i forrige kapittel. Ut fra 

temainndelingen og resultatene vil jeg å drøfte følgende: «hvordan legge opp 

begynneropplæring for gode grunnleggende ferdigheter», «hvordan oppdage gråsonelesere, 

når sette inn tiltak og hvilke tiltak» og «foreldresamarbeid». Jeg ønsker å drøfte disse 

temaene siden de er essensielle, og fordi de representerer fenomenet jeg forsker på som er; 

hvordan pedagoger i grunnskole arbeider for å hjelpe gråsonelesere å mestre lesing.  

 

Ved å bruke kategorier som jeg mener er viktige fra forrige kapittel, ønsker jeg å gi en 

oversiktlig og relevant drøfting. På samme tid tenker jeg at en slik struktur vil gi mulighet for 

å hente datamateriale fra flere deler av oppgaven og trekke de inn i drøftingen. Jeg tok for 

meg kategoriene hver for seg i analysen, og vil gjør dette i drøftingen og – samtidig som jeg 

vil trekke inn relevant teori. Før jeg tar for meg de tre kategoriene jeg har valgt å drøfte, vil 

jeg kort drøfte informantenes trygghet på egen kompetanse. Dette fordi informantenes 

kompetanse og evne til å se seg selv utenfra påvirker hvordan de arbeider for å legge gode 

grunnleggende ferdigheter, for å oppdage og hjelpe gråsonelesere og hvordan de samarbeider 

med foreldrene. 

 

5.1 Skolens organisering.  
Hvordan legge opp løpet for gode grunnleggende ferdigheter - viktige stikkord i 

begynneropplæringen. 

I kapittel 4 «resultater og analyse» la jeg frem hva informantene mener er viktig å tenke på 

for å skape gode grunnleggende ferdigheter for lesing. Mye av fokuset informantene hadde 

på dette handlet om begynneropplæringen. Blant annet snakket flere av informantene om 

hvordan organisere bokstavinnlæringen, viktighet av trygghet og bakgrunnsinformasjon. 

Samt begrepsforståelse, ordforråd, forelder med nivåinndelte grupper, høyfrekvente ord, 

lesestrategier og tilbakemelding (feedback).  

 

De første årene i skole er i følge informantene preget av mye repetisjon. Den grunnleggende 

bokstavinnlæringen består først og fremst av repetisjon. Informantene serverer elevene en ny 

bokstav i uken og en rekke ulike, praktiske oppgaver de skal gjennomføre for å lære 

bokstaven. Når de har vært gjennom alfabetet en gang, repetere de hele en gang til. Lundberg 
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og Herrlin (2008) skriver at for å lære å lese og for at lesingen skal utvikles krever dette 

repetisjon og øving i stort omfang (Lundberg & Herrlin, 2008, s.18).  

 

En annen faktor for god læring er som både Lise og Anne forteller om: viktigheten av 

trygghet og et godt arbeidsmiljø i klassen. Noe både Lise og Anne forteller at de prioriterer i 

første klasse, gjennom blant annet uteskole og sosial teambuilding blant elevene. For at 

elevene skal ha et godt arbeidsmiljø kreves det at personalet har god kompetanse og at 

foreldrene er samarbeidsvilje. Dette vil jeg komme litt mer tilbake til senere i oppgaven. 

 

5.1.1 Begrepsforståelse og ordforråd 
I leseopplæringen kreves det at leseren har et grunnlag for leseforståelse. Det kan for 

eksempel være relevante forkunnskaper, begreper, interesse og motivasjon (Bele et al., 

2008). Eller som Gough og Tunmer (1989) har formuler i «the simple view of reading»: 

lesing = avkoding x forståelse. Som nevnt tidligere ligger det i dette at leseren har kunnskap 

knyttet til lyder i bokstaver, ord og avkodingsferdigheter, samt forståelse som tenking, 

tolking, forestillingsevne og resonering (Hulme og Snowling, 2009, s.91). I mine studier 

kommer det frem at flere av informantene har gode kunnskaper om hva som kreves for å lære 

å lese. Anne og Lise forteller og påpeker viktigheten av at bokstavinnlæringen er praktisk 

rettet, og begrunner dette med at det vil bidra til å gi elevene flere knagger og henge 

bokstavene på. Dette er også det Hulme og Snowling sier om leseopplæringen sett i øyne av 

the simple view of reading. Nemlig at man må ha kunnskap om flere emner for å kunne lese. 

Dette samsvarer med det informantene snakker om med å ha «knagger» å henge kunnskapen 

på. For å sikre at elevene får mulighet til dette forsøker pedagogene å ha varierte praktisk 

rettede oppgaver i undervisningen. Granberg (1996) skriver at lesing blir sett på som en 

prosess hvor målet er å skape mening av tekst ved å utnytte egne ressurser. Slike ressurser 

kan f.eks. være de knaggene som Lise og Anne snakker om som er så viktig at elevene har. 

Det er viktig at elevene har en forståelse for ord og begreper, at de får sett nytten hver 

bokstav har i ordene og at de får sett eksempler på ulike ord med bokstaven i seg, eller 

gjenstander eller lyder. Muntlig ordforråd og ordlesing henger sammen (Spear-Swerling & 

Stenberg, 1996), altså henger elevens språklige kompetanse sammen med lesekompetansen 

eleven oppnår. Har man allerede opparbeidet seg et godt ordforråd og gode 

bakgrunnskunnskaper, vil man i følge Gough & Tunmer (1986) letter kunne gå inn å avkode 

tekst uten å jobbe med enkeltelementer. Sett i et slikt lys kan en si at informantene viser at de 
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har kompetanse om den ordinære leseutviklingen og dermed også skal ha gode forutsetninger 

for å identifisere gråsonelesere. 

 

For å tilpasse og passe på at elevene skal ha best mulig utgangspunkt for leseopplæringen, 

nevner tre av fire informanter i min studie det å dele inn elever i nivådelte grupper, hvor de 

kan jobbe på ulike stasjoner. Elevene har ikke fått informasjon om at de er delt inn etter nivå, 

men bare at de er delt inn i ulike grupper. Som det fremgår av utsagn M2 er mette opptatt av 

at gråsoneleserne i starten av skolen trenger språkstimulering og begrepstrening. Dette mener 

Mette de får gjennom å arbeide i nivåinndelte grupper, og at det kan hjelpe gråsoneleseren til 

å mestre få gode grunnleggende ferdigheter, som hjelper de å mestre lesing på egen hånd.  

 

5.1.2 Nivåinndelte grupper 
Når informantene forteller om nivåinndelte grupper forstår jeg det som at de tenker 

nivåinndelte grupper bidrar til at elever får øvd seg på, og jobbet med, sitt ordforråd og 

kunnskaper ut fra deres proksimale utviklingssone (Vygotskij, 1976). Noen vil hevde at dette 

kan hjelpe pedagogene i skolen til å enklere få tilrettelegge for elevene og deres nivå. I tillegg 

til at elevene i slike grupper i mindre grad kan gjemme seg, siden alle må bidra i oppgavene. 

Det fører til at pedagogene får observert elevenes prestasjoner og lettere kan oppdage hva de 

evt. strever med. Dette er også noe informantene i min studie gir uttrykk for at de mener. Det 

er mulig at dette er sant og at i mange tilfeller vil elever bli mindre usynlig, samtidig som de 

får tilrettelagt til deres nivå og det er bra. Men det som derimot ikke nevnes er at selv om 

elevene ikke dirkete får vite at de er delt inn etter nivå, er det mange elever som kanskje 

allikevel vil skjønne det og dermed også kjenne på følelsen av å være på den «svakeste 

gruppen». Noe som sett i slikt lys kan føre til dårligere motivasjon og interesse for å jobbe 

med det som jobbes med. I noen tilfeller vil det kanskje gagne gråsoneleseren å få være på 

gruppe med elever som er hakke sterkere enn de selv. Forholdet mellom gråsoneleseren og 

eleven som ikke er i gråsonen vil spille en rolle her, på hvordan samspillet dem i mellom blir 

og om det er noe nytte for elevene med samarbeidet. Den siste informanten i studien prater 

også om grupper, men ikke nivåinndelte. Skulle jeg tatt prosjektet videre er dette noe jeg 

kunne tenkt meg og stilt oppfølgingsspørsmål til - om å ikke dele inn i nivåinndelte grupper 

er et bevisst valg.  
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Lise fortalte om noen konkrete forslag til ulike oppgaver en kan bruke i innlæring av hver 

bokstav. Blant annet var dette å forme bokstaven i plastelina, tegne med svampen på tavlen, 

skrive bokstaven eller tegne noe med lyden/bokstaven i seg eller som starter på 

lyden/bokstaven. Dette er på den ene siden gode, kreative ideer som kan funger kjempe bra 

for mange elever. Det vil gi de flere knagger og ulike erfaringer med bokstaven som kan 

bidra til at den fester seg bedre. På den andre side kan det være vanskelig å gjennomføre slike 

oppgaver i fulle klasser med få voksne og mange barn. For noen elever vil det i tillegg være 

vanskelig å holde fokuset på det de faktisk skal fokusere på når det blir mange ulike oppgaver 

i grupper og mye «frem og tilbake». Det å avbryte en elev midt i en aktivitet fordi man skal 

videre til neste oppgave er for noen elever vanskelig og utfordrende for blant annet 

konsentrasjon, de kan rett og slett miste fokuset. I tillegg kan slike oppgaver være enten for 

vanskelige eller for enkle for noen elever. Sett i et slikt lys kan oppgavene gjerne være litt 

vanskeligere enn eleven mestrer, så eleven har noe å strekke seg etter (Befring & Tangen, 

2014). Om dette blir for vanskelig for gråsoneleseren kan pedagogen støtte gråsoneleseren 

ved å synliggjøre løsningsmuligheter med hint, en håndledning eller om nødvendig løse 

oppgaven sammen med eleven (Befring & Tangen, 2014). 

