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Idè: Synnøve Løge.
Formgiving:  
Geirulv Ulland. 
TEACCH-metodikken er 
utviklet ved University of 
North Carolina at Chapel 
Hill, U.S.A. Eric Schopler 
og Gary Mesibov har vært 
sentrale personer i dette 
aibeidet. 
Metodikken bygger på ny-
ere forskningsresultat om 
atuisme. Den viser seg å 
være egnet også i forhold 
til andre språksvake barn 
og voksne.

Startpakke SMÅ (A6) bilder

Pakken inneholder alt nødvendig materiell for å benytte seg av metodik-
ken. Innholdet er beregnet for arbeide med enkeltindivider.

Bestillingsnr.: 34101

Startpakke STORE (A5) bilder

Pakken inneholder alt nødvendig materiell for å benytte seg av metodik-
ken. Innholdet er beregnet for arbeide med en gruppe.

Bestillingsnr.: 34103

Ideer til oppgaver

Heftet gir en god innføring i hvordan eleven kan arbeide på egen hånd. 
Heftet inneholder nøyaktige beskrivelser illustrert med tegninger og 

bilder.

Bestillingsnr.: 34105

Innføring i metodikken

Heftet viser hvordan materiellet i STARTPAKKEN kan benyttes i daglig 
arbeid med autister og språksvake barn og voksne. 

Det er også informasjon om hvordan en kan benytte seg av andre hjelpe-
midler i dette arbeidet.

Bestillingsnr.: 34107

Månedsett

Pakken inneholder kalendar for 3 - 4 år. Materiellet finnes i  
START-pakken, men må supleres etter noen år.

Bestillingsnr.: 34109

TEACCH - Strukturert opplæring av  
autister og språksvake barn og voksne.

Flere situasjonstegninger / bilder
Formgiving: Geirulv Ulland.
Det er utarbeidet flere situasjonsbilder som distribueres i både A5 og A6. Det er 
to ulike sett (sort eller fargetrykk).

Situasjonstegninger farger A5

Settet består av 52 tegninger som viser dagligdagse oppgaver og gjøremål 
i hjem, skole og fritid. alle tegningene er i fargetrykk og laminert.

Bestillingsnr.: 34110

Situasjonstegninger farger A6

Settet består av 52 tegninger som viser dagligdagse oppgaver og gjøremål 
i hjem, skole og fritid. alle tegningene er i fargetrykk og laminert.

Bestillingsnr.: 34111

Situasjonstegninger sort A5

Settet består av 44 tegninger som viser dagligdagse oppgaver og gjøremål 
i hjem, skole og fritid. alle tegningene er i sort trykk og laminert.

Bestillingsnr.: 34112

Situasjonstegninger sort A6

Settet består av 44 tegninger som viser dagligdagse oppgaver og gjøremål 
i hjem, skole og fritid. alle tegningene er i sort trykk og laminert.

Bestillingsnr.: 34113



LIMM er en læremiddelpakke som er utviklet for å 
fremme leseforståelse.
LIMM er primært utviklet for elever med         au-
tismespekterforstyrrelser, men kan brukes overfor 
elever med andre tilstander og         diagnoser.
LIMM er utviklet med fokus på forståelse og bygger 
på prinsippet om at lesing skal være 
meningsfylt fra første bokstav og ord som      elev-
en leser.
Teoridelen i LIMM gir en grundig innføring i   for-
ståelsesvanskene knyttet til autismespekter-for-
styrrelser  og hvilke konsekvenser disse vanskene 
får for leseforståelsen.
LIMM består av to metodiske deler:
Del 1 er metodisk og systematisk oppbygd    begyn-
neropplæring i lesing. Denne delen består av en læ-
rerveiledning og en omfattende materiellpakke som 
hjelper eleven og personalet til å knytte mening og 

LIMM - Komplett 

Denne pakken inneholder  
Teoriperm (Varenr. 34381)  
Startpakke med materiell (Varenr. 34382).  

Se omtale for hvert produkt for innholdsbeskrivelse.

Bestillingsnr.: 34380

LIMM - Teoriperm

Meningsfylt lesing for elever med autismespekterforstyrrelser  
og lignende forståelsesvansker.  
LIMM legger vekt på å møte eleven der han er, og utnytte bakgrunn-

skunnskap, erfaringer og særinteresser når nytt stoff skal læres inn.

Bestillingsnr.: 34381

LIMM - Startpakke materiell

For å komme i gang er det utarbeidet en startpakke, med delvis ferdig 
materiell. Startpakken består av ”Kom i gang” materiell til nivåene 1-3.

20mm hvit borrelås, krokdel

Borrelås krokdel (hard) leveres i rull à 25 meter.

Bestillingsnr.: 34383

20mm hvit borrelås, løkkedel

Borrelås løkkedel (myk) leveres i rull à 25 meter.

Bestillingsnr.: 34384

19mm hvite runde borrelås, krokdel

Borrelås runde krokdel (hard) leveres i rull à 11300 stk.

Bestillingsnr.: 34385

LIMM  
Meningsfylt lesing for elever med 

autismespektre forstyrrelser  
og liknende forståelsesvansker.

Hva er LIMM? 

LIMM 

    

Meningsfylt lesing for elever med  
autismespekterforstyrrelser  

og lignende forståelsesvansker 

 Mestring 

 

 

Individualisering 
Mening 

 

Lesing 

Langemyr skole og ressurssenter 

LIMM er en læremiddelpakke som er utviklet 
for å fremme leseforståelse. 

LIMM er primært utviklet for elever med         
autismespekterforstyrrelser, men kan brukes 
overfor elever med andre tilstander og         
diagnoser. 

