INTRODUKSJON

Bakgrunn
MELODY-prosjektet har som mål å finne, dele og promotere de mest innovative metodene i Europa
for å hjelpe lærere med å lykkes bedre i undervisningen av elever med læringsvansker og holde dem i
skolesystemet, siden det er en reell risiko for at de vil droppe ut av skolen. Hver partner i dette
prosjektet har kommet med eksempler på beste praksis innen utdanning for elever med
læringsvansker. Disse praksisene er grunnlaget for metodene som presenteres i dette verktøysettet.
Dette verktøysettet består av forskjellige metoder for hvordan man kan tilnærme seg elever med
læringsvansker. Hver metode er forskningsbasert og mulig å tilpasse til ulike elever og språk. Siden
læringsvansker ofte er sammensatte, har dette prosjektet valgt å fokusere på læringsvansker
generelt, snarere enn å velge bare én spesifikk læringsvanske. Til tross for dette fokuserer de fleste av
metodene som er valgt for dette verktøysettet, på lesing. Dette er fordi lesing anses å være en
avgjørende ferdighet i skolen. Flere av metodene fokuserer derfor på hvordan man kan hjelpe elever
som leser dårlig.

Bruk
For å bruke de forskjellige metodene velger du ganske enkelt metoden du vil bruke, og leser deretter
beskrivelsen av den valgte metoden i verktøysettet. Det er totalt 5 forskjellige metoder, som alle er
beskrevet med teoretiske rammer, målgruppe, organisering, nødvendig materiell og alt annet du
trenger. Beskrivelsen i hver verktøysett vil med andre ord gi deg all informasjonen du trenger for å
prøve ut metodene i praksis med elevene dine. I tillegg har noen av verktøysettene også tabeller som
kan brukes eller kopieres til bruk på deres eget språk. Bilder er også inkludert i noen av
verktøysettene for inspirasjon og for å eksemplifisere hvordan metodene kan utføres i praksis. Det er
viktig å lese gjennom alt før du bruker metodene i verktøysettet.
Her følger en oversikt over de forskjellige verktøysettene.

1. RTI-tilnærmingen – Forebygging før intervensjon
2. Leseaktiviteter
3. Lesevurdering og intervensjon
4. Undervisning i ord
5. Mentorveiledning
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RTI-tilnærmingen
FOREBYGGING FØR INTERVENSJON
TEORETISK RAMMEVERK
"Response to Intervention" (RTI) er en flernivåtilnærming for tidlig identifisering og støtte til elever
med lærings- og atferdsbehov. RTI-prosessen begynner med høykvalitets undervisning og universell
screening av alle barna i klasserommet. Elever med læringsvansker får intervensjoner med økende
intensitetsnivå for økt læring. Disse tjenestene kan leveres av ulike typer personell, inkludert
allmennlærere, spesialpedagoger og spesialister. Fremgangen overvåkes nøye for å vurdere både
læringsutbytte og prestasjonsnivået til enkelte elever. Pedagogiske beslutninger om intensiteten og
varigheten av intervensjoner er basert på den enkelte elevs respons på undervisning. RTI er designet
for bruk ved beslutninger innen både generell undervisning og spesialundervisning, og skaper et godt
integrert system for undervisning og intervensjon styrt av data om elevenes resultater.
For at RTI-implementering skal fungere bra, må følgende sentrale komponenter implementeres på en
seriøs måte:
•
•

•

•

Vitenskapelig basert klasseromundervisning av høy kvalitet. Alle elever får forskningsbasert
undervisning av høy kvalitet i klasserommet for ordinær undervisning.
Løpende elevvurdering. Universell screening og fremdriftsovervåking gir informasjon om en elevs
læringsutbytte og prestasjonsnivå, både individuelt og sammenlignet med medelevgruppen. Disse
dataene blir deretter brukt ved fastsettelse av hvilke elever som trenger nærmere overvåking
eller intervensjon. Gjennom RTI-prosessen overvåkes elevenes fremgang hyppig for å undersøke
elevprestasjoner og måle læreplanens effektivitet. Beslutninger som tas om elevenes
undervisningsbehov, er basert på flere datapunkter tatt i sammenheng over tid.
Nivådelt undervisning. En flernivåtilnærming brukes for å differensiere undervisningen effektivt
for alle elever. Modellen inkorporerer økende undervisningsintensitet med spesifikke,
forskningsbaserte intervensjoner tilpasset elevenes behov.
Foreldremedvirkning. Skoler som implementerer RTI, gir foreldrene informasjon om barnets
fremgang, undervisningen og intervensjonene som brukes, personalet som gir undervisningen, og
de faglige eller atferdsmessige målene for barnet deres.
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Selv om det ikke finnes noen enkelt, grundig undersøkt og bredt praktisert "modell" av RTI-prosessen,
defineres den generelt som en trenivåmodell (eller tretrinnsmodell) av skolestøtte som tar i bruk
forskningsbaserte faglige og/eller atferdsmessige intervensjoner. De tre trinnene/nivåene i modellen
er beskrevet nedenfor.

Nivå 1: Klasseromundervisning, screening og gruppeintervensjoner av høy kvalitet
Alle elevene får vitenskapelig basert undervisning av høy kvalitet levert av kvalifisert personell, for å
sikre at læringsvanskene deres ikke skyldes mangelfull undervisning. Alle elevene screenes med jevne
mellomrom for å etablere en studiemetodikk og atferdsbasis, og for å identifisere elever som sliter,
og som trenger ytterligere støtte. Elever som identifiseres som å være "i faresonen" gjennom
universelle screeninger og/eller resultater på statlige eller lokale prøver, får tilleggsundervisning i
løpet av skoledagen i det vanlige klasserommet. Hvor lenge dette trinnet varer, kan variere, men skal
vanligvis ikke overstige 8 uker. I løpet av denne tiden overvåkes elevens fremgang nøye ved hjelp av
et validert screeningsystem som for eksempel læreplanbasert måling. På slutten av denne perioden
returneres elever som viser betydelig fremgang, som regel til det vanlige klasserommet og
programmet der. Elever som ikke viser tilstrekkelig fremgang, flyttes til nivå 2.
Nivå 2: Målrettede intervensjoner
Elever som ikke gjør tilstrekkelig fremgang i det vanlige klasserommet i nivå 1, får stadig mer intensiv
undervisning tilpasset deres behov på grunnlag av prestasjonsnivåer og graden av fremgang.
Intensiteten varierer på tvers av gruppestørrelse, intervensjonens hyppighet og varighet, og
opplæringsnivået til fagfolkene som gir undervisning eller intervensjon. Disse tjenestene og
intervensjonene tilbys i små grupper i tillegg til undervisning i den generelle læreplanen. I de tidlige
klassetrinnene (barnehage til og med 3. klasse) skjer intervensjoner vanligvis innen områdene lesing
og matematikk. En lengre periode kan være nødvendig for dette nivået, men det bør generelt ikke
overstige ett semester. Elever som fortsetter å vise for liten fremgang på dette nivået av intervensjon,
blir da vurdert for mer intensive intervensjoner som en del av Nivå 3.
Nivå 3: Intensive intervensjoner og omfattende evaluering
På dette nivået får elevene individuelt tilpassede, intensive intervensjoner som er rettet mot elevens
ferdighetsmangler. Elever som ikke oppnår ønsket fremgangsnivå som svar på disse målrettede
intervensjonene, blir deretter henvist til en omfattende evaluering og vurdert med tanke på mulig
kvalifisering for spesialundervisningstjenester under statlige ordninger. Dataene som samles inn
under nivå 1, 2 og 3, inkluderes og brukes til å gjøre kvalifiseringsvedtaket.
De tre nivåene indikerer mer intense intervensjonsnivåer brukt på et synkende antall elever.
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HVA ER DE GENERELLE MÅLENE OG LÆRINGSMÅLENE?
- Garantere undervisning av høy kvalitet for hele klassegruppen
- Sørge for vellykket opplæring
- Oppmuntre til motivasjon for læring og begrense frafall
og
- Gi lærere et godt overvåknings- og evalueringsverktøy for elever med lærevansker
- Identifisere og dele retningslinjene for inkluderende undervisning av høy kvalitet for hele
klassegruppen
- Hjelpe elever med vansker med å utvikle fungerende strategier (kompenserende verktøy tiltak) for å
forbedre resultatene deres
Nøkkelkonsepter: spesifikke læringsvansker; kvalitetsundervisning; motivasjon; pedagogisk suksess;
inkludering
HOVEDELEMENTENE I RTI-TILNÆRMINGEN:
- Ideen om at alle barn kan lære
- Ideen om å gripe inn tidlig når problemene fremdeles er små
- Bruk av forskjellige nivåer av intervensjon gradert etter intensitet
- Bruk av problemløsningsmetode (f.eks. Hva er problemet? Hvordan kan jeg gripe inn? Fungerer de
implementerte intervensjonene? ...)
HVA ER FORSKJELLEN MELLOM TRADISJONELL TILNÆRMING OG RTI-TILNÆRMINGEN?
I tillegg til variasjoner i nivåene som brukes i leveringen av RTI-tjenester, bruker skoler forskjellige
tilnærminger ved implementering, for eksempel problemløsning, funksjonell vurdering,
standardprotokoll og hybridtilnærminger. Selv om det er mange formater for hvordan en skole kan
implementere RTI for best å imøtekomme elevenes behov, kan RTI i alle tilfeller være et
skoleovergripende rammeverk for effektiv tildeling av ressurser for å forbedre elevresultatene. For
eksempel: Den tradisjonelle tilnærmingen forventer betydelige fall i elevenes læring før en
intervensjon aktiveres, med risiko for å gripe inn sent eller identifisere falske positiver, og RTItilnærmingen innebærer undervisning etter læreplan.
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Oppgaveprosedyre nr. 1 (Første nivå – universell screening)
•
•
•
•

Første screening av lesehastighet for alle elever i alderen 6/7
Aktiviteter gjennomført med hele klasserommet
To lærere / klasse
Vurdering på vanlig sted

