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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um próf sem nefnist HLJÓM-2 og mælst er til að lagt sé fyrir 

5 ára börn í leikskólum landsins. Þetta próf er notað til að meta hljóðkerfisvitund  

en rannsóknir hafa sýnt að hljóðkerfisvitundin er einn af þeim þáttum sem hafa 

áhrif á hvernig til tekst með lestrarnám. Oft á tíðum er síðan niðurstöðum úr 

HLJÓM-2 skilað á milli skólastiga. Tekur ritgerðin til þess hvernig nýta megi 

niðurstöður þessa prófs í leikskóla og grunnskóla.  

Ég gerði litla athugun á hvort skil á niðurstöðum HLJÓM-2 fari fram milli 

leik- og grunnskóla í Skagafirði og hvort unnið sé áfram með niðurstöðurnar. 

Einnig athugaði ég hvort kennarar á yngsta stigi í stærsta skólanum þekktu til 

HLJÓM-2 prófsins.  

Hæpið er að draga ályktanir af svo lítilli könnun en samkvæmt þeim 

svörum sem bárust er niðurstöðum skilað á milli en grunnskólakennarar þekkja 

ekki nógu vel til prófsins. Kynna þarf prófið betur svo ástæða sé til að skila 

niðurstöðum úr HLJÓM-2  á milli skólastiga og að þær nýtist sem best. 
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Inngangur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Kennaraháskóla Íslands. Ég ákvað 

að skrifa um HLJÓM-2 prófið og hvernig nýta má niðurstöður þess í leikskóla og 

grunnskóla. Löngun mín til að skrifa um þetta efni vaknaði þegar ég tók eitt sinn 

þátt í umræðum með grunnskólakennurum þar sem rædd var nauðsyn þess að 

finna strax í leikskóla þau börn, sem væru í áhættuhópi hvað lestrarerfiðleika 

varðaði. Var einnig  rætt um  að tæki vantaði til að finna þessi börn og byrja strax 

að vinna með þau. Þar sem ég er einnig leikskólakennari þekkti ég til HLJÓM-2 

prófsins og vissi að mælst er til að 5 ára börn séu prófuð og unnið með þau í 

leikskólunum. Ákvað ég af þessum sökum að skrifa um HLJÓM-2.  

Nauðsynlegt er að efla tengsl skólastiganna og að upplýsingaflæði sé gott. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999:9) er talað um mikilvægi þess að kennarar á leik- 

og grunnskólastigi séu kunnugir viðfangsefnum hver annars. 

 

     Mikilvægt er að leikskólar og grunnskólar efli tengsl sín í milli 

og komi á sambandi og samstarfi milli leikskólakennara sem hafa 

umsjón með elstu börnunum í leikskóla og grunnskólakennara sem 

taka við þeim í fyrsta bekk grunnskóla. Það er augljóslega hagur 

barnanna að kennarar á báðum þessum skólastigum séu kunnugir 

viðfangsefnum, starfsháttum og vinnuskipulagi hvers annars.   

                  

Spurningin er hvernig gengur að koma upplýsingum úr HLJÓM-2 prófinu yfir á 

næsta skólastig og þá hvort grunnskólakennarar kannist við prófið og hvernig  

hægt sé að nýta sér niðurstöður þess. Af þessum sökum sendi ég litla könnun til 



  

grunnskóla í Skagafirði þar sem spurt er um hvort niðurstöðum sé skilað á milli og 

hvort grunnskólakennarar kannist við HLJÓM-2.  

 Í þessu verkefni byrja ég á því að fjalla  um hljóðkerfisvitundina sem 

HLJÓM-2 prófar. Síðan fjalla ég um prófið sjálft, tilurð, uppbyggingu og tengsl 

við námsgengi. Þar næst hvernig unnið er með niðurstöður í leikskólanum og 

þekkingu grunnskólakennara á prófinu. Að lokum fjalla ég um hvernig nýta megi 

niðurstöður í grunnskólanum. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Hljóðkerfisvitund 

Þegar talað er um próf sem á að meta hljóðkerfisvitund er ekki úr vegi að byrja á 

að útskýra hvað felst í því hugtaki.   