LIMM er utviklet med fokus på forståelse og 
bygger på prinsippet om at lesing skal være  
meningsfylt fra første bokstav og ord som      
eleven leser. 
Teoridelen i LIMM gir en grundig innføring i   
forståelsesvanskene knyttet til autismespekter-
forstyrrelser  og hvilke konsekvenser disse 
vanskene får for leseforståelsen. 

LIMM består av to metodiske deler: 

Del 1 er metodisk og systematisk oppbygd    
begynneropplæring i lesing. Denne delen består 
av en lærerveiledning og en omfattende  
materiellpakke som hjelper eleven og personalet 
til å knytte mening og forståelse til bokstaver, 
ord og enkle setninger. 
Del 2 er beregnet for elever som kan avkode, 
men som sliter med å forstå budskapet i en 
tekst. Denne delen legger vekt på tilrettelegging 
av tekster og egnede læringsstrategier. Delen 
består av en lærerveiledning med mange ideer 
og eksempler og datamaler for tilrettelegging av 
tekster. 

LIMM baserer seg i stor grad på bruk av data og 
samtlige maler både til del 1 og 2 kan lastes ned 
direkte fra LIMMs nettsider ved hjelp av en kode 
som følger med materiellpakken. 

 

 

Innhold i LIMM 

 perm med teorikapittel,  
 lærerveiledning til del 1 og 2,  
 brukermanual til datamalene. 
 Materiellpakke, begynneropplæringen 

Kurs, veiledning og oppfølging 
Langemyr skole og ressurssenter tilbyr kurs i bruk av 
LIMM. Kursene kan ha forskjellig innhold, alt etter hvilke 
behov brukerne har. Ta kontakt for avtale om priser og 
omfang.  

Adresser og kontaktinformasjon: 
LIMM selges gjennom 
 

Songvaar Vekst, 
Linnegrøvan 13,  
4640 Søgne 
Tlf:  38 05 14 30 
Faks:  38 05 16 30 
E-post: post@songvaar.no 
Nettbutikk: www.songvaarmedia.no 
 

Elisabeth Lund Andersen     Hanne Sellæg                     Halvard Haslekås                          
fagfelt autisme                        fagfelt lesing      fagfelt IKT 
Kontaktperson del1     kontaktperson del 2      kontaktperson datastøtte 

Hvem står bak LIMM? 
LIMM er utviklet av tre spesialpedagoger ved      
Langemyr skole og ressurs-senter med støtte fra   
Utdanningsdirektoratet.  

  

forståelse til bokstaver, 
ord og enkle setninger.
Del 2 er beregnet for 
elever som kan avkode, 
men som sliter med å for-
stå budskapet i en tekst. 
Denne delen legger vekt 
på tilrettelegging av tek-
ster og egnede lærings-
strategier. Delen består 
av en lærerveiledning med 
mange ideer og eksempler 
og datamaler for tilrette-
legging av tekster.
LIMM baserer seg i stor 
grad på bruk av data og 
samtlige maler både til 
del 1 og 2 kan lastes ned 
direkte fra LIMMs  
nettsider.
Du kan få mer informa-
sjon om dette materiellet 
i vår nettbutikk.

Bestillingsnr.: 



Plansjeboka 
Sanger og Vers i bilder og tekst.

Denne plansjeboka er blitt til etter ideer som vi har sett brukt i mange bar-
nehager. Boken er laget som en flipp over plassert på bordet. Visuell støtte 
er for mange barn vesentlig for at de skal forstå innholdet i det de synger.

Formatet på boken er A3, og valgt med tanke på at den kan brukes i grup-
per for førskolebarn eller i en skoleklasse.
Boken er utformet spesielt med tanke på barn som er brukere av alternativ 
kommunikasjon som for eks. «tegn til tale». På hver side kan man finne 
frem tegn (vedlagt) av begreper som barnet er særlig opptatt av og som 

finnes i det verset som synges og illustrert på tegningen.

Bestillingsnr.: 34360

Plansjebok (sangbok)
4 sanger som synges i fellesskap.

• Kringlevrider Bollesen, 7 vers
• Den uheldige mannen, 8 vers
• Haba Haba, 4 vers
• Krikodillen grønn og lang, 8 vers

0 - 6 / 7 år`s program

PORTAGE - Komplett

PORTAGE - materialet er et hjelpemiddel tenkt for å hjelpe barn med 
spesielle behov og deres familier.

PORTAGE veiledning er et nyttig verktøy for pedagoger som arbeider 
med mennesker hvor utvikling og tilrettelegging av tiltak ligger innen 
området 0-6/7 år. Når en bruker «Sjekkliste» og «Arbeidskort» i arbei-
det med mennesker som har levd lenger, må en huske på at de har andre 
livsarenaer og livserfaringer som gjør at grunnideene kan brukes, men 
trening og opplegg må utformes etter den enkeltes behov

Bestillingsnr.: 34201

PORTAGE - Sjekkliste

Sjekklisten (Ett eksemplar er vedlagt komplett utgave) er et sted hvor 
en registrerer barnets individuelle framgang ut fra mestring av atferd. 
Fargekodene i sjekklisten passer med fargekodene i hovedkortene. Det 

er behov for en sjekkliste pr. barn.

Bestillingsnr.: 34203

PORTAGE - Veiledning

Veiledningsheftet (Ett eksemplar er vedlagt komplett utgave) gir bruke-
ren en veiledning i arbeidet med barnet.

Bestillingsnr.: 34205

PORTAGE - Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet (En blokk er vedlagt komplett utgave) er en hjelp til 
planlegging av stimuleringsarbeidet sammen med barnet.

Bestillingsnr.: 34208

Portage



Fra fødse l  t i l  småbarn 0  -  3  år 
Veiledningsprogram.