 

For å unngå at miljøet skal virke forstyrrende for fokuset til elevene må en tenke over 

hvordan klasserommet og hvordan elevene er plassert fysisk. En må også tenke på det sosiale 

miljøet. Dette er også noe både Lise og Anne prater om, og forteller begge at de opplever at 

det er lurt å fokusere ekstra på klassemiljøet i første klasse, da dette vil bidra til trygghet for 

elevene i klassen og dermed også fremme bedre læringsmiljø.  

 

5.1.3 Høyfrekvente ord 
I tillegg til det informantene har nevnt om at elevene bør ha godt ordforråd, en rik 

begrepsbank og at undervisningen i starten bør være praktisk rettet med fokus på ulike 

oppgaver for flere knagger å henge bokstavene på, har de også nevnt det å øve på 

høyfrekvente ord. Eksempler på høyfrekvente ord er «er», «til», «en» og «av». For å stave 

slike ord kreves en fonologisk stavestrategi. Men det finnes ord som krever at elevene har 

kunnskap om og kjennskap til at ikke alle ord kan staves fullstendig alfabetisk regulært. 

Eksempler på slike er «som», «og» og «med» (Dahle, Gabrielsen og Skaathun, 2016). Flere 

av informantene, blant annet Lise og Anne, forteller om å øve på høyfrekvente ord. Når det er 
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snakk om hvordan å kartlegge elevens nivå på kunnskaper rundt høyfrekvente ord fortellers 

det at pedagogene legger merke til det når eleven leser høyt.  

 

I litteraturgjennomgangen redegjorde jeg for hvordan en som pedagog kan se om eleven har 

tilegnet seg bruken av fonologisk lesestrategi, både på ord som er alfabetisk regulært og de 

som ikke er det. Det kan gjøres ved å gjennomføre orddiktat. I diktaten kan læreren se 

hvordan ordene er stavet av eleven og på den måten se om eleven kan ha behov for å øve på 

høyfrekvente ord, som f.eks. «og», «med» og «det». Slike ord dykker hyppig opp i teksten 

elevene leser og skriver, og det er viktig at eleven får møte ordene nok ganger til å gjenkalle 

ordene som en enhet (Dahle, Gabrielsen og Skaathun, 2016).  Informantene nevnte litt ulike 

måter å øve på høyfrekvente ord med elever. Det kan gjøres f.eks. gjennom «lesekino» eller 

rett og slett laminerte lapper med ordene på. Anne og Guro forteller at de pleier å laminere 

lapper med høyfrekvente ord på som de sender med hjem til foreldrene. Lappene skal brukes 

hver dag i hjemmet, så det krever at foreldrene stiller opp. Lappene holdes opp så barnet kan 

avkodet ordet.  

 

Målet er, som nevnt i forrige kapittel, å vise lappene kortere og kortere. På den måten skal de 

høyfrekvente ordene festes i elevens hjerne og dermed kjennes raskere igjen når eleven leser 

ordene i tekst. Dette er i samsvar med hva Adams m.fl. (1998) påpeker ved at en presis 

ordavkoding vil påvirke hvor god leser en blir og forståelsen man får når man leser. Har man 

automatisert ordavkoding vil ikke fokuset bli på avkoding, men på forståelse. Dette er med på 

å gi gråsoneleserne et godt utgangspunkt i deres leselæringsprosess. Dermed kan en hevde at 

slik drilling av høyfrekvente ord kan bidra til å danne gode grunnleggende ferdigheter for 

elevene. Det å sende med laminerte lapper hjem høres i teorien bra ut, men det vi derimot 

ikke vet noe om er om foreldrene faktisk setter seg ned og gjennomfører det i praksis. At 

foreldre faktisk gjør det vil bidra til et bedre utgangspunkt for gråsoneleserne. En informant 

nevnte også lesekino, som er en lignende aktivitet hvor pedagog og elev sitter sammen og 

driller høyfrekvente ord. Igjen høres dette bra ut i teorien særlig for svake lesere, men jeg 

stiller spørsmålstegn til om det er gjennomførbart i praksis. I hvert fall når det kommer til 

gråsonelesere som ikke er ute i spesialundervisning og har muligheten til å jobbe med slikt. 

Brukes «lesekino» i klasserommet? I tilfelle hvordan? Dette er noen av spørsmålene jeg 

burde spurt som oppfølgingsspørsmål i intervjuet, men som jeg ikke fikk gjort. Skulle jeg tatt 

studien videre ville jeg nok tatt opp temaet igjen. I tillegg som Dahle, Gabrielsen og Skaathun 

(2016) fremhever er det viktig å lese de høyfrekvente ordene korrekt. Det er derfor ikke lurt å 
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trene på høyfrekvente ord med en treningsform på tid, for det kan føre til at gråsoneleserne 

blir tvunget til å evt. forsterker en gjettestrategi. Dette fordi de blir tvunget til å lese ordene 

kjappere enn de klarer (Dahle, Gabrielsen og Skaathun, 2016). Bruk av lapper som skal vises 

kortere og kortere tid, og samme med «lesekino», kan sett i slikt lys føre til gjettestrategi 

heller enn å faktisk lese ordene korrekt.  

 

Samtlige av informantene nevner at det er viktig å føle mestring i skolen for ikke å miste 

motet. For å føle mestring og for å gjøre læringsutbyttet best mulig for elevene, kreves det 

nettopp gode grunnleggende ferdigheter. Dette kan også gjøres ved å lære seg ulike gode 

lesestrategier. 

 

5.1.4 Lesestrategier 
Lesestrategier er noe informantene nevner i intervjuene. Det å lære seg lesestrategier kan 

være avgjørende for gråsoneleserne. Dette fordi gråsonelesere gjerne bruker den samme 

strategien uavhengig av hvilken type tekst de leser. Gråsoneleserne bruker ikke 

metakognitive ferdigheter som det å overvåke egen forståelse og lese-/læringsprosess (Dahle, 

Gabrielsen & Skaathun, 2016, s.80). Dermed er det rimelig å si at det er viktig å innarbeide 

gode lesestrategier for gråsoneleserne.  

 

I studien trekker informantene frem det med lesestrategier, og eksemplene på strategier de 

nevner er BISON og BOK. BISON står for Bilde, Innledningen, Siste avsnitt, Overskrifter, 

NB-ord (viktige ord som skiller seg ut). Ved å aktivt tenke over BISON i møte med tekst vil 

man danne seg en forståelse av tekstens innhold og handling. På den ene siden kan dette være 

meget nyttig for gråsoneleseren siden eleven får hjelp til hva som er lurt å tenke over for 

forståelsen. Gråsonelesere kan, som nevnt tidligere, ha vansker med å skille mellom 

informasjon som er vesentlig og uvesentlig. De kan f.eks. ha vansker med å se sammenheng i 

ulike deler av teksten, kanskje fordi overskrifter eller bilder til teksten utelates. På den andre 

siden kan det tenkes at det i noen tilfeller vil bli for stort fokus på hva bokstavene i BISON 

står for, og at gråsoneleseren bruker mye kapasitet på å «svare» på hver bokstav i BISON at 

gråsoneleseren på den måten ikke får helt med seg hva teksten handler om.  

 

Det er for så vidt ikke noen av informantene som nevner noe negativt med BISON eller 

lignende strategier, de trekker heller frem det positive med å ha innarbeidet en slik 
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lesestrategi godt. Med et slikt grunnlag kan man hevde at BISON og lignende lesestrategier 

er gode hjelpemiddel for gråsoneleserne i deres arbeid med tekster, og kan bidra til at 

gråsoneleseren klarer å organisere hva formålet med tekstlesingen er og hvilken informasjon 

leseren skal se etter før lesingen starter. Som nevnt tidligere, leser gråsoneleserne gjerne hele 

teksten like nøyaktig og på den måte ikke får med seg det BISON-overblikket egentlig skulle 

hjelpe med. Når informantene snakker om lesestrategier nevnes kun BISON og BOK, dette er 

strategier som hjelper gråsoneleseren å organisere å skape sammenheng mellom deler av 

teksten. Men det finnes også andre strategier. Det kan være strategier som kan hjelpe eleven å 

memorere ved å velge ut informasjon fra tekst og repetere eller strategier for å knytte ny 

kunnskap opp mot gammelkunnskap. Siden ingen av informantene forteller om slike 

strategier kan det tenkes at slike strategier kanskje ikke er godt nok integrert i skolen og 

dermed ikke fokuseres noe særlig på. Det er mulig at skolene kunne trengt repetisjon i arbeid 

med strategier i undervisning med elevers leseopplæring.  