Ýmist er talað um hljóðvitund eða hljóðkerfisvitund og er stundum farið 

nokkuð frjálslega með skilgreiningar á þessum tveimur hugtökum og þeim 

stundum ruglað saman. Í sumum ritum er ekki gerður greinarmunur á hljóðvitund 

og hljóðkerfisvitund. Samkvæmt Rósu Eggertsdóttur og Þóru Björk Jónsdóttur 

(2006: 23-24) er hljóðkerfisvitund  þekking á hljóðum málsins og skilningur á því 

að málinu má skipta í einingar og vinna með þær á mismunandi hátt, svo sem 

næmi fyrir atkvæðum orða, næmi fyrir aðgreiningu forhljóða og ríms innan 

atkvæða. Þessi færni er yfirleitt fyrir hendi þegar formlegt lestrarnám byrjar. 

Hljóðvitundin er hins vegar færnin að geta greint einstök hljóð í orðum og er talið 

að hún þroskist ekki fyrr en formlegt lestrar- og skriftarnám byrjar, en þroskist þá 

yfirleitt hratt (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006: 26). Um hljóð- 

kerfisvitundina segir einnig Stahl (2002:341) að hún eigi við hið talaða mál en 

ekki hið ritaða og sé sá hæfileiki að vinna með einingar/hljóð málsins sem séu 

minni en atkvæði. Nánar tiltekið að taka stafi af orðum eða bæta stöfum við og 

búa til endingar, þekkja eins orð, ríma og skipta orðum niður í atkvæði.  

Hljóðkerfisvitundin er ekki jafn þroskuð hjá öllum börnum og er talið 

líklegt að hún þroskist samfara auknum orðaforða og sé í raun afleiðing aukningar 

á honum. Eftir því sem orðaforði eykst, vex nauðsyn þess að koma í huganum 

einhverri reglu á orðasafnið svo hægt sé að nota orðin. Þetta skipulag orðasafnsins 

hefur verið kallað kenningin um endurskipulag orðasafnsins og á hún rætur að 

rekja til Metsala og Walley (Goswami 2003, Metsala 1999, Metsala og Walley 

1998; sbr. Rósu Eggertsdóttur og Þóru Björk Jónsdóttur 2006:27). Í sama streng 



  

tekur Goswami (2002:111-112). Hann segir að talið sé að hljóðkerfisvitundin 

þróist vegna þess að börn þurfi að koma reglu á orðaforða sinn. Þau þurfa að skilja 

á milli líkra orða í minni sínu t.d. cot, cat, cut, [datt, hatt eða vor og hor]. 

Talið er að hljóðkerfisvitund spái betur fyrir um árangur í lestri en greind 

og jafnvel betur en stafaþekking (Stanovich 1991; sbr. Stahl  2002: 341). Þannig 

að mikilvægi góðrar hljóðkerfisvitundar í lestrarnámi er óumdeilt. Flestar 

kenningar um hugsanlegar orsakir leserfiðleika draga fram veikleika í hljóðkerfis- 

vitund (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir  2006:24). Þetta sýnir að 

mikilvægt er að þjálfa hljóðkerfisvitundina áður en formlegt lestrarnám hefst svo 

að sem bestur árangur náist. Gerðar hafa verið rannsóknir á leikskólanemum og 

yngstu nemendum grunnskólans sem staðfesta tengsl hljóðkerfisvitundar og 

lestrarfærni og þær hafa gefið til kynna jákvæð áhrif þjálfunar hljóðkerfisvitundar 

á lestrarhæfni barna  (Helga Sigurmundsdóttir  2002:21). Samt ber að geta þess að 

þó  hljóðkerfisvitundin skipti miklu máli í lestrarnámi barna þá hefur góður eða 

slakur almennur málþroski það einnig. Til dæmis eru sterk tengsl á milli 

málerfiðleika á unga aldri og erfiðleika í lestri  þegar í grunnskóla er komið 

(Scarborough 2002:100).   

Slök hljóðkerfisvitund og lestrarerfiðleikar geta orsakast bæði af erfðum 

og umhverfi. Olson (2001; sbr Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:171), nefnir að erfðir skýri 60-70% erfiðleika tengda hljóðkerfisvitund. Ef 

hljóðkerfisvitundin er ekki nógu góð aukast líkur á því að barn eigi í lestrarvanda.  

Við það bætist að minni líkur eru á því að foreldrar með lestrarvanda lesi fyrir 

börn sín, þannig að þetta getur verið samspil umhverfis og erfða og þetta samspil 

veldur auknum líkum á vanda (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:171). 



  

HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er próf í leikjaformi. Það er tæki fyrir leikskólakennara til þess að meta 

hljóðkerfisvitund elstu barnanna í leikskólanum.  Aðeins skal leggja prófið fyrir í 

leikskóla.     

Höfundar prófsins eru: Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir og byggir það á rannsókn sem þær gerðu.  