Veiledningsprogrammet bygger på ’PORTAGE-tradisjonen’ med at ar-
beidet foregår i hjemmet og familien. ”Fra fødsel til småbarn” bygger på 
nyere forskning om tidlig hjelp til funksjonshemmede barn og tar bl.a. 

det humanøkologiske perspektiv opp i seg.

Bestillingsnr.: 34190

Fra  fødse l  t i l  småbarn  0  -  3  år 
Utviklingsguide.

Utviklingsguiden er et noteringshefte for hvert barn. Dette vil gi en over-
sikt over dyptgående trinnvise ferdigheter som barnet går igjennom fra 
fødselen av til de er 36 måneder.

Utviklingsguiden er laget for å hjelpe omsorgsgiverne til å glede seg til 
og forutse barnets utvikling. Denne kunnskapen vil hjelpe dem til å støtte 

barnets framgang gjennom samspill i daglige aktiviteter og lek.

Bestillingsnr.: 34191

Fra fødsel  t i l  småbarn 0 -  3  år 
Foreldretanker 1.

Notathefte for foreldre i forbindelse med barnets utvikling.

Bestillingsnr.: 34192

Fra fødsel  t i l  småbarn 0 -  3  år 
Foreldretanker 2.

Notathefte for foreldre i forbindelse med barnets utvikling.

Bestillingsnr.: 34193

Veiledning til Tidlig Stimulering
0 - 3 år`s program

Veiledning om Tidlig Motorisk utvikling
0 - 2 år`s program

Aktivitetsbok

Aktivitetsprogrammet er et Portage- basert program for å styrke tidlige 
trinn i motorisk utvikling. Aktivitetsboken inneholder 215 aktivitetskort. 
Hvert kort gir instruksjoner / ideer til minst to aktiviteter som skal være 

med på å øve inn den enkelte ferdighet.

Bestillingsnr.: 34186

Instruksjonshefte

Instruksjonsheftet beskriver detaljert om bruken av aktivitetskortene. 
Programmet har som mål å gi et rammeverk for samarbeid mellom for-
eldre, fagfolk og andre som er opptatt av å fremme bevegelsesutvikling 

hos små barn.

Bestillingsnr.: 34187

Sjekkliste

Sjekklisten er et noteringshefte som vil gi en dokumentasjon over barnets 
utvikling, og har en oppbygging med fargekoder som samsvarer med 
fargekoder i aktivitetsboken. Det er nødvendig med en sjekkliste for 

hvert barn. 

Bestillingsnr.: 34188

Komplett utgave

Settet inneholder et aktivitetsprogram (varenr. 34186), et instruksjons-
hefte (varenummer 34187) og en sjekkliste (varenr. 34188) og gir 10% 

rabatt på alle varene.

Bestillingsnr.: 34189

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Et Portage– basert  
program for å styrke  

tidlige trinn i  
motorisk utvikling 

Veiledning til motorisk 
utvikling 0-2 år 

 
Mollie White, Chris Bungay, Helen Gabriel 

 
Oversatt av Audhild Nonslid 
Sørlandet kompetansesenter  

2004 

Programmet vil kart-
legge bevegelsesprofilen 
til hvert enkelt barn og 
avdekke om et barn har 
spesifikke motorikkvan-
sker som skal diskuteres 
med relevant terapeut.



ADDES

ideer til praktiske tiltak i skolen
for elever med AD/HD

Stephen B. McCarney, Ed.D.
Angela Marie Bauer, M.Ed.

Tilrettelagt for norske forhold ved
Sørlandet kompetansesenter.

Sørlandet kompetanse-
senter ble for en tid siden 
kjent med en ideperm som 
var blitt utarbeidet i USA 
for elever med AD/HD. 
Permen ble oversatt til 
norsk og har fått navnet 
ADDES (Attention Deficit 
Evaluation Scale).
Opplegget består av en 
kartleggingsdel og en til-
taksdel.
I tillegg foreligger en 
“Teknisk manual” med 
bakgrunnsinformasjon 
om evalueringsskjemaet,  
tabeller for utregning av  
råskårer, skalaskårer, osv. 
Det er tiltakspermer for 
både skole og hjem.

ADDES Hjemme- og Skoleversjon

Pakken inneholder både hjemmeversjon og skoleversjon. 
Gir rabatt i forhold til å kjøpe versjonene enkeltvis.

Bestillingsnr.: 34220

ADDES Hjemmeversjon

Denne versjonen er beregnet for foreldre eller andre som arbeider i 
hjemmet med personer som har AD/HD. Settet inneholder: En perm med 
hovedmateriell. Fem stykk evalueringskjema ( varenr. 34223) Ett evalu-

eringskala hefte ( varenr. 34225).

Bestillingsnr.: 34221

ADDES Skoleversjon

Denne versjonen er beregnet for lærere eller andre som arbeider i skolen 
med personer som har AD/HD. Settet inneholder: En perm med hoved-
materiell. Fem stykk evalueringskjema ( varenr. 34223) Ett evaluerings-

kala hefte ( varenr. 34225).

Bestillingsnr.: 34222

ADDES Hjemmeversjon 
Evalueringsskjema

Evalueringskjemaet brukes i forbindelse med arbeidet. Her kan du 
supplere med 10 skjemaer. Det trenges ett skjema for hver person du 

arbeider med.

Bestillingsnr.: 34223

ADDES Skoleversjon 
Evalueringsskjema

Evalueringskjemaet brukes i forbindelse med arbeidet. Her kan du 
supplere med 10 skjemaer. Det trenges ett skjema for hver person du 

arbeider med.