 

Andre strategier for tekstlesing og staving er de jeg gjorde rede i kapittel 2 

«litteraturgjennomgang»: logografisk lesing, fonologisk lesing og ortografisk lesing. Den 

fonologiske lesingen handler om at enkeltlyder eller stavelser blir bundet sammen og danner 

ord (Hulme & Snowling, 2009). I begynnelsen av leseopplæringen er det viktig at eleven 

forstår denne lesestrategien for å avkode ord. At det er viktig at elevene forstår denne 

lesestrategien for å avkode ord er noe informantene også gir uttrykk for å mene. Men de 

prater ikke om det som en lesestrategi, selv om det er det det er. Når informantene forteller at 

de oppdager elever som ikke klarer å avkode korte ord som klassen har jobbet med å 

automatisere, blir de bekymret for om eleven er en gråsoneleser og begynner å vurdere 

hvordan de kan støtte gråsoneleseren til å mestre lesing av tekst. Dermed kan en hevde at selv 

om informantene ikke bruker begrepet fonologisk lesing når det er snakk om lesestrategier, er 

det dette de er bekymret for om eleven eventuelt kan streve med. Fonologisk bevissthet og 

bokstavkunnskap er viktige fundamenter for leseferdighets utvikling (Hulme & Snowling, 

2009). Og det å hjelpe elever til å mestre den fonologiske lesingen/avkodingen åpner for 

muligheten til å lære seg ortografisk lesing. Skolene i min studie forteller at de jobber nøye 

med bokstavinnlæring og ord og begreper med bokstaven i. Ut fra utsagn A4 og L3, og det 

som blir sagt rundt disse utsagnene, kan en hevde at slik grundig arbeid kan hjelpe elevenes 

kunnskap om fonologisk bevissthet og dermed være med på å skape grunnleggende 

ferdigheter i lesing hos elevene.   
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Den ortografiske lesestrategien kommer når elevene har fått mange repetisjoner med ordet og 

dermed har dannet en ortografisk representasjon av ordet. Når avkodingen skjer nøyaktig og 

hurtig kaller man det ortografisk avkoding (Nation & Castles, 2006). For å oppnå en slik 

ortografisk avkoding må det mange repetisjoner til. Dette er også noe flere av informantene, 

blant annet både Guro og Mette, forteller om. Som det fremgår av utsagn G1 hvor Guro 

påpeker at terping kan være kjedelig og sånn er det bare. Men i noen tilfeller syns 

gråsoneleseren det er greit, fordi det er noe som er gjenkjennbart. Informantene prater også 

en del om å repetere og øve på høyfrekvente ord, noe jeg har skrevet mer om i blant annet 

kapittel 5.1.3.  

 

5.1.5 Tilbakemelding og respons 
Som jeg har skrevet om tidligere står det i «Veilederen Spesialundervisning» (2017) fire 

prinsipper som er sentrale i en vurderingsprosess. Der trekker de blant annet frem at 

gråsoneleserens forutsetninger for læring kan styrkes dersom de får respons som forteller de 

om arbeidet de gjør og kvaliteten på det. Dette trekker også flere av informantene i min studie 

frem. I tillegg til gode lesestrategier er det viktig å hele veien gi eleven tilbakemelding og 

spesielt på det de mestrer og som er positivt. Som det fremgår av eksempel L10 ser vi at Lise 

er opptatt av at gråsoneleseren skal få genuin tilbakemelding for hvert steg som blir tatt. Lise 

mener at det vil bidra til å holde motivasjonen oppe. Positiv tilbakemelding som «bra» og 

«flott» kan gi elevene motivasjon og virke oppmuntrende for dem. Men dette i seg selv gir 

ikke elevene noe informasjon om hva som er bra eller hva de skal jobbe med for å bli enda 

bedre. Det er bra med ros for det gråsoneleseren klarer, men leseren trenger også 

tilbakemelding som peker fremover i riktig retning for å bli enda bedre neste gang. Det er 

mulig at informantene i studien min tenker de gir tilbakemelding og at de gir riktig type 

tilbakemelding. Men det er og mulig at de ikke gir like mye tilbakemelding som de tror de 

gjør og at den de gir noen ganger kan virke mot sin hensikt. Å skryte av gråsoneleseren er bra 

når noe positivt er gjennomført, men det er viktig å gi respons slik at gråsoneleseren vet hva 

som var bra med det som ble gjort, og gjerne en fremovermelding med råd om veien videre 

(Engen & Helgevold, 2006).  
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5.2 Hvordan oppdage gråsonelesere: når sette inn tiltak 

og hvilke tiltak? 
5.2.1 Hvordan oppdage gråsonelesere: 
Det er viktig å ha kompetanse om hvordan den ordinære leseutviklingen arter seg. Det bidrar 

til tidlig identifisering av barn som er i gråsonen i leseopplæringen. I tillegg til slik 

kompetanse brukes også regelmessig verktøy som skal hjelpe å fange opp og identifisere 

gråsonelesere. Da jeg spurte informantene om hvordan de arbeider for å oppdage 

gråsonelesere var det første spesialpedagogene Guro og Mette nevnte, familiehistorikken. 

Som det fremgår av utsagn M3 ser vi at Mette vektlegger det å være føre var for å observere 

og så tidlig som mulig kunne tilrettelegge. Dette er også noe Anne nevner. Hun forteller at 

det er viktig med historikk og hva som har skjedd i elevens liv så langt, men påpeker at det er 

viktig å ikke sette eleven i en bås. Her vil jeg si Anne argumenterer fint for seg selv. Det er 

viktig med historikk og bakgrunnsinformasjon om eleven, dette er med på at en som lærer 

eller spesialpedagog kan være ekstra observante og støtte eleven så tidlig som mulig ved 

behov. Det kan bidra til at eleven opplever å få en støtte som vil være til god nytte videre i 

gråsoneleserens læringsprosess, enten det er ekstra repetisjon, arbeid med fonemene, 

begrepsforståelse eller å øve på høyfrekvente ord. På den andre siden kan en hevde at mange 

mennesker er raske med å sette andre mennesker i «bås». Får du vite at en elev har foreldre 

med dysleksi blir eleven med engang puttet i en bås f.eks. «elev som mest sannsynlig har 

vansker og trenger ekstra oppfølging». Dette er jo i og for seg viktig å være klar over, men 

det er ikke nødvendigvis alltid det stemmer. Det er mulig at bakgrunnsinformasjon kan føre 

til at en elev som kan havne i gråsonen får ekstra tid og oppmerksomhet fra pedagogen, og så 

viser det seg at eleven ikke havner i gråsonen. Da kan en også hevde at andre elever i klassen 

som kanskje kunne trengt denne tiden og oppmerksomheten, ikke har fått det og dermed blir 

oppdaget senere.  

 

Det er mulig at når en får høre at lesevansker i familien til en elev, tenker at dette vil bli 

ekstra arbeid og krevende som lærer. Det kan altså bli en negativ tanke rundt denne eleven 

som kanskje kan få vansker. Her syntes jeg Anne har et viktig poeng når hun sier at det er 

viktig å ikke sette eleven i bås. Som pedagog i skole må du bli kjent med eleven selv, og det 

er da det er nyttig med bakgrunnsinformasjonen. Det kan gjøre det lettere å bli kjent med 

elevens behov i opplæringen. I første og andre klasse skal det ikke mye til for å oppdage at en 
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elev er i gråsonen i lesing mener Anne og Lise, dette fremgår i utsagn L6 hvor Lise påpeker 

at det å ikke forstå forskjell på tall og bokstaver, at bokstavene har ulike lyder osv. vil være 

synlig og noe som kan føre til at en blir gråsoneleser. For å lære seg å lese må eleven inneha 

kompetanse om grafemer og fonemer. De må vite at grafemene er små enheter i 

skriftsystemet og at deres funksjon er å skille mellom betydning (Kristoffersen et.al. 2005, 

s.203). En kan hevde at Lise har noe rett når hun forteller at lærere kan se om eleven ikke har 

forstått at bokstavene har ulike funksjoner i et system, og at dette er noe som kan føre til at 

eleven kan havne i gråsonen i lesing. Det å ha kunnskap om de små enhetene i skriftsystemet 

og deres funksjon er den del av lesernes grunnleggende ferdigheter. Dersom elevene ikke har 

grunnsteinene og grunnleggende kompetanse om bokstavene på plass, kan en hevde at eleven 

vil streve med lesing og muligens bli en gråsoneleser. Om pedagogen da oppdager en elev 

som strever med bokstavenes betydning tidlig i leseopplæringen er dette tidlig identifisering 

av en elev som er i faresonen for å bli gråsoneleser. Å ha evnen til å oppdage en svak leser 

elev tidlig krever god kompetanse fra pedagogene og kan brukes for å forhindre at eleven blir 

gråsoneleser. Anne forteller i intervjuet at hun merker allerede før elever har begynt å lese 

ord, om de er i fare for å bli gråsonelesere ved at de ikke har lært seg alfabetet på rams, noe 

hun mener ut fra utsagn A7, de aller fleste lærer seg relativt enkelt.  

