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Hva kan fosterforeldre 
     bidra med i lesestarten?

Støtte til barn med lese- og skrivevansker

Emosjonell og kulturell stabilitet er basis for språk- og leseutvikling. Fosterforeldre 
kan i den forbindelse bidra til at fosterbarnet får en god og trygg læringsplattform 
som basis for det videre arbeidet med å lære seg å lese og skrive.

• av Jørgen Frost, professor emeritus 
ved Institutt for spesialpedagogikk, 
Universitetet i Oslo

Det satses stort på faglig utvikling i 
skolen. Det brukes mye energi på læ - 
r ernes faglige utvikling og på formule - 
r ing av faglige mål som testes i nasjonal 
kartlegging. Faglige satsinger er viktige, 
men man må ikke miste perspektiver 
som omhandler læringskulturen i klas - 
sen og ikke minst relasjonen mellom 
foresatte og skole. Alle barn har behov 
for å vokse opp under forhold som 
sikrer emosjonell og kulturell stabilitet 
og forutsigbarhet. Dette gjelder hjem-
me, i barnehagen og i skolen. Debatten 
om mobbing understreker dette.

Når jeg derfor har blitt bedt om å 
skrive en artikkel til Fosterhjemskon-
takt om støttemuligheter til barn med 
dysleksi, så er det som innledning viktig 
å presisere betydningen av at for alle 
barn, og fosterbarn ikke minst, gjelder 
det, at basis for læring er en emosjonell 
trygg virkelighet. Barnets relasjoner til 
voksne og til kamerater er av meget stor 
betydning for at barn kan ta imot de 
muligheter som skolen tilbyr. Like så 
viktig som valget av fosterforeldre er for 

et barn, er derfor også valget av lærere 
og klasse.  Og hvis man har hatt en 
omskiftelig tidlig barndom, er dette 
naturligvis ekstra viktig.

Barns kulturelle virkelighet bygger 
på den emosjonelle virkeligheten barnet 
lever i og som ikke truer barnets identi - 
tet, men tvert imot støtter dens utvik-
ling. Identiteten eller jeg-følelsen er den 
personlige plattformen barnet møter 
verden ut ifra, også når barnet skal 
engasjere seg i å lære. 

Lesing er språk. Språk er 
også lesing. Hva kan barnet 
lære hjemme?
Språk og lesing er nært forbundne. 
Leseferdighet er derfor også tuftet på 
gode språkfunksjoner. Barnets tidlige 
språkutvikling bygger i høy grad på 
hjemmets språkkultur. Kultur er vaner 
og samværsmønstre og i dette ligger 
derfor også hvordan man bruker språ - 
k et i alle hverdagens mangfold av situa - 
sjoner.

I en amerikansk undersøkelse viste 
det seg at mer enn 90 prosent av de or - 
d ene som 3-åringer brukte, stammet 
dir ekte fra deres foreldres ordforråd. Da 
forstår man at det har stor betydning 

hvordan foreldre snakker til og snakker 
med deres barn. Vi vet også at foreldres 
måte å hanskes med deres barn på, har 
både psykologisk og språklig stor betyd - 
ning. At man fra starten har god blikk - 
kontakt med barnet, at man tar sitt 
barn på armen og skaper et samtidig og 
felles rom for undersøkelse av den nære 
omverdenen. At man viser eller peker 
ut verden omkring barnet og benevner 
gjenstander som oppdages. Ut ifra 
denne felles oppmerksomheten vokser 
barnets egen utforsking og benevning 
av ting i omverdenen. 

Alle barn liker godnattsanger, og vil 
ofte gjerne høre de samme om og om 
igjen. Allerede før 2-års alder kan man 
fange barns oppmerksomhet ved å bruke 
korte regler og vers hvor man rider ranke 
eller liknende rytmiske leker eller sier 
små regler hvor barnets fingre sam tidig 
berøres en etter en eller hvor ansiktets 
øyne, nese, munn og hake mv. berøres 
og inngår i reglen eller sangen. 