•

TID
En gang i begynnelsen av skoleåret

•
•

NØDVENDIG MATERIELL
Bøker
Stoppeklokke
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Oppgaveprosedyre nr. 2 (NIVÅ 2–3)
•
•
•
•
•
•
•

Andre screening av lesehastighet for alle elever i alderen 6/7
Aktiviteter gjennomført med hele klasserommet i to små grupper før bedringsaktivitetene
Tredje screening bare for elever som deltok på bedringsaktiviteter
To lærere/klasse (en lærer for hver gruppe for bedringsaktivitetene)
Arbeid i små grupper, i par, individuelt, med en veileder
Vurdering på vanlig sted
Nivå 2 halvveis i skoleåret; nivå 3 på slutten av skoleåret

•
•
•
•
•
•

NØDVENDIG MATERIELL
Bøker
Ark
Minneleker
Papir
Skisser
Stoppeklokke

Denne aktiviteten tar 30 minutter per dag i 4/5 dager per uke i 8 eller 10 uker.
I denne fasen gir lærere elevene flere aktiviteter for å oppdage leseproblemer (for eksempel evnen
til å gjenkjenne bokstaver i alfabetet) og ber dem om å understreke eller fargelegge ord eller te (se
vedlagte eksempel)
Hovedmålet med denne aktiviteten er å styrke fem områder:
1) Fonemisk bevissthet
2) Forholdet mellom å skrive og snakke
3) Hastighet
4) Ordforråd
5) Forståelse
Vedlegg A beskriver noen øvelser laget av teamet ved D’Annunzio-universitetet som skal brukes på
nivå 3 for å oppdage lærevansker (lesing).

8

Vedlegg A -

Tittel:
Innledende fonemidentifikasjon
Oppgaver:
Fargelegg hvert bilde som begynner med l-lyd
Fargelegg hvert bilde som begynner med f-lyd
I de røde rutene:
Si med hvilken lyd ordet "fiolett" begynner
Si tre ord som begynner med s-lyd
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Tittel:
Endelig fonemidentifikasjon
Oppgaver:
Fargelegg med forskjellige farger ordene som slutter med forskjellige lyder (for
eksempel rød farge for ordene som slutter med a-lyd, og grønn farge for ordene som
slutter med r-lyd)
I de røde rutene:
Si den siste lyden du hører i ordet "fjell"
Si den siste lyden du hører i ordet "kongle"
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Tittel:
Fonemfusjon
I de røde rutene:
Hvilket ord får du hvis du setter sammen "k", "a", "t"?
Hvilket ord får du hvis du setter sammen "b", "o", "r" og "d"?
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Leseaktiviteter
UTVIKLING AV FONOLOGISK OG SEMATISK BEVISSTHET

LÆRINGSMÅL
Hovedmålet med disse aktivitetene er å hjelpe elever med språkvansker eller mulig diagnose
forenlig med dysleksi med å utvikle fonologisk og semantisk bevissthet for å forbedre deres
språkferdigheter.
Nøkkelkonsepter: Språkvansker, fonologisk bevissthet, semantisk bevissthet.

Teoretisk rammeverk
Dysleksi er en læringsforstyrrelse som påvirker leseforståelse, lesehastighet, staving og skriving, og
som også kan påvirke prestasjoner i matematikk. Det er den hyppigste læringsforstyrrelsen blant
skolebarn. Det anslås at mellom 5 og 17 prosent av skoleelever kan ha dysleksi. Problemene knyttet
til denne lidelsen kan i stor grad hindre læring, som i vårt utdanningssystem for det meste
forekommer gjennom skrift, selv om vi ser at stadig flere lærere er klar over behovet for å gi tilgang til
informasjon på ulike måter (visuelt, lyd, handling, litteratur osv.). Det forekommer derfor ofte at
elever med god kognitiv kapasitet og denne diagnosen også kan mislykkes på andre områder.
En dyslektisk elev må legge ned så mye arbeid i å lese og skrive at han eller hun har en tendens til å
bli fort sliten, noe som gjør ham/henne distrahert og avvisende til slike oppgaver. Slike elevers
vansker har en tendens til å gå ut over vanskene med å lese og skrive, og gir i noen tilfeller
vanskeligheter med lateralitet, korttidshukommelse, forståelsesproblemer, problemer med
oppfattelse av tid-rom osv. Dette betyr at de ender opp med lav selvtillit og tilhørende emosjonelle
problemer.
I disse øktene vil vi forklare at vi vil fokusere på primært å jobbe med det skriftlige aspektet ved
språket. De mindre gruppene i klasserom for spesialundervisning muliggjør arbeid med fonologisk og
semantisk bevissthet gjennom forskjellige deltakende, handlingsbaserte og lekbaserte aktiviteter, for
å eliminere utelatelser, inversjoner og ordutskiftninger skriftlig og for å klare å skille ord i en setning
og gi skrivingen sammenheng og struktur.
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Organisering (for alle oppgaver)*
● Gruppe på 4 elever med dysleksidiagnose eller vanskeligheter som er kompatible med denne
diagnosen.
● Spesialundervisningslærer
● Aktiviteter for arbeid i økter på 60 minutter 2 ganger i uken (varierte aktiviteter for å jobbe
med fonologisk og semantisk bevissthet)
*Denne organiseringen av oppgavene er den som brukes av skolen som utviklet disse metodene.
Hver enkelt lærer kan tilpasse denne organiseringen til sin egen kontekst og ressurser, og aktivitetene
passer godt i en større klassegruppe organisert i mindre elevgrupper, slik at alle elever kan jobbe med
sin fonologiske og semantiske bevissthet i en inkluderende skolekontekst.

Nødvendig materiell, oppgave 1
●
●
●
●
●
●

Et bilde av "Bjørnen Honey"
Kort med beskrivelser
Bilder av ulike matvarer
Tavle
Tavletusj
Blyant og papir

Oppgaveprosedyre, oppgave 1 – "Bjørnen Honey"
For å motivere studenter som ofte kan føle seg umotiverte, foreslås det å bruke en barnevennlig
figur: Bjørnen Honey. Honey har ulike "kort" med forskjellige beskrivelser av hva den vil ha til frokost:
"ting som har to stavelser, ting som har bokstaven A, ting som har et langt navn, ting som har 4
bokstaver" ... Og mange bilder av forskjellige typer mat (kirsebær, kake, sjokolade, suppe,
frokostblandinger ...) Et kort plukkes opp, og så velger alle etter hverandre matvarer som stemmer
med beskrivelsene.
Honey får matvarene, før eleven som har valgt matvaren, skriver matvarens navn på tavlen.
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Tips til arbeid med fonologisk bevissthet
På dette stadiet av øvelsen gir vi noen tips slik at læreren/veilederen kan gi elevene ytterligere støtte,
slik at de kan utvikle sin fonologiske bevissthet – evnen til å gjenkjenne de forskjellige lydene som
samsvarer med et skrevet ord.
•

Hvis ordet er veldig langt, "klappes" stavelsene.

•

Tegn en sirkel for hver stavelse, med en strek i hver sirkel (stavelse) for hver bokstav som må
skrives i stavelsen.

•

Når ordet allerede er skrevet i stavelser, skrives det til slutt sammen på tavlen for å fokusere
på den semantiske enheten.

Oppdelingen av ord i stavelser bidrar til å skape bevissthet om alle fonemene i ordet, at bokstaver
ikke utelates og til at ordet kan skrives lettere.

EKSEMPEL 1:

Figur 1: Eksempel på aktiviteten på tavlen.

Deretter tømmes tavlen, og et individuelt arbeidsark gis til elevene. De skal skrive et av ordene som vi
tidligere har skrevet på tavlen, som nå er visket ut. Når de har blir bedre på ordskriving, kan du
foreslå å lage korte setninger med disse ordene.

Nødvendig materiell, oppgave 2
● Tegninger av et tog med vogner (fig. 2)
● Tegninger av forskjellige elementer
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Oppgaveprosedyre, oppgave 2 – "Toget"
For denne aktiviteten bygges et tog ved bruk av vogner (med ledig plass inni). Hver vogn får tilordnet
en bokstav. Elevene skal velge ting som er representert på tegningene, og deretter klassifisere dem i
vognene.
Klassifiseringen skal gjøres i henhold til den første bokstaven i hvert ord, slik at alle tingene som
begynner med f.eks. "T", klassifiseres i samme vogn.
Når alle tingene er klassifisert, skal ordene som er klassifisert i hver vogn, skrives på tavlen ved bruk
av tipsene som er beskrevet i forrige oppgave.
EKSEMPEL 2:

Figur 2: Eksempel på et tog og tingene som skal klassifiseres.

Nødvendig materiell, oppgave 3
● Tegninger av et tog med vogner (fig. 2)
● Tegninger av forskjellige elementer
● Ark med skriftlige stavelser som tilsvarer navnene på tingene
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Oppgaveprosedyre, oppgave 3 – "Stavelsestoget"
For denne aktiviteten kan lærerne gjenbruke materiellet fra forrige aktivitet. Et tredje materiale skal
også inkluderes, slik det fremgår av materiallisten over.

I dette tilfellet består aktiviteten av å konstruere ord fra stavelser. I tabellen er noen av bildene av
tingene som ble brukt i tidligere aktiviteter, hvorpå elevene velger en og identifiserer navnet som
tilsvarer bildet.
Etterpå deles ordet inn i stavelser, og elevene ser etter stavelsene som utgjør ordet, som så skrives på
ark og fordeles i tabellen.
Når stavelsene er identifisert, setter elevene dem i rekkefølge – en i hver vogn – og bygger dermed
ordet og plasserer det ved siden av den motsvarende tingen. Til slutt skrives de oppdelte ordene
sammen.
EKSEMPEL 3:

Figur 3: Eksempel på utvikling av aktiviteten. Kilde: Pinterest.

