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Informasjon til lærere. Denne informasjonen passer både for bokmål og 

nynorskversjonen, men den er skrevet på bokmål. 

 

Det følgende er en skjematisk Hvis-så-veileder for «Tempolex bedre lesing» til bruk i 

spesialundervisning og tilpasset opplæring. Veilederen skisserer en: Nivåbeskrivelse 

Hvor langt er denne eleven kommet i sin avkodingsutvikling: Hva mestrer han/hun og 

hva strever han/hun med?  

 

Til Nivåbeskrivelsen hører:  

Mål : Dette er det mest nærliggende målet for en elev med et slikt avkodingsnivå.  

 

Tiltak: Dette er forslag til øvinger i «Tempolex bedre lesing» som en elev på dette nivået 

bør trene med for å nå det aktuelle målet.  

 

Skrivet «STAS og Tempolex» omtaler effektive og normerte måter å nå fram til en 

nivåbeskrivelse for enkelteleven ved testing med STAS (Skaar & Klinkenberg, 2011).  

 

Det understrekes at denne veilederen inneholder forslag – ikke mekaniske oppskrifter. 

Likeledes understrekes det at elevene også må øve avkoding og leseflyt med annet 

tilpasset lesemateriale enn bare Tempolex. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger 

har laget en oversikt over lettlestbøker utgitt ved norske forlag. Bøkene er katalogisert i 

ulike nivåer etter vanskegrad. 

 

For ytterligere begrunnelser og utdyping anbefales det at man leser «Rasjonale for 

ordlistene i Tempolex bedre lesing», (Klinkenberg, 2011). 

 

Nivåbeskrivelse 1 

Mangelfull mestring av bokstav-lydsamsvar. 

Eleven kan ikke, er usikker, forveksler og mangler automatisering og flyt i sin 

bokstavkunnskap og sin bokstav-lydomkoding. 

Mål: Eleven skal oppnå sikker, rask og automatisert bokstav-lydomkoding. 

Tiltak:  

i. Øv flere ganger om dagen med 02-Start 2 eller 02-Start 3 til flytkriteriet er nådd. 

ii. 02-Start 1 kan også brukes. 02-Start 1 begynner med innlæring av 8 bokstaver. Disse 

repeteres og anvendes i avkoding av lydrette to-lydsord. Dernest går en videre med 8 

nye til alle bokstavene er innlært og anvendt i enkle to-lydsord.  

iii. Dersom eleven har store vansker med å danne og huske bokstav-lydsamsvar bør 

han/hun øve med lydanalyse, kjenne, beskrive og se på lydenes artikulasjonsstilling og 

forankre lydene i slående tegninger av ord hvor lyden er framlyd. En mer detaljert 

beskrivelse finner man i: Lydenes uttalemønster. 

http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/stas-og-%C2%ABtempolex-bedre-lesing%C2%BB-bokmalsversjonen
http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lettlesthefter/
http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/rasjonale-%C2%ABtempolex-bedre-lesing%C2%BB
http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/rasjonale-%C2%ABtempolex-bedre-lesing%C2%BB
http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/lydenes-uttalemonster
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Nivåbeskrivelse 2 

Eleven har ikke knekt koden og mestrer ikke enkel fonologisk vei.  

 

Denne gruppen elever omfatter: 

i. Begynnere eller barn hvor den første leseopplæringen var helt mislykket. 

ii. Barn som ikke kan avkode enkle lydrette to- og trelydsord 

iii. Barn som gjør svært mange feil i avkoding av enkle nye og ukjente ord. 

iv. Barn som ikke kan lese enkle nonord. 

v. Barn som ikke oppfatter hvilket talt ord «lydpakken» til et lydért ord blir. 

Mål: Eleven skal knekke koden, mestre og bli rimelig sikker i enkel fonologisk vei. 

