Oplæg om læsning og læseundervisning i indskolingen, på
mellemtrinnet og i specialundervisningen
Kregme Skole
5. august, 27. oktober, 19. januar og 23. februar
Ved Marianne Aaen Thorsen, talepædagog og læsekonsulent i
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Fredensborg

Læsning og den normale læseudvikling
kritiske forudsætninger for læsning
- herunder eksempler på aktiviteter
Hvilken metode virker bedst i den første
læseundervisning, og hvordan skal teksterne
være
Hvordan kan læreren opdage elever i 1. kl.
i risiko for at udvikle læsevanskeligheder
- er det for tidligt at være opmærksom på det?
Hjemmeopgave
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Læsefaktormodellen
Carsten Elbro
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Hvad er læsning?
- at omsætte koden med bogstavtegn til en sproglig kode bestående af
lyd.

/k/ /a/ /d/

kad

Tekst:

kat

Carsten Elbro: ”At genskabe indholdet af en tekst på basis af identifikation af
de enkelte ord i teksten og på basis af forhåndskendskab til tekstens emne”
Carsten Elbro: ”Læsning og læseundervisning”, Gyldendal uddannelse

Bogstaverne er uden betydning i sig selv.
Men deres lyde er en del af barnets sproglige system.
10-07-2010
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”tavlebog”: tav - le – bog
tavle – bog

Afkodning

Ortografisk

”An-dre-as”
Omsætte alle bogstaver
til lyde og lave en
syntese

Alfabetisk

Logografisk

Symbolsk

Ord eller orddele
genkendes direkte og
ubevidst. Disse kobles til
lydstrenge i læserens indre
leksikon.
Forbindelserne mellem
bogstavrækkefølger og
lydstrenge aktiveres
automatisk under
læsningen.

Forståelse
10-07-2010
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Udviklingsmodel for ordgenkendelse
Ehri, 1997

Jørgen Frost:
”Principper for god læseundervisning”
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Læseproces

Höien og Lundberg:
”Dysleksi – fra teori til praksis”
10-07-2010
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Førskole-forudsætninger for at lære at læse
- sammenhæng med læsefærdigheder i 3. kl.

Sammenfatning af mere end 60 forskningsprojekter
Sprogproduktion – ordforråd og benævnelse
Spirende ortografiske færdigheder, fx bogstavkendskab
Fonologisk opmærksomhed
10-07-2010
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Fonologisk/fonemopmærksomhed – skifte
fokus fra betydning til form
Sproglig opmærksomhed

Fonologisk
opmærksomhed

Fonemopmærksomhed

1.

Sætninger består af ord

2.

Ord kan rime

3.

Ord kan have samme forlyd,
slutlyd og indlyd

4.

Ord kan nedbrydes i stavelser

5.

Ord kan nedbrydes i onset og
rime

6.

Man kan lave et nyt ord ved at
tage en lyd væk fra ordet

7.

Man kan danne ord ved at
sammensætte fonemer

8.

Man kan opdele ord i fonemer
Goswami og Bryant
Hempenstall
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Forslag til aktiviteter
Billeder
Odd man out
Rimmemory
Vrøvlerim
Rim og remser
Rimslanger
Rimlotto
Lave forlydssætninger – to tykke
tanter tog toget til tåsinge
”Skibet er ladet med”
Memory
Lydlotto
Firkort med ord med samme
forlyd/udlyd/indlyd
”Forlydsræs”
Artikulation og håndfonemer

Tælle ord i sætninger –
læg en brik for hvert ord

1.

Sætninger består af ord

2.

Ord kan rime

3.

Ord kan have samme forlyd,
slutlyd og indlyd

4.

Ord kan nedbrydes i stavelser

5.