Nødvendig materiell, oppgave 4
● 5 tegninger av syltetøyglass med forskjellige nummere
● Tegninger av forskjellige elementer
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Oppgaveprosedyre, oppgave 4 – "Syltetøyglass"
Hovedmålet med denne aktiviteten er at elevene skal identifisere antallet stavelser som samsvarer
med hvert ord. For å oppnå dette målet brukes 5 syltetøyglass som hver tilsvarer et antall stavelser.
Ved å bruke settet med forskjellige bilder (som kan gjenbrukes fra tidligere aktiviteter) ser elevene på
dem etter tur og klassifiserer dem i syltetøyglasset som svarer til det antallet stavelser ordet har, og
hele gruppen – inkludert læreren – sjekker om denne klassifiseringen er riktig eller gal.
Etterpå skriver hver elev ned alle ordene som er klassifisert i glassene, i sitt arbeidsark. Hvis det
fortsatt er tid igjen, kan hele klassen lete etter ord (som ikke er på tegningene), og som kan passe inn
i de forskjellige glassene.

EKSEMPEL 4:

Figur 4: Eksempel på aktivitetsmateriell.

Nødvendig materiell, oppgave 5
● 4 tegninger av busser med forskjellige nummere
● Tegninger av karakterer med forskjellige elementer

Oppgaveprosedyre, oppgave 5 – "Hopp på bussen"
4 sjåfører. Mange karakterer. Vi skal gjette hvilken buss hver karakter skal sitte i. Hintet er ordet
karakteren tenker på. Hvis vi klapper ordets stavelser på tegningen riktig, finner vi ut hvilken buss
karakteren hører hjemme i. Som alltid ender vi opp med å skrive ordene.
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EKSEMPEL 5:

Figur 5: Eksempel på aktivitetsmateriell.
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Teoretisk kontekstualisering
Lov nr. 54/2018 av 6. juli (Portugal) krever refleksjon over hele undervisnings-læringsprosessen, i en
tid med implementering av elevprofiler ved slutten av grunnskolen 1 og prosjektet for autonomi og
læreplanfleksibilitet, som i sin tur påvirker utdanningspraksis og -modeller.
Det er ingen tvil om at det er viktig for skolene å være virkelig inkluderende, slik loven krever. Det er
grunnleggende viktig at elevene finner svar som gjør at de har et utdanningsnivå som letter deres
sosiale inkludering når de går ut av det obligatoriske utdanningsløpet.
Ifølge retningslinjene i denne loven er målgruppen for dette arbeidsforslaget integrert – i samsvar
med flernivåtilnærmingen – i nivå 3-tiltakene, kjent som "tilleggstiltak". Disse elevene krever hyppigere og intensiv intervensjon tilpasset deres behov og potensial, implementert individuelt eller i små
grupper, og vanligvis over lengre perioder (elever med spesifikke læringsvansker)2.
Ifølge Snow (2002) er lesing en av hovedferdighetene som læres på skoler. Leseferdigheter har stor
innflytelse på læringen på andre områder og er bestemmende for fremtiden og for inkludering av
voksne i samfunn der skriftspråket har en dominerende plass.
Vi mener at en metode for lesing bør berikes gjennom oppgaver basert på skriving av fritekster,
forskning osv. Selv om vi har valgt noen metoder, og aktivitetene er valgt av elevene, tar de derfor
hensyn til elevenes kompetanse, deres interesser og behov, og utvikling av deres emosjonelle intelligens. Siden elevene allerede går i videregående opplæring, er det grunnleggende viktig å tilpasse metodikken til elevprofilen, ettersom de analyserte metodologiske forslagene nesten utelukkende fokuserer på grunnskoleårene. Basert på konsultert litteratur valgte vi derfor å bruke PALS-3metoden
(Peer Assisted Learning Strategy) utviklet ved Vanderbilt University i USA og for studier med fokus på
emosjonell intelligens. Vi argumenterer for at elevene vil lykkes bedre hvis opplæringen deres ikke
bare er begrenset til kognitiv utvikling, men også sosial og emosjonell utvikling. Skolene bør maksimere potensialet til hver enkelt ungdom dersom han eller hun skal kunne lykkes i sitt personlige og profesjonelle liv (Elias m.fl. 1997; Fernández-Berrocal og Ruiz 2008; Zins, Weissberg, Wang og Walberg
2001).

1

Profilen for elever som går ut av grunnskolen, vedtatt ved ordre nr. 6478/2017 av 26. juli (Portugal), utgjør "den felles
matrisen for alle skoler og utdanningstilbud innen grunnskolen, nærmere bestemt med hensyn til læreplan, planlegging,
interne og eksterne vurderinger og vurderingen av undervisnings- og læringsprosessen".
2
Implementeringen av denne modellen "tar sikte på å fremme bedre læring som fremmer utvikling av ferdigheter på
høyere nivå, fokuserer på skolene, deres elever og lærere, og muliggjør styring av læreplanen på en fleksibel og kontekstualisert måte, med en erkjennelse av at effektive utøvelse av autonomi i utdanning bare kan garanteres fullt ut hvis det
er læreplanen som er gjenstand for denne autonomien."
3
Når elever ikke er forberedt på implementering av PALS, finnes det arbeidsark som er implementert i barnehagen (men
som kan tilpasses ethvert utdanningsnivå), og som kan brukes i par, kalt What Word, og er foreslått av Fuchs og Fuchs
(2003), sitert av Paulsen (2007).
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PALS-metoden er basert på arbeid i par for lesing og matematikk. Når det gjelder det førstnevnte,
utvikler den strategier som forskere har vist at er viktige for leselæring, for eksempel fonologisk bevissthet, tolkning, ordgjenkjenning, hastighet og forståelse. (Vi vil fokusere vår praksis på ferdigheter
og forståelsen av teksten). Aktivitetene krever at medelever utvikler hyppige interaksjoner med veksling mellom roller som "lærer" og "elev", og at det er umiddelbare korreksjoner og tilbakemeldinger.
En teknikk anbefalt av Fuchs og Fuchs (2007), MBC-MAZE (læreplanbasert overvåking), vil bli brukt for
å vurdere elevenes leseferdigheter. Testen gjentas på slutten av arbeidsforslaget som presenteres
her, for å måle elevens utvikling. Teknikken for lesing i par foreslått av Linan-Thomson og Vaughn
(2007) (Martins 2008) vil bli brukt, der eleven kan utvikle seg både med hensyn til hastighet og forståelse, ved vurdering og forståelse av elever med spesifikke læringsvansker (Martins 2008). Som
PALS fremmer Lesing i par aktiviteter der elevene samhandler.
Ifølge dagens trender, som sier at det er skolens ansvar eksplisitt å fremme de sosiale og emosjonelle
aspektene ved barn og unges utvikling – ikke bare familien – integrerer vi aktiviteter som utvikler sosial og emosjonell læring, ettersom det fremmer utviklingen av elevenes evne til å integrere tanker,
følelser og atferd for å oppnå og utføre viktige sosiale oppgaver. De vil derfor utvikle ferdigheter som
gjør dem i stand til å gjenkjenne, uttrykke og håndtere følelser, bygge sunne forhold, etablere positive mål og respondere på personlige og sosiale behov (Zaber m.fl. 2000) ..., 2001). Elevene som prosjektet er rettet mot, har ikke utviklet sine kognitive ferdigheter tilstrekkelig til at de kan lykkes i samfunnet de er en del av. Det er kritisk for dem å kunne lykkes i livet.
Til slutt er dette arbeidsforslaget resultatet av flere andre studier, som har fungert som retningslinjer
i utarbeidelsen. Gitt mangelen på materiale og strategier for ungdom med spesifikke læringsvansker
anser vi det imidlertid som grunnleggende viktig å tilpasse de presenterte metodene til profilen til en
elev med spesifikke læringsvansker på videregående nivå, med et kognitivt nivå som er langt bak utviklingen av andre ungdommer på hans/hennes alder. Daglig kontakt med disse ungdommene viser
oss at de har de samme drømmene og ønskene som sine jevnaldrende, og at de ønsker seg ut i arbeidsmarkedet, der det kreves en følelse av ansvar og forståelse av hvordan man oppfører seg i samfunnet. Vi håper derfor å bidra til en mer fullstendig utvikling av disse unge ungdommene som ønsker
å delta aktivt i samfunnet.
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Ytterligere informasjon
Settet som presenteres her, beskriver to arbeidsforslag som kan brukes på enhver gruppe av elever med
spesifikke læringsvansker. Antall økter og tidsbruken som er angitt per økt, er bare forslag og må tilpasses
gruppen du jobber med.

Stikkord: spesifikke læringsvansker, leseforståelse, emosjonell intelligens, leseferdigheter,
miljø
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skolebibliotek,

VURDERING AV ELEVERS LESEFERDIGHETER
Læreplanbasert overvåking (MBC-MAZE)
MBC er en objektiv kontinuerlig målemetode designet for å forklare elevenes resultater og forbedre
undervisningsplanleggingen (Deno 1985, sitert av Fuchs, Fuchs og Douglas 1993). Det innebærer også
at overvåking gjentas ofte over tid gjennom et standardisert målesystem. Registreringen av denne
informasjonen brukes til å overvåke elevenes utvikling og bestemme når og hvordan man kan tilpasse
klasseromspraksis for å forbedre elevenes prestasjoner (Fuchs m.fl. 1993). MBC kan brukes til å vurdere elevenes fremgang innen lesing, skriving og matematikk. Innen lesing er det to forskjellige tester: en som vurderer ferdigheter i muntlig lesing av tekster (ved telling av antall ord som leses per
minutt), og en annen som vurderer leseforståelse ved å telle antall riktige ord som en elev er i stand
til å velge ut fra tre ord – hvorav to er feil. (Fuchs m.fl. 1993).
Vurderingen av lesehastighetsnivå følger Shawytzs forslag (2008), som fastsetter antall korrekt leste
ord per minutt i henhold til klassetrinnet. Tatt i betraktning mangfoldet av elever med spesifikke læringsvansker ble et forslag for fjerde og påfølgende trinn fulgt i dette tilfellet.
TABELL 1
Tabell for vurdering av lesehastighet (Shawytz 2008)
Trinn

Ord lest riktig per minutt

4. trinn og senere

120 til 180

Vurdering av lesehastighet
Fremgangsmåte for vurdering av lesehastighet
•

Eleven leser teksten på passende nivå.