De fleste foreldre har mye moro med 
dette, fordi de opplever ekstra god kon - 
takt med barna sine. Men samtidig er 
dette en språkstimulering som fører langt 
videre enn den lille leken skulle ellers 
tilsi. Og ofte blir den voksne trøtt før 
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Utvikling

Støtte til barn med lese- og skrivevansker

            Om forfatteren 
• Jørgen Frost er lærerutdannet og har virket i mange år 
som lærer med især begynnerundervisning og spesialun-
dervisning av elever med lese- og skrivevansker.  Han er 
dessuten utdannet skolepsykolog og har tatt doktorgrad 
med tema om språkstimulering for å støtte den første 
lese- og skriveutvikling. Har jobbet fra 1994–2008 på 
Bredtvet kompetansesenter og siden på Institutt 
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artikler og bøker om leseundervisning, bl.a 
«Lesepraksis på teoretisk grunnlag› og 
‹Prinsipper for god leseopplæring›, begge 
utgitt på forlaget Cappelen Damm. 
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barnet. Det er det gode signalet man 
må være oppmerksom på. Når man kan 
fange barnets oppmerksomhet med en 
lek, da er det fordi leken passer inn i 
barnets nærmeste utviklingssone. Da 
må den voksne følge barnet.

Samspillet i samtalene
Amerikanske forskere har også forsøkt å 
kretse inn samtalemønstre i hjemmene 
fra tre år og til skolealder og som viste 
seg særlig viktige for barnas språkutvik-
ling. I den vanlige omgangen med barna 
sine benytter man oftest et daglig språk 
som har til formål å få gjort ting på 
beste måte. Man kunne kalle det for 
«familiens forretningsspråk», fordi det 
støtter de praktiske gjøremålene i en 
familie.

Noen ganger får man god tid, eller 

man holder pauser for å puste lite grann. 
Da kan kommunikasjonen med barna 
endre seg og bli mer «jeg-du» orientert. 
Man snakker om ting som har skjedd 
og som skal skje. Man snakker om opp - 
levelser man har hatt og om noe man 
kunne ønske seg skulle skje. Da endrer 
språkkvaliteten seg og samtalen kan da 
løfte barnas språk inn i person lige erin - 
d ringer (der og da), i fantasi (hva nå, 
om…) og kanskje også noe en har gått 
og tenkt på og som man kan snakke 
om. Dette knytter personer sammen og 
dette utvikler språket til barnet. 

Noen ganger i dette samspillet opp - 
står det situasjoner hvor temaer kom - 
mer opp, hvor den voksne får anled-
ning til å lære barnet om nye begreper 
og derved utvide barnets språk. Slike 
utvidede samtaler viste seg å ha stor 

betydning for barnets videre språkut-
vikling. Det er derfor viktig at de 
voksne ser og utnytter mulighetene 
som oppstår.

Tegning som innfallsport
Når barnet begynner å ville tegne får 
man nye anledninger til å samtale med 
barnet. Barnet tegner alltid noe, og da 
kan man støtte ved å interessere seg for 
hva barnet ønsker å formidle. Samta - 
l ene om dette kan bli lange. Det kan i 
starten være vanskelig å se, hva det er 
barnet vil vise, men etter hvert kommer 
det mer form som man kan gjenkjenne 
og da kan man begynne å tegne mer 
sammen med barnet. 

Det som i denne sammenhengen nå 
blir ekstra spennende, er når barnet 
begynner å ville skrive noe med bok - 
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staver eller tall. I starten er det bølge-
linjer eller bare streker, men etter hvert 
kommer det diverse bokstavformer som 
barnet har observert. Barnet begynner 
da å oppfinne et eget symbolspråk som 
blir en forløper for skriftspråket.

