
 
ASKI RASKI 

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å 

lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt 

ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale 

både lyder og ord hurtig og rett. 

Logg på ASKI RASKI på mobil, pc 

eller nettbrett: 

På ipaden er det laget et eget appikon (som 

heter askiraski) på hjemskjerm. Om dere ikke 

finner dette logger dere inn via SAFARI-

nettleser: www.app.askiraski.no  

Slik ser det ut: 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring av de ulike oppgavedelene: 

 

Her vil det ligge den siste oppgaven eleven har jobbet med. Dersom elev skal gjøre en oppgave 

hjemme, kan det være at dere finner den her dersom lærer og elev har gått inn på riktig 

oppgave før eleven går fra skolen. Det er naturlig at elev/foresatte får en beskrivelse av hva de 

skal jobbe med, hvordan og hvor de kan finne oppgavene f.eks. på ukeplan eller i showbie.  

Dersom du trykker på siste oppgave vil programmet huske hvor eleven jobbet sist.  

 

 

http://www.app.askiraski.no/


 

 

 

NB! Jobber du med en type oppgave i HØR ORDET fanen, kan du ved å trykke på en av de andre 

fanene (fagene på toppen), komme direkte til like oppgaver med i 

annen for (skrive ordet – finne ordet - lese ordet osv.) 

Hør ordet:  

 

 Stedet å begynne for de som er nye 

 Her hører man ord og lyder som blir opplest 

 Farten kan reguleres fra manuell til automatisk avspilling 

Dersom hastigheten er for rask eller for lav endres dette ved å 

trykke på play knappen nede i høyre hjørne.  

Finn ordet:  

 

 Øvelser for å finne ord og lyder 

 Sortere ord 

 Bingo 

 Systemet vil kontrollere resultatet 

Elevenes resultater vil vises. Elevene kan gjøre oppgavene flere 

ganger til de får stjerne. Man samler stjerner og kan veksle disse 

inn i andre figurer.  

 



 

Skriv ordet:  

 

Elevene får ord opplest og skal skrive ordene som leses opp. Dette gjør at de får øvelse 

både i hvordan ord skrives (rettskriving) og hvilke lyder ordene består av. 

 Staving av ord 

 Systemet vil kontrollere resultatet 

 

 

Elevene vil få en oversikt over ord de har skrevet feil og kan øve på nytt. 

Lærerens oversikt:  

Lærer kan inn å se hva elevene har jobbet med, 

antall rett og tidsbruk i løpet av en dag. Det gir 

en god mulighet til å følge med på eleven, selv 

om lærer ikke sitter ved siden av og ser og 

hører alt den gjør. Oversikten ser ut slik som 

dette:  

 

 

 

Oppgaven var å 

jobbe 20 

minutter, du har 

kun jobbet 8 

minutter 

!minutter.  

Ser at disse 

oppgavene var 

ganske lette for 

deg. Vi finner 

noen andre. 

minutter.  

Den oppgaven 

ser jeg du slet 

med, hva var 

vanskelig? 

minutter.  

Hvorfor har du 

hoppet over 

oppgaven? 



 

Les ordet: 

 

 Høytopplesing av ord som vises på skjermen 

 Her må eleven sitte med noen som kan høre at ord avkodes rett (leses riktig) 

 Farten kan reguleres fra manuell til automatisk avspilling 

To sider av det å bli en god leser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLI EN GOD TEKSNISK LESER 

Skal elever som sliter med lesingen lære å lese godt, krever dette mye øving. De 

som har laget Aski Raski sier at dersom man øver 20 minutter hjemme hver dag 

(også i helger) i tre måneder, så lærer de aller fleste barn å lese (teknisk lesing). 

De må kunne lese og si lydene til hver enkelt bokstav i ordet. Møter de lange ord, 

klarer de da enkelt å bruke lyd for lyd strategien til å lese ordet.  

Noen barn sliter med å huske mange lyder og klare da ikke å uttale ordet når de 

kommer til ordets slutt. Derfor jobber vi også med å kunne lese deler av ord 

sammen. Hva er likheter og ulikheter i ord. Helordsmetoden er her et fint verktøy. 

Aski Raski har mange øvelser også på dette med likheter i ord.  

Noen ord møter barna ofte i språket, det er de som kalles høyfrekvente ord. Det å 

drille på høyfrekvente ord kan hjelpe på leseflyten. Samtidig er det like viktig at 

man ikke glemmer å fortsette å jobbe med å raskere og raskere indentifisere 

bokstav og lydkombinasjoner, slik at elevene lettere kan lydere seg frem til de 

lengre ordene man møter i fagtekster etterhvert som man blir eldre.  

SE OG SI - HØRE OG SKRIVE/GJØRE – REPETER! 

FORSTÅ DET MAN LESER 

Å bli en god leser er mer enn å kunne lese raskt. Elever må kunne repetere 

innholdet og forstå hva ordene betyr. 

Det at man hjemme har et fokus på å snakke med barna sine og forklare ting i 

hverdagen, gjør det enklere for barna å se ting i sammenheng. Det kan alle få til.  

Et ord må lage et mentalt bilde inni deg for å gi mening. Jo flere bilder elevene har 

av ord, jo mer forstår de. Eks. Det fosset vann ut av krana. Hvorfor bruker vi ordet 

fosset – jo fordi det henger sammen med foss – en foss er masse vann som for 

eksempel renner nedover en fjellside. Med dette bildet inni seg skjønner elevene at 

setningen handler om at det kommer masse vann ut av krana.  

Mange barn snapper opp mange ord gjennom f.eks. TV og IPAD. Men erfaring 

viser at selv om de tilsynelatende kan mange flotte ord, kan de ikke bruke disse i en 

sammenheng fordi de mangler slike indre bilder.    

SPØRR, SNAKK OG FORKLAR!  