Tiltak:  

i.a. Begynn opplæringen med 02-Start 1 hvor avkodingen av noen få lydrette to-lydsord 

først foregår med noen få vokaler og fremre kontinuanter. Fonologisk vei bygges deretter 

gradvis opp med nye konsonanter og vokaler og flere lydrette to-lydsord.  Alternativt: 

i.b. Begynn opplæringen med 02-Start 2 eller 02-Start 3. Gå videre med 03-Nonord.  

ii. I begge tilfelle fortsetter en innlæringen av fonologisk vei ved gradvis å øke 

vanskegraden på de lydrette ordene gjennom 04-Høyfrekvente Lydrette To-lydsord, 05- 

Setninger med Lydrette To-lydsord, 06-Høyfrekvente Lydrette Tre-lydsord og 07-Tekster 

med Lydrette Tre-lydsord. 

iii. Dersom en elev har store vansker med å lære fonologisk vei kan ordlistene 01-14 i 

14-Enkle Lydrette Rim være til nytte. Støttetrening i Fonemanalyse er også nyttig (se 

link under Ordlistekatalog 07 i Katalogveilederen). 

iv. Det er viktig at lærer illustrerer, modellerer, støtter og hjelper eleven med lydanalyse, 

lydsyntese og sammentrekning i alle øvingene ovenfor. Støtten bør også omfatte 

langsom og overtydelig uttale og sammentrekning av lydene samtidig som lærer peker 

på bokstavene i ordet (Hulme & Snowling, 2009). En mer detaljert beskrivelse av 

begynneropplæring i fonologisk vei med "Tempolex bedre lesing" finner man i 

Begynneropplæring i Tempolex. 

Nivåbeskrivelse 3 

Eleven mangler helt leseflyt og mestrer ikke enkel ortografisk vei.  

Eleven lydérer så å si alle ord og avkoder derfor selv enkel tekst svært langsomt, 

anstrengt og uten automatisering og flyt. Årsaken er ofte at eleven mangler ortografiske 

representasjoner selv av enkle høyfrekvente ord, og derfor må lydére dem eller gjette 

http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/veileder-i-bruk-av-tempolex-bedre-lesing-med-utgpkt-i-ordlistekatalogene
http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/begynneropplaering-med-tempolex-bedre-lesing
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eller slutte seg til dem fra kontekst. En annen årsak kan være at eleven er redd for å lese 

feil, og derfor vektlegger å lese riktig fremfor hastighet og flyt. 

Mål: Eleven skal hjelpes til å danne et betydelig forråd av nøyaktige, fullstendige og lett 

tilgjengelige ortografiske representasjoner av mange enkle høyfrekvente ord. Dette vil 

hjelpe eleven til å identifisere disse ordene spontant, raskt og automatisk. Flest mulig 

høyfrekvente ord skal avkodes ortografisk og med flyt, dvs. raskt, automatisk, uten 

mental anstrengelse og uten lydéring.  

Tiltak: 9-Høyfrekvente Korte Ord inneholder over 250 høyfrekvente ord. Sammen med 

11-Høyfrekvente Lange Ord utgjør innholdet i disse listene nesten 60 % av ordene i en 

tekst. Elevene bør først arbeide med liste 9 ved Presisjonsopplæring (PO) til flytkriteriet 

er nådd. Eleven vil også ha utbytte av å øve med 10-Tekster med Høyfrekvente Ikke-

lydrette ord. Repetert høytlesing med positivt feedback på fremgang av slike tekster er 

godt dokumentert som tiltak for å fremme leseflyt (National Reading Panel, 2000, 

Klinkenberg, 2005). Videre utvikling av ferdighet i ortografisk avkoding og flyt kan skje 

med PO-øving med 11-Høyfrekvente Lange Ord og ved repetert lesing av egnede tekster 

i 19-Fortellinger-Fabler-Vers. Tilpasset lettlest stoff bør brukes i tillegg.  

Nivåbeskrivelse 4 

Eleven leser for fort og gjør for mange lesefeil.  