Ord kan nedbrydes i onset og
rime

Ludo – med billedbrikker
Stavelseskrig
Robotsprog
Sortere efter antal stavelser
”skibet er ladet med” – 4
stavelser

Få rimdelen – finde billeder med
rimdelen og sige onset
Ordkabale – stak med bogstaver stak
og med billeder – vend et kort fra hver
stak. Et stik, hvis der dannes et ord.
Firkort – mand, sand, vand – ”må jeg få
alle dine and?”
Finde så mange ord, der ender på fx
”ur” – sig onset + bogstavet
Ordjagt – 3 billeder og en bogstavbrik
”lav et ord med bogstavet og et af
billederne”
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Rimopgaver

Semantiske distraktorer
- undgå fonologiske distraktorer
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Stavelseslotto
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Stavelser
Fokus på antal stavelser i
denne opgave (kan
også bruges til antal
fonemer)
Finde så lange ord som
muligt.
Hvis de skal ramme
målet nøjagtigt, skal
du måske kun finde
et ord på en
stavelse.
To ”fiduser”

Marianne Aaen Thorsen
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1.

fokus på form

2.

udvikling af
ordfleksibilitet/ordforråd
13

Billeder med rimpar – bur/ur. Fokuser på
første lyd – tag den væk. Efterhånden
laves øvelsen uden ”facitbrikken” og med
andre ord. Find også bogstavet for den
lyd, der tages væk. Også udlyd kan tages
væk.

Skal påbegyndes
samtidig med
undervisning i
bogstavernes lyd

1.

Man kan lave et nyt ord ved at
tage en lyd væk fra ordet

2.

Man kan danne ord ved at
sammensætte fonemer

3.

Man kan opdele ord i fonemer
Børnestavning
Fonemlotto/-ludo/-fisk osv.
Læg en brik for hver lyd/fonem i ordet.
Sorter billeder efter antal fonemer.
Sig hver enkel lyd og knyt bogstaver
til.
Arbejd primært med korte lydrette ord.
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Udviklingsmuligheder i den første læseudvikling
Visuel repræsentation

Reduceret aktiv læseindstilling
Formel
bogstavkundskab

Læseudvikling

Fonem-bevidsthed

Funktionel
bogstavkundskab
Forstærket aktiv læseindstilling

Fonemisk repræsentation
Jørgen Frost: ”Selvforstærkende
strategier hos begynderlæseren”

Hvordan arbejde med fonembevidsthed og funktionelt
bogstavkendskab fra 0. klassetrin

Principper
Motivation
Gerne i små grupper
Direkte instruktion
Systematisk undervisning i bogstaver-lyd-korrespondencen.
Funktionel bogstavkendskab – skal kunne anvendes
Hyppig gentagelse/repetition
Opdele ord i stavelser/lyde og sammensætte stavelser/lyde
Evaluer udbyttet for hver elev og differentier undervisningen
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Undervisningsrækkefølge
Nemme lyde først – vent med dem, der er svære at
fastholde og forklare artikulatorisk, fx /h/.
Træn ikke to fonemer – der ligner hinanden
grafemisk, lydligt eller artikulatorisk – for tæt på
hinanden, fx /ø/ /o/ - /b/ /p/ - /m/ /n/.
Fonemer med entydig korrespondance til grafemer
er nemmest at starte med.

Forslag
Aiusmelfnæ
Kotypødåvjbg
Rhcxzq
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At opdele og identificere enkeltlyde i ord

Ost
/å/ + /s/ + /d/

10-07-2010

Mus

Hus

/m/ + /u/ + /s/

/h/ + /u/ + /s/
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Det fonematiske
princip
- for
enkeltbogstaver
- for bogstavfølger

Fonemer
Carsten Elbro:
”Læsning og
læseundervisning”
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Børn, der har svært ved
at skelne lyde,
kan støttes af viden om
artikulationen
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Bogstavhuset
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Stopkonsonanter

/d/ /t/

/b/ /p/

/g/ /k/
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Visuel fremstilling af lydene

www.abcleg.dk
10/07/2010
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Det fonematiske
princip
- for
enkeltbogstaver
- for bogstavfølger
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Fisk:
mundstilling, bogstav, genstand

13

Lege
* væddeløb: læreren
mimer/siger en lyd, og
lydens bogstav går frem
* memory med munde og
bogstaver
* mime en lyd og gætte
bogstavet
* fiske en mund og
efterligne mundstilling/sige
lyden + sige ord der starter
med lyden (hvor lyden er i)
10/07/2010
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Sprogproduktion
Mængden af ord,
som eleven
kender
betydning og
brugen af –
og også selv
bruger