Bestillingsnr.: 34224

ADDES Hjemmeversjon 
Evalueringskala - Hefte

Evalueringskala heftet er tenkt som et bidrag i arbeidet med å diagnos-
tisere AD/ HD, i tillegg til at det også skal kunne gi en oversikt over 

elevens atferdsmønster. .

Bestillingsnr.: 34225

ADDES Skoleversjon Evalueringskala 
- Hefte

Evalueringskala heftet er tenkt som et bidrag i arbeidet med å diagnos-
tisere AD/ HD, i tillegg til at det også skal kunne gi en oversikt over 

elevens atferdsmønster. 

Bestillingsnr.: 34226

ADDES Idè perm for hjem og skole i arbeid 
med barn med AD/HD.

Informasjon om ADDES - Idèperm for AD/HD
Mange lærere møter elever med konsentrasjonsvansker og aktivitetsforstyrrelser/ AD/HD i 
skolen. Ofte stiller de seg spørsmål om hva en kan eller bør gjøre, helt konkret, for å hjelpe disse 
elevene i forhold til deres vansker. 
Et hovedprinsipp i arbeidet med elever som har AD/HD/ atferdsvansker, er at atferdsbygging må 
skje på det helt konkrete plan og være målrettet og systematisk. Permen prøver å ivareta dette 
ved at det fokuseres på bestemte vansker som ofte er forbundet med oppmerksomhetsproblema-
tikk, hyperaktivitet og impulsivitet. Med utgangspunkt i en enkel kartlegging av slike vansker 
blir det anbefalt å ta for seg en eller et par konkrete problemer og arbeide direkte og systematisk 
med disse. En rekke ideer til tiltak foreslås på hvert enkelt vanskeområde. 
Permen vil kunne brukes både av lærere som arbeider med elever på skolen, men også av PPT 
eller andre som skal drive veiledning i forhold til elever med AD/HD. 
I arbeidet med individuelle opplæringsplaner vil permen også kunne være til nytte. 



Høy og Lav

Praktiske oppgaver om temaet HØY og LAV

Lang og Kort - LÆRERVEILEDNING

Lang og Kort

Praktiske oppgaver om temaet LANG og KORT

Bestillingsnr.: 34358
Bred og Smal - LÆRERVEILEDNING

Bestillingsnr.: 34357

Bred og Smal

Praktiske oppgaver om temaet BRED og SMAL

Bestillingsnr.: 34356

Stor og Liten - LÆRERVEILEDNING
Bestillingsnr.: 34351

Stor og Liten

Praktiske oppgaver om temaet STOR og LITEN

Bestillingsnr.: 34350

Høy og Lav - LÆRERVEILEDNING
Bestillingsnr.: 34355

Tykk og Tynn - LÆRERVEILEDNING
Bestillingsnr.: 34353

Tykk og Tynn

Praktiske oppgaver om temaet TYKK og TYNN

Bestillingsnr.: 34352

Bestillingsnr.: 34354

Bestillingsnr.: 34359

Temahefter utviklet ved tidligere Birkelid Kompetansesenter, 
Nåværende Sørlandet Kompetansesenter.
Temahefte - Om Høsten

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven får en innføring i hvordan 
naturen endrer seg om høsten.

Bestillingsnr.: 34301

Temahefte - Om Vinteren

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven får en innføring i hvordan 
naturen endrer seg om vinteren.

Bestillingsnr.: 34302

Temahefte - Om Våren

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven får en innføring i hvordan 
naturen endrer seg om våren.

Bestillingsnr.: 34303

Temahefte - Om Sommeren

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven får en innføring i hvordan 
naturen endrer seg om sommeren.

Bestillingsnr.: 34304

Temahefte - Om Sorg og Glede

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven får en innføring i forskjel-
lene på sorg og glede.

Bestillingsnr.: 34305

Temahefte - Å arbeide sammen

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven får en innføring i samarbeid 
med andre mennesker som eleven arbeider sammen med.

Bestillingsnr.: 34306

Temahefte - Klokka og Tida

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven får lære klokka og hvordan 
vi bruker klokka i dagliglivet.

Bestillingsnr.: 34307

Temahefte - Kjønnsroller

Dette er et lese og oppgavehefte der eleven arbeider med forholdet mel-
lom gutter og jenter og holdninger mellom kjønnene.

Bestillingsnr.: 34312



For de produkter som er momspliktige, er MVA inkludert i prisen
Prisene gjelder fra 1. August 2019. Vi tar forbehold om

prisendringer.

Varene sendes til:

Telefon

Kontaktperson

Send denne bestillingen til:
☺ Songvaar Vekst AS, Linnegrøvan 13 4640 SØGNE
☺ Bestill direkte i vår nettbutikk: www.songvaarmedia.no
☺ Ring vår bestillingstelefon: 38 05 14 30
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 Pris Bestilling
34001 Den trettende grisunge  kr                 60,00 
34002 Katten og Musa  kr                 67,00 
34003 Er det håp for meg  kr                 78,00 
34004 Ørnerovet  kr                 73,00 
34005 Den nye bilen  kr                 76,00 
34006 Åsgubben møter våren  kr                 65,00 
34007 Flyturen  kr                 78,00 
34008 Høna tripper i berget  kr               102,00 
34009 Smågutan som trefte trollet på  kr                 91,00 

