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Lestur byggir á tungumálinu

Undirbúningur 
lestrarnáms hefst því
snemma á æviskeiði 
barnsins....

.....eða um leið og barnið 
byrjar að hjala og mynda 
fyrstu hljóð og orð

Í dag eru fræðimenn og rannsakendur sammála um 
að tungumálið  (talmálið) sé undirstaða lestrarnáms

Undirbúningur lestrarnáms

...í leik og starfi sem reynir 
t.d. á hlustun barnsins á
hljóð og orð tungumálsins 

Barnið æfir sig í talmálinu, 
byggir upp orðaforða og 
færni í máltjáningu og 
málskilningi, skilur og notar 
orð sem það heyrir...., 

....spyr spurninga, svarar 
spurningum, segir frá, 
hlustar á frásagnir, syngur 
og trallar, o.s.frv.

Byggist á virkri þátttöku 
barnsins við að þjálfa 
færni í tungumálinu...
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Lestur felur í sér tvenns konar færni

Að skilja textann
Byggir á málskilningi 
(hlustunarskilningi) og 

orðaforða

Að lesa úr bókstöfunum
Byggir á næmi í hljóðkerfisþætti 

tungumálsins 

Umskráning 

lestur - ritun

Lesskilningur 
Hlustunarskilningur

Tungumálið - undirstaða lesturs 

Þar gegna allir þættir tungumálsins ákveðnu hlutverki

Hljóðkerfi

Setningar og 

málfræði

Málnotkun

Merking/

orðaforði

Umskráning Lesskilningur

Byrjendalæsi „Emergent Literacy”

� Vísar til undirbúnings að lestrarnámi
� Kenning um þá vitsmunaþróun sem á sér stað áður 
en börn hefja formlegt lestrarnám

� Að börn öðlist vissa þekkingu á tungumálinu, 
lestri og ritun áður en þau byrja að læra að lesa 
í grunnskóla. 
� afrakstur beinnar kennslu

� örvun frá umhverfinu 

(Teale & Sulzby, 1986; Britto, Fuligni & BrooksBritto, Fuligni & Brooks--Gunn, 2006)Gunn, 2006)
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Byrjendalæsi – „emergent literacy”
felur í sér:

1. Málþróun 
� Orðaforði og máltjáning, skilningur og beiting orðaforða
� Að raða orðum rétt í setningar

(málfræði / setningafræði)

� Að raða orðum saman þannig að þau tjái merkingarbæra 
heild 

� Að nota tungumálið í mismunandi aðstæðum

(Whitehurst og Lonigan, 1998)

Byrjendalæsi – „emergent literacy”
felur í sér:

2. Þekkingu á reglum ritmálsins
� Þekkja mismunandi tegundir bóka
� Vita að það á að skrifa/lesa 

� frá vinstri til hægri 
� ofan-frá og niður

� Þekkja mun á myndum og orðum
� Átta sig á að orðin í bókunum innihalda merkingu
� O.s.frv.

(Clay, 1979; Tunmer, Herriman og Nesdale, 1988)

Byrjendalæsi – „emergent literacy”
felur í sér:

3. Þekkingu á lögmáli bókstafanna 
• Að stafirnir heita mismunandi nöfnum

• Að bókstafirnir tákna mismunandi hljóð 
tungumálsins

(Tunmer o.fl. 1988)
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Byrjendalæsi – „emergent literacy”
felur í sér:

4. Hljóðkerfisvitund 
� Næmi fyrir hljóðum tungumálsins
� Næmi til að til að skilja að hljóð:

� raðast saman í orð
� að hægt er að “sundurgreina” (segment) hljóð orðanna 
og búa til ný orð

� leika sér með hljóð, 
t.d. ríma, klappa atkvæði...o.s.frv.

Snowling og Stackhouse, 2006, Catts og Kamhi, 2005

Forspá um lestrargetu í leik- og 1. bekk grunnskóla
Byggt á eftirgreiningu (Meta-Analysis) National Early Literacy Panel, 2004

N i ð u r s t N i ð u r s t öö ð u rð u r

UmskrUmskrááningning LesskilningurLesskilningur

Forspárþættir Meðal-
fylgni (r)

Fjöldi 
rannsókna

Fjöldi 
barna

Meðal-
fylgni (r)

Fjöldi 
rannsókna

Fjöldi 
barna

Stafaþekking .45 26 2826 .45 6 668

Hljóðkerfisvitund .44 47 4334 .41 13 1007

Nefnuhraði (stafir) .41 8 1029 -

Talmál- málfærni .38 12 1578 .39 10 1024

Nefnuhraði (myndir) .34 8 861 .37 4 509

Hljóðkerfisminni .25 21 2384 .38 8 1260

National Early Literacy Panel. (2004). Report on a  synthesis of early predictors of reading. 

