Accessible literacy learning - ALL
Instrukser ved lesing
(fritt etter Fallon, 2001)

Bokstaver:
Modell:
Nå skal vi se på noen bokstaver og jobbe med hvilke lyder de sier.
Denne sier /k/ - introduser 4 bokstaver
Nå skal vi sammen finne den bokstaven som sier /k/
Ja, den var det! (Jobbe masse her.)
Selvstendig:
Nå skal vi se på noen flere bokstaver - denne sier.....
Kan du finne bokstaven som sier /m/?

Sammentrekning - lydsyntese
Modell:
Nå skal jeg si noen ord veldig sakte sånn som dette /ssssssiiiiilll/-- og da vet vi jo ikke
hvilket ord det er
Vi må si det sakte ordet fort så vi vet hvilket ord det blir /sssiiill/—og fort blir det /sil/--ja /
sil/ ble det—vise PCS av sil’
Støttenivå:
Er du klar for et nytt sakte ord? ---/ssssaaaalll/
Hvis vi skal tenke på det ordet fort, hvordan blir det? Prøv å tenk på ordet /sssaaalll/ fort
inni hodet ditt selv.
Hvilket ord ble det? /ssssaaall/, ja det ble /sal/
Selvstendig:
Nå skal du høre på ordet selv inni hodet ditt
/sssooolll/-hvilket ord blir det?
Ja, det ble /sol/

Barnas Språksenter AS // barnasspraksenter.no // post@barnasspraksenter.no

Lesing
Modell:
Nå skal vi lese noen ord. Vi skal se på bokstavene og høre på lydene bokstavene sier.
Jeg skal peke på bokstavene i ordet.
Når jeg peker på bokstaven skal jeg si lyden til bokstaven helt til jeg kommer til neste lyd,
hør nå /sssseee/
Nå må jeg finne bildet som passer med ordet vi har lest. Hvilket bilde er det...ja, det er ....
Nå har du lest...! Flott!

Første støttenivå:
Nå skal vi lese noen flere ord. Se på bokstavene og så skal vi si lydene sammen, du kan si
dem inni hodet ditt, og jeg sier dem høyt. Sa du lydene inni hodet ditt?
Se på bokstavene når jeg peker på dem og hør på lydene, jeg sier dem høyt du kan si
dem inni hodet ditt /sssssiii/ si
Nå må vi se på bildene våre og finne bildet av ordet
Flott, du har lest /si/.

Andre støttenivå:
Ok, er du klar for flere ord, nå skal vi bare si ordet sakte sammen, du må selv si det fort
inni hodet ditt.
Nå må du se på bokstavene og høre på lydene så du kan lese ordet /ssssssååååååå/
(hvisk) /ssssååå/--- kan du si det inni hodet ditt....(sssååå) hvilket ord blir det? Si ordet
fort inni hodet ditt selv.
Ok, vis meg bildet av ordet
Bra, /så/ passer med /så/
Selvstendig:
Nå er det din tur. Nå skal du prøve å lese helt selv! Du må si bokstavlydene selv. Jeg skal
peke på bokstavene, men du må selv si lydene deres inni hodet ditt. Klar?
Vis meg bildet som viser ordet du har lest. Dette bilde viser /.../. Var det det du leste? Ja,
bra!!
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