•

Eleven leser høyt så raskt som mulig, samtidig som han/hun opprettholder lesenøyaktighet i
ett minutt. Så telles det totale antallet ord som er lest.

•

Læreren skal ha en kopi av teksten som leses, for å merke av ordene som er lest feil, utelatt
eller nølt ved i over tre sekunder. Læreren legger så sammen de oppdagede feilene og
trekker dem fra det totale antallet ord.
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Vurdering av leseforståelse
MBC MAZE-testen av lesehastighet kan gis til en gruppe elever samtidig. Læreren presenterer en tekst med
tomme mellomrom med valg mellom tre alternativer.
Fremgangsmåte for vurdering av leseforståelse
•

Den første setningen er intakt.

•

Etterpå blir hvert syvende ord erstattet av et mellomrom med tre mulige alternativer. Bare ett alternativ er semantisk korrekt.

•

Elevene bruker 2,5 minutter på å lese passasjen og sirkle rundt det riktige ordet for hver tomme
plass.

•

Læreren overvåker elevene i de 2,5 minuttene.

Poeng
− Når eleven oppgir tre påfølgende feil, blir poengsummen avbrutt (ingen ytterligere telling er
nødvendig).
− Mellomrom som er ubesvart (ingen sirkler), telles som feil.
− Poengsummen fås ved å telle antall riktige erstatninger som er sirklet i løpet av 2,5 minutter.
− For å bestemme riktig forståelsesprosent er det nødvendig å:
i. telle antall riktige svar
ii. multiplisere antall riktige svar med tyve

1.

Bestemmelse av totalt ferdighetsnivå. (TABELL 2)
•

Legg sammen lesehastighetsprosenten og forståelsesprosenten.

•

Del totalen på to.
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TABELL 2
VURDERINGSSKJEMA FOR LESENIVÅ
120 til 180 ord per minutt
Nr.

Elevens navn

Antall

Antall feil

Antall riktige

Prosent

Prosent for-

Ferdighets-

ord

korrekt le-

ståelse

nivå

ord

sing
1.
2.
3.
…

Implementering av PALS
1. Gå videre til det følgende etter at hver elevs lesenivå (utført med overvåkningsstøtte basert på læreplanen som anbefalt av Fuchs og Fuchs (2007)) er vurdert:
•

Plasser elevene i riktig rekkefølge etter lesenivå.

•

Del klassen inn i to grupper (A og B) ved å plassere elevene i par.

•

Bekreft kompatibilitet (sosialisering, kjønn osv.).

•

Elevsamarbeid i fire uker.

2.Forklaringen av arbeidsprosedyren for øktene, basert på retningslinjene nevnt i punkt 1, vil følge.
Ifølge Fulk og King (2001), sitert av Martins (2008), vil læreren så begynne med å:

•

vise eksempler på mål og teknikk

•

vise tidsplanen (tabell 3) som hver elev skal følge, med poengsummen, gjennom øktene

•

forklare at denne teknikken vil øke mulighetene til å øve på lesing

•

fremheve viktigheten av samarbeid

•

understreke at hver elev skal påta seg rollen som "lærer" og "elev" (roterende med eleven i
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gruppe A – med det beste resultatet fra evalueringen av lesenivået), og si at han/hun som "lærer" skal være ansvarlig for å:

o korrigere gale svar
o forklare ordforråd
o forklare ideer i teksten/aktiviteten som skal utvikles
o be om lærerens hjelp når det riktige svaret ikke er kjent
• Forklar at hver elev vil få poeng i henhold til utførelsen av oppgavene:
o Eleven får ett poeng for hver riktige / godt leste setning ("læreren" korrigerer "eleven" når
han/hun leser et ord feil, og ber ham/henne om å gjenta det aktuelle ordet når han/hun leser det på nytt.

o Når det gjelder forståelse av teksten, vil eleven få 5 poeng for hvert riktig besvarte spørsmål.

• Fortell hvert par at de får et regneark til å registrere poengsummen deres, som vil bli lagt sammen på slutten av hver 90-minutters økt.

• Fortell at læreren kan kunngjøre vinnerlaget, og at disse kan få navnene sine på tavlen (Smith
2007; Fuchs & Fuchs 2003, sitert av Martins, 2008).

• Fortell at en omorganisering av gruppene gjøres for hver fjerde økt.
• Merk at parene skal bytte roller på slutten av hver del av arbeidsprosjektet (det er opp til læreren å
overvåke prosessen).

Følgende foreslåtte aktiviteter er basert på PALS-metoden. Trinnene vil imidlertid løpe gjennom hele
prosessen og komplementeres med utvikling av andre forslag, med hensyn til:
o elevenes aldersgruppe (14–18 år)
o at motoriske ferdigheter utvikles
o at aktiviteter utvikler sanseinntrykk og/eller følelser
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o at aktiviteter starter med lesing, men er tilpasset temaet som skal utvikles, assosiert med statsborgerskapsopplæring
o at emosjonell intelligens utvikles som en motivasjon for læring

Strategiene som er utviklet i dette andre forslaget, er POISA (Predict, Organize, Investigate, Summarize,
Evaluate)
Denne metodikken begynner med en oppgave som heter Predict (Forutse):
o Før de leser teksten og etter å ha lest tittelen skal elevene forutsi hva som vil skje, og prøve å
huske noen detaljer fra historien.
Den andre oppgaven heter Organize (Organiser):
o

Elevene skal nå organisere ideene sine. Etter å ha sett tittelen på teksten og forusett innholdet er det på tide å plassere ideene i kategorier.

o

Elevene blir så bedt om å lese teksten.

Etter å ha lest teksten fortsetter elevene til neste oppgave, Investigate (Undersøk).
− Elevene sammenligner det som allerede er skrevet, med det som står i teksten.
Neste trinn er at elevene skal vite hvordan de oppsummerer.
− Elevene skriver hovedideen (jeg tror hovedideen er ... Spørsmålet mitt om hovedideen …).
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Til slutt kommer delen Evaluate (Evaluer) – altså at elevene skal undersøke om det de forutså, var riktig
(Englert og Mariage 1991, sitert av Martins 2008).
Teknikken som skal brukes, er presentert i tabellen nedenfor.
POISA-kort for en aktivitet som bruker strategien, tilpasset fra Martins (2008)

1. FORUTSE

2. ORGANISER i kategorier:

Jeg tror at ...

Jeg tror en av kategoriene kan være ...

Jeg husker at …
3. UNDERSØK (La oss sjekke om teksten samsvarer med forrige punkt):
Jeg tror de forskjellige kategoriene
er ...

4. OPPSUMMER
Jeg tror hovedideen er ...

5. EVALUER
Jeg synes det vi forutså, var ...

Den vedtatte strategien for utforskning av teksten tar sikte på å utvikle leseforståelse og prestasjoner,
og omfatter følgende punkter:
• hva vi allerede vet
• hva vi vil vite
• hva vi tror vi vet
• hva vi har lært
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For dette vil elevene få tabellen nedenfor, der de skal registrere det de vet / har lært om teksten som
analyseres (Englert og Mariage 1991, sitert av Martins 2008).

hva vi vet

hva vi vil vite

hva vi tror vi vet

hva vi har lært

Disse aktivitetene begynner med idédugnad om:
• hva elevene vet om emnet
• hva elevene har lyst til å vite om teksten
• Og forutseelse av hva de tror de vet. Elevene blir deretter bedt om å lese teksten. Sammen går
man videre til:
• å analysere den leste teksten
• registrere hva man har lært, i den siste kolonnen i tabellen
Til slutt:

• Drøft det som ble skrevet i de fire kolonnene i tabellen.
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GENERELLE MÅL
Elevene skal kunne:
− identifisere konsepter
− arbeide med finmotorikk
− arbeide med sanseinntrykk og/eller følelser
− se etter nytt ordforråd
− vite hvordan man bruker en ordbok
− ha en idédugnad basert på kortene
− forstå hovedideene i en tekst
− vite hvordan man gjenforteller en historie
− utføre enkel forskning i henhold til Big 6-modellen
− velge informasjonen som best oppfyller de gitte retningslinjene
− sortere og registrere informasjonen, og strukture den i henhold til en logisk rekkefølge
− vite hvordan man gjenforteller en historie
− gjenkjenne folkeeventyr
− forstå at man bør bruke sine egne ord transkribere, omskrive og oppsummere små tekster
− velge informasjonen som best oppfyller de gitte retningslinjene
− reflektere sammen om det beste formatet for presentasjon av sluttproduktet – skriftlig eller visuelt
− utvikle tverrfaglig arbeid
− bruke konseptet med "karusellbok" for historien som studeres
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ORGANISERING

ARBEIDSFORSLAG I
ØKT 1 45 min
Mål:
−

Vurdere lesehastighet.

Ressurser:
−

Arbeidsark 1: Vurdering av lesehastighet ("MOTHER TREE").

−

Tabell 2.

Øktens fremdrift:
−

Læreren gir hver elev en kopi av teksten.

−

Elevene har 2 minutter på å lese den gitte teksten med lav stemme.

−

Læreren starter øvelsen, teller hver lesing og registrerer resultatene i tabell 1.

ØKT 2 45 min
Mål:
−

Vurdere leseforståelse.

Ressurser:
−

Arbeidsark 2: Vurdering av leseforståelse ("MOTHER TREE").

−

Arbeidsark 3: full tekst "MOTHER TREE".

Øktens fremdrift:
−

Læreren deler ut arbeidsarket til elevene som skal lese teksten og gjennomføre den foreslåtte oppgaven, som skal fullføres på 2,5 minutter.

−

Elevene blir fortalt hva som forventes av øvelsen, og inn hvilken tid den skal fullføres.

−

På slutten av øvelsen samler læreren inn arbeidsarket for å rette det.

ØKT 3 45 min
Mål:
−

Implementere PALS.

Ressurser:
−

Del ut arbeidsark 2: Vurdering av leseforståelse ("MOTHER TREE").

Øktens fremdrift:
−

Beskrivelse av arbeidsprosessen til klassen skal følges gjennom øktene.