 

Jeg forstår det som at Annes tanker og «bekymringer» for elevens leseprosess starter her. I 

det ligger det gjerne at hun observerer mer og har denne eleven i baktankene og gjør 

kontinuerlig underveisvurderinger for å følge elevens utvikling. En måte en kan vurdere 

elevens leseutvikling kan gjøres ved en dynamisk kartlegging hvor lærer og eleven 

samarbeider om en oppgave, da kan læreren observere hvordan eleven løser oppgaven og på 

den måte få informasjon om elevens strategibruk, motivasjon, konsentrasjon osv. (Engen & 

Helgevold, 2006).  

 

5.2.2 Underveisvurdering og kartlegging 
Når jeg snakket om identifisering av gråsonelesere med informantene, var 

underveisvurdering noe begge spesialpedagogene og begge grunnskolelæreren snakket om - i 

tillegg til familiehistorikk. Informantene mente at dette er noe alle skal gjøre, og noe de selv 

gjør daglig. Dette samsvarer med hva Opplæringsloven (kapittel 3) sier om at alle elever har 

rett på løpende vurdering. Lærere og spesialpedagoger skal bruker underveisvurdering aktivt 
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som et redskap for å øke elevenes læringsutbytte og tilpasse opplæringen (Opplæringsloven, 

2009, paragraf, 3-1; Utdanningsdirektoratet, 2018).  

 

Når du arbeider med elever som enten er i ferd med å havne i gråsone i lesing, eller som 

allerede er gråsoneleser, er det i følge to av informantene viktig å tenke: grundighet. I tillegg 

fremheves også det å klare å ivareta lesegleden, noe jeg tenker henger sammen med det å 

jobbe grundig. Det er viktig å jobbe grundig med begynneropplæringen, fordi grundig 

forarbeid vil hjelpe leseren til å ha gode grunnleggende ferdigheter, som er et godt 

utgangspunkt for å skape god leseglede. Det å ha det grunnleggende på plass vil gjør det 

enklere for leseren å lese, og eleven kan fokusere på forståelse av tekst. I motsetning til en 

som ikke har det grunnleggende på plass og som må jobbe med dette i tillegg til forståelse i 

tekstlesing. Gjennom intervjuene har jeg fått en forståelse av at dersom informantene ikke 

oppdager gråsonelesere tidlig gjennom observasjon av elevens kunnskaper (ut fra f.eks. 

manglende bokstav- eller begrepsforståelse), så mener de at de oppdages gjennom 

underveisvurdering, tester og kartlegging som det fremgår blant annet fra utsagn L7. Her 

presiserer Lise at de skal kartlegge jevnlig og bruke resultatene videre for å hjelpe elevene 

med de de syns er vanskelig.  

 

 I intervjusituasjon snakket jeg med spesialpedagogene om å identifisere gråsonelesere tidlig, 

da mente de begge at dette er noe de tenker på hele tide. De er rett og slett yrkesskadet og 

svært observante på dette, gjennom observasjon og dialog med lærer og elev. I tillegg trekker 

de frem at kartlegginger og tester er et godt og nødvendig redskap for å «luke ut» 

gråsonelesere og andre «svake» elever. På den måten kan elevene få den oppfølgingen de 

trenger. Når det kommer til kartlegging og testing i småskolen (1.-4.-trinn) er det både 

positive og negative sider med det. På den ene siden er det positivt, fordi jo tidligere en får 

identifisert en vanske eller mulig vanske hos en elev, jo tidligere kan man sette inn 

tiltak/hjelp som kan bidra til mestring og å unngå større vansker senere i skolen. På den andre 

siden kan det være negativt å teste/kartlegge elever før 4.trinn, fordi elevene er unge. Elevene 

er forskjellige og lærer og modnes ulikt, noen elever kan være litt trege i utviklingen og at 

«vansken» gjerne går seg til. Om dette er tilfelle er det dumt å sette en «diagnose» på eleven, 

om eleven kanskje ikke har diagnosen. Dette har ført til at mange har en «vente-og-se» 

holdning til det å sette i gang med tiltak hos gråsonelesere. En annen ting en bør tenke over 

om en elev ender opp med svake resultater på en kartlegging er omstendighetene rundt 

eleven. Akkurat som alle andre kan også elevene ha dårlige dager og dermed prestere 
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dårligere på en kartlegging. Eller eleven kan føle seg stresset i en ukjent testsituasjon og det 

kan påvirke resultatene negativt. Det er mange faktorer som kan spille inn. Dette var også noe 

spesialpedagogene var innom og diskuterte litt for seg selv i intervjuet. Begge konkluderte 

med at de mente det er bedre å ta en test for mye enn en for lite på elevene, selv om det er 

tidlig å teste elever før de er i fjerde klasse eller over. Spesialpedagogene forteller begge at de 

har testet elever som er yngre, men det de gjør da er at de setter en midlertidig diagnose på 

eleven. På den måten får elevene de hjelpetiltakene som trengs, og når de blir eldre tas en 

retest hvor de da fastsetter om eleven har diagnosen eller ikke. I utsagn M4 fremgår det at 

informanten mener kartlegging og observasjon er viktig. Det er viktig at pedagoger i skolen 

følger kontinuerlig med for å støtte elevene der de trenger det.  

 

HVORFOR ER DET VIKTIG MED TIDLIG IDENTIFISERING? 

Ut fra informasjonen jeg har fått fra informantene så langt har jeg dannet meg en forståelse 

av at alle er enige om at det er viktig med tidlig identifisering, og at en som lærer eller 

spesialpedagog i skolen følger med på elevenes utvikling. Dette er jo også det jeg har lært på 

studiet i spesialpedagogikk, tidlig identifisering for tidlig innsats. Og det er dette forskning 

også peker mot. Sett i et slikt lys lurte jeg derfor på hva informantene svarte om de fikk et 

konkret spørsmål om hvorfor det er så viktig med tidlig identifisering og tidlig innsats? Til 

dette spørsmålet var alle fire informanter klinkende klar i sin tale, og var samstemt. De 

fortalte at det er viktig å identifisere gråsonelesere så tidlig som mulig fordi jo tidligere de 

blir identifisert jo enklere blir det å hjelpe dem. Dette fordi de enda ikke har kjørt seg veldig 

inn i feilspor og vansken kan ofte enkelt rettes på. I tillegg har ikke gråsoneleserne opplevd 

nok nederlag til å miste motivasjonen for lesing. Dette fremgår i både utsagn A10, L8 og M5. 

Dette stemmer godt med litteraturen og forskningen jeg har lest hvor det understrekes at 

formålet med kartlegginger er å oppdage elever så tidlig som mulig i skoleløpet og 

tilrettelegge (Utdanningsdirektoratet, 2018). Man får også hjelp fra kartleggingene til å finne 

ut hvilke områder eleven har behov for støtte. Dette er med på å hindre frafall fra skole 

senere i elevens liv. Det informantene derimot ikke sier noe om når det gjelder å identifisere 

gråsonelesere, er at det ofte er vanskelig å oppdage på et tidlig stadie. Dette fordi vansken til 

gråsonelesere ikke er så stor, og mange av gråsoneleserne vil klare å henge med gjennom 

skoleløpet i flere år før vanskene blir større og lettere å oppdage. Dette var det kun en 

informant som nevnte, og det var spesialpedagogen Guro. Hun forteller at skolen har forsøkt 

å innarbeide et system hvor de i løpet av de fire første årene i skolen prøver å luke ut 

gråsonelesere så tidlig som mulig, så de på den måten kan hjelpe de til å mestre og unngå at 
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vansken blir større enn de trenger å bli. Dermed kan en hevde at underveisvurdering og tester 

er vanskelig å ta tidlig, men allikevel er viktig. 

 

Selv om pedagoger i skolen har kunnskap om hvorfor det er viktig med tidlig identifisering, 

begynneropplæringen i lesing, tegn på frafall, tester og kartlegging er det ikke alltid like lett å 

identifisere gråsonelesere tidlig. To av informantene, i min studie forteller om en elev de vil 

kategorisere som gråsoneleser, og som ble oppdaget først i fjerde klasse. De forteller at 

eleven i grunn alltid har vært litt svak og lest litt tregt, men ikke så svak at eleven ikke har 

klart seg selv. Siden eleven alltid har vært litt svak i lesing, men klart seg selv ville jeg 

kategorisert eleven som gråsoneleser. Som jeg skrev om i kapittel 2 «litteraturgjennomgang», 

viser Nyströms (2002) forskning at gråsonelesere klarer seg greit de to første årene i skolen, 

men så fort kravene heves blir vanskene synligere (Nyström, 2002, s.123). Det fremgår fra 

utsagn A9 at skolen ikke er så bekymret for de gjeldene elevens lesing. Den er treg men 

eleven klarer seg, de er mer bekymret for elevens skriving. Det å gjennomføre skrivetest er 

ikke enkelt før eleven blir litt eldre, og Anne forteller at hun er usikker på hva hun skal gjøre 

for denne eleven nå og at hun prøver TPO så godt hun kan. Jeg ville kategorisert denne 

eleven som gråsoneleser tidligere enn informantene antyder at de har. I og med at de forteller 

at eleven «hele veien» har vært svak i lesing, tenker jeg at dette er et klassisk eksempel på 

gråsoneleser. På den ene siden har eleven klart seg selv, noen lunde. Men på den andre siden 

har nok eleven hatt stor nytte av å få tilpasset tekst og oppgaver og fått hjelp til å komme seg 

hakke videre enn bare å «klare seg». Selv om skolene har gode organisering for å luke ut og 

hjelpe svake elever de første årene i skole, viser kanskje dette at det ikke alltid fungere like 

bra i praksis som det høres ut i teorien. Dette til tross for at vi i Norge har et nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem som skal sikre elevenes opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2018). 