 

Mål og Tiltak for slike elever er omtalt i et eget skriv.  

Se: «Elever som leser for oppjaget og gjør mange avkodingsfeil»  

Nivåbeskrivelse 5 

Eleven mestrer ikke avansert fonologisk vei og avkoder lange nye og ukjente 

ord langsomt, anstrengt og unøyaktig.  

 

Aktuelle elever avkoder en del ord ortografisk og mestrer i rimelig grad enkel fonologisk 

vei som avkodingsstrategi, men mangler en effektiv strategi for å angripe mer fonologisk 

og ortografisk kompliserte og lengre ord når de er nye og ukjente ukjente for dem. 

Mål: Eleven skal hjelpes til å utvikle og overlære Avansert Fonologisk Vei som er en mer 

effektiv avkodingsstrategi for lengre og kompliserte nye ord. 

Tiltak: Eleven bør lære å anvende større staving-til-lydsamsvarsenheter enn 

enkeltbokstaver og enkeltlyder. Han/hun skal derfor øve med Avansert Fonologisk Vei. 

Samsvarsenhetene det da bør øves med er 12-Høyfrekvente Stavelser, 13-Enkle Lydrette 

Rim (ordlistene 09-20), 14-Opptakter med Konsonantklynger og 15-Kompliserte og Ikke-

lydrette Rim. I versjon 4.0 er konsonanter i Utlyd og Retroflekser også tatt med under 

Avansert Fonologisk Vei. Elever på dette nivået kan også ha nytte av å øve 

bøyningsmorfem i Katalogene 16, 17 og 18. Mestring av Avansert Fonologisk Vei gir et 

bidrag til økt flyt. Slik trening kan også bidra til bedre staving av mer komplekse lydrette 

og ikke-lydrette ord. En beskrivelse av fonologisk vei finner man i skrivet: Fra enkel til 

avansert fonologisk vei: Om stavelser, rim og opptakter. 

http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/tempolex-og-barn-som-leser-for-oppjaget-og-gjor-mange-avkodingsfeil
http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/fra-enkel-til-avansert-fonologisk-vei
http://www.tempolex.no/menus/info-veiledere/leseveiledere/fra-enkel-til-avansert-fonologisk-vei
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Nivåbeskrivelse 6 

Eleven har svak ferdighet i å avkode bøyningsendelser.  

Noen elever har memorert og identifiserer mange ord hovedsakelig ved å bruke 

ordstammen, men strever med og gjetter ofte på bøyningsendelsene (bundne 

morfemer). Bøyningsendelsene utelates, forveksles, feilleses eller avkodes langsomt, 

anstrengt og uten flyt. Mange dyslektikere på mellomstadiet i leseutvikling befinner seg 

på dette ferdighetsnivået. 

Mål: Eleven skal bevisstgjøres for bøyningsendelsene og hva de gjør med rotmorfemet. 

Dernest skal de lære og automatisere bøyningenes stavemønstre slik at de kan anvendes 

som enheter og med flyt i avkodingen også av nye og ukjente ord. 

Tiltak: Øvingene i katalogene 16-Substantivbøyninger, 17-Verbbøyninger og 18-

Adjektivbøyninger anbefales. Øvelse med disse vil også gi et bidrag til generelt mer 

flytende og nøyaktig avkoding. For øvrig inneholder 9-Høyfrekvente Korte Ord og 11-

Høyfrekvente Lange Ord også noen regelmessige og uregelmessige bøyninger av svært 

vanlige ord. 

Nivåbeskrivelse 7 

Eleven strever med å avkode og stave ikke-lydrette ord.  

Det siktes til ord hvor ett eller flere fonemer staves med et uvanlig grafem, med 

grafemer med flere bokstaver (inkludert stumme bokstaver), eller med alternative 

grafemer i forskjellige ord. 