På et tidspunkt får barnet lyst til å 
skrive sitt eget navn, og deretter resten 
av familiens navn. Da er det viktig at 
den voksne tar seg tid til å være sam-
men med barnet om skrivingen. I be - 
gynnelsen lar man bare barnet skrive 
som det vil og kan. Men fra omtrent fire 
år kan en del barn være med på noen små 
hyggelige dialoger om det de tegner og 
skriver. Barnet kan være veldig opp tatt 
av å skrive bokstaver. Det har selv følge - 
lig verdi. Men det viktigste er at barnet 
langsomt begynner å skjønne at boksta -
v ene henger sammen med ord man 
uttaler. 

Å knytte bokstavene til 
språket
Ofte vil barna være opptatt av at dette 
er mamma sin bokstav og en annen er 
pappa sin bokstav. Her mener barnet at 
deres navn begynner med denne bok - 
staven. Den voksne kan da si navnet med 

veldig tydelig uttale og slik at første lyd i 
navnet betones ekstra. På denne måten 
begynner barnet selv etter hvert å 
smake på ordene og danne kate gorier, 
som for eksempel at en bestemt person 
begynner med samme bokstav som 
mamma eller pappa. Deretter kan en 
med innføling ta flere bokstaver i navnet 
på denne måten etter hvert. Herfra be - 
gynner oppdagelsen av hvor dan man 
leser og skriver. Den voksne må da helst 
benytte samme strategi hvor uttalen av 
navnet/ordet sies tyde lig og lydene blir 
knyttet til bokstavene. I starten små 
ord, etter hvert lenger ord. 

Samtidig kan man kjøpe magnet-
bokstaver som man setter opp på kjøle - 
skap eller annet hvor barnet kan be gynne 
å leke selv. Skriving på pc eller i-pad kan 
være ekstra motiverende. Ofte skal det 
mange små slike forløp til før barnet selv 
begynner å kunne gjøre noe på egen 
hånd, men de små korte samtalene er 
viktige å få til. Ikke under vis for mye. 
Bare korte samtaler så lenge oppmerk-
som heten hos barnet er åpen for mottak. 
Barnet har bruk for tål modige voksne i 
denne læreprosessen. 

Og noen barn har bruk for lang tid, 

men de små dryppene får etter hvert 
stor betydning, især hvis det er dysleksi 
i familien. Dysleksiens kjerneproblemer 
er tett knyttet til disse små lærepro-
sessene med oppmerksomhet knyttet til 
uttale og kopling til bokstaver. Det en 
som voksen kan gjøre feil her, det er å 
betone selve bokstavformen mer enn 
den bevisste fokuseringen på uttale av 
ordene man vil skrive. Når fokus på 
uttalen lykkes og koplingen fra uttalen 
til bokstaven oppstår, da har man gjort 
en meget viktig innsats for sitt barn. 
Deretter kan man godt støtte også selve 
skrivingen av bokstaven, men det er 
ikke den viktigste oppgaven i denne 
første viktige læreprosessen. Først si 
ordet tydelig og fokusere på lyden – 
deretter matche med bokstavformen 
ved skrivingen. Hjelpen til dette kan 
foregå ved å vise «i luften» hvordan 
bokstaven skrives. Deretter gjør barnet 
det «i luften» og så på papiret. Men da 
må en sitte «samme vei» som barnet, så 
skriveretningen blir riktig.

Den viktige høytlesingen
Mye forskning både i utlandet og i 
Norden har undersøkt betydningen av 
høytlesing for barn. En liten lesestund 
ved sengetid både roer barna og gir 
dem positive opplevelser og stimulerer 
dessuten språket på mange måter. Det 
kan være bøker med rim & regler som 
hjelper barnet med å legge merke til 
språket og kan inspirere dem til på egen 
hånd å leke med språket. Det støtter 
dessuten de prosessene som også fører 
med seg at barnet kan begynne å lytte 
til lyder i ord. Men barnet får også høre 
mange nye ord som kan føre til samta-
ler mellom barnet og den som leser 
høyt. Det medfører at barnet begynner 
å lure på betydningen av ord, som det 
hører både i bøkene som leses og i 
samtaler de overhører mellom større 
barn og voksne. 

