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Leseforståelse

Ettordsnivå (høytlesing, leseforståelse)

Setningsnivå: Semantisk og syntaktisk forståelse

Tekstnivå: Mindre deler må integreres til en helhet – og vi ser teksten i 

forhold til vår viten om verden ellers

Leseforståelse, tekstnivå

Kontekst

Skjema

Implisitt meningsinnhold (inferens)

Viktighet (salience) (personlig relevans, domenekunnskap)

Kunnskap (to former: viten om verden og teksttypeerfaring)

Kjerne (redundans – mer informasjon enn nødvendig, kjerne – den viktigste 

informasjonen)

Arbeidsminne

Oversikt over oppgavene

1. Ettordsnivå

2. Frasenivå

3. Setningsnivå

4. Avsnittsnivå

1. Ettordsnivå

1.1: Kategoritilhørighet

1.2: Egenskaper og assosiasjoner

1.3: Matching – stimulusord til ord

1.4: «Hvilket ord skal ut?»

1.5: «Hvilket ord skal ut?» og kategorier

1.6: Sortere i kategorier 
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2. Frasenivå

2.1: Forstå overskrifter

2.2: Matching – ord til beskrivelse

2.3: Matching – beskrivelse til ord

2.4: Svare på spørsmål
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3. Setningsnivå

3.1: Setningsbedømmelse

3.2: Setningsutfylling

3.3: Svare på spørsmål

3.4: Ordne setninger
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3.3 Svare på spørsmål 

4. Avsnittsnivå

4.1: Velge riktig sammendrag

4.2: Matching – avsnitt til avsnitt

4.3: Svare på spørsmål

4.4: Spørsmål til romaner

4.1 Velge riktig 

sammendrag

4.2 Matching –

avsnitt til avsnitt
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4.3 Svare på spørsmål 4.4 Spørsmål til romaner

Avsnitt fra passende / selvvalgt bok

Logopeden lager spørsmål som krever
overblikk over innhold (kjernen)

at personen leter etter faktiske opplysninger

at personen trekker slutninger

Mål: forbedre lesing på avsnittsnivå, (fortsette å) utvikle egnede 

strategier, øke troen på egne leseferdigheter

Støtte til oppgaver i leseforståelse

Høytlesing

Nøkkelinformasjon

Sammendrag

Visuell presentasjon av materiellet

Strukturelle holdepunkter

Øke vanskegraden på oppgavene

Etter at teksten er lest: gi sin mening om innholdet

Fjern teksten før du stiller spørsmål 

(svare uten støtte i tekst)

Begrense graden av høytlesing

Dokumentere prestasjon, dokumentere fremgang

Ta vare på besvarelser (andel rett/galt)

Tidsbruk

Hvilke typer feil i lesing?

Hvilken type støtte i lesing?

Brukerens egne kommentarer om egne ferdigheter

Kartlegging med spesifikke tester (grunnforutsetninger)

Samme (type) lesetekst før/etter (funksjonelle ferdigheter)

Forhandles av:

Statped www.statped.no

Pris 350,- (pluss ev. ekspedisjonsgebyr)

http://www.statped.no/