34031 I fare ( Ternebøkene 1)  kr                 91,00 
34032 Fyret (Ternebøkene 2)  kr                 91,00 
34051 Politiet er bak 1  kr                 75,00 
34052 Politiet på sporet 2  kr                 81,00 
34053 Møte med politiet 3  kr                 86,00 
34054 Kanoturen  kr                 75,00 
34055 Den trettende grisunge  kr                 60,00 
34056 Høna tripper i berget  kr               102,00 
34057 Mor får en kjæreste  kr               124,00 
34058 Kongen og fillejenta  kr                 92,00 
34059 Forelsket  kr               102,00 
34060 Kristoffer Columbus 1  kr                 86,00 
34061 Kristoffer Columbus 2  kr                 86,00 
34063 Olav den Hellige 1  kr                 97,00 
34064 Olav den Hellige 2  kr               102,00 
34065 Er det håp for meg  kr                 81,00 
34066 Heimemusa og fjellmusa  kr                 75,00 
34067 Gutten og Prinsessa  kr                 97,00 
34068 Flyturen  kr                 75,00 
34069 Sommer med Åsgubben  kr                 65,00 
34070 Ørnerovet  kr                 75,00 
34071 Den nye bilen  kr                 81,00 
34072 Gunnar og krigen 1  kr                 75,00 
34073 Gunnar og krigen 2  kr                 65,00 
34074 Gunnar og krigen 3  kr                 60,00 
34075 Katten og Musa  kr                 65,00 
34077 Ett døgn på makrellfiske  kr                 55,00 
34078 Gullfuglen  kr                 97,00 
34079 Fridtjof Nansen 1  kr                 86,00 
34080 Fidtjof Nansen 2  kr                 86,00 
34081 Åsgubben møter våren  kr                 75,00 

Lettleste bøker på NYNORSK

Lettleste bøker på BOKMÅL



Bestilling Bestilling Bestilling
34101   550,00kr  34190 kr 1566,00 34350 130,00kr  
34103 745,00kr  34191 362,00kr  34351 60,00kr  
34105 399,00kr  34192 119,00kr  34352 100,00kr  
34107 168,00kr  34193 146,00kr  34353 54,00kr  
34109 189,00kr  34354 130,00kr  
34110 550,00kr  34220 kr 1 450,00 34355 54,00kr  
34111 291,00kr  34221 810,00kr  34356 108,00kr  
34112 356,00kr  34222 810,00kr  34357 60,00kr  
34113 189,00kr  34223 162,00kr  34358 130,00kr  

34224 162,00kr  34359 60,00kr  
34225 184,00kr  

34121 378,00kr  34226 184,00kr  34360 kr 1 500,00
34122 145,00kr  DOWN SYNDROM
34123 145,00kr  34301 108,00kr  34160 319,00kr  
34124 140,00kr  34302 97,00kr  34161 157,00kr  
34125 184,00kr  34303 97,00kr  34162 216,00kr  
34126 151,00kr  34304 112,00kr  34170 178,00kr  
34127 157,00kr  34305 97,00kr  34171 248,00kr  
34128 157,00kr  34306 97,00kr  34172 286,00kr  
34129 157,00kr  34307 75,00kr  
34130 162,00kr  34312 86,00kr  34370 490,00kr  
34131 178,00kr  34371 89,00kr  
34132 151,00kr  34322 113,00kr  34372 162,00kr  
34139 kr 1 285,00 34323 113,00kr  
Diverse matematikk 34324 113,00kr  34375 325,00kr  
34141 124,00kr  34325 113,00kr  34376 280,00kr  
34142 119,00kr  34326 113,00kr  34377 kr 2 140,00
PORTAGE 34327 113,00kr  34378 kr 2 500,00
34201 kr 1450,00
34203   113,00kr  34341 124,00kr  34380 kr 2 480,00
34205 194,00kr  34342 124,00kr  34381 kr 1 190,00
34208 80,00kr  34343 146,00kr  34382 kr  1 290,00

34383 365,00kr  
34384 365,00kr  

34186 443,00kr  34385 kr  1 700,00
34187 108,00kr  
34188 97,00kr  
34189 590,00kr  

Varene sendes til:

Kontaktperson

Telefon

For de produkter som er momspliktige, er MVA inkludert i prisen

Prisene gjelder fra 1. august 2019. Vi tar forbehold om

prisendringer

Send denne bestillingen til:
☺ Songvaar Vekst AS, Linnegrøvan 13, 4640 SØGNE
☺ Bestill direkte i vår nettbutikk: www.songvaarmedia.no
☺ Send mail til: post@songvaar.no

Skriveøvelser

Temaøvelser

Sang og Versebok

AD / HD

Kunnskap og utvikling i 
Matematikk

På tale om tale

Flerkulturell

TEACCH Tidlig stimulering

Temahefter

Oppskrifter

LIMM

Tidlig Motorisk 
utvikling



email: info@dseinternational.org • tel: 023 9285 5330 • www.dseinternational.org

Conferences
Expert training for families 
and professionals supporting 
young people who have 
Down syndrome

• up-to-date guidance on 
language, literacy, numeracy 
and social development from 
birth to adolescence

• evidence-based teaching 
techniques

• targeted tracks for early, primary 
and secondary years, and speech 
and language therapsits

www.dseinternational.org/conferences

Web seminars
Web seminars and online courses 
offering information and advice to 
education professionals, therapists and 
families in an interactive, engaging and 
convenient format. 

www.dseinternational.org/online

On-site training
On-site training courses targeted 
to meet the in-house training 
needs of teachers, assistants and 
SENCOs.

www.dseinternational.org/training

Consulting
On-site and online consulting 
services helping schools and 
education authorities deliver top 
quality education to young people 
who have Down syndrome.

www.dseinternational.org/consulting

Helping educators achieve outstanding results for 
children who have Down syndrome

Expert, evidence-based support and resources from the leading international  
Down syndrome charity and educational research centre

Resources
Practical publications for families and 
professionals providing guidance and 
advice to help people with Down 
syndrome achieve sustained gains in 
all areas of their development

Down Syndrome Issues and 
Information
A comprehensive and authoritative 
series of books covering issues from 
birth to adulthood. 
www.dseinternational.org/information

Down Syndrome in Practice
Films exploring practical support, 
developmental interventions and effective 
education strategies. 
www.dseinternational.org/inpractice

See and Learn
A practical, step-by-step early 
language  and reading programme 
provided in readymade printed kits. 
www.seeandlearn.org

Down Syndrome Checklists
A range of checklists specially 
designed for recording the progress 
of children with Down syndrome 
in vocabulary, speech sounds, 
communication and play, and 
sentences and grammar. 