Distinkt udtale af
kendte, længere
ord
+ lære nye ord

Evnen til at
udbygge
sætninger

Hurtig og præcis
benævnelse
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Dialogisk oplæsning med kognitivt udvidende samtaler
faglitteratur

skønlitteratur

Evnen til at få fat i information i
oplæste fagbøger i 5-årsalderen
forudsiger læseforståelse ved 8-års alderen, Griffin 2004

Trygge
relationer,
opmuntring og
opmærksomhed.
Den voksne er
optaget
af at forstå
og udvide
børnenes
sprog

Stoppe op – stille spørgsmål.
Inviter barnet til at stille
spørgsmål til teksten.
Distinkt udtale – robotleg.
Udbygge sætninger.
Genkende bogstaver m.m.

Barnet lærer at være sprogbruger - at lytte til
andre med forståelse
og selv bidrage til samtalen på måder,
som tager hensyn til at andre trænger til støtte for at forstå.

Ved at barnet lytter og deltager i samtaler,
lærer det forståelsesstrategier –
fx spørge om ukendte ord og
tjekke deres forståelse

Inviter barnet til at lave fortællinger – ”at sove rævesøvn” – herved udvikles forståelse for fortællingens grammatik.
Forklare og definere ord – ligheder, forskelle, kategorier

Adgang til ordet:
”Slå ord op i leksikon”
Én strategi
til at slå op
i leksikonbogen:
Alfabetisk
opslag

Flere strategier til at slå op i leksikon
inde i hjernen.

Jo flere ”knager” et ord kan hænges
op på – desto bedre husker man det
og kan mobilisere det.

Pædagogiske konsekvenser for
ordarbejde i skolen
(+ alle andre steder ...)
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Eksempel: blæksprutte
Hvad ved barnet om en blæksprutte:
Et dyr (kategori)
Som bor i havet (hjemsted)
Har otte arme (opfattede egenskaber)
Og et stort klokkeformet hoved (opfattede
egenskaber)

Alt dette aktiveres, når barnet ser billedet af
blæksprutten og skal sige, hvad det er.
Jo flere informationer barnet har om en
blæksprutte, desto bedre mulighed for at
benævne billedet præcist og hurtigt.

Flere eksempler på hvordan kan man arbejde
med ordforrådsudvikling?
Spil billedlotteri, hvor det er forbudt at sige ordet – sig
forskellige indgange til ordet, fx det er et dyr, det er
lille og har vinger og følehorn, man kan se det om
sommeren i haven, det kan flyve osv. Også til
kategorier: ”man må lægge brik over felter med
fodtøj.” http://www.multidansk.horsens.dk/pdf/lotteritryk.pdf
Gætteleg: Benævnelse ud fra beskrivelse af navneord –
stil ”hv-sprøgsmål, som indeholder en funktionel ledetråd
og 1- 3 andre ledetråde (sted, størrelse, farve osv.):
Hvad er det, man bruger, når man flyver og skal springe ud
af flyveren (faldskærm)
I hvilket rum i et hus går man i bad, på toilettet eller
børster tænder (badeværelse)
Sætningsfuldendelse – målord er navneord, indeholder 2- 5 ledetråde til målordet:
Du kan drikke te og kaffe af et stort (krus)
Når du går i bad, skal du bagefter tørre dig i et (håndklæde)
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Ordleg

Opgavetyper:
Hvordan ser det ud?

Substantiver
Vandtårn, kasserolle,
læbestift, fløde, m.fl.
Hvor kan man se
det?
Hvordan:
I mindre grupper.
Læreren siger det første ord i
en bunke af ordkort (eller hvis
der kan laves billeder af
ordene, kan en elev sige det
højt)
Hver elev trækker et ”opgavekort” med et kendt symbol på.
Efter tur skal hver elev gøre
det, som kortet foreskriver.
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Sige i sætning
(sammensat ord)

Hvad bruger man
det til?
33
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Ordleg
Verber

Opgavetyper:
Hvem/hvad kan gøre
det?

Eksplodere, forklare
m.fl.

Hvornår (+ hvor) kan
man gøre det?