Mange forskere har vært opptatt av 
betydningen av at barn utvikler sitt ord - 
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forråd. Det gjør dem bedre til å forstå 
deres omverden og til å forstå det de 
hører og senere selv leser. Derfor er det 
også viktig at de bøker en leser for sine 
barn, er tilpasset barnets alder slik at 
man ikke fortsetter med å lese bare enkle 
bøker. Å gå på biblioteket og velge 
bøker til høytlesing hjemme kan bli en 
viktig kilde til inspirasjon til å ville 
høre historier og bibliotekarene har 
erfar inger med å velge bøker til barn. 

Noen forskere har også undersøkt 
det som skjer mellom barn og den 
voksne under høytlesingen. Et viktig 
poeng er at den voksne ikke bare leser 
høyt. Det støtter barnets forståelse om 
den voksne, inn imellom, sjekker 
barnets forståelse ved å stoppe opp og 
snakke med barnet om hva det har lest. 
Kan skje man har erfaringer i familien 
med noe av det de hører om i en bok. 
Kan skje det er noen ord, som den 
voksne lurer på om barnet har forstått. 
Kanskje den voksne selv lurer på noe 
ved rørende det som foregår i boken 
eller kommer til å tenke på noe i 
relasjon til handlingen. Da får man en 
samtale om  
 

bokens innhold, og selv det å gå ut og 
inn igjen av en boks handling hjelper 
barnet til å forholde seg mer aktivt til 
det som foregår i en bok. 

Noen barn elsker å høre den samme 
boken mange ganger. Det skjer især 
med litt mindre barn som da opplever 
gleden ved å få mer og mer kontroll 
over bokens handling. Barnet nyter 
bare å sitte og nyte at det vet helt presis 
hva som skjer side for side. Ofte betyr 
det at barnet da også begynner å se, 
ikke bare på bildene, men også på 
teksten og kan da inn imellom fokusere 
på noen ord i teksten mens den voksne 
leser dem. For eksempel ved sideskift. 
Disse observasjoner kan hos noen barn 
sette gang i en leseprosess, som da kan 
medføre at de begynner å tegne noe fra 
bokens handling og deretter ser i boken 
for å kunne skrive nettopp de ord, det 
har gjenkjent.

Når barnet har vansker med 
å lære å lese
Alle barn har glede av de tilnærminger 
vi har drøftet i det foregående, men for 
barn med disposisjon for å utvikle dys - 
leksi eller lese- og skrivevansker vil de 
kunne være direkte forebyggende. 
Spesi elt for de første symptomer man 
kan finne når lesevanskene ellers 
begynner å vise seg. Det vi ser hos 

barn som får problemer fra starten, 
er nettopp at de ikke klarer å 
forbinde lyder og bokstav er og 
med det å få bokstavene til å «si 
noe». Bokstavene blir ikke til 
redskaper som kan lukke opp 
for meningen i ordene. Noen 
barn begynner derfor å huske-
lese, fordi de tror at det er det 
de andre gjør når de leser. Noen 

klarer å huske ganske mange ord 
i de småteks ter det jobbes med i 

starten, slik at det kan drøye en 
stund før læreren (og for eldrene) blir 

klar over at det er det barnet gjør. 
Metodikken som en kan ta i bruk 

ved vansker på dette nivået, likner på 
det jeg har skrevet om i det foregående. 
En viktig forutsetning for at bokstavene 
kan bli brukbare til lesing for barnet er, 
at barnet har «oppdaget» talespråket og 
kan begynne å «smake» på ordene og på 
denne måten finne frem til de lydene 
som bokstavene representerer. Den tid - 
lige eksperimenterende skrivingen er, 
som nevnt over, ideell til dette, så det er 
én vei å gå. 