 

Informantene fortalte også at de gjerne ser at gråsoneleserne ikke syns norskfaget i seg selv er 

det vanskeligste. Det kan være flere grunner til det, blant annet at undervisningen i faget er 

lagt opp på en slik måte at eleven får nøye gjennomgang og grundig arbeid med oppgavene i 

timen. I motsetning til fag som samfunnsfag og naturfag hvor gråsoneleser må lese for å 

hetne ut informasjon og svare på spørsmål. Dette blir vanskeligere for gråsoneleserne 

forteller informantene. Og dette samsvarer også med det både Nyström (2002) og Godøy & 

Monsrud (2011) skriver om at gråsoneleserenes lesevansker ofte kommer tydeligere frem på 

mellomtrinnet (Nyström, 2002, s.123; Godøy & Monsrud, 2011, s.17). Sett i et slikt lys er det 

her nødvendig med TPO og enkle tiltak for å hjelpe gråsoneleserne. 
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Informantene nevner ulike kartleggingsverktøy de aktivt bruker, og gjengangerne i de som 

ble nevnt var: Carlsten, Utdanningsdirektoratets kartlegginger, LUS, Ordkjedetest, LOGOS 

(minilogos), Språk 6-16 og diktat (orddiktat). Som nevnt i kapittel 2 «litteraturgjennomgang» 

har vi i Norge et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Prøvene og kartleggingene som inngår i 

dette systemet hjelper oss å vite om elevene følger forventet utvikling og om elever evt. har 

stagnert.  

 

5.2.3 Når sette inn tiltak? 
Anne forteller at hun er rask med å ta kontakt med spesialpedagogene på skolen, når hun 

oppdager, eller er engstelig for, elever som er i gråsonen. Dette fordi da får hun ekstra støtte i 

observasjon og vurdering av hvordan hun best kan støtte og hjelpe den aktuelle eleven. Når 

hun tar kontakt med spesialpedagog har hun på forhånd dokumenterte observasjoner og 

resultater fra tester o.l. Som det fremgår i utsagn A11 er Anne opptatt av å sette inn tiltak så 

tidlig som mulig hos elever som er i gråsonen. Gjerne med tips til tiltak fra 

spesialpedagogene. Med dette utsagnet som utgangspunkt vil jeg ta for meg fire «temaer» 

innenfor når sette inn tiltak: 1) observasjon og tilpassing av oppgaver, 2) tidlig innsats/tidlig 

forebygging: lesekvart og lesestrategier, 3) resultater fra kartlegging og 4) tiltak ut fra 

resultater. 

 

OBSERVASJON OG TILPASSE OPPGAVER 

Observasjoner skal brukes for å gjøre underveisvurderinger på elevenes kompetanse. Ut fra 

informasjonen pedagogen får fra blant annet observasjoner skal undervisningen tilpasses så 

elevenes læringsutbytte i fagene øker (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det er mulig at det 

lærer og spesialpedagog kommer frem til av tiltak for eleven var det som skulle til for at 

eleven fikk ett lite dytt i riktig retning og dermed er tilbake i «normal» leseutvikling. Dette 

krever at de ansatte har kompetanse om blant annet observasjon og tilpasning (Befring & 

Tangen, 2014). Et «lite» tiltak pedagogen kan sette inn kan være å tilpasse noen oppgaver til 

elevens nivå. Det kan være å gi eleven oppgaver med mindre omfang enn det de andre får, så 

oppgaven på den måten ikke virker overveldende for gråsoneleseren (kortere tekst som skal 

leses eller færre nøkkelord som skal finnes i teksten), eller at eleven får jobbet med noen 

intensive økter med fokus på f.eks. begreper. Forebyggende tiltak skal som sagt tidligere 

dannes ut fra elevens behov (Befring & Tangen, 2014). Selv om læreren observerer at 
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gråsoneleseren kan ha behov for intensive økter er det ikke alltid det er mulig å gjennomføre. 

For at gråsonelesere skal få korte intensive økter pleier lærerne og spesialpedagogene og 

sammen finne ut om det er mulig at gråsoneleserne kan få bli med ut når en elev med 

sakkyndig vurdering skal ut å jobbe. Dette er mulig i de tilfeller hvor eleven har tilsvarende 

samme behov med f.eks. å jobbe med begreper. Både Guro og Mette som begge er 

spesialpedagoger forteller at det er sjeldent de er ute med bare en elev om gangen. De prøver 

å utnytte ressursen de er så flest mulig elever kan få den hjelpen de trenger.  

 

Om en gråsoneleser får bli med i spesialundervisning sammen med elever som har s.v., 

forteller spesialpedagogen de har opplevd at elevene har lettere for å slå seg løs og ikke tenke 

over hva de gjør i timen. Det kan f.eks. være at gråsoneleseren har dårlig begrepsforståelse og 

er med ut for å spille «alias» for å jobbe med å bruke språket. I slike tilfeller opplever 

spesialpedagogene ofte at det renner ut med språk og elevene går fra undervisningen og 

tenker de har hatt kosetime, mens i realiteten har de kanskje jobbet enda hardere enn elevene 

i klasseromsundervisning. For det første er det bra om gråsonelesere får mulighet til å delta i 

slike spesialundervisninger. De har nok god nytte av det og det kan bidra til at gråsoneleseren 

fortere kommer seg ut av gråsonen. For det andre er det dessverre slik at det ofte skal mye til 

for at eleven med s.v. og gråsoneleseren har samme vansken, og gråsoneleseren dermed kan 

bli med ut.  Sett i et slikt lys var jeg ute etter å finne ut hva pedagogene gjør i ordinær 

undervisning for å hjelpe gråsoneleserne, ikke spesialundervisning. Derfor forsøkte jeg både i 

intervjuguiden og i intervjusituasjon og spørre informantene om dette. Jeg ville høre om de 

hadde konkrete eksempler på hva som kan gjøres for gråsonelesere i ordinær undervisning. 

 

TIDLIG INNSATS/TIDLIG FOREBYGGING: lesekvart og lære lesestrategier. 

Som nevnt ovenfor, er det viktig med god tilpasning. Tilpasningen som gjennomføres trenger 

ikke alltid være så stor, men at det kan være f.eks. å tilpasse oppgavene som gråsoneleseren 

gjennomfører. Lise forteller at dette er noe hun gjør ved å bruke aktiv underveisvurdering 

hvor hun observerer og følger med på hver enkelt elevs utvikling. En kan dermed hevde at 

det Lise forteller om underveisvurdering samsvarer med det jeg redegjorde for i kapittel 2.3.1 

«Underveisvurdering» (Utdanningsdirektoratet, 2014). Et slags fast tiltak både Lise og de 

andre informantene forteller om, er det Lise kaller for «lesekvarten». Lesekvarten er altså at 

klassen starter hver time med å sitte for seg selv og lese i et kvarter. Bøkene de leser har 

elevene valgt selv, som regel ut fra deres LUS nivå. På den ene siden høres dette veldig bra 

ut, at elevene får lese i en bok de selv har valgt gjerne ut fra interesse kan bidra til økt 
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leselyst. Også det at hver enkelt elev får lese i sitt tempo for seg selv kan også være veldig 

bra for f.eks. gråsoneleserne som gjerne leser litt tregere enn andre. Men på den andre siden, 

det at elevene velger bøker selv kan f.eks. føre til at noen elever velger bøker som ikke er til 

deres nivå, eller som egentlig ikke er etter deres interesse, men som de vil lese fordi det er det 

de andre leser. Derfor ble det naturlig for meg med oppfølgingsspørsmål hvor jeg var ute 

etter å høre om informantene hadde samme «bekymringer» som meg når det kom til 

gråsoneleserne. Både Lise og Anne skjønte hvorfor dette ble et oppfølgingsspørsmål og at 

dette er noe de også har tenkt på. Men begge skolene forteller at de har bibliotekarer som er 

tilgjengelig for elevene når de skal låne seg bok, som er dyktig på å finne bøker til elevens 

nivå og ut fra deres interesse. I tillegg forteller Anne at de har innført en regel i klassen 

hennes, den handler om at dersom en elev sitter og leser en bok og det dukker opp fem ord 

eller mer som eleven ikke forstår i løpet av en side, da må eleven låne en ny bok, rett og slett 

fordi boken var for vanskelig enda. Og når det er sagt forteller flere av informantene at det 

ikke er så farlig hva de leser, målet er at de får lest. Dette fremgår blant annet i utsagn A12. 