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður til að komast að hvaða þættir 

málþroskans hafa mest áhrif á hæfni og getu barna til að læra að lesa, t.d. 

rannsókn Scarborough og Dobrich 1990 og Catts 1996 (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2003:9). Undanfarna áratugi 

hefur samspil hljóðkerfisvitundar og lestrar fengið mesta athygli manna. Góður 

málþroski, og þar með talin góð hljóðkerfisvitund, er talinn auka líkur á farsælu 

lestrarnámi og því nauðsynlegt að huga vel að undirbúningi lestrarnáms sem og að 

lestrarnáminu sjálfu (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir 2003:9). Þetta er mikilvægt því að hljóðkerfisvitundin byrjar að 

þroskast töluvert áður en lestrarnámið sjálft byrjar (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2003:10). Börn sem hafa góða 

hljóðkerfisvitund virðast geta betur tengt hljóð og bókstaf og þeim gengur betur 

með hljóðunarferlið í lestrarnáminu.  

Með notkun HLJÓM-2 er lögð áhersla á að finna þau börn sem eru með 

slaka hljóðkerfisvitund, ekki til að setja á þau einhvern merkimiða heldur til að 

styrkja og þjálfa þá nemendur sem eru í áhættuhópi varðandi lestrarerfiðleika áður 

en átökin við hið ritaða orð hefjast.  

Niðurstöður rannsókna benda til að hljóðkerfisvitund sé hægt að þjálfa, sjá 

meðal annars grein í Glæðum (2002) eftir Helgu Sigurmundsdóttur um rannsókn 



  

sem hún gerði á því hvort þjálfun hljóðkerfisvitundar samhliða kennslu í lestri og 

stafsetningu stuðlaði að auknum framförum í þessum greinum. 

   

Prófið 

HLJÓM-2 skiptist í 7 þætti sem hver fyrir sig skiptist í nokkur atriði. Þessir þættir 

eru: rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, margræð orð, orðhlutaeyðing og 

hljóðtenging.  

 Í fyrsta hlutanum, þar sem verið er að prófa rímið, er sagt  t.d.: ,,Ás, úr, ól, 

við hvað af þessu rímar lás ?”  Í þessum þætti eru tólf atriði. Í næsta þætti, sem eru 

samstöfur, á að klappa atkvæðin í orðinu og er byrjað að klappa nafn barnsins. Í 

þessum þætti  eru átta atriði. Í þriðja þættinum, samsettum orðum, á að setja 

saman tvö orð í eitt, eins og t.d. elda + vél. Í þessum þætti eru 10 atriði. Í fjórða 

þættinum, hljóðgreiningu, er spurt t.d. „heyrirðu s þegar ég segi sól?“ Ekki er sagt 

hvað stafurinn heitir heldur hvað hann segir. Í þessum þætti eru 15 atriði. Í fimmta 

þætti, sem er margræð orð, eru barninu sýndar myndir og á það að finna þær 

myndir sem nota sama orðið t.d. „pera“ (ávöxtur) og „pera“ (ljósapera). Í þessum 

þætti eru 8 atriði. Í sjötta þætti, orðhlutaeyðingu, er barnið spurt hvaða orð verði 

eftir þegar t.d. „segl“ er tekið af „seglbáti“. Í þessum þætti eru 10 atriði. Í sjöunda 

og síðasta þættinum, sem er hljóðtenging, er barnið spurt hvort það heyri hvaða 

orð er verið að segja þegar t.d. „A-r-i“ er sagt þannig að hljóð stafanna eru sögð. 

 Prófið er lagt fyrir leikskólabörn að hausti. Tekið er tillit til aldurs 

barnanna og fer vægið í prófinu t.d. eftir því hvort barnið er ekki orðið fimm ára, 

nýorðið fimm ára eða er fimm og hálfs árs. Einnig er vægi þátta innan prófsins 

mismikið. Ekki er líklegt að fimm ára barn sé orðið mjög leikið í að heyra hvaða 



  

orð er verið að segja þegar hljóðað er í gegnum það, en það á að hafa getu til að 

ríma og klappa samstöfur, þannig að þeir þættir vega meira. 

 Í lok prófsins eru stig barnsins reiknuð saman og segir stigafjöldinn til um, 

hvort það telst með mjög slaka færni, slaka færni, meðalfærni eða góða færni.  

Höfundar prófsins mæla með að unnið sé sérstaklega með þau börn sem koma út 

með mjög slaka og slaka færni og þau síðan prófuð aftur eftir u.þ.b. 4 mánuði. 