Organisering
− Individuelt arbeid / medelevsamarbeid
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− Faglæreren og bibliotekar
− Arbeidsbordene skal plasseres litt fra hverandre for at elevene skal kunne konsentrere seg bedre
− 19 økter på 45 minutter, med elevene, 2 økter per uke
Tverrfaglig arbeid
−

Før dere begynner med disse øktene, som fokuserer på boka, vil faglæreren samle noen få kollegaer
som skal jobbe med miljøtemaet sammen med elevene. Elevene forventes å jobbe med denne modulen i andre fag som er en del av læreplanen deres: engelsk; IKT, spesiallærer, støtte fra en håndverkslærer og bibliotekar som samarbeidspartnere.

−

Disse fagpersonenes innspill defineres av hver av dem, med hensyn til hvor spesifikke aktivitetene er
og forslag som kan komme under møtet.

−

Bruk av modulen innebærer ikke nødvendigvis samarbeid. Vi mener imidlertid at dette arbeidet bidrar til utvikling av eleven og styrker ham/henne som en borger som har til hensikt å være aktiv på
en inkluderende skole.

ØKTER 4/5/6: 45 min + 45 min + 45 min
Mål:
− Introduser temaet for arbeidsforslaget (oppgaven): miljøvern.
− Utforske sanseinntrykk.
Ressurser:
− Bilde av planeten Jorden (bilde 1)
− Sett med: tegning av et bilde med grønne områder, historiens karakterer, trær for utklipp (bilde 2)
− Saks
− Lim
− Fargeblyanter
− Kortspill
Øktens fremdrift:
−

Læreren vil utforske et bilde av planeten Jorden for å introdusere temaet for arbeidsprosjektet
(oppgaven) og prøve å få elevene til å identifisere de fire elementene ved å appellere til kunnskapen
de allerede har (luft, vann, jord, ild).

− Hvis elevene ikke nevner ild som et av elementene, vil det være opp til læreren å introdusere det.
Dette er en muntlig aktivitet som tar sikte på å forberede presentasjonen av karakterene i arbeidsprosjektet (oppgaven) og hva de representerer. (Spør elevene om hvem som bor på planeten, hvem
som bryr seg om den, hvordan det går med planeten).
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Økt 7: 45 min
Mål:
− Vite hvordan man skal slå opp ord i ordboken.
Ressurser:
− Datamaskin
− Multimedieprojektor
− Engelskspråklige ordbøker
− Arbeidsark 7: "Hvordan man skal slå opp ord i ordboken"
− Arbeidsark 8.
Øktens fremdrift:
− Læreren forklarer viktigheten av å vite hvordan man slår opp ord i ordboken.
− Øvelsen vil være basert på ordforrådet i boka "Little Green Hearts".
− Et informasjonsark ("Hvordan slå opp ord i ordboken") utleveres, som også vises på tavlen, slik at elevene bedre kan følge forklaringen læreren gir.
− Elevene følger forklaringen ved å bruke ordboken som hver enkelt har med seg.
− Det neste er arbeidsark 8, der elevene i par skal finne definisjonen av ordet som tilsvarer et av bildene
på arbeidsarket.
Dette gjøres som følger:
• Gruppene får beskjed om hvilket bilde de skal beskrive.
• Gruppene har 3 minutter på seg til å utforske bildet og finne situasjonen som svarer til det.
• Når denne tiden er gått, vil talspersonen bli bedt om å presentere bildet for medelevene (bildet
kan vises på tavlen for bedre oversikt) samt definisjonen som er funnet. Elevene skal skrive definisjonen fra medelevene og sette den ved siden av bildet som er på arbeidsarket.
• For hver riktige match får eleven 5 poeng.

16

ØKTER 8/9: 45 min + 45 min
Mål:
−

Øke hastighet og forståelse ved lesing (lese og gjenfortelle)

Ressurser:
−

Bok: "Small green hearts".

−

Kort 1: Spørreskjema.

Øktenes fremdrift:
−

Først leser læreren teksten høyt (fra "Once upon a time ... with roots in the land that belongs to us
all").

−

Hver elev leser den samme teksten høyt i 5 minutter.
• Den første lesingen gjennomføres av "læreren", etterfulgt av "eleven" (lesingen som gjøres av
den flinkeste eleven, begrenser mulige tolkningsfeil hos eleven med størst vanskeligheter). "Læreren" skal få "elevens" oppmerksomhet, og "eleven" skal lese setningen på nytt der uttrykket
leses feil. Hvis feilen gjentas i andre lesing, sier "læreren" hvordan ordet skal leses, hvorpå "eleven" gjentar det.
• Det korrigerte ordet skal på slutten av lesingen registreres i elevens notatbok.
• Etter første lesing bytter elevene roller.
• Læreren overvåker aktiviteten.
• For hver korrigerte setning får "læreren" fem poeng.

−

Etter lesingen vil "lærerne" oppsummere:
• "Læreren" stiller spørsmål som styrer forståelsen av den leste teksten.
• Med høyde for elevenes vanskeligheter i samhandlingen gir læreren noen veiledende spørsmål
som gjelder forståelsen av den leste teksten.

−

Det er opp til læreren å overvåke de foreslåtte aktivitetene og gripe inn når elevene ber om det.

ØKTER 10/11/12/13: 4x45 min
Mål:
−

Lære hvordan man forsker.

Ressurser:
−

Big 6-modell

−

Datamaskin

−

Papp

−

Daglig notatbok

−

Lim

−

Saks
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Øktenes fremdrift
−

På biblioteket skal elevene lære hvordan man forsker. Dette trinnet styres av bibliotekaren med tilstedeværelse av læreren i klasserommet.

−

Den følgende modellen vil være BIG6 tilpasset av skoler for elever fra 8 til 14 år.

−

Elevene undersøker i par ved hjelp av Internett forskjellige typer forurensning (atmosfærisk forurensning, vannforurensning, jordforurensning) og kopierer forskningen de finner på nettet, til en
Word-tekst, som læreren skriver ut slik at elevene kan lese og velge informasjonen som er funnet.

−

Sjekk så arbeidene de leser, og velg bilder for å illustrere arbeidet (elevene kan velge bilder fra Internett). På dette trinnet er samarbeid med IKT-læreren viktig.

−

I neste fase bestemmer hver gruppe hvordan den skal presentere arbeidet sitt:
utarbeidelse av en digital plakat eller papplakat ved bruk av påliming (i det siste alternativet)

o

ØKTER 14/15: 45 min + 45 min
Mål:
−

Forbedre evnen til å oppsummere og identifisere hovedideer.

Ressurser:
−

Bok: "Little green hearts".

Beskrivelse av økter:
−

Lesningen starter fra: "On that day, Martha discovered that Helena was a dreamer" (side 9) og ender
ved "to the future and to all hopes and all flights" (side 11).

−

Hver elev leser forskjellige avsnitt og identifiserer temaet ("læreren" ber "eleven" om å identifisere
temaet i første avsnitt, før elevene så bytter roller og går til neste avsnitt).

−

Fremhev Marta, karakteren som bryr seg om naturen, og som vil møte Helena, karakteren som
drømmer om en bedre verden.

−

Som i økt 7 tar elevene nok en gang rollene som "lærer" og "elev", og går videre til å utforske boken på følgende måte:
o Som i leseøvelsen vil "læreren" rette sitt par hvis ideene ikke er riktige.
o Når "læreren" og "eleven" er enige, skal de lage et sammendrag ved slutten av hvert avsnitt
(1/3 av kildeteksten).
o Aktiviteten varer i 50 minutter.

−

Del ideene som presenteres av gruppene.

−

Elevene skriver hver for seg en dagbokside om drømmene sine og bruker Helenas drømmer som
kilde og illustrerer deres dagbokside. (30 minutter på å forberede teksten.)

−

Elevene leser tekstene for klassen (henges senere opp i klasserommet).
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ØKTER 16/17: 45 min + 45 min
Mål:
−

Forbedre leseforståelse og gjøre elevene mer aktive i oppgaven.

Ressurser:
−

Bok "Little green hearts".

−

Arbeidsark 10.

−

Arbeidsark 11.

−

Arbeidsark 12.

−

Arbeidsark 13.

Beskrivelse av økter:
−

Elevene skal i par prøve å forutse hva som vil skje videre.

−

Hver elev får utdelt en kopi med den første delen som skal leses.

−

Når den første delen av teksten deles ut, veileder læreren gruppene i forutseelsen av de følgende
hendelsene og spør dem om hva de tror vil skje i den andre delen av teksten.

−

Når elevenes prediksjoner er notert i tabellen, gir læreren ut den andre delen av teksten og ber en
elev lese den.

−

Etter teksten er lest, sjekker elevene om prediksjonene deres stemte eller ikke, under lærerens veiledning.

−

Læreren deler ut den siste delen av historien, der de tre karakterene bestemmer seg for å skape en
bevegelse for å redde naturen.
o

Tolkningen av denne delen av teksten gjøres av læreren, slik at elevene nå kan skrive et
brev etter modellen for denne siste delen.

− Elevene skal så parvis skrive et brev til gruppelederen med forslag om hva de kan gjøre på skolen sin
for å bevisstgjøre skolefellesskapet om forurensningsproblemer.
− Til slutt skal elevene lese brevet for klassekameratene. (30 min)

ØKTER 18/19: 45 min + 45 min
Mål:
−

Utvikle elevenes kreative side.

Ressurser:
−

Arbeidsark 15.

Øktenes fremdrift:
−

Læreren utleverer teksten til en sang skrevet av João Manuel Ribeiro, forfatter av arbeidet som studeres.

−

Elevene skal parvis velge utviklingen av en aktivitet mellom følgende to forslag:
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−

o

Tenk på en sang som passer til teksten (for eksempel rap).

o

Dramatiser teksten.

Uansett alternativ vil elevene måtte presentere forslagene sine for klassekameratene.

Øktens fremdrift:
−

Læreren deler ut arbeidsarket til elevene som skal lese teksten og gjennomføre den foreslåtte oppgaven, som skal fullføres på 2,5 minutter.