Mål: Eleven skal lære og automatisere de aktuelle fonem-grafemsamsvarene og kjenne 

til hvilke ord de inngår i. Hensikten er å bedre avkoding og staving av ikke-lydrette ord. 

Tiltak: Øvelser som spesifikt sikter på innlæring av dette er 08-Grafemer med Flere 

Bokstaver og særlig Ikke-lydrette Ord i katalogene 20-30. Disse øvingene sikter spesielt 

på å bedre avkodingen. Imidlertid kan slik trening også forbedre stavingen av ikke-

lydrette ord, som ofte blir en varig vanske hos eldre dyslektikere og svake avkodere 

(Hulme & Snowling, 2009, Klinkenberg & Skaar, 2003). En omlegging av Ikke-lydrette 

ord med mer vekt på staving vil muligens foreligge i versjon 4 av Tempolex. 

Nivåbeskrivelse 8 

Eleven har betydelige vansker med å avkode lange, kompliserte og 

sammensatte ord. Morfemlesing. 

Noen elever behersker det grunnleggende i avkodingen og leser ganske brukbart selv om 

leseflyten ofte er noe nedsatt. De har imidlertid vansker med å avkode lange, 

kompliserte og sammensatte ord. Sammen med stavevansker er dette nokså typisk for 

«velfungerende» unge og voksne med rester av avkodingsvansker generelt og 

kompensert dysleksi spesielt. (Shaywitz, 2004, Shaywitz et al. 2008). 

Mål: Eleven skal hjelpes til en funksjonell angrepsteknikk med resulterende øket 

nøyaktighet, tempo og flyt på lange, kompliserte og sammensatte ord. Ferdighet i 

morfemlesing bidrar til dette. 
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Tiltak: Øvelse 11-Høyfrekvente Lange Ord inneholder mot slutten noen vanlige lange ord 

og ord som er sammensatt av flere morfemer. Øving med bundne morfemer i form av 

bøyningsendelser i katalogene 16, 17 og 18 øver også morfemlesing. Det er imidlertid 

viktigst at morfemlesing øves med katalogene 31-Sammensatte ord, 32-Vanlige norske 

forstavelser og 33-Vanlige norske endelser. I disse katalogene overlærer eleven mange 

bundne og frie morfemer som inngår i mange sammensatte norske ord. Dernest øver 

eleven mange slike sammensatte ord med morfemet i til flyt. 

Nivåbeskrivelse 9 

Eleven mangler lesetrening med redusert leseflyt, lesemotivasjon, leseglede og 

mestringsfølelse vevd inn i hverandre.  

Mange elever har det slik. Spesielt gjelder dette elever i de øverste klassene i 

grunnskolen (sen barneskole/ungdomsskole) og senere (Bråten, 2007a).  

Mål: Eleven skal oppleve flyt, mestring og leseglede gjennom tilrettelagte tekster.  

Tiltak: 19-Fortellinger-Fabler-Vers egner seg til opplevelseslesing, lesetrening og 

repetert lesing. Mange av fortellingene er i seg selv bygd opp rundt gjentagelser. Lange 

og vanskelige ord som eleven vil støte på i den påfølgende teksten er plukket ut og 

oppført etter fortellingen, men kan trenes i forveien for å gi en opplevelse av øket flyt og 

mestring. Mange av fortellingene er også i noen grad kjent for litt eldre barn slik at de 

ofte har en del forkunnskap og er kjent med strukturen i teksten. Dette er vesentlig både 

for svake avkodere og barn som har vansker med leseforståelsen. 

Opplegg for grupper og klasser i repetert lesing med fokus på flere av tiltakene ovenfor 

er omtalt i boken Å bedre barns leseflyt: 27 varianter av repetert lesing (Klinkenberg, 

2005). 