Niðurstöðum HLJÓM-2 er síðan oft á tíðum skilað yfir til grunnskólans og þá 

með leyfi foreldra.  

 

Tengsl HLJÓM-2 við námsgengi 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að munur, sem finnst á hljóðkerfisvitund einstaklinga 

á leikskólaaldri helst stöðugur, þannig að einstaklingar sem hafa slaka hljóðkerfis- 

vitund í leikskóla miðað við jafnaldra hafa einnig slaka hljóðkerfisvitund miðað 

við jafnaldra þegar þeir verða eldri. Af þessum sökum er nauðsynlegt að veita 

þessum einstaklingum aukaþjálfun (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir  2003:83). 

 Niðurstöður úr rannsókninni sem HLJÓM-2 byggir á sýna fylgni HLJÓM 

við árangur í lestri í fyrsta og öðrum bekk (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir  2002:16-17). Fylgni  HLJÓM við árangur í 

lestri í fyrsta og öðrum bekk reyndist vera marktæk. Í fyrsta bekk var hún r=0,53 

(p<0,001) og í öðrum bekk r=0,46 (p<0,001). Fylgni einstakra þátta HLJÓM við 

lestrarkannanir voru mismunandi milli bekkja, þar höfðu ekki sömu þættirnir 

sterkasta forspárgildið. Í fyrsta bekk hafði færni í rími mesta forspárgildið en í 

öðrum bekk var það þátturinn samsett orð. 



  

 Þeim börnum sem tóku þátt í fyrrnefndri könnun var fylgt eftir og gengi 

þeirra á samræmdu prófi í íslensku í fjórða bekk skoðað. Samkvæmt niðurstöðum 

úr þeirri athugun gefa málþroskamælingar við fimm ára aldur sterkar vísbendingar 

um hvernig börnum muni ganga á samræmdu prófi í íslensku í fjórða bekk. 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir  2004:86). 

Af málþroskaprófum sem lögð voru fyrir börnin á leikskólaaldri hafði HLJÓM-2 

prófið hæstu fylgnina við samræmt próf í íslensku í fjórða bekk eða r =0,60.  

Þessum niðurstöðum um samband málþroskamælinga og námsárangurs ber saman 

við niðurstöður erlendra rannsókna. Þar sem börnin dreifðust á 34 grunnskóla er 

ekki hægt að meta áhrif kennslu eða sérkennslu á getu einstakra nemanda.  

 

Unnið með niðurstöður í leikskólanum 

Að vinna sérstaklega með þau börn sem ekki koma nógu vel út úr HLJÓM-2  

merkir t.d. að hafa stutta auka-málörvunarstund minnst þrisvar í viku (verður að 

vera markvisst) eða vísa til talmeinafræðings ef þarf.  

Í málörvunarstundunum eru börnin þjálfuð í gegnum leikinn því sam-

kvæmt hugmyndafræði leikskólans er leikurinn námsleið barnanna. Leikjaheftið 

Markviss málörvun, sem Helga Friðfinnsdóttir og Sigrún Löve þýddu og 

staðfærðu en Frost og Lundberg útbjuggu og kom fyrst út 1988, hefur verið mikið 

notað í málörvunarstundum. Áðurnefndir Frost og Lundberg eru stór nöfn hvað 

varðar rannsóknir á hljóðkerfisvitund barna.  

 Leikirnir sem farið er í reyna á og þjálfa hljóðkerfisvitundina. Þetta eru 

t.d. rímleikir, að klappa taktinn og að syngja texta þar sem orð eru hlutuð niður í 

stafi eða hljóð. Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir (2006:27) tala um að 

líklegt sé að hljóðkerfisvitund þroskist í takt við aukinn orðaforða og sé í raun 



  

afleiðing aukningarinnar. Af þessum sökum er mikilvægt að efla orðaforða 

barnanna samhliða þjálfun hljóðkerfisvitundarinnar. Þetta er gert með því að mikil 

áherslu er lögð á að fá börnin til að tjá sig og nota tungumálið almennt í spjalli og 

frásögnum. Í leikskólanum er þetta auðveldara en í grunnskólanum, vegna þess að 

hóparnir eru minni og auðveldara er að komast að í fimm til tíu  barna hópi heldur 

en ef hann telur tuttugu  börn. Að lesa fyrir börnin skipar einnig stóran sess í 

leikskólanum og er mikilvægur liður í því að auka orðaforða barnanna (Þóra 

Kristinsdóttir 2000:195). 