  

Mitt neste spørsmål rundt dette ble da selvfølgelig om gråsoneleserne og hvordan de klarer 

seg i slike situasjoner som lesekvarten. Hvorpå to av informantene forteller at de ikke 

opplever at gråsoneleserne syns dette er kjedelig, demotiverende eller vanskelig. Det er mulig 

at det å få lese bøker til sitt nivå vil bidra til at gråsoneleseren syns det er enklere å sette seg 

ned å lese, spesielt om det de leser i tillegg er et tema de er interessert i. Det hjelper også at 

de får lese i sitt tempo og får hjelp om det er noe de ikke forstår. Sett i slikt lys kan en si at 

slike faste aktiviteter som «lesekvarten» kan ses på som et tiltak for alle elever, hvor de får 

stimulert lesing og øvd seg i sitt eget tempo i flere korte økter. En kan si at en slik fast 

aktivitet kan ses på som et tidlig, forebyggende tiltak. Dette fordi tiltaket har som hensikt å 

opparbeide elevenes leseglede, samtidig som pedagogene har mulighet til å tilrettelegge for 

og hjelpe gråsonelesere i slike situasjoner. Det kan bidra til å stoppe en negativ utvikling i 

gråsonelesernes leseutvikling (Befring & Tangen, 2014). 

 

Så langt har jeg nevnt tiltak som å tilpasse oppgaver i form av f.eks. kortere tekster og 

tilpassede oppgaver, og lesekvarten. Disse tiltakene settes inn tidlig og uten å nødvendigvis 

ha gjort så mye kartlegging. Men større tiltak som settes inn for å støtte gråsoneleseren, er 

ofte basert på kartlegginger av gråsoneleseren og hvilke avvik gråsoneleseren har fra den 

«normale leseutviklingen».  
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RESULTATER FRA KARTLEGGING: 

Når lærer eller spesialpedagog skal sette inn tiltak må de sette inn tiltak som er tilpasset 

gråsoneleserens vansker og hvor eleven trenger ekstra støtte. For å finne ut hva 

gråsoneleseren strever med og hvor pedagogene kan hjelpe, er de obligatoriske 

kartleggingsprøvene og resultatene fra de fine og bruke for å få informasjon om elevens 

kunnskap. Resultatene fra kartleggingene vil vise hvor det er behov for støtte og 

tilrettelegging. Svake resultater kan f.eks. gjenspeile at gråsoneleseren har vansker med:  

• svake bokstavkunnskaper 

• manglede leseferdigheter 

• manglende staveferdigheter eller ordkunnskaper 

• svak ordavkoding  

• svak forståelse eller manglende interesse.  

 

Det å vite akkurat hva eleven strever med er viktig fordi på den ene siden er det enklere for 

pedagogen å sette inn tiltak som vil hjelpe gråsoneleseren til å mestre lesing. Gråsonelesere 

har behov for eksponering og repetisjon på de områdene de strever, for å klare å skaffe 

kompetansen som trengs for å mestre lesingen bedre (Wang m.fl., 2014). Å støtte 

gråsoneleseren med det eleven strever med, vil i mange tilfeller føre til at gråsoneleseren 

mestrer lesing og kanskje ikke trenger videre hjelp. På den andre siden kan det være ulike 

årsaker til at en elev kommer til kort på en prøve. Det kan f.eks. være stress i prøvesituasjon, 

manglende konsentrasjon eller at eleven jobber sakte og ikke får fullført testen. I tillegg er 

vanskene ofte sammensatte og derfor må tiltakene være helhetlig rettet mot hele eleven for at 

det skal hjelpe gråsoneleseren «på rett vei» (Befring & Tangen, 2014). 

 

I intervjuene spurte jeg informantene om de bruker resultatene fra kartleggingen aktivt 

videre, og i tilfelle hvordan. I følge blant annet Utdanningsdirektoratet (2018) er formålet 

med kartlegginger å oppdage de elevene som trenger oppfølging, så de kan få tilbud om den 

tilretteleggingen de har krav på og behov for (Utdanningsdirektoratet, 2018). På spørsmål om 

dette svarte alle at det var klart de brukte resultatene aktivt og at resultatene blir brukt til flere 

ting. Blant annet blir resultatene fra observasjon og tester som læreren har gjennomført brukt 

til både å tilrettelegge opplæringen, men også til å legges frem for spesialpedagog om 

spesialpedagog blir innblandet. I noen tilfeller tar spesialpedagogene videre kartlegginger og 

resultatene fra de blir brukt til å sette i gang tiltak som f.eks. intensivkurs. Eller til å finne ut 
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om gråsoneleseren har samme problemer som en elev med sakkyndig vurdering. Har de 

problemer med det samme er det i noen tilfeller mulig at gråsoneleseren får være med i noen 

spesialundervisningstimer så gråsoneleseren får jobbet med vansken. I tillegg til at 

resultatene blir brukt til tilpasset opplæring og andre tiltak, blir de også brukt til å formidle 

elevens vansker til foreldrene. Informantene forteller at de har opplevd foreldre som ikke tar 

elevens vansker alvorlig før de ser resultatene fra kartlegging på papir. Dermed kan 

resultatene brukes også til å få hjemmet «med på laget» når det jobbes for å bedre 

lesesituasjonen til gråsonelesere. 

 

Av intervjuene fremgår det at informantene har kunnskaper om det å bruke resultatene etter 

kartlegging for å bedre gråsoneleserens progresjon i leseferdigheter. Det å finne ut hvilke 

tiltak og hvordan en kan bruke informasjonen fra kartleggingen for å bedre gråsoneleserens 

lesing krever at pedagogene er tverrfaglige. Ofte er vanskene til gråsoneleserne sammensatte 

og tiltakene må være rettet mot hele eleven. Det er ikke alltid like lett å få til.  

 

TILTAK UT FRA RESULTATER: 

En bekymringsgrense er vanskelig å sette som en absolutt grense. Elever som presterer rett 

over bekymringsgrensen har på lik linje som de som presterer under grensen, behov for ekstra 

oppfølging. Lise gir uttrykk for det er hun som kontaktlærer som har hovedansvaret for 

gråsoneleseren. Men selv om at hun har hovedansvaret bruker hun spesialpedagogene til å 

«sparre med». På den måte kan hun få tips og hjelp til å gi gråsoneleseren det den trenger. 

Det er lurt å samarbeide med andre pedagoger som har kunnskap om gråsonelesere fordi det 

ikke alltid er enkelt å få fatt på akkurat hvor vansken ligger, og dermed er det vanskelig å 

sette inn tiltak. 

 

Både spesialpedagogene og lærerne forteller at det dessverre er noen pedagoger i skolen som 

av og til føler «ansvarsfraskrivelse» - så fort spesialpedagogen er i bilde er ikke 

gråsoneleseren lenger kontaktlærerens ansvar. Dette er derimot feil. Selv om gråsoneleseren 

får hjelp av spesialpedagog krever det også at læreren samarbeider og tar hensyn i 

klasserommet, for gråsoneleseren er evt. (om i det hele tatt) bare ute med spesialpedagog i 

korte intensive økter. Dermed når Lise ser på gråsonelesere som hennes ansvar er dette i og 

for seg rett. Men ansvaret bør aldri ligge hos en enkelt pedagog, men være et samarbeid 

mellom de pedagogene som arbeider med trinnet eleven er i.  
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Lise og Anne mener de bruker resultater fra tester og kartlegginger til å tilegne seg 

informasjon om elevens nivå og ut fra denne informasjonen, tilpasser de undervisning og 

oppgaver for elevene i klasserommet. Sett i et slikt lys kan en si at pedagogene driver med 

forebyggende tiltak som er dannet ut fra gråsoneleserens behov som er blitt identifisert fra 

kartlegging (Befring & Tangen, 2015, s.583). Av intervjuene fremgår det imidlertid at 

informantenes erfaringer med kartlegging og kunnskap om at de må bruke informasjonen er 

god. Men når jeg forsøker å få fatt på hvordan de tilrettelegger i klasserommet ender det ofte 

opp med å bli snakk om spesialundervisningstiltak, i noen tilfeller endte vi også opp med å 

snakke om hva som er viktig å begynneropplæringen for å tilrettelegge. Noen av 

informantene nevner igjen de tiltakene som er snakket om tidligere, som «hvilestilling» for å 

holde på fokuset, lese høyt for eleven(e), gi kortere tekst å lese og oppgaver til nivå som 

f.eks. å finne færre nøkkelord i en tekst enn resten av klassen.  