All products available at:

shop.downsed.com



DOWN SYNDROM

Sørlandet
kompetansesenter

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Utvikling av språk og
leseferdigheter hos barn med

Down Syndrom

Sue Buckley
Maggie Emslie

Gilly Haselgrave
Pat Leprovst
Gillian Bird

Oversatt av Margrethe Formo

Utvikling av språk og leseferdigheter 
hos barn med Down Syndrom

Utarbeidet av Sue Buckley, Maggie Emslie, Gilly Haselgrave, Pat Le-
provst og Gillian Bird. Oversatt av Margrethe Formo.

Sue Buckley er professor ved Universitetet i Portsmouth i England og 
har med sitt engasjement for mennesker med Down syndrom bygd opp 
The Down Syndrome Educational Trust ved The Sarah Duffen Centre i 
Portsmouth. Hun begynte tidlig å forske på språkutvikling hos barn med 
Down syndrom. Hun utviklet etter hvert en metode for billed- og ordbil-
ledlesning som fører til bedre språkutvikling hos disse barna. Metoden 
fører også til at mange barn oppnår gode leseferdigheter. Slik går språk-
utvikling og leseferdigheter hånd i hånd. Boken gir praktiske anvisninger 
om hvordan man kan bruke metoden.

Bestillingsnr.: 34160

Publikasjoner fra Down Syndrome Educational Trust
Oversatt til norsk i samarbeid med Sørlandet Kompetansesenter

Lesing og skriving 0 - 5 år

Dette heftet er beregnet for barn med Down syndrom i alderen 0 - 5 år. 
Heftet er ment å være et forslag til hjelp for foreldre og lærere. Heftet er 

skrevet av Gillian Bird og Sue Buckley, og oversatt av Terje Bjelland

Bestillingsnr.: 34170

Lesing og skriving 5 - 11 år

Dette hefter er beregnet for barn med Down syndrom i alderen 5 - 11 år. 
Heftet er ment å være et forslag til hjelp for foreldre og lærere. Hefter er 
skrevet av Gillian Bird, Jane Beadman, Sue Buckley, og oversatt av Agnes 

Ougland.

Bestillingsnr.: 34171

Opplæring av barn med Down syndrom
Gjøre læreplanen tilgjengelig

Differensieringsstrategier for elever med Down syndrom.

Heftet viser hvordan lærerne ved endringer eller tilpasninger kan gjøre 
elevene i stand til å følge skolens læreplan, tilpasset sin aldersgruppe, 

sammen med sine klassekamerater i en inkluderende skole.

Bestillingsnr.: 34161

Flere publikasjoner fra The 
Down Syndrome Education 
Trust.

Sarah Duffen Centre i 
England har utgitt en rekke 
hefter i denne serien.  
Følg med på vår nettside 
for informasjon om nye 
tilgjengelige hefter. 

Forespør gjerne om ditt 
behov.

Publikasjoner utgitt av:
DownsEd  
The Sara Duffen Centre

Forfattere:
Sue Buckley
Gillian Bird m.fl.

Memory Development,Down Syndrome

Memory Development for Individuals with Down Syndrome .

This book examines what is understood about memory development for 
children and teenagers with Down syndrome and its importance in relation 
to the development of other cognitive skills. It also discusses strategies and 
techniques that can assist with memory development in the classroom and 

at home. (Engelsk tekst)

Bestillingsnr.: 34162

Lesing og skriving 11 - 16 år

This book provides advice and guidance to support the development of 
speech and language skills for teenagers with Down syndrome. Discussing 
the development of clear and fluent speech and extended vocabulary, it 

offers practical information in an accessible format. (Engelsk tekst)

Bestillingsnr.: 34172



På en ny skole i et nytt land, Håndbok

Håndboken for lærere er en inspirasjonskilde som gir praktiske tips og 
ideer for undervisningen som er strukturert bygget opp. Den er temaori-
entert med vektlegging av å bygge bro mellom fortid, nåtid og fremtid. 
Metoden er spesielt utviklet for flyktninge-/asylsøkerbarn, alder 8-12 år. 

Bestillingsnr.: 34370

CD m/prosjektsangen

Hele undervisningsprogrammet bygges opp på en slik måte at de emosjonelle 
temaer (å bo, familie og venner) er plassert i midten av undervisningsserien. 

Hver time starter og slutter med sangen ” Vår verden ”.

Bestillingsnr.: 34371

Elevhefte, ”Jeg-boken”. Pk. à 5 stk.

Til prosjektet hører en ”Jeg-bok”. En kan se på denne som en loggbok eller 
dagbok. Denne er ment som en bok barna kan ha i fremtiden, for å se hva de 

arbeidet med i prosjektperioden. Alle barna har sin egen ”Jeg-bok”.