  

Þekking grunnskólakennara á HLJÓM-2 

HLJÓM-2 prófið er lagt fyrir fimm ára börn í leikskólum og það eru 

leikskólakennarar, sem hafa farið á tveggja daga námskeið í HLJÓM-2, er leggja 

prófið fyrir. Þess vegna langaði mig að komast að hvort og þá hversu vel 

grunnskólakennarar þekktu til prófsins, því það er forsenda þess að niðurstöður 

prófsins falli ekki niður á milli skips og bryggju. 

 Ég bý í Skagafirði og skrifaði bréf til skólastjóra allra grunnskóla 

sveitarfélagsins þar sem ég spurði út í hvernig skil á milli skólastiga færu fram. Ég 

spurði sérstaklega hvort niðurstöður úr HLJÓM-2 fylgdu með og, ef svo væri, 

hvað væri gert með þær niðurstöður. Ég fékk svar frá tveimur stærstu skólunum. Í 

þeim báðum er sá háttur hafður á, að munnleg skil á milli leikskólakennara og 

kennara fyrsta bekkjar fara fram á haustin. Meðal annars er niðurstöðum úr 

HLJÓM-2 skilað á milli.   

 Í öðrum skólanum voru niðurstöður hafðar til hliðsjónar en ekki unnið 

sérstaklega með þau börn sem töldust með slaka eða mjög slaka færni. Í hinum 

skólanum var sami háttur hafður á þó svo að annar kennari árgangsins þekkti 



  

ekkert til prófsins. Úr þremur grunnskólum sveitarfélagsins bárust engin svör 

þannig að ég veit ekki hvernig þetta er þar.  

 Ég spurði líka kennara á yngsta stigi stærsta grunnskólans hvort þeir 

þekktu HLJÓM-2 prófið og svöruðu tveir af sex kennurum því játandi. Annar 

þeirra var einnig leikskólakennari. 

  Hæpið er að draga ályktanir af niðurstöðum úr svo lítilli könnun,  

en samkvæmt þeim svörum sem bárust þarf að kynna HLJÓM-2 betur fyrir 

grunnskólakennurum.  

 

Hvernig nýta má niðurstöður HLJÓM-2 í grunnskóla 

Frumforsenda þess að niðurstöður úr HLJÓM-2 séu  nýttar í grunnskólanum er sú 

að grunnskólakennarar þekki til prófsins. 

Eins og tekið hefur verið fram er niðurstöðum úr HLJÓM-2 yfirleitt skilað 

á milli skólastiga. Ef fram kemur á skilafundi að nemandi hafi fengið slaka eða 

mjög slaka  útkomu á HLJÓM-2 prófi þurfa nemandinn, foreldrar hans og þeir 

leikskólakennarar sem hafa kennt honum að geta treyst því að eitthvað sé unnið 

áfram með hann; að niðurstöðurnar séu nýttar áfram. Reyndar á þetta við  hvort 

sem um slaka eða góða útkomu er að ræða.  

Til að  tryggja að grunnskólakennarar þekki prófið þarf að kynna það fyrir 

þeim. Kynna þarf hvað verið er að prófa og hvernig grunnskólakennarar í fyrsta 

bekk geti nýtt sér niðurstöður prófsins við að kortleggja bekkinn og skipuleggja 

kennsluna í byrjun vetrar.  

Annað atriði, sem vert er að hafa í huga, er að margir leikskóla- og 

grunnskólakennarar þekkja ekki nógu vel hvað fram fer á hinu skólastiginu. Í 



  

Aðalnámskrá grunnskóla (1999:9) er talað um mikilvægi þess að kennarar á leik- 

og grunnskólastigi séu kunnugir viðfangsefnum hvers annars. 

 Mikilvægt er að leikskólar og grunnskólar efli tengsl sín í 

milli og komi á sambandi og samstarfi milli leikskólakennara sem 

hafa umsjón með elstu börnunum í leikskóla og grunnskólakennara 

sem taka við þeim í fyrsta bekk grunnskóla. Það er augljóslega 

hagur barnanna að kennarar á báðum þessum skólastigum séu 

kunnugir viðfangsefnum, starfsháttum og vinnuskipulagi hvers 

annars.                    