 

I følge Befring og Tangen (2014) er det viktig å jobbe med elevenes fonologiske bevissthet 

både før og under leseopplæringen (Befring & Tangen, 2014, s.351). Dette er noe 

pedagogene kunne jobbet med gråsoneleserne med. Det å arbeide grundig med språklig 

bevissthet og fonologisk bevissthet er viktig, og forskning viser at det er en fordel for elevene 

å sitte på god kompetanse innen språklig bevissthet når de skal lære å lese (Befring & 

Tangen, 2014; Bradly & Bryant 1983; Lundberg, Forst & Petersen 1988). Om resultatene på 

kartleggingen viser at eleven er svak i språklig bevissthet og fonologisk bevissthet kan en 

jobbe med aktiviteter som går på rim og stavelser. Det kan være tiltak hvor gråsoneleseren 

arbeider med å klappe stavelser i ord, lage egne rim, lytte til rim o.l. (Lundberg, Frost & 

Petersen, 1998; Befring & Tangen, 2014). Slikt fokus vil ha stor effekt på gråsoneleserne 

(Slavin et.al., 2011) og er noe lærerne burde ha fokus på i begynneropplæringen. I tillegg til 

det informantene har fortalt meg som de har fokus på som grundighet, begrepsinnlæring, 

opprettholde motivasjon, trivsel og trygghet, varierte oppgaver og mye repetisjon. 

 

5.3 Informantenes trygghet på egen kompetanse 
Det at lærerne har satt seg inn i hva det å lære seg å lese innebærer er spesielt viktig. Som 

nevnt i kapittel 2 «litteraturgjennomgang», er lesing nødvendig for all kompetanse og videre 

læring i livet, og er en av fem grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene i læreplanen 

for fag (Kunnskapsdepartementet 2006-2007). Forskning sier at det er viktig å ha kompetanse 
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og forståelse for leseutviklingen og det er kun med slik kunnskap lærere og spesialpedagoger 

kan planlegge effektive undervisninger for elevene (Casbergue & McGee, 2011, s.197).  

 

I  kapittel 4 la jeg frem resultatene fra intervjuene. Gjennom analysearbeidet om 

informantenes oppfatning av egen kompetanse, får jeg en innsikt i og en forståelse av at alle 

informantene har god kompetanse og kunnskap rundt begynneropplæringen. Både lærerne og 

spesialpedagogene viser meg at de har god faglig kompetanse samtidig som de har et 

opparbeidet erfaringsgrunnlag. Skolene jeg har samlet data fra er organisert på en måte som 

gjør at de har gode forebyggende tiltak i den ordinære utdanningen. Informantene forteller 

meg at de føler seg trygge på egen kompetanse, og at de i tillegg har et system de kan støtte 

seg til. De viser at de har godt kompetanse om begynneropplæringen og hvordan en tidlig kan 

identifisere svake lesere. De visere også at de har gode kunnskaper rundt spesialundervisning 

og større tiltak som lesekurs for å hjelpe svake lesere. Selv om kompetansen i skolene er god 

på disse tingene, sitter jeg allikevel igjen med en forståelse av at kunnskapen rundt 

gråsoneleserne, de som faller mellom to stoler, kanskje ikke er stor nok.  
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6 Avsluttende refleksjoner 
Skolen skal være en trygg og viktig arena for læring for alle elever, også for gråsonelesere. I 

grunnskolen skal alle elever, også gråsonelesere, tilbys tilpasset opplæring for å øke elevenes 

læringsutbytte (Utdanningsdirektører, 2017). Det kan gjøres gjennom tiltak som kan være 

knyttet til alt fra opplæringens organisering, pedagogiske metoder som brukes og progresjon. 

I læreplanens generelle del poengteres det at alle elever skal oppleve likhet gjennom ulikhet. I 

praksis betyr dette at gråsonelesere skal få hjelp til å mestre lesingen bedre på skolen. Det er 

de ansatte på skolen (lærere, spesialpedagoger, o.l.) som skal sitte på kompetansen og skal ha 

kunnskaper om hvilke tiltak som bør aktualiseres for gråsonelesere.  

 

I min studie var målet å få frem nyanser i hvorfor gode lesekunnskaper er viktig, hvorfor det 

er viktig å identifisere gråsonelesere tidlig, samt å danne en helhetsforståelse rundt synet på 

gråsonelesere og hvilke ambisjoner pedagoger i skole har for å hjelpe gråsonelesere til å 

mestre lesing i skolehverdagen. Tidlig i masteroppgaven skrev jeg at det er viktig at skoleeier 

og skoleledelsen setter i gang med god systematikk og gode rutiner for å identifisere og støtte 

de eleven som trenger det. Dette for å sikre elevenes læring og oppfølging, og hindre frafall 

ved senere skolegang. Gjennom arbeidet med studien sitter jeg igjen med en forståelse av at 

skolene er organiserte på en måte som fremmer forebygging og oppfølging av elevene. 

Rutinene virker å være godt innarbeidet og pedagogene har kunnskapen som skal til for å 

identifisere svake lesere tidlig.  

 

Informantene har mye kunnskaper om at gode leseferdigheter er viktig, og at det derfor er 

avgjørende med en god begynneropplæring i lesing. Informantene forteller om faktorer som 

blant annet trivsel, trygghet, språkkompetanse og begrepsforståelse når det gjelder 

begynneropplæringen. Funnene viser også at skolene kan mye om kartlegging og tester, og at 

de aktivt bruker resultatene fra testene for å tilpasse for elevene. Noen av eksemplene på 

tiltak og tilpasning for gråsonelesere som fremgår er: 

• Avgrensning av lesetekst og oppgaver. 

• «Hvilestilling». 

• Leseøkter som lesekvarten. 

• Varierte oppgaver – flere knagger og henge kompetanse på. 

• Styrkningsgrupper. 
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Når det i intervjusituasjon var snakk om konkrete tiltak rettet mot gråsonelesere var det ikke 

alltid jeg som forsker fikk helt tak på spesifikt hvordan de hjelpe gråsonelesere i 

klasseromsundervisning. Det ble ofte snakk om generelle tilpasninger som å gi eleven 

oppgaver til nivået eleven er på. Det ble ikke pratet om mer i dybden med eksempler på 

hvordan en slik oppgave kan være. Noe av grunnen til det, tenker jeg er fordi ingen 

gråsonelesere er lik og har samme vanske. Tiltakene og tilpasningen som settes inn må være 

gjennomtenkt og være tiltenkt den enkelte gråsonelesers leseutvikling. Siden det i denne 

studien ikke var fokus på om en konkret lesevanske hos gråsonelesere, var det nok også noe 

vanskelig å gi konkrete eksempler på tiltak rettet mot gråsonelesere. Tiltakene som blir 

snakket om blir dermed generelle.  

 

Som jeg skrev i introduksjonen har det vært en tendens i norsk skole til å ha en «vente og se» 

holdning til elever som viser begynnende vansker. I denne studien fremkommer ikke dette 

prinsippet. De vet det er viktig med tidlig identifisering og tidlig innsats for å hjelpe 

gråsoneleseren, og vet hva de skal se etter når det kommer til avvik fra «normal» 

leseutvikling. Selv om skolene har kunnskapen er det ikke alltid de har nok ressurser som tid 

til å hjelpe gråsoneleserne allikevel.  

 

Før studien hadde jeg en forståelse av at pedagoger i skole kan mye om hvordan de kan 

hjelpe de elevene som har sakkyndig vurdering og spesialundervisning, men at fokuset har 

vært lite på gråsoneleserne. Etter studien sitter jeg igjen med resultater som viser at skolene 

har ekstremt mye kompetanse rundt begynneropplæring, identifisering, forebygging og 

spesialundervisning/tiltak. Det er viktig med en grundig begynneropplæring preget av 

varierte arbeidsoppgaver og repetisjon. Pedagogene har ambisjoner om at gråsonelesere skal 

tidlig identifiseres så de får den støtten de har behov for, og rett på, til å mestre lesingen best 

mulig. Det gjør de gjennom observasjon og kartlegginger som blant annet 

Utdanningsdirektoratets obligatoriske kartlegginger. Resultatene gir en pekepinn på hvor 

elevene ligger i leseutviklingen og om de eventuelt er i gråsonen.  

 

Skolenes kunnskap er svært god. De sitter på mye kunnskap om begynneropplæringen, tester, 

kartlegging, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Pedagogene på skolene er flinke til å 

spille på hverandres kompetanse og deler ansvar for elevene. Jeg har i studien fått en 

forståelse av at skolene kan mye om å «luke ut» gråsoneleserne og om tiltak som lesekurs og 

spesialundervisning. Men om det er en ting jeg ville ønsket meg enda mer av, er det at 
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skolene får enda mer kompetanse i hvordan tilrettelegge for gråsonelesere i ordinær 

undervisning. Selv om gråsoneleserne ut fra Opplæringsloven ikke har rett til 

spesialundervisning, og mange klarer å henge med i ordinær undervisning noen lunde, har de 

behov for ekstra hjelp og støtte for mestring og utvikling i lesing. Dette vet skolene at 

gråsoneleserne har behov for, og som de jobber for å praktisere best mulig. Men som det 

komme frem både i analysen og drøftingen, er det ikke alltid de får til å hjelpe de elevene 

som trenger ekstra støtte i klasserommet, pga. manglende ressurser.  