ÚÚttekt NRP ttekt NRP áá rannsrannsóóknum knum áá áárangri lestrarkennslu rangri lestrarkennslu 
sýna að lestrarkennslan þarf að leggja sýna að lestrarkennslan þarf að leggja ááherslu herslu áá::

� Hljóða-aðferð  (phonics) 

�Bókstafir og hljóð

�Umskráning í lestri og ritun - handskrift

�Lesfimi (fluency) – leshraði með skilningi

� Orðaforða (vocabulary)

Vinna þarf samhliða með lestur og ritun til að 
nemendur nái sjálfvirkni í umskráningarferlinu. 
Þannig eiga þeir auðveldast með að ná lesskilningi  

�Lesskilning (reading comprehension)

�� Hljóðkerfisvitund (phonological awareness)

(National Reading Panel, 2000; Fletcher o.fl. 
2006; Walpole & McKenna, 2007)
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Málfærni nær til tvenns konar miðlunar

RitunLesturRitmál

MáltjáningHlustunTalmál

Miðlun Skilningur Tjáning

Otto, 2010:19

• Börn öðlast þekkingu á ritmálinu gegnum dagleg viðfangsefni 
sem bjóðast í málumhverfi þeirra

• Þannig kynnast þau smám saman hvað er líkt og ólíkt með talmáli 
og ritmáli

• Sem aftur er mikilvæg undirstaða lestrarnáms

Munur á ritmáli og talmáli

� Orðaforði er fjölbreyttari og oft sjaldgæfari í ritmálinu

� Flóknari orðaröð og setningauppbygging

� Ritmál verður að innihalda alla þá merkingu sem við getum 
tjáð í talmálinu 

� með látbragði, raddbeitingu og svipbrigðum 

� stundum  / oft í beinum tengslum  við ákveðnar aðstæður, tíma, 
staðsetningu og atburðarrás   

� með möguleikum til að grafast nánar fyrir og spyrja spurninga                          

Otto, 2006:16-17

Sértækir lesskilningserfiðleikar

� Þetta gerir nemendum erfitt fyrir að skilja þá
tjáningu og þær upplýsingar sem ritmálið felur í
sér

� Erfiðleikar með lesskilning birtast í vanda við að:
� Draga ályktanir út frá því sem birtist í textum 

� af ólíkum gerðum (bókmenntatexti, fræðitexti, bundið mál)

� Slökum orðaforða lesandans
� Sem aftur verður enn slakari ef börn lesa ekki, og ef ekki er 
lesið fyrir þau

(Cain og Oakhill, 2007; Stanovich, 1986)
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Hvað einkennir góða lesara?

1. Góð hljóðkerfis- og hljóðavitund,

Þeir hafa góða næmi fyrir tengslum 

stafs og hljóðs. Eiga auðvelt með að 

lesa orð (umskrá), og eru fljótir að 

byggja upp sjónrænan orðaforða.

2. Góður málskilningur

Hafa góða þekkingu og færni í

tungumálinu, góðan orð- og 

málskilning 

3. Góð lesfimi /sjálfvirkni
Þeir lesa hratt, sjálfvirkt, og 

fyrirhafnarlaust og geta beint allri 

athygli sinni að innihaldi textans

Þurfa ekki að beina hugsun sinni né

vinnsluminni að umskráningunni

-Umskráning-

Að lesa og skrifa
Skilningur

LESTUR

Báðir færniþættirnir eru nauðsynlegir. 

Hvorugur er nægjanlegur einn og sér án hins

(Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990)
“The Simple View of Reading”

Lestur byggist á tveimur meginþáttum?

Umskráning Lesskilningur

Lestrarerfiðleikar
Lesblinda-dyslexía10%

Veikleikar í hljóðkerfisvitund Styrkleikar í málskilningi

Hér verða erfiðleikar með lesskilning afleiðing af slakri umskráningu

Styrkleikar í málskilningi geta hjálpað til við slaka umskráningu.

Börn með slaka umskráningu lesa lítið, tapa því af orðaforða, og verða 
enn lélegri í (les)skilningi

Hjálpa slakri umskráningu
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Umskráning Lesskilningur

Lestrarerfiðleikar !

Sértækir lesskilningserfiðleikar
10 – 15%

?

Styrkleikar í hljóðkerfisvitund Veikleikar í málskilningi

(Nation, 2006; 2008; Cain og Oakhill)

Góð umskráning, en slakur lesskilningur = sértækir 
lesskilningserfiðleikar

Umskráning

Lestur - ritun
Skilningur

Lítil lesþjálfun 
Eða ófullkomin kennsla 

Getur valdið lestrarerfiðleikum

Styrkleikar í hljóðkerfisvitund Styrkleikar í málþáttum

„Matthew effects”

Minni orðaforði og skilningur

Minni lesfimi – sjálfvirkni

Lítill sjónrænn orðaforði - minna úthald við lestur

! !