Hvordan:
I mindre grupper.
Læreren siger det første ord i
en bunke af ordkort (eller hvis
der kan laves billeder af
ordene, kan en elev sige det
højt)
Hver elev trækker et ”opgavekort” med en kendt symbol på.
Efter tur skal hver elev gøre
det, som kortet foreskriver.
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Sige i sætning

Hvorfor gør man
det?
Marianne Aaen Thorsen
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Principper i skriften
– forskellige afkodningsstrategier
Traditionsprincippet
Fremmedord og visse gamle danske ord
med oprindelig stavemåde, fx chauffør
Morfematisk princip - Betydningsprincippet
Betydningsenheder, fx vidste, læser
Fonematisk princip - Lydprincippet – bogstavfølger
Betinget udtale, fx læse, læsse. Udnyttelse af lydfølgeregler.
Fonematisk princip - Lydprincippet - enkeltbogstaver
Hvert bogstav har en standard-udtale. Lydret stavning.
fx lys, politi
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Det fonematiske princip for bogstavfølger
”sej” = /s/ + /e/ + /j/ ?
Problem: vanskeligt at finde netop den
rigtige lyd.
Læseren må se på mere end et bogstav
ad gangen – at kende udtaler af
bogstavfølger!
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Det fonematiske princip for bogstavfølger
Find den rigtige udtale af e med 90% sikkerhed!!

Carsten Elbro: Læsning
og læseundervisning
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Hvad virker bedst – hvad ved vi?
Den store danske læsebogsundersøgelse
Søren og Mette (+ Helhedslæsning) (”Den første læsning”)
Korte lydrette ord – det alfabetiske princip
Ordene forekommer mange gange
Meget stor tekstmængde
Overindlæring af de hyppige ikke lydrette ord

Skrive i børnehaveklassen og udvikle funktionel bogstavkendskab

National Reading Panel
Sproglig bevidsthed
Læsemetodisk afbalanceret undervisning men med opprioritering af:
Lydbaseret metode – opnå sikker bogstav-lydkorrespondence og nøjagtig
ordafkodning
Gode og engagerende tekster, som giver mulighed for bevidst arbejde med
læseforståelse samt giver eleverne læselyst og engagement
Benytte læsning og skrivning til gensidig støttende aktiviteter
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Uta Friths 6-trinsmodel
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Trin

Læsning

Skrivning

1a

logografisk1

symbolsk

1b

logografisk2

logografisk2

2a

logografisk3

alfabetisk1

2b

alfabetisk2

alfabetisk2

3a

ortografisk1

alfabetisk3

3b

ortografisk2

ortografisk2
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Lydmetoder
Analogy Phonics
analog strategier, fx genkende rimdelen ”and” i spand, mand, vand osv.
Analytic Phonics
eleverne lærer at analysere bogstav-lydrelationer i tidligere lærte ord. Hermed undgås det at
udtale lyde isoleret.
Embedded Phonics
give eleverne viden om lyde, når de læser en tekst. Dvs. der tages med det samme
udgangspunkt i en tekst. Viden om lyd bliver derved kun knyttet til tekstlæsningen og derved
også tilfældig og usystematisk.
Phonics through Spelling
eleverne lærer at opdele ord i enkeltlyd og at vælge relevante bogstaver til disse enkeltlyde.
Syntehtic Phonics
eleverne lærer at konvertere bogstaver til lyde og så sætte lydene sammen for at danne
genkendelige ord.
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Læseundervisningen i indskolingen
National Reading Panels konklusion
af samtlige undersøgelser:
Systematisk undervisning i lydmetode giver langt flere børn mulighed for at få
stor succes med at lære at læse i forhold til en ikke lydbaseret metode.
Fordel at starte tidligt (0.kl.)
I 1. klasse bliver de bedre til at afkode, stave og forstå en tekst.
Især den syntetiske metode virker godt på børn
- med læsevanskeligheder
- fra lav socioøkonomisk baggrund
- der er ”langsomme startere”

Den samlede læseundervisning
Fonembevidsthed
Systematisk
lydmetode
Flydende læsning
Forståelsesstrategier

21

Flydende læsning
– kritisk for læseforståelsen
At læse højt med stor
nøjagtighed, god
hastighed og korrekt
betoning.
Selvstændig læsning er
ikke effektivt for børn, som
endnu ikke har knækket
koden – skal der være
læsebånd for alle i 1. kl.?
Ikke flydende læsning
gør det vanskeligt for
eleven at huske, hvad
han har læst og sætte
det i relation til sit
kendskab til emnet.