 

Jeg håper at skolene klarer å tilpasse opplæringen for gråsoneleserne, der de trenger det, slik 

at gråsoneleserne mestrer lesingen i skolehverdagen. Jeg håper gråsoneleserne ikke opplever 

å utvikle dårlig selvoppfatning som svake lesere fordi hjelpe uteblir. Jeg håper gråsonelesere 

opplever å få støtte til å mestre lesingen så de oppfatter seg selv som gode lesere. Det å 

utvikle gode lesekunnskaper er inngangsbilletten til å delta i dagens kunnskapssamfunn, 

derfor er lesing viktigere enn noen gang. Og derfor burde kanskje ressursene vært lagt opp 

slik at lærere og spesialpedagoger kan hjelpe de elevene de ser trenger det.  
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7 Vedlegg / Appendiks 
7.1 VEDLEGG 1: Informasjonsskriv til deltakere 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Tittel på studien: «Arbeid med ”gråsonelesere” i 4.-klasse». 

Bakgrunn og formål: 
Jeg studerer master i Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Jeg opplever å ha fått mye 
god kunnskap om hvordan kartlegge og støtte elever som strever og har tydelige vansker med 
blant annet lesing. Mye av fokuset har vært på de som strever tydelig og som allerede har fått 
en diagnose, og dermed også har rett til spesialundervisning. Men jeg la merke til en gruppe 
elever som ikke fikk så mye fokus. Nemlig de elevene som strever med lesing, men som ut 
fra Opplæringslova ikke har rett til spesialundervisning.  
 
I min masteroppgave vil formålet med studien være å få en dypere forståelse av hvordan 
lærere konkret arbeider for å hjelpe svake lesere i skolehverdagen. Fokuset er på svake lesere 
fordi lesing er så sentral og viktig for all videre læring i skolen, og jeg vil i studien omtale 
disse elevene som ”gråsonelesere”. Som sagt er jeg interessert i læreres arbeid med disse 
elevene i skolehverdagen og hvordan de hjelper elevene, og hvorfor de gjør det de gjør.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
I hovedtrekk er studien en kvalitativ studie, hvor jeg på forhånd har satt meg inn i teori og 
forskning i emnet, som et utgangspunkt for datainnsamlingen. Datainnsamlingen vil være å 
gjennomføre dybdeintervjuer med informanter som samtykker til deltakelse (lærere). 
Intervjuene vil vare i ca. en time, og vil omhandle alt fra tiltak, tilpasset opplæring, hvordan 
de svake lesere fanges opp, lærerens kompetanse på området, ressurser, etc. (jeg vil ikke spør 
om spesifikke elever, men hvordan lærerne spesifikt arbeider med en type elever). Dataen 
registreres ved lydopptak (samt noen notater fra intervjuer) og vil lagres på etisk forsvarlig 
vis via Universitets servere.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og alle deltakerne vil bli anonymisert. 
Det er kun student/intervjuer og veileder som vil ha tilgang til dataen. Informasjonen om 
intervjuobjekt vil bli brukt i masteroppgaven hvor jeg trekker frem hovedtemaer for hvordan 
de arbeider. Deltakere vil ikke kunne gjenkjennes i masteroppgaven. 
 
Deltakerne vil som sagt være anonyme i prosjektet, og vil derfor ikke kunne gjenkjennes. 
Eneste personlige opplysninger som vil bli inkludert er yrke, kjønn, arbeidserfaringer, etc. 
Her skal verke navn på informant eller organisasjon/institusjon nevnes. Prosjektet skal etter 
planen avsluttes 01.06.18. Alle opplysninger/data som er samlet inn vil etter at 
masteroppgaven er lever og godkjent bli slettet fra UiOs servere.  
 
Frivillig deltakelse: 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg slettet. 
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Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder Martine 
Lindgren Mulelid på tlf. 45448526, eller per e-post martine_9113@hotmail.com. 
Studieprosjektets veileder professor ved Universitetet i Oslo: Øistein Anmarkrud (tlf. +47 
22858046, e-post: oistein.anmarkrud@isp.uio.no).  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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7.2 VEDLEGG 2: Godkjennelse fra NSD 

 



	98	

 



	 99	

  



	100	

7.3 VEDLEGG 3: Intervjuguide 

ÅPNINGSSPØRSMÅL 
1) Alder (og kjønn)? 

2) Utdanning og arbeidsstilling? 

3) Arbeidserfaring, hvor lenge har du jobbet? 

 - Har du alltid hatt litt øye for de svake leserne? 

4) Hvordan er skolen mtp. organisering av hjelp og ressurser? 

 - Ressursteam, PPT, spesialpedagoger, osv.  

- Hvordan er samarbeidet mellom lærere og ressursteamet? 

 

MER KOMPETANSE OG ARBEIDSUTFØRSEL. 

Tema: leseopplæring - om hva dere mener? 

Begynner med et litt løst spørsmål, der du kan fortelle litt om hvordan du gjør det, hva gjøres 

her på skolen, din erfaring.  

1) Fortell litt om din erfaring med å jobbe med leseopplæring? 

- Og hva tenker du om hvordan å håndtere at barn kommer til skolen med ulikt 

utgangspunkt for lesing? (hvor vanlig er det at noen kan å lese og visavers) 

- Hva er din erfaring med ulike elevtyper? 

- Hva er din erfaring? 

2) Fortell hva som er viktig å ha fokus på tidlig i leseopplæring? 

 - Hvordan påvirker miljøet leseopplæringen? 

- Vil du si at elevene dine har et trygt miljø for deres leselæring/utvikling? 

- (sosial, fysisk, psykisk?) 

- skape et godt læringsmiljø 

3) Mener du at du har tilstrekkelig med kompetanse til å lære elevene det de trenger for å få 

en god start i leseopplæringen? 

 - OM du føler deg usikker - hvordan løser du dette? 

- kurs, fordype deg etc. eller overlate til spesped etc.  

4) Er det noe du syns er «vanskeligere» å jobbe med i leseopplæringen enn annet? 

- Hvor trygg er du på din egen kompetanse om leseopplæringen? 

- Er det enkelte områder/temaer du unngår/helst ikke vil jobbe med fordi du 

ikke synes du er trygg nok? 

- Hvis ja, hvordan kunne dette vært bedret? 
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REFLEKSJONSSPØRSMÅL: KARTLEGGING, IDENTIFISERING OG PEDAGOGENS 

KOMPETANSE.  

1) Fortell meg hva DU mener med begrepet gråsonelesere? 

 - Først, hva vil du si er gråsonelesere? 

- Hvordan forstår du begrepet gråsoneleser? 

- Har din forståelse av gråsonelesere vært den samme hele tiden? 

2) Kan du beskrive en situasjon som du syns er typisk for gråsoneleseren i skolehverdagen? 

 - Kan du beskrive en situasjon som du syns er typisk for gråsoneleseren? 

- Har du opplevd noen situasjoner/har du noen eksempel som omhandler 

gråsoneleserne?  

- Hvordan arbeider du med dem? (konkrete eksempler)  

3) Hvordan oppdager du gråsonelesere? Konkretiser gjerne med eksempel, (gjerne hvilken 

klasse de oppdages i og om det er du som oppdager eller lærer/spesped). 

4) Hvordan fanger man opp, så tidlig, om det er en elev som er i risiko for å få vansker? 

- Hvordan håndtere en slik situasjon? 

- Situasjoner og eksempel. 

5) Hvilken kartleggingsmaterialer bruke du (spesielt med tanke på at det jobbes med å fange 

de opp tidlig i skoleløpet) og kort hvordan oppgavene er? 

- Er det spesielle kartlegginger og er det regelmessige? 

- Bruker du erfaringer, skjønn til å finne ut om noen har vansker? (for ledende 

spørsmål …) 

(Carlsten, Arbeidsprøven, Udir, LOGOS, andre, LUS, ) 

6) Hvordan er samarbeidet mellom lærer og spesialpedagog når det gjelder kartlegging? 

- Sender du som lærer eleven du er "engstelig" for til spesialpedagoger for utredning? 

- Får du hjelp av spesialpedagog til kartlegging? 

- Hvordan bruker du videre resultatene fra den kartleggingen?  

7) Kan du fortelle hvilken ansvarsfølelse du har ovenfor de svake leserne og oppfølgingen av 

dem? 

8) Hvordan dokumenterer du kartleggingen, og hva skjer med ”resultatene” fra kartleggingen 

når den er gjort? 

9) Om det settes i gang tiltak/intervensjoner, følges disse opp? 

 - Om det settes i gang tiltak/intervensjoner, følges disse opp? 

- I tilfelle hvordan gjøres dette? 
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SKOLENS TILBUD FOR SVAKE LESERE/GRÅSONELESERE. 

Stikkord: lesesirkel, motivasjon, premiering, etc.  

1) Finnes det noen spesielle tilbud, aktiviteter, på skolen/i klassen for gråsoneleserne? 

- Finnes det noen spesielle tilbud, aktiviteter, på skolen/i klassen for gråsoneleserne? 

- Intensivkurs, spesialpedagogisk tilrettelegging, etc.? 

2) Er det noen slike aktiviteter/tilbud du mener mangler på skolen? 

- Er det noen slike aktiviteter/tilbud du mener mangler på skolen? 

- Hva er i tilfelle grunnen til det tror du? 

3) Til slutt, hvorfor er det viktig å identifisere gråsonelesere så tidlig som mulig? 

- Hvorfor viktig å forstå at det er noen som er lesesvake? 

- (andre fag, matte, tekstoppgave).  

 

Viktig å skape en bevissthet for lærere! 

 
 
 