−

Elevene blir fortalt hva som forventes av øvelsen, og inn hvilken tid den skal fullføres.

−

På slutten av øvelsen samler læreren inn arbeidsarket for å rette det.

ARBEIDSFORSLAG II
Økt 1: 45 min
Mål:

−Vurdere lesehastighet.
Ressurser:

−Arbeidsark 1: Vurdering av lesehastighet ("The enchanted shoes")
−Tabell 2.
Øktens fremdrift:

−Læreren gir hver elev en kopi av teksten.
−Elevene har 2 minutter på å lese den gitte teksten med lav stemme.
−Læreren starter øvelsen, teller hver lesing og registrerer resultatene i tabell 2.

ØKT 2 45 min
Mål:
−

Vurdere leseforståelse.

Ressurser:

− Arbeidsark 2: Vurdering av leseforståelse ("The enchanted shoes")
− Arbeidsark 3: full tekst "The enchanted shoes"
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Øktens fremdrift:

− Læreren deler ut arbeidsarkene til elevene som skal lese teksten og gjennomføre den foreslåtte
oppgaven. Den skal være ferdig på 2,5 minutter.

− Elevene blir fortalt hva som forventes av øvelsen, og inn hvilken tid den skal fullføres.
− På slutten av øvelsen samler læreren inn arbeidsarkene for å rette dem.

ØKT 3 45 min
Mål:
−

Implementere PALS.

Ressurser:
−

Del ut arbeidsark 2: Vurdering av leseforståelse ("MOTHER TREE").

Øktens fremdrift:
−

Beskrivelse av arbeidsprosessen til klassen skal følges gjennom øktene.

ØKTER 4/5 – 45 minutter + 45 minutter
Mål:
−

gjenkjenne folkeeventyr

−

ha en idédugnad basert på kortene

−

huske enkelte detaljer fra historien

Ressurser:
−

Kort 1, med bilder fra Robert Southeys historie "The Three Bears".

−

Arbeidsark 4: Minnelek / "Hvem er hvem?"

−

Arbeidsark 4, korrigering

Øktens fremdrift:
−

Læreren vil starte med en minnelek som den første tilnærmingen til historiefortelling.

−

Han/hun vil deretter søke å lede elevene til å gjenkjenne folkeeventyr gjennom et kortspill
som inneholder karakterer fra forskjellige historier.
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−

I tillegg til at eleven identifiserer en karakter fra kortet og historien den tilhører, skal han/hun
fortelle litt om den samme historien.

−

Eleven skal forutse historien basert på tittelen (regneark 5).

ØKTER 6/7 – 45 minutter + 45 minutter
Mål
− Lese teksten "The Little Red Riding Hood".
− Gjenoppbygge en del av historien som er lest.
− Fortelle historien på nytt.
Ressurser:
− Arbeidsark 7: Første del av historien "The Little Red Riding Hood".
− Arbeidsark 8 – "Hørte du på historien min?"
Øktens fremdrift:
−

Folkeeventyr er en uuttømmelig kilde til fantasi og kreativitet. Historien "The Red Teddy Bear"
er en slags variant av "The Little Red Riding Hood" og kombinerer det klassiske eventyret av
Charles Perrault, senere omskrevet av brødrene Grimm (den best kjente versjonen), med portugisisk populærkultur.

−

Læreren gjør en ekkolesning (læreren leser et avsnitt, før eleven fortsetter), etterfulgt av lesingen som gjøres av de veiledende elevene (5 min).

−

Etter å ha lest utdraget fra historien skal hovedidéene drøftes med elevene. Tabellen fylles ut
samtidig, noe som gjør at øvelsen utføres interaktivt og dynamisk.

−

På slutten av denne øvelsen samler læreren inn tekstene for å gå videre til den påfølgende øvelsen
med tittelen "Hørte du på historien min?" (Lek)

−

Eleven må forklare hvorfor han/hun valgte bestemte kort og beskrive følelsene karakterene uttrykker.
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ØKTER 8/9/10 – 45 minutter + 45 minutter + 45 minutter
Mål:

− Les andre del av historien: "The Little Red Riding Hood".
− Utforsk følelser fra den leste teksten for å lette dramatiseringen av utdraget med dukker.
− Fullfør arbeidsark 10.
Ressurser:

− Utdrag fra historien "The Little Red Riding Hood" (arbeidsark 9)
− Arbeidsark 10.
− Dukker.
Øktens fremdrift:
−

Før økten starter, får læreren elevene til å lure på hva som vil skje.

−

Læreren leverer ut tekst 2, leser den høyt og ber elevene sjekke om prediksjonene deres var riktige.

−

Elevene registrerer konklusjonene og leser teksten i par i 3 minutter. (Parlesing – den ene eleven er
"lærer, den andre "elev". Sistnevnte leser deretter et avsnitt, og førstnevnte gjør nødvendige korrigeringer.)

−

Arbeidsark 10 vil så bli utforsket, og fra utdraget som analyseres, skal også følelser utforskes.

−

Siden dette utdraget har flere dialogøyeblikk, kan et rollespill spilles. Parene som ble dannet i begynnelsen av leseøkten, skal nå forberede presentasjonen. Læreren tar med dukker (ulv, jente, fe) til
elevene for rollespill.

−

Intervensjoner registreres, slik at elevene til slutt kan gjøre en kritisk vurdering av arbeidet sitt.

−

Deretter følger gjennomgang av det som er registrert, og analyse av lesingen.
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ØKTER 11/12 – 45 minutter + 45 minutter
Mål:

− utvikle lagånd
− vite hvordan man jobber i gruppe
− lage en avslutning på historien
− lese teksten til klassen
− sammenligne men slutten av historien dere studerer
Ressurser:
− Arbeidsark 12 ("THE RED CHAPEL GIRL").
− Daglig notatbok.
Øktens fremdrift:

− Elevene går sammen i par for å skrive teksten (30 minutter).
− De skal deretter dele teksten med klassen.
− Til slutt skal de sammenligne sin avslutning med den opprinnelige historiens avslutning og
notere konklusjonene i historiearket.
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ØKTER 13/14/15: 45 minutter + 45 minutter + 45 minutter
Mål:

−

utvikle finmotorikk

−

utvikle kreativitet

−

styrke samarbeid

−

lage en karusellbok

−

øke forståelsen for kunst

Ressurser:

− papp i forskjellige tykkelser og farger
− fargeblyanter
− saks
− lim
− pappeske
Øktens fremdrift:

− Disse øktene er kun praktiske og gjennomføres i samarbeid med en håndverkslærer, som vil lede
dem.

− Elevene skal lage en karusellbok inspirert av historien som studeres.
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Ordkunnskap
Metoden er inspirert av et undervisningsopplegg som er en del av en større
forskningsstudie. Studien undersøkte effekten av en intervensjon som skulle støtte
elever i tredje og fjerde klasse som strevde med lesing, hvor målet med var å utforme
et undervisningsopplegg som kunne imøtekomme utfordringer med lesing ved å
fokusere på både avkoding og språklig forståelse. Hensikten med studien var og
utforske en hypotese om at kunnskap om ordformer og betydninger, støtter
utviklingen av avkoding og språklig forståelse, som er grunnleggende komponenter i
leseforståelse.
Ettersom den opprinnelige studien var beregnet for å hjelpe yngre elever i
grunnskolen, har Spir Oslo forsøkt å utvikle en «toolkit» basert på de samme
metodene, men tilpasset elever i videregående skole. Målgruppen er elever som
opplever vansker med lesing og skriving.

MÅL
Øke elevers leseferdigheter ved å fokusere på kunnskap om ordformer og betydning.
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Teoretisk bakgrunn
Leseforståelse er i følge modellen «The simple view of reading» av Gough og Tunmer,
et produkt av ordavkoding og språklig forståelse. Ordavkoding er evnen til å gjenkjenne
skriftlige ord ved å bruke regler for bokstav-lyd korrespondanser, mens språklig
forståelse er prosessen hvor informasjon om ord, setninger og diskurser tolkes. Med
denne modellen som utgangspunkt, kan lesevansker opptre på tre forskjellige måter;
vansker med ordavkoding, vansker med språklig forståelse, eller begge deler.
Når man snakker om elever med lesevansker, har det vært en spesiell interesse for
dem som viser spesifikke vansker med enten avkoding eller språklig forståelse, slik som
lesevansker presenteres i modellen The simple view of reading. Selv om mange svake
lesere viser vansker med nettopp ordavkoding eller språklig forståelse, er det sjeldent
at grensene mellom disse komponentene er helt klare. Med andre ord har de fleste
svake lesere vansker med begge komponentene. Av denne grunn kan det også være
vanskelig å finne riktig metode for å hjelpe disse elevene, da metodene gjerne
fokuserer på enten avkodingsvansker eller vansker med språklig forståelse.
Ettersom årsakene til lesevansker varierer, kan det være nødvendig med forskjellige
tilnærminger for å forhindre og avhjelpe vansker hos elever med ulike vanskeområder.
Lærere står overfor en gruppe elever som representerer et bredt spekter av lesere.
Samtidig har man ofte begrensede ressurser tilgjengelig, som kan gjøre det vanskelig
med implementering av metoder for spesifikke grupper med lesere. Til tross for at det
er viktig å differensiere metodene individuelt basert på variasjonene i lesenivå, kan det
også være gode grunner til å prøve ut en mer omfattende tilnærming for ulike grupper
med lesere.