Nivåbeskrivelse 10 

Eleven har mangelfull leseforståelse 

Alle Tempolex-tiltak foran sikter primært på å bedre og automatisere avkoding og 

leseflyt. Ifølge «Simple view» er effektiv avkoding av sentral betydning for 

leseforståelsen som er hensikten med lesning (Gough, Hoover & Petersen, 1996). I de 

første skoleårene er avkodingen helt avgjørende og svak ferdighet i avkoding som hos 

dyslektikere og barn med generelle lesevansker fører uvegerlig til svak leseforståelse. 

Avkodingsferdigheten blir aldri uviktig, men lytteforståelse, verbalspråk med tilgrensende 

faktorer som forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon blir stadig viktigere 

for leseforståelsen med økende alder. International Dyslexia Assosiation sier i sin 

definisjon av dysleksi at sekundære konsekvenser av avkodingsvanskene kan omfatte 

problemer med leseforståelse og redusert leseerfaring som hemmer vekst i vokabular og 

kunnskapsforråd (Lyon et al. 2003). Vokabular og kunnskapsforråd er sentrale i 

leseforståelse. 

Imidlertid er det en del eldre elever som har hatt og fortsatt har brukbar avkoding, men 

som likevel har svak leseforståelse (Bråten, 2007a, Hulme & Snowling, 2009). De har 

spesifikke vansker med leseforståelsen og trenger intensiv, langvarig og tilpasset 

http://www.teachingtimes.com/news/the-simple.htm
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stimulering av verbalspråk, kunnskapsforråd, forståelsesstrategier og lesemotivasjon. 

Oversikt over egnede tiltak finner man hos Ivar Bråten (Bråten, 2007), Sol Lyster 

(2012), Lundberg & Herrlin (2008), Høien & Lundberg, 2012). 

Motsatt finnes det noen eldre elever med relativt svak avkoding, men som likevel har 

ganske god leseforståelse. Slike elever har gjerne gode forkunnskaper og bruker 

forståelsesstrategier aktivt og effektivt (Samuelstuen & Bråten, 2005). Noen av disse 

elevene har dyslektiske vansker med avkodingen, men likevel rimelig god leseforståelse. 

De kompenserer for svak avkoding ved bruk av effektive forståelsesstrategier når de 

leser, aktiv søkning av hjelp hos lærer og øvrige nettverk og god bruk av teknologiske 

hjelpemidler (Bråten, Amundsen & Samuelstuen, 2007). 

Kjernen i funnene ovenfor er at i tillegg til overlæring og automatisering av avkodingen 

er det viktig med stimulering av verbalspråk, ordforråd, morfembevissthet, 

kunnskapsforråd, forståelsesstrategier og lesemotivasjon. Alle elever trenger slik 

stimulering og dette bør inngå i alle skolefag. Noen trenger det spesielt mye og intensivt: 

- Barn med vansker med leseforståelsen trenger dette for å bøte på sine primærvansker.  

- Barn med dysleksi trenger det som hjelp til å kompensere for sine avkodingsvansker 

samtidig som de øver avkoding med Tempolex. 

- Barn med generelle lesevansker trenger det av begge disse grunnene. 

Slike tiltak bør starte før leseopplæringen med høytlesing der man i dialogform stiller 

elevene motiverende spørsmål, samtaler, sammenfatter, utdyper ord, årsaksforhold og 

innhold samt prøver å foregripe hva som kan komme. Tiltakene overføres til og fortsetter 

parallelt med den første leseopplæringen. Når eleven begynner å kunne avkode enkle 

tekster anvendes slike metoder i økende grad og på enkle måter på egen (og andres) 

lesing f.eks. som i PALS (Klinkenberg, 2005). Individualiserte tiltak for eldre elever og 

elever som trenger å utvikle og anvende sine forkunnskaper, øve egnede 

forståelsesstrategier og øke sin lesemotivasjon som botemiddel mot forståelsesvansker 

eller kompensasjon for avkodingsvansker er beskrevet av Ivar Bråten (Bråten, 2007b) 

 

Jan-Erik Klinkenberg 

spes. klinisk psykologi 
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