 Æskilegt væri að meiri samvinna væri á milli leikskólakennara og kennara á 

yngsta stigi grunnskólans og einnig að nám þessara kennara skaraðist meira en nú 

er. Leggja verður áherslu á  að skiptin á milli skólastiganna verði sem átakaminnst 

þrátt fyrir ólíka hugmyndafræði, þau renni ljúft í gegn og samfella myndist. Meiri 

þekking og samvinna er nauðsynleg til að þeim kennurum sem taka við börnunum 

í fyrsta bekk gangi betur að átta sig á hvar börnin eru stödd í þroska, því 

nauðsynlegt er að mæta þeim þar sem þau eru stödd. Þetta á m.a. við um þroska 

hljóðkerfisvitundarinnar, sem er metin með aðstoð HLJÓM-2. Niðurstöður úr því 

prófi eru því gott hjálpartæki fyrir kennara fyrsta bekkjar við að átta sig á stöðu 

nemenda sinna og hvernig best sé að koma til móts við hvern og einn í 

lestrarkennslunni.   

Hér á eftir verður fjallað um hvernig hægt sé að nýta niðurstöður úr 

HLJÓM-2 fyrir þá sem koma út með slaka og mjög slaka færni og síðan um þá 

sem koma út með meðal og góða færni.  



  

Nemendur með slaka og mjög slaka færni 

Samkvæmt rannsókn Scanlon og Vellutino (2002:317)  geta flestir sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða orðið nokkuð góðir lesarar, ef snemma er gripið inn í og 

þeir fá kennslu við hæfi þannig að áhersla sé lögð á bæði veikleika og styrk hvers 

og eins. Þjálfun í litlum hópum eða „maður á mann“ hefur gefið ágæta raun.  

Snemmtæk íhlutun er nauðsynleg svo hægt sé t.d. að sporna við 

Matteusaráhrifum. Matteusaráhrif er það kallað þegar þeir sem hafa mikið, fá 

meira en þeir sem hafa lítið fá minna eða ekkert. Þegar þetta er fært yfir á lestur þá 

bæta þeir við sig í lestri sem hafa kunnáttuna og færnina en ekki hinir, þannig að 

bilið á milli hópanna breikkar, ef ekkert er að gert (Guðmundur B. Kristmundsson 

1992:89). Miklu skiptir að þeir nemendur sem þurfa, fái strax þjálfun, kennslu og 

viðfangsefni við hæfi en séu ekki að glíma við alltof erfiða texta og önnur 

viðfangsefni. Annars fá þeir ekki þá jákvæðu upplifun af lestrarkennslunni sem 

þarf til að hvetja þá (Guðmundur B. Kristmundsson 1992:93). Þess vegna er 

nauðsynlegt að koma strax í byrjun vetrar til móts við nemendur með slaka og 

mjög slaka færni og þjálfa hjá þeim hljóðkerfisvitundina og almenna málnotkun.  

Ég læt kennurum eftir að skipuleggja kennsluna sjálfa, en mig langar að 

benda á ýmsar leiðir sem gætu nýst til að hjálpa og þjálfa áfram þá nemendur sem 

þurfa á því að halda. Hjá Stahl (2002:341) kemur fram að  hljóðkerfisvitund á við 

hið talaða mál en ekki hið ritaða og er sá hæfileiki að vinna með þær 

einingar/hljóð málsins sem eru minni en atkvæði. Að taka stafi af orðum eða bæta 

stöfum við og búa til endingar, þekkja eins orð, ríma og skipta orðum niður í 

atkvæði. Eins og þarna kemur fram, þá felur hljóðkerfisvitundin í sér það geta 

rímað, skipt orðum niður í atkvæði og að leika sér svolítið með orðin. Þess vegna 

er gott að sá hópur sem er með slaka og mjög slaka færni fái auka þjálfun og  



  

verkefni í þessum atriðum. Það má til dæmis gera með því að nota  tölvutæknina 

og leyfa nemendum að fara í forrit sem þjálfa þessi atriði. Þar getur hver og einn 

unnið á sínum hraða. Einnig má fara í leiki þar sem takturinn er klappaður, t.d. 

„Hver stal kökunni úr krúsinni?“, klappa nöfn nemenda, setja saman orð og taka í 

sundur og fara í ýmsa rímleiki og spil. Hér fyrir neðan eru myndir af tveimur 

skemmtilegum heimatilbúnum spilum sem gætu nýst í þessari vinnu.  

 

 

Rímspil – finna það spjald sem rímar við þá mynd sem lent er á 

 

Samstæðuspil – setja saman orð og taka í sundur 

 



  

 Margar  bækur eru til með verkefnum og leikjum til að nota í markvissri 

málörvun og langar mig til að benda sérstaklega á bókina Ljáðu mér eyra sem 

gefin var út 2001 og er eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur og Valdísi B. Guðjóns-

dóttur. Einnig bókina Markviss málörvun, sem Helga Friðfinnsdóttir og Sigrún 

Löve þýddu og staðfærðu en Frost og Lundberg útbjuggu og kom fyrst út 1988. Í 

þessum bókum eru fjölmargar hugmyndir að leikjum og verkefnum sem kennarar 

geta nýtt sér við þjálfun hljóðkerfisvitundarinnar. 