Bestillingsnr.: 34372

• Musikk 
• Øyvind Jacobsen
• Tekst
• Hinke Wold

V Å R  V E R D E N

Prosjektsangen til ”På en ny skole i e

t n
yt

t l
an

d”

” Der-her-vår-verden”. Et tverrfaglig undervisnings-
opplegg for flyktninge-/asylsøkerbarn i grunnskolen. 
Håndboka for lærere og elevheftet for elevene, et 
forebyggende tiltak for å styrke barna sosio-emosjonelt 
slik at de skal mestre sin skolehverdag. Den retter opp-
merksomheten mot hva det vil si, og hvordan det kan 
oppleves, å begynne på en ny skole i et nytt land. 
Til materiellet hører en håndbok for lærere som en 
inspirasjonskilde og gir praktiske tips og ideer for un-
dervisningen som er strukturert bygget opp. Boken er 
temaorientert med vektlegging av å bygge bro mellom 
fortid, nåtid og fremtid. Metoden er spesielt utviklet 
for flyktninge-/asylsøkerbarn, alder 8-12 år. 
Verdien av samarbeid med de ulike instanser har bidratt 
til å sette ”barnet i sentrum” som gir en helhetlig til-
nærming og som kommer det enkelte barnet til  gode.
Til prosjektet hører en ”Jeg-bok”. En kan se på denne 
som en loggbok eller dagbok. Denne er ment som en bok 
barna kan ha i fremtiden, for å se hva de arbeidet med 
i prosjektperioden. Alle barna lager sin egen ”Jeg-bok”.
Hele undervisningsprogrammet bygges opp på en slik 
måte at de emosjonelle temaer (å bo, familie og venner) 
er plassert i midten av undervisningsserien. Hver time 
starter og slutter med sangen ” Vår verden ” som følger 
på en CD. Fra starten av undervisningen lærer barna 
sangen. I versene fremgår temaene fra undervisningen. 
Ved de første tre samlinger synger barna to vers og 
refrenget for så å lære det siste to versene.

Flerkulturell
”På en ny skole i et nytt land”

Å finne fotfeste i en ny kontekst med nye og ukjente kulturelle koder er i seg selv krevende. Flykt-
ningbarn har ofte i tillegg flere års usikkerhet, ustabilitet og traumatiske erfaringer bak seg.



På tale om tale - Karlstad-modellen
”På tale om tale” er en ny 
bok fra professor Irene 
Johansson som slutter seg 
under Karlstad-modellens 
solide og overbyggende 
tak. Denne boka hun skre-
vet i samarbeid med Karin 
Bengtsson og Kirstin Ber-
gem, som har oversatt og 
bearbeidet den svenske 
teksten til norsk.
Irene Johansson har hatt 
sitt virke som professor i 
fonetikk ved Umeå univer-
sitet og i spesialpedagogikk 

ved Karlstad universitet. Hun har en solid forskerbak-
grunn i tillegg til direkte erfaring med barn i en 30-års 
periode. 
Dette arbeidet manifisterer seg bl.a  gjennom bokutgi-
velsene Performativ kommunikasjon, Ordstadiet, Enkel 
grammatikk, ”Utbyggd grammatikk” og  Les lett. Alle 
bøkene- unntatt ”Utbyggd grammatikk” er bearbeidet 
og oversatt til norsk.
”På tale om tale” er en bearbeidelse av forskningsrap-
porten ”Samtal om tal” og retter seg mot barns tale-
utvikling i et språklig perspektiv. Den ses på som et 
nyttig redskap og etterkommer et behov for å tenke 
tiltaksrettet for å hjelpe barn til å gjøre seg forstått 
i sin hverdagsverden.
Materiellet , som utgis sammen med øvelsesboken, gir 
forslag til hvordan det kan legges til rette når noe så 
abstrakt som språk og tale skal bli konkret og forståe-
lig.

På tale om tale - Bakgrunn for bruk av Ganeplater i 
taleutviklingen

Boka er en bearbeiding av en svensk forskningsrapport og gir et innblikk i 
oppfatninger om tale og taleutvikling, Forskningsrapporten forklares med 

øvelser og materiell som er brukt sammen med ganeplate.

Bestillingsnr.: 34375

På tale om tale - Forslag til øvelser

Beskrivelse av øvelser og bruk av materiellet

Bestillingsnr.: 34376

På tale om tale - Materiell

Esken med materiell inneholder alt som beskrives i forslag til øvelser.

Bestillingsnr.: 34377

På tale om tale - Komplett utgave

Settet inneholder samlet varenr. 34375, 34376 og 34377.

Ved kjøp av komplett utgave gis 10 % rabatt.

Bestillingsnr.: 34378

Materiellet inneholder:
• Hefte med forslag til 

bruk av materiellet
• 5 ulike lydbøker
• Ganeplatebok
• Stavelsesdokker, både 

for- og baksider
• Diverse tegninger i A4 

og A3 format
Alt materiell er ferdig 
laminert. Dette gjør at 
materiellet er ferdig til 
bruk og holdbarheten 
økes betraktelig.



Oppskrifthefte - Vafler

Dette er et oppskrifthefte der eleven får instruksjoner visuelt og en be-
skrivelse om hvordan eleven kan lage vafler.

Oppskrifthefte - Pannekaker

Dette er et oppskrifthefte der eleven får instruksjoner visuelt og en be-
skrivelse om hvordan eleven kan lage pannekaker.

Oppskrifthefte - Rundstykker

Dette er et oppskrifthefte der eleven får instruksjoner visuelt og en be-
skrivelse om hvordan eleven kan lage rundstykker.

Oppskrifthefte - Posesuppe

Dette er et oppskrifthefte der eleven får instruksjoner visuelt og en be-
skrivelse om hvordan eleven kan lage posesuppe.

Oppskrifthefte - Lapskaus

Dette er et oppskrifthefte der eleven får instruksjoner visuelt og en be-
skrivelse om hvordan eleven kan lage lapskaus.

Oppskrifthefte - Muffins

Dette er et oppskrifthefte der eleven får instruksjoner visuelt og en be-
skrivelse om hvordan eleven kan lage muffins.