Algeng taugafræðileg frávik sem hafa áhrif 
á lestrarnám

Dyslexia

ADD

ADHD

Taugafræðileg 
frávik

SLI- Sértæk
málþroskaröskun

Dyspraxia

Fylgiraskanir: Lesblinda-dyslexía ekki endilega afmarkaður vandi
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Þróun á sjónrænum orðaforða
Undirstaða að sjálfvirkum lestri

� 1. Myndastigið, lítill stuðningur við bókstafi og hljóð 
� Börn styðjast við myndrænar vísbendingar í umhverfinu

� 2. Bókstafsstig að hluta 
� ónákvæmni með tengsl stafs og hljóðs 

� Hér stöðvast nemendur með lesblindu fái þeir ekki vandaða og öfluga kennslu

� 3. Bókstafsstig

� Fullkomin og nákvæm tengsl milli stafs og hljóðs

� 4. Sjónrænn orðalestur, fyrirhafnarlaus og sjálfvirkur
� Góð lesfimi (fluency) 
� Skapar rými í hugrænni úrvinnslu fyrir lesskilning og þrautalausnir út frá
innihaldi lestextans

Ehri, L. C. 1997; 2002;

Og lesefnið þyngist stig af stigi!

Hjálp!
?!

Börn geta líka lent í
ógöngum jafnvel þótt 
forsendur þeirra til að ná
tökum á lestri séu í góðu 
lagi......

Lesfimi (fluency) - undirstaða lesskilnings
ásamt málskilningi/orðaforða

Slök lesfimi: birtingarform 
lestrarerfiðleika!

Tengist slakri færni við að 

umskrá orð og þekkja orð sjónrænt!

� Þarf að styrkja “umskráningu”

�Og orðskilning......

� “tengsl stafs og hljóðs”

� Gegnum ritun og lestur

� Lesa  og endurlesa...,

hæfilega krefjandi lestexta,

en ekki of erfiða
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Orðaforði- undirstaða lestrarnáms

� Allir vita um hin sterku tengsl orðaforða og 
lesskilnings

� En sterk tengsl eru einnig milli orðaforða og 
þróunar og næmi hljóðkerfisvitundar. 

� Börnum með námserfiðleika gagnast kennsla 
í orðskilningi og orðaforða 
� og að þjálfa námsaðferðir og öðlast dýpri skilning 
á hvernig þær virka og hvað er hægt að gera til 
að ná betri árangri (metacognitivar aðferðir)

(Vance og Mitchell, 2006). 

Börn standa ekki jafnfætis.....

� Rannsóknir varpa ljósi á þá mikilvægu 
staðreynd, að börn standa ekki jafnfætis 
hvað orðaforða varðar þegar þau hefja 
skólagöngu....!

(Biemiller og Slonim, 2001)

Orðaforði – mikilvæg undirstaða lesfimi og 
lesskilnings

� Unglingar hafa orðaforða upp á 50 – 60.000 orð (sbr 
erlendar rannsóknir)

� Nemendur í framhaldsskólum þurfa að kunna skil á
meira en 88.000 orðum eigi þeir að skilja 
námsbækurnar (sömu rannsóknir)

� Orðaforði byggist best upp gegnum bóklestur

� Þau börn sem lesa lítið (eða lítið er lesið fyrir) eru 
því í sérstakri áhættu við að lenda í erfiðleikum með 
lesskilning

(Tankersley, 2003)
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Æfing og góð kennsla skapar meistarann !

Á sama hátt og hljóðfæraleikarinn þarf lesandinn að æfa og 
þjálfa stöðugt og markvisst til þess að öðlast þá leikni sem 
til þarf til þess að nálgast efnisinnihald aldurssvarandi 
lestexta á sem auðveldastan hátt. 

Lestur er ein flóknasta, hugræna aðgerð sem börn þurfa að ná tökum á

Síðbúin (sér)kennsla brúar ekki bilið

� Fyrstu viðbrögð - Snemmtæk íhlutun
Að greina og bregðast við málvanda barna 

strax í leikskóla!

Það sem skiptir máli er:

� Hvernig og hvenær kennara tekst að greina
og bregðast við einstaklingsþörfum þeirra 
nemenda sem ekki ná að fylgja hefðbundnu 
þróunarferli í lestri og standa illa að vígi

(Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, Scatschneider og Sweeney, 2008)

Börn verða ekki “læs” án bóka

Börn vilja lesa skemmtilegar, vandaðar og áhugaverðar bækur!

Það vantar miklu meira af slíkum bókum fyrir börnin okkar !

Það vantar miklu meira af vönduðu, faglegu þjálfunarefni fyrir börn í
fyrstu bekkjum grunnskóla þar sem lagður er grunnur að læsi

Lestur bóka er ein öflugasta 
leiðin til að efla orðaforða barna

Börn sem ekki ná tökum á lestri 
missa af þessum möguleika

Sem aftur eykur enn frekar á
vanda þeirra í lestri og námi
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