Samkvæmt Rósu Eggertsdóttur og Þóru Björk Jónsdóttur (2006:27) er 

líklegt að hljóðkerfisvitund þroskist í takt við aukinn orðaforða og sé í raun 

afleiðing aukins orðaforða. Af þessum sökum er mikilvægt að efla orðaforða 

nemenda t.d. með því að lesa fyrir þá og hvetja þá til að segja frá, tjá sig og nota 

tungumálið. Það er því nauðsynlegt að nemendur hafi greiðan aðgang að bókum 

við hæfi í kennslustofunni og einnig að lesið sé reglulega fyrir þá, til dæmis í 

nestistímum eins og margir kennarar gera. Þetta eykur orðaforðann og nemendur 

hafa yfirleitt ekki getu til að lesa bækur sem hæfa þeirra þroska. Söguspil þar sem 

nemendur raða myndum í rétta röð og segja síðan sögu eftir þeim er önnur góð 

aðferð til að auka orðaforða og fá nemendur til að tjá sig og nota tungumálið. 

Sögubækur sem nemendur skrifa í sjálfir og standa síðan upp og lesa eða segja frá 

er einnig mjög góð aðferð til að fá nemendur til að tjá sig 

Að lokum er eitt atriði sem gott er að hafa í huga, en það er að vinna á 

fjölbreyttan hátt með stafina, sérstaklega með þeim börnum sem eru í áhættuhópi 

hvað lestrarerfiðleika varðar. Mikilvægi hljóðkerfisvitundar í lestrarnámi er 

óumdeilt. Flestar kenningar um hugsanlegar orsakir slíkra erfiðleika draga fram 

veikleika í hljóðkerfisvitund (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir  

2006:24).  Ef unnið er á fölbreyttan hátt með stafina þegar þeir eru lagðir inn hjá 



  

þeim nemendum, sem gætu átt við veikleika að stríða, eru líkur á að þeim gangi 

betur að muna heiti bókstafanna og hljóð og tengja þetta tvennt saman. Hér er átt 

við að vinna ekki einungis hljóðrænt með stafina, heldur einnig myndrænt og í 

höndunum. 

 

Nemendur með meðalfærni og góða færni.  

Sem betur fer koma flestir nemendur með meðalfærni og góða færni út úr 

HLJÓM-2 prófi. Það þarf líka að koma til móts við þessa nemendur. Alþekkt er að 

nemendum sem ekki fá áhugaverð og krefjandi viðfangsefni geti leiðst námið og 

að upp komi hegðunarvandamál. Þarna getur HLJÓM-2 hjálpað kennaranum við 

að kortleggja bekkinn og átta sig á hvaða kröfur hann geti gert til hvers og eins. 

Kennarinn getur til dæmis séð hvaða nemendur eru með góða færni og þar af 

leiðandi með góðan grunn fyrir formlegt lestrarnám. 

Þó að það taki ef til vill tíma og fyrirhöfn að kynnast HLJÓM-2 prófinu og 

síðan að kynna sér niðurstöður nemenda í tilvonandi fyrsta bekk,  þá skilar sá tími 

sér aftur. Kennarinn þarf ekki að eyða eins miklum tíma í að átta sig á hvar hver 

nemandi stendur í lestrarferlinu og nemendur þurfa sumir hverjir ekki að eyða 

tíma í allt of létt verkefni. Byggja má ofan á fyrri þekkingu og meiri samfella 

verður í þeirra lestrarnámi.  

Búast má við að sá hópur nemenda sem um ræðir hér og þá sérstaklega 

þeim sem gekk best í HLJÓM-2,  þekki fleiri stafi og hljóð þeirra en þeir sem 

gekk ekki vel og að þeir geti fyrr tekist á við að fá lestrarbækur því ekki eru allir 

tilbúnir til þess á sama tíma. 

Kennari sem þekkir HLJÓM-2 prófið getur leitt líkur að því að ekki þurfi 

að þjálfa hljóðkerfisvitund sérstaklega hjá nemanda sem gengur vel í prófinu. 



  

Aftur á móti má vinna með hljóðvitundina, sem samkvæmt Rósu Eggertsdóttur  

og Þóru Björk Jónsdóttur (2006:26), er færnin að geta greint einstök hljóð í orðum 

og er talið að hún þroskist ekki fyrr en formlegt lestrar- og skriftarnám byrjar en 

þroskist þá yfirleitt hratt (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir  2006: 26). 