Flydende læsning kan
opøves ved
læsetræning.
Hvilken?

Det er ikke nok at
”slippe eleverne løs”
med frilæsning
derhjemme og i
læsebånd.

Guidning under
højtlæsning fra
lærer/forældre/andre
giver bevisligt
resultater i forhold til
bedre ordgenkendelse,
flydende læsning og
forståelse.

Hastighed før sikkerhed
Tekster til
læseundervisning:

Tekster til læsetræning:

80-90% Præcision

Over 90% Præcision
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Forståelse
Aktiv kognitiv
proces

Ordforråd
- før tekstlæsning

- Aktivering af
forhåndskendskab

- førfaglige udtryk
- metaforer
(levende og døde)

Lærerens direkte undervisning i
læseforståelsesstrategier,
demonstration og guidning i forhold til
at anvende dem – med start i 1. kl.

Efter at have knækket koden

Elevens skriftsproglige kompetence og viden
om syntaks og morfologi de stærkeste
prædikatorer for videre læse- og
skriveudvikling.
Stefan Samuelson
10-07-2010
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Vær opmærksom allerede i starten af 0. kl.
Fonologisk opmærksomhed en 6-årig ved starten af 0. kl.:
- kan sikkert skelne rimord fra ikkerimord
- kan identificere ord der starter med
samme vokal
-er 50% sikker i at identificere ord, der
starter med samme konsonant
Center for Læseforskning, 2004 – 2007,
816 børn

Sammenhæng med læsestavevanskeligheder:
 lav fonemopmærksomhed
 og lavt bogstavkendskab
(de fleste børn kan udpege halvdelen af
de små bogstaver ved starten af 0. kl.)
har 4 – 5 gange større risiko for at få
læse- og stavevanskeligheder
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Læseevaluering på begyndertrinnet
Til at vurdere elevernes
 sproglige parathed ved skolestart
 forudsætninger for læsning og stavning
 læsning og stavning af enkeltord – 1. kl.
 læsning og skrivning af sammenhængende tekst – 2. kl.
 risiko for at udvikle læsevanskeligheder – individuel
evaluering

Læsning = afkodning x forståelse
Forudsætninger for afkodning: Bogstavkendskab og fonologisk opmærksomhed
Forudsætninger for forståelse: Ordkendskab og viden om skriftsprog (ikke
indeholdt i materialet)
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Oversigt over materialer

Opgørelse
Materialet er afprøvet på 1385 elever i bhv.kl., 1. Klasse og
2. klasse

A – ingen problemer

B – på vej, men hold øje, evt. afdæk
yderligere
C – brug for særlig indsats, afdække
yderligere
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Hvem skal vi være opmærksomme på?

Børn som ikke har
tilstrækkelig
forudsætninger for god
læseudvikling
Børn som ikke knækker
koden i løbet af 1. klasse

Tidlig læsehjælp er
mere effektivt på alle
planer og forebygger
senere
læsevanskeligheder
Børn, som i 3. klasse
stadigvæk har
læsevanskeligheder, vil
sandsynligvis blive ved
med at have
læsevanskeligheder

Det gode læseforløb - 2005 Alinea
Den første
læseundervisning

Støtte god
læseudvikling

Børnehaveklasse – 3. eller 4. klasse
Elever i specialundervisningen
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Kortlægning og øvelser i de 5 dimensioner:
Flydende læsning

Ordafkodning

Fonologisk
opmærksomhed

Læseforståelse

Læseinteresse

Hvor ofte

Børnehaveklassen
1. og 2. klasse: hver anden måned
3. klasse: hvert halve år, dog oftere
hos elever med vanskeligheder
Ved udgangen af 3. kl. bør eleverne
være nået til de højeste trin i alle 5
dimensioner.
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Hjemmeopgave
1. Vælg en tekst, som dine elever skal læse.
2. Opstil en liste over forudsætninger for at kunne
læse teksten.
3. Planlæg hvordan du vil arbejde med teksten, så
dine elever motiveres, styrker deres afkodning,
udvikler deres ordforråd og forståelse af teksten.
4. Vær klar til at fremlægge dit arbejde
næste gang.
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