En annen vei en kan følge når man 
vil hjelpe sitt barn på vei i den første 
lesingen er å lage en liten lesebok sam - 
men med barnet. Man kan ta elektro - 
n iske bilder av barnet og legge dem inn 
på en pc. Man kan se på bildene og 
snakke om dem og deretter lage små 
tekster til bildene. I starten bare en kort 
setning eller to til hvert bilde, for 
eksempel.: «Her er Jonas på sitt rom. 
Han leker med Lego». 

1.  Først leser den voksne og barnet 
sammen, slik at barnet til sist kan 
«lese» de to små setningene og peke 
på hvert ord når det leser. Kanskje 
barnet leser noen ord utenat, kanskje 
barnet kan lese enkelte ord selv. 

2.  Deretter skriver den voksne teksten 
over på et eget ark (uten bildene) og 
tegner en ramme rundt hvert ord. 
Ord ene klippes ut og legges ut på 
bordet i blandet orden.

3.  Nå spør den voksne barnet om han/
hun kan huske den første setningen. 
En kan her hente hjelp ved å se på 
lese arket, som da legges bort etterpå 
når barnet har fått den hjelpen han/
hun trengte. Poenget er at barnet 
kan si setningen frem for seg.

4.  Nå er oppgaven at barnet skal prøve 
å finne de ordene som er i setningen 
og legge setningen med ordkortene 
på bordet. Først det første ordet. 
Hva var det? Man kan støtte ved å la 
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barnet gjenta setningen før barnet 
leter etter det neste ordet. Man kan 
spørre barnet hva det neste ordet 
begynner med. Man kan spørre om 
det er et langt ord eller et kort ord. 
Man kan spørre om barnet vet 
hvordan det ordet staves som barnet 
leter etter. Det viktige i denne pas sa - 
sjen er at barnet sier setningen og 
finner frem til først hele ordet, 
deretter sier det for seg og leter etter 
et ord på bordet som har de boksta-
vene som passer med de lyder barnet 
har uttalt – og så tar ordet opp og 
legger det til de ord som allerede er 
lagt. På denne måten bygges hele 
setningen opp på nytt – et ord om 
gangen. Når barnet leser den ferdig 
lagte setningen til sist, må man da 
legge merke til om barnet leser alt 

utenat igjen, eller om barnet begyn-
ner å lese ordene på en måte som 
viser at barnet også har oppmerk-
somhet mot bokstavene under 
lesingen.

Når barnet jobber på denne måten 
lærer det en arbeidsmåte som det sam - 
tidig kan lære å lese ved. Setningene i 
den hjemmelagde boken blir nå lang - 
somt lenger og lenger og barnet vil 
gradvis beherske arbeidsmåten mer og 
mer sikkert. Etter hvert kan en be 
barnet skrive setningene når de er lagt 
på bordet. Det kan være på en pc, eller 
for hånd.

Når barnet på denne måten – og ved 
å bruke det lærte i forskjellige sammen-
henger, får mer og mer styr på den 
elementære lesestrategien, vil leseferdig-

heten på nye ord også øke. Neste skritt 
er da at det lærte skal automatiseres. 
Det blir det ved å bli mye brukt. Nå 
blir tekstvalget særs viktig. Teksten som 
barnet skal øve seg på, må ikke være for 
vanskelig. Det beste nivået vil være at 
barnet skal kunne lese minst fire av 
hvert femte ord (80 prosent) uten å 
stoppe opp og bokstavere eller stave. 
Derfor kan det stadig være viktig å lage 
tekster til bilder en stund til, fordi da 
kan en bestemme ordvalgene. Men det 
finns etter hvert mange bøker som er 
skrevet lett.   

God fornøyelse og lykke til.

Utdypende lesing kan en få ved å lese i: 
Frost, J: «Prinsipper for god leseopplæ -
r ing», Cappelen Damm.