Mikilvægi þess að efla málþroska yfirleitt, auka orðaforða og fá nemendur 

til að nota málið og tjá sig á við þá nemendur sem hafa meðal færni og góða færni 

alveg eins og þá nemendur sem eru með slaka eða mjög slaka færni. Gott er að 

hafa til hliðsjónar þau atriði sem varða þennan þátt og upp voru talin í kaflanum 

um nemendur með slaka og mjög slaka færni. 

     Eins og einnig var getið um hér að framan eru til ýmis tölvuforrit sem 

þjálfa nemendur í upphafi lestrarnáms. Sífellt bætast við ný forrit og nemendur 

hafa oft gaman af þeim. Að fara í tölvuver og leyfa nemendum að fara í  

leikjaforrit sem tengjast lestri er mjög gott því þar er auðvelt að vinna með 

getublandaðan nemendahóp. Hver nemandi vinnur við það sem hann ræður við 

því velja má milli margra forrita og ýmissa þyngdarstiga. 

Til eru margar bækur með verkefnum og leikjum til að nota í markvissri 

málörvun. Þær bækur sem ég nefndi hér áðan, Ljáðu mér eyra eftir Ásthildi Bj. 

Snorradóttur og Valdísi B. Guðjónsdóttur og Markviss málörvun, sem Helga 

Friðfinnsdóttir og Sigrún Löve þýddu og staðfærðu, eru mjög góðar. Fleiri góðar 

bækur eru til og þeim fjölgar, sem betur fer. Í þessum bókum eru fjölmargar 

hugmyndir sem kennarar geta nýtt sér við þjálfun hljóðvitundar, svo sem að hlusta 

eftir fyrsta hljóði, síðasta hljóði og ýmsir leikir tengdir því. Einnig er gott að geta 

gripið til spila sem hjálpa til við lestrarbyrjunina og eru hér myndir af tveimur 

heimatilbúnum spilum sem reyna á heiti og hljóð stafs og hljóðvitund. Að öllum 

líkindum myndi það reynast nemendum með slaka og mjög slaka hljóð-



  

kerfisvitund of erfitt að spila þessi spil í byrjun vetrar en ekki þeim hópi sem 

fjallað er um hér. Því væri hægt að getublanda í hópa þegar spilað væri.  

Kennarinn getur svo kennt nemendum ýmsar útgáfur af spilunum.  

                        

                         

                          

                            Bókstafaspil og bókstafa -samstæðuspil 

 

Lokaorð 

Mér hefur lengi fundist að niðurstöður úr HLJÓM-2 prófinu, sem er lagt fyrir elsta 

árgang leikskólans, séu ekki nýttar nægilega vel þegar í grunnskóla er komið. Hef 

ég því í þessari ritgerð reynt að sýna fram á hvernig hægt sé að nýta niðurstöður úr 

HLJÓM-2 prófi í leikskóla en þó sérstaklega í grunnskóla. Það er svo margt sem 



  

kennarar fyrsta bekkjar geta gert með niðurstöðurnar, til að auðvelda bæði þeim 

og nemendunum þá miklu vinnu sem liggur í því að læra að lesa. Að kynna sér 

niðurstöðurnar sparar kennaranum tíma við að átta sig á stöðu hvers og eins og 

auðveldara er að kortleggja bekkinn og mæta hverjum nemanda þar sem hann er 

staddur, þannig að meiri líkur eru á því að hann fái kennslu við hæfi. 

 Forsenda fyrir því að grunnskólakennarar geti nýtt sér niðurstöður úr 

HLJÓM-2  er að þeir þekki til prófsins. Ég gerði litla könnun á því hversu vel 

grunnskólakennarar í Skagafirði þekktu til HLJÓM-2. Þau svör sem ég fékk sýndu 

að kennarar virtust ekki þekkja vel til prófsins. Miðað við þessar niðurstöður 

finnst mér nokkuð gagnslaust að vera að hafa fyrir því að skila upplýsingum svo 

sem niðurstöðum úr prófum eins og HLJÓM-2 á milli skólastiga þar sem 

grunnskólakennarar þekkja ekki til prófsins og þar af leiðandi ekkert gert með 

þær. En þessu má breyta með því að kynna prófin fyrir grunnskólakennurum 

þannig að þessar mikilvægu upplýsingar um þroska barnanna liggi ekki óbættar 

hjá garði. 
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