Bestillingsnr.: 34327

Bestillingsnr.: 34326

Bestillingsnr.: 34325

Bestillingsnr.: 34324

Bestillingsnr.: 34323

Bestillingsnr.: 34322

Skriveøvinger 1

Bestillingsnr.: 34341

Skriveøvinger 3

Skriveøvinger 2

Bestillingsnr.: 34342

Bestillingsnr.: 34343

Dette materiellet et utvi-
klet ved Birkelid Kompe-
tansesenter og benyttet i 
undervisning av læresvake 
elever. 
Ved utviklingen av mate-
riellet er det lagt vekt på 
at elevene skal arbeide 
med praktiske oppgaver 
som skal løses alene eller 
sammen med veileder.

Matematikk
Vi teller til 20

Benyttes i matematikkopplæring innenfor tallområdet 1 - 20. 
Materiellet er et hefte med praktiske oppgaver innenfor tallområdet. 

Bestillingsnr.: 34141

Følg prikkene

Benyttes i matematikkopplæring innenfor tallområdet 1 - 20. 
Materiellet er et hefte med tegnelek der eleven tegner mellom numme-

rerte prikker og til slutt har et ferdig bilde . 

Bestillingsnr.: 34142

Skriveøvelser
I hvert hefte er det praktiske oppgaver med øvelser i 
i håndskrift.

Oppskriftshefter
Heftene inneholder visuelle oppskrifter med 
anngivelse av mengde til hver ingrediens. 
Alle arkene kan tas ut av heftet og er 
plastlagt. 



Materiellet kan også bru-
kes i opplæring og er laget 
for å gi et oversiktlig og 
detaljert bilde av sterke 
og svake områder innen 
matematikk hos den per-
sonen som undersøkes. 
Materiellet er best egnet 
som individualprøve. 
Metoden kan benyttes 
til førskolebarn som man 
ønsker å undersøke før 
skolestart, til barn med 
matematikkvansker i skole-
alder og til unge og voksne 
med moderate til store læ-
revansker. Resultatene gir 
et godt grunnlag for plan-
legging av undervisningen 
videre, gjerne i form av en 
individuell læreplan i faget. 
Prøven er delt inn i flere 
områder. Det er laget ett 
hefte for hvert av disse. 
Hvert område dekker bar-
netrinnets lærestoff ut 
fra de mest brukte lære-
verk i norsk skole 1995-99. 
Det er også lagt vekt på 
kartlegging av de grunn-
leggende ferdigheter som 
vanligvis utvikles i førsko-
lealder.
 Dersom man skal under-
søke en elev med alle del-
prøvene på alle nivå, er ar-
beidet svært tidkrevende. 
Man bør gjøre et utvalg av 
de områder man mener er 
av størst betydning for den 
enkelte elev.

Del I; Antall - Tallrekke m/materiell

En rekke oppgaver fokuserer på sammenholding av antall og (tall) sym-
bol. Arbeidet med tallrekka 0 - 20 har fått stor plass.

Bestillingsnr.: 34121

Del II; Addisjon - Subtraksjon

Prøven dekker i stor grad de oppgavetyper som man møter i de mest 
brukte regneverk i dag i barneskolen.

Bestillingsnr.: 34122

Del III; Tid

En stor del av prøven er lagt opp som samtale. Mesteparten av oppga-
vene er relatert til begrepsklargjøring kombinert med oppgaver.

Bestillingsnr.: 34123

Del IV; Penger

Mye av prøven er lagt opp som samtale og samhandling.  
Hoderegning og beregning har fått relativt stor plass.

Bestillingsnr.: 34124

Del V; Lengde - Vekt - Volum

Prøven tar for seg hensiktsmessig bruk av måleredskap, og elevens for-
ståelse av hvilken praktisk nytte eleven kan ha av dette.

Bestillingsnr.: 34125

Del VI; Multiplikasjon - Divisjon

Heftet inneholder oppgaver fra alle barneskolens klasser, og skal kunne 
brukes uavhengig av hvilket læreverk eleven har.

Bestillingsnr.: 34126

Del VII; Anvendelse av de 4 regnearter

Heftet inneholder forslag til mange muntlige og skriftlige oppgaver,  
de fleste basert på samtale og bruk av konkretiseringsmateriell.

Bestillingsnr.: 34127

Del VIII; Geometri m/materiell

Heftet inneholder forslag til oppgaver innen hele barneskolens pensum. 
Også egnet for eldre elever med matematikkvansker.

Bestillingsnr.: 34128

Del IX; Brøk - Desimal - Prosent

Heftet inneholder det vesentligste av barneskolens pensum innen de 
nevnte områder og skal kunne benyttes uavhengig av læreverk.

Bestillingsnr.: 34129

Del X; Flate - Romregning

Heftet inneholder ikke oppgaver for de aller første trinn i barneskolen. 
Er en delvis fortsettelse av hefte VIII, Geometri.

Bestillingsnr.: 34130

Del XI; Tabeller - Diagram - Statistikk

Stoffet spenner fra de enkle oppgaver på sent barnetrinn til de mest 
avanserte på tidlig ungdomstrinn.

Bestillingsnr.: 34131

Del XII; Likninger - Funksjoner

Enkelte oppgaver på sent barnetrinn, men egnes best som  
kartleggingsmateriell i ungdoms- og videregående skole.

Bestillingsnr.: 34132

Komplett utgave Del I - Del XII

Denne utgaven inneholder alle deler av kartleggingsmateriellet.  
Materiellet er samlet i en perm.

Bestillingsnr.: 34139

«Kunnskaper og utvikling i 
matematikk»  

er i første rekke et kartleggingsmateriell. 



For mer informasjon
Se egen Ressursguide eller nettbutikken