Brinchmann, E., Hjetland H.N. & Lyster S.A.; (2016) Lexical quality matters : effects of word knowledge
instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers. Reading research
Quarterly.
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Organisering
•
•
•
•
•

Gruppe med elever
En lærer
Klasseromsetting
30 økter, 10 uker
3 økter i uka (1 skoletime per økt)

Materialer
•
•
•
•

Tekstbok
Skrivesaker
Skrivebok
Ordkunnskapsaktiviteter

Prosedyre
Hver uke består av tre leksjoner som dreier seg om et bestemt tema. Ukens tema vil
hver uke være basert på tekster fra elevenes lærebøker i det aktuelle emnet. Hver uke
følger timene den samme utviklingen for hvordan elevene blir introdusert for et nytt
tema og teksten de vil lese. I tillegg til tekst og tema, vil elevene også bli introdusert for
viktige begreper som de vil møte i teksten.
I det følgende blir formatet for hver økt presentert. Det er viktig at hver uke følger den
samme progresjonen i hver økt, slik at det er enkelt for lærerne å undervise i nye
emner, men også for at elevene kan oppleve forutsigbarhet i læringssituasjonen.
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Innhold
Dag 1

Innhold
1. Introduksjon av tema, tekst og viktige
begreper
2. Lese teksten
3. Diskusjon
4. Ordkunnskapsaktiviteter

Tid på oppgaven*
10 min

Innhold

Tid på oppgaven*

1. Repetisjon av tema og begreper
2. Ordkunnskapsaktiviteter
3. Repetert lesing

5 min
40 min
15 min

Innhold
1. Kort repetisjon av tema og begreper
2. Ordkunnskapsaktiviterer
3. Repetert lesing
4. Ulike oppgaver, f.eks skriftlige oppgaver fra
lærebok, quiz/kahoot, spill tilpasset ukens tema,
eller skrive egne definisjoner av begreper

Tid på oppgaven*
5 min
25 min
15 min
15 min

15 min
20 min
15 min

Tabell 1.1
Dag 2

Tabell 1.2
Day 3

Tabell 1.3
* Tiden er omtrentlig
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Introduksjon av ukens tema og viktige begreper
Lærer begynner den første økten med å introdusere ukens/dagens tema og viktige begreper. Viktige
begreper kan være ord og begreper som er sentrale for å forstå tekstens innhold. Videre bes elevene
om å dele hvilke assosiasjoner de har til begrepene og hva de kan fra før om temaet.

Lese teksten
Etter introduksjonen skal elevene lese teksten som hører til ukens tema. Ettersom elevenes
leseferdigheter gjerne varierer, kan man velge en guidet lesing hvor hver elev får lese et avsnitt hver.
Slik kan læreren differensiere etter nivå etter lengde og vanskelighetsgrad. Alternativt kan læreren
lese teksten høyt, eventuelt la elevene lese individuelt.

Diskusjon av tekst
Målet med å diskutere teksten er både for å tydeliggjøre innholdet og for å utvide elevenes kunnskap
om gitt tema. Læreren kan med fordel stille åpne spørsmål, slik at elevene må gjøre slutninger eller
trekke inn egne erfaringer for å svare.

Repetert lesing
Metoden innebærer at elever leser samme tekst om igjen flere ganger. Å lese den samme teksten
igjen og igjen kan føre til bedre leseflyt og mindre feillesing. Målet er å styrke lagringen av
ortografiske representasjoner i langtidsminnet.

Ordkunnskapsaktiviteter
Ukas viktige begreper vil bli brukt som utgangspunkt for ordkunnskapsaktivitetene. Målet er å
stimulere de semantiske, syntaktiske og morfologiske trekkene ved begrepene. Eksempler på slike
aktiviteter er presentert i tabell 1.4.

MERKNAD: DERSOM TEKSTENE TIL TEMA ER KORTE, ER DET MULIG Å GJENNOMGÅ
DET GITTE TEMA PÅ KUN ÉN DAG, OG INNFØRE ET NYTT TEMA PÅ DAG 2. DET ER
ALLIKEVEL VIKTIG Å REPETERE TIDLIGERE TEMA FØR DET INTRODUSERES ET NYTT.
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Ordkunnskapsaktiviteter
Semantiske aktiviteter

Syntaktiske aktiviteter

Morfologiske aktiviteter

Diskusjon av bilder som Reparere setninger (diskutere ulike
illustrerer
viktige måter å reparere en setning som er
begreper og lignende syntaktisk feil)
ord.
Hvilke
bilder
illustrerer
viktige
begreper, hvilke gjør
det ikke og hvorfor?
Arbeid med ord som
semantisk er relatert
(synonymer,
antonymer eller andre
underordnede ord)

Ordsortering: finne ord som
tilhører den samme ordfamilien
som begrepene, finne ord med
samme affiks eller suffiks.

Setningspuslespill
–
konstruere Puslespill med ord – lage nye
setninger ved å bruke ord som ord ved å kombinere prefiks,
puslebrikker i et puslespill (klippe ut rotmorfem, affiks
og/eller
ord og sette de sammen)
suffiks med viktige begreper.

Finne manglende ord (luketekst) – sett Morfologisk problemløsning inn riktig ord i riktig form i en tekst.
identifisere meningen til nye ord
ved å se på deler av ordet

Tabell 1.4
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TOOLKIT FOR LÆRERE

TORSDAG 16. APRIL 2020 22:35:37
GEMS
Forfatter: Stephen Atkinson

1

Innholdsfortegnelse
MENTORVEILEDNING

3

TEORETISK RAMMEVERK
TEORIER SOM ER RELEVANTE FOR UTDANNINGSKONTEKSTEN
ORGANISERING
NØDVENDIG MATERIELL
FREMGANGSMÅTE FOR OPPGAVEN
FORBEREDELSE TIL FØRSTE MENTORØKT MED ELEVEN
BRUKE GROW-MODELLEN SOM EN STRUKTUR FOR MENTORVEILEDNINGEN
MENTORSAMTALEN
ÅPNE, LUKKEDE OG SONDERENDE SPØRSMÅL
EKSEMPEL PÅ SPØRSMÅLSSEKVENS:

2

3
4
5
6
6
6
9
9
11
12

Mentorveiledning
MENTORVEILEDNING SOM TILNÆRMING FOR STØTTE TIL UNGDOM
MED LÆRINGSVANSKER SOM STÅR I FARE FOR Å DROPPE UT AV
SKOLEN

Alle kapitlene skal begynne med mål og nøkkelkonsepter. Bruk formatet nedenfor.
Nøkkelkonsepter: Mentorteori og -praksis, mentorforholdet, mentorprosessen
LÆRINGSMÅL
Hjelpe elever med læringsvansker til å skape endring i tanker og atferd som forårsaker hindringer
for læring og utvikling, og støtte dem mot en ny visjon om hva som er mulig

Teoretisk rammeverk
En mentor er en person som bidrar med kunnskap, erfaring og perspektiver. Utgangspunktet er at
mentoren gir eleven veiledning om hans/hennes personlige og profesjonelle utvikling. (Lindgren,
Lindgren, U. (2000)1 Nilsson, C. (2005)2. Samier og Fraser (2000)3
Mathisen (2008)4 tilbyr også en todelt definisjon, der en del er karriereorientert, for utvikling av faglig
kunnskap, og den andre delvis gjelder støtte i psykososial utvikling.
Mentoren kan også beskrives som en praktisk/fornuftig person som har interesse av å støtte mindre
erfarne personer i deres utvikling. Et mentorskap kan i praksis oppsummeres som en kombinasjon av
emosjonell og praktisk støtte (Lauvås og Handal (2015)5

1 Lindgren,

U. (2000). En empirisk studie av mentorskap i högre utbildning i Sverige- innebörd, utformning och
effekter. Umeå: Umeå Universitet, Institutt for svensk og samfunnsvitenskap.
2 Nilsson, C. (2005) . Mentorsprogram. En utvärdering av mentorsprogrammet på småländska höglandet. Skriftserie
för individ- och familjeomsorg (digital) 2005.2. ISSN: 1653–1760
3 Samier, E., og Fraser, S. (2000). Public administration mentorship: Conceptual and pragmatic considerations.
Journal of Educational Administration, 38(81), 83–101. doi:10.1108/09578230010310993
4 Mathisen, P. (2008). Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.
5 Lauvås, P., og Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur.
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Det sentrale begrepet i definisjoner av mentorskap er beskrivelsen av de to partene – mentoren og
eleven. Eleven ses på som en aktivt kunnskapssøkende person, som alene er ansvarlig for læringen
sin. Det er elevens behov, interesser og spørsmål som styrer den reflekterende og analyserende
samtalen. Før det første møtet med mentoren skal eleven formulere sine personlige mål med hensyn
til læring og utvikling (Ahlström (2007)6
Teorier som er relevante for utdanningskonteksten

Kategorier av teorier
Utviklingsteorier

Teorier for voksenlæring

Økonomisk teori

Læringsteori

6

Teorier i utdanning
• Alder og stadie
• Teorier om utviklingsstadie for
lærere
• Lærers bekymringer
• Teorier om kognitiv utvikling
• Sosiale roller
• Teori om sosial interaksjon
• Refleksjonsmodell
• Teori om sosial kapital
• Teori om mulige selv

•
•
•
•
•

Teori for voksenlæring
Mentorveiledningsmodell
Teori for eksperimentell læring
Kritisk refleksjon
Teori om sosial utveksling

•
•
•
•

Rollemodellteori
Teori for sosial læring
Lærlingmodell
Konstruktivistiske/sosiokulturel
le teorier

Mentorveiledning
Er en utviklingsfase som
forbedrer en mentors og
elevs personlige og
profesjonelle liv

Bidrar til læring og vekst
gjennom
refleksjon
om
praksis
Basert
på
samfunnskostnader
og
gjensidighet der mentorer og
elever vurderer kostnader og
fordeler for å avgjøre om
forholdet er hensiktsmessig
Muliggjør læring mentor og
elev. Eleven lærer gjennom
observasjon, sosialisering og
enkulturasjon

Ahlström, G. (2007). Mentorskap. Erfarenheter för personlig och professionell utveckling. Stockholm: Liber
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Veiledning
/
Ferdighetsutviklingsmodeller
Lederteori

•
•
•
•

Kognitiv-veiledning-modell
Klinisk-veiledning-modell
Ferdighetsutviklingsmodell
Eventualitetsteori
Endringsteori

Er en type veiledende praksis
som involverer veiledning og
ferdighetsutvikling for eleven
Oppstår når mentorer
tilpasser ferdigheter og stil
for å imøtekomme behovene
til elever og situasjonen

LENKER OG RESSURSER FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:
https://www.teachertoolkit.co.uk/2018/10/27/good-mentor/
http://www.sec-ed.co.uk/best-practice/developing-a-mentoring-programme/
Risks and Rewards of School-Based Mentoring Relationships: A Reanalysis of the Student Mentoring
Program Evaluation Lyons, Michael D.; McQuillin, Samuel D. – School Psychology Quarterly, 2019
"I Expect It to Be Great . . . But Will It Be?" An Investigation of Outcomes, Processes, and Mediators
of a School-Based Mentoring Program Laco, Dávid; Johnson, Wendy – Youth & Society, 2019
https://doi.org/10.1080/13611267.2012.701965 The Impact of School-Based Mentoring on
Adolescents' Social-Emotional Health Komosa-Hawkins, Karen – Mentoring & Tutoring: Partnership
in Learning, 2012

Organisering
•
•
•
•
•

Individuelle en-til-en-økter (én elev)
Én lærer / beslektet fagperson
Rom egnet for en-til-en-møter
Kontaktens lengde og antall økter vil avhenge av elevens behov
Mentorøktens lengde vil være 1–1,5 timer per uke (avhengig av elevens behov)
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Nødvendig materiell7
•
•

Ark til notater
Ark og blyanter som eleven og mentoren kan bruke om nødvendig

Fremgangsmåte for oppgaven
Husk! Mentorveiledning er ikke undervisning
Forberedelse til første mentorøkt med eleven
Tenk på hva du forventer av eleven, og hva eleven forventer av deg.
Bestem hva du vil snakke om på det første møte, og lag en plan som inneholder nøkkelpunktene:

Jeg forventer:
•

Eleven min forventer:
•
•

7I

tillegg er det nyttig å ha flaskevann og tørkepapir tilgjengelig
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VIKTIGE PUNKTER FOR DET FØRSTE MØTET
• Hvor skal det første møtet holdes?
• Er rommets utforming egnet?
• Kan du garantere null avbrudd?
• Hvilke forhold knyttet til grenser skal tas opp, og hvordan?
• Er det noe du og eleven din trenger å signere?
• Har du tillatelse fra foreldre/foresatte? (hvis dette er nødvendig)
• Hvor lenge vil møtet sannsynligvis vare?
• Trenger du å gjøre noen opptak?
• Hvor mye trenger du å vite om eleven og han/hun om deg som mentor?
• Hva skjer dersom eleven ikke dukker opp?

Første møte
Bli kjent med hverandre

Drøft hvordan dere kan samarbeide

Sentrale temaer for vurdering
•
•

Relevant bakgrunnsinformasjon
Opprett tillit

•

Bli enige om grunnreglene (f.eks.
dato/tidspunkt, grenser, ingen kanselleringer
bortsett fra i nødstilfeller osv.)
Drøft hvordan dere kan overvåke hvordan
veiledningen fungerer for deg og eleven (f.eks.
gjennomgangsøkter med planlagt diskusjon om
"hvordan fungerer dette for deg" med enighet
om å gi åpne og konstruktive tilbakemeldinger)
Vurderer hva du må/vil registrere, og hvordan
du vil gjøre det (f.eks. at eleven8 sender en
møteforespørsel for å planlegge neste møte
med et sammendrag av den avtalte dagsorden,
at eleven er ansvarlig for å registrere de avtalte
handlingspunktene og sende de på e-post til
mentoren etter møtet osv.)

•

•
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Denne rollen vil sannsynligvis tas av mentoren i de tidlige stadiene av forholdet
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Drøft og tydeliggjør utviklingsmål
Vurder og bli enige om handling / trinnene
videre

•
•
•

Sett mål for mentorveiledningen
Bli enige om handlinger (f.eks. hva kommer til å
skje, og når)
Bli enige om et utkast til dagsorden for neste
møte inkl. dato, klokkeslett, sted

Neste møte
Sentrale temaer
Gjennomgang av sentrale mål og fremgang
• Drøft fremgang med hensyn til det dere snakket
siden forrige møte
om på forrige møte
• Drøft hva som fungerte bra, ikke så bra og hva
som kunne vært gjort annerledes
• Bli enige om relevante trinn videre

Planlegging
for
tema/tidsperiode/prioritet

neste

•
•

Tilbakemelding om mentorforhold

•
•
•
•
•

Vurder og bli enige om handling / trinnene
videre

•
•
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Bli enige om mål/fokusområder for neste
mentorperiode
Vurder problemstillinger og utfordringer så vel
som styrker
Vurder alternativer, drøft ideer for veien videre
Bli enige trinnene videre
Utforsk mentorforholdet både fra ditt og
elevens perspektiv
Identifiser hva som fungerer bra, hva som ikke
fungerer bra, og hva dere (du og eleven) bør
gjøre annerledes
Bli enige om endringer/tillegg i
mentorsamarbeidet
Oppsummer avtalt handlinger (hvem gjør hva,
og når)
Bli enige om et utkast til dagsorden for neste
møte inkl. dato, klokkeslett, sted

Bruke GROW-modellen som en struktur for mentorveiledningen

• MÅL
• Bli enige om temaer for samtale
• Bli enige om det spesifikke målet med

økten
• Sett et langsiktig mål (hvis relevant)

GROWMENTORVEILEDNING
STRUKTUR

• VIRKELIGHET
• Inviter til selvvurdering
• Gi eksempler på tilbakemeldinger
• Unngå eller sjekk forutsetninger
• Forkast irrelevant historikk
• ALTERNATIVER
• Dekk hele spekteret av alternativer
• Inviter til forslag fra eleven
• Kom med forslag på en varsom måte
• Sørg for at valgene tas av eleven
• VILJE
• Forplikt til handling
• Identifiser mulige hindringer
• Gjør trinnene spesifikke og definer

timing
• Bli enige om støtte

Mentorsamtalen
En mentorsamtale skal være strukturert og bringe hver del av praten (selvrefleksjon, sette og avtale
mål, avtale handlinger og tidsrammer) til fullførelse i en separat kommunikasjonssyklus.
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Oppsummer
kort hva som er
dekket og avtalt

Innled med et
godt åpent
spørsmål

Observasjon og
tilbakemelding

Lytt og still
oppfølgende
(sonderende)
spørsmål; traktteknikken

Hvis eleven beveger seg utenfor temaet, kan du bringe diskusjonen tilbake på sporet ved å erkjenne
poenget, mens du sier noe som "la oss komme tilbake til det når vi ser på XYZ senere".
Det kan være utfordrende å holde fokus og lytte. Du tenker kanskje fremover mot det neste
spørsmålet ditt og venter på å snakke i stedet for å lytte. Aktiv lytting er respons gjennom
øyekontakt, nikking, små ansiktsuttrykk og sporadisk gjentakelse av ord.
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Åpne, lukkede og sonderende spørsmål
Trakten er en nyttig visuell referanse for god spørsmålsstilling

ÅPNE
Sondering

Lytt aktivt
Sondering

… for å avklare eller forplikte
deg

LUKKEDE

SJEKK

... du har forstått

Et åpent spørsmål kan ikke besvares med et ja/nei-svar, men krever et utviklet svar. De stilles for å
oppmuntre til et utfyllende svar. Eleven får et åpent rom å svare i.
Et sonderende spørsmål hjelper deg med å grave dypere under overflaten av et innledende svar. De
brukes for å få frem flere detaljer. Eleven får hjelp til å utforske et problem i dybden.
Et lukket spørsmål stilles for å tvinge frem et ja/nei-svar. De brukes til å avklare eller forplikte noen til
noe.
Reflekterende og sammenlignende spørsmål er også nyttige.
Et reflekterende spørsmål gjentar noe eleven har sagt eller antydet. Det hjelper ham/henne med å
føle virkningen av det han/hun nettopp har sagt, og gir ny innsikt.
Et sammenlignende spørsmål er utformet som et lukket spørsmål og hjelper eleven til å reflektere.
Det kan gi eleven muligheter for den mest passende veien videre.

11

Eksempel på spørsmålssekvens:
• "Fortell meg hvordan du gjorde det ...?" åpent
• "Hvordan forberedte du deg?" åpent (sekundært)
• "Hva var utgangspunktet ditt?" sondering
• "Og hva skjedde så videre?" sondering
• "Hvem andre var involvert?" sondering
• "Og hvordan reagerte de?" sondering
• "Hva tenkte du på det stadiet?" sondering
• "Hva var hovedutfallet?" sondering
• "Så det tok totalt 6 uker?" lukket-avklarende
• "Var det din idé eller noen andres?" lukket-avklarende
• "Og prosjektet ble ferdig i tide?" lukket-avklarende
• "Så, la meg se om jeg har forstått ..." sjekk-oppsummering

12

Forkortelsen LISTEN oppsummerer funksjonene ved aktiv lytting

L

I

S

T

E

N

• (Listen) Lytt til

• (Interpret) Tolk

• (Show) Vis at

• (Try) Forsøk å

• (Evaluate)

• (Neutralise)

hva som blir
sagt,
• og hvordan det
blir sagt

ikke-verbal
kommunikasjon

du følger med

forstå, ikke
bare høre
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Evaluer og
oppsummer
meldingen

Nøytraliser
følelsene dine

LENKER OG RESSURSER FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:
https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.110468!/file/cipd_mentoring_factsheet.pdf
https://www.dur.ac.uk/resources/hr/mentoring/Mentoring-anOverviewMikeMunroTurner.pdf
TAKK TIL
En stor takk til Harald Lepisk for hans utmerkede serie med YouTube-videoer. Vi anbefaler at å ta en
titt på disse:
Mentor for Impact https://www.youtube.com/watch?v=frg3-c0uo_U
Why the world needs mentors https://www.youtube.com/watch?v=gvsSXTRujPs
What makes a great Mentor https://www.youtube.com/watch?v=JGQqkhPWTg8
How to structure a mentoring meeting https://www.youtube.com/watch?v=isqLyt87gow
How to use GROW model for mentoring conversations
https://www.youtube.com/watch?v=vXgF_MTEc3Q
How to get your mentee to follow through https://www.youtube.com/watch?v=HpPwLwrPIYE
Exercises for becoming a better mentor https://www.youtube.com/watch?v=j-4wgKvveJ4
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