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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um nauðsyn þess að kennari sé öruggur með 

það sem hann er gera í lestarkennslu og hvaða aðferðir hann ætlar að nota 

til að koma til móts við alla nemendur þar sem þeir eru staddir í lestri. 

 

Leitast verður við að varpi ljósi á þær kennsluaðferðir sem henta öllum 

nemendum og fjallað um hljóða-, heildar-, blandaðar- og fjölskynja 

aðferðir. Einnig verður fjallað um einstaklingsmiðaða kennslu og 

hagnýtar aðferðir tengdar henni. 

 

Hvað er snemmtæk íhlutun? Eins og nafnið ber með sér felst hún í því  

(Það þarf) að grípa strax inn lestrarnámið ef grunur leikur á að nemandi 

nái ekki að lesa og vísbendingar um áhættu koma (það kemur) í ljós í 

skimunarprófum. Einnig að hafa sérstakar gætur á þeim nemendum sem 

vitað er að eiga nána ættingja með lestrarerfiðleika. 

 

Ígrunduð og fjölbreytt lestrarkennsla byggist á þekkingu og fagmennsku 

og er vænleg leið til að nemendur nái sem bestum árangri, en það er á 

valdi kennarans að svo verði. 

Lestrarkennsluaðferðirnar eru margar og það fer eftir hverjum og einum 

kennara hvaða aðferð er notuð hverju sinni. 

Aðferðirnar hafa allar sína kosti og galla  og sama aðferð hentar ekki 

öllum því börn læra með mismunandi hætti . 
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Jákvætt viðhorf og gleði þarf að vera til staðar hjá kennara, hann er 

fyrirmynd nemenda sinna og þeir taka yfirleitt mark á öllu sem hann 

segir. 

 

Viðmót kennarans og gott innsæi er mikilvægur þáttur til þess að hann 

geti eflt trú nemenda á eigin getu. Gagnkvæmt traust og virðing þarf að 

vera milli nemandans og kennarans. 

 

Mikilvægt er að jákvæð samskipti og gagnkvæmt traust ríki milli foreldra 

og kennara. Foreldrar þekkja börnin best og ábyrgð þeirra er mikil. 

Námsmat er byggt á stöðu nemenda í lestri og þar fá nemendur 

staðfestingu á því hvernig þeir standa sig, mikilvægt er að kennarinn sé 

duglegur að hrósa nemendum . 

 

Ég þakka Helgu Sigurmundsdóttur kærlega fyrir hennar ómetanlegan 

stuðning, vinnu og ráð sem hún gaf mér við gerð þessarar ritgerðar. 
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1. Inngangur  

 

Góð lestrarfærni er nauðsynleg til að hægt sé að taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi. 

Lestrarkunnátta er undirstaða allrar almennar menntunar og einnig forsenda 

lestaráhuga. Góð lestarfærni er ein af forsendum fyrir leikni og að tala og nota gott 

og vandað mál (Aðalnámskrá, 1999:8). 

 

Hvernig getur kennari mætt sérhverjum nemanda þar sem hann er staddur 

í lestri við upphaf skólagöngu? Í ritgerðinni verður fjallað um lestur og 

lestrarkennsluaðferðir, aflað upplýsinga um hagnýtar kennsluaðferðir og 

ráð gefin sem geta dregið úr lestrarerfiðleikum á grundvelli þeirrar 

þekkingar sem hefur aflast hjá lestrarfræðingum á síðustu áratugum. 

Börn sem verða fullorðin án þess að vera fullkomlega læs munu eiga í 

erfiðleikum í þjóðfélagi sem sífellt er að auka kröfur um læsi á 

vinnustöðum og í samfélaginu almennt (Torgensen, 2002:8). 

Eitt mikilvægasta verkefni í grunnskólunum er að börn læri að lesa. Flest 

geta það án erfiðleika og hafa góða upplifun af lestrarnámi. Börnin koma 

misjafnlega vel undirbúin fyrir lestarnámið. Sum koma með góðan 

bakgrunn og ná góðum tökum á lestri á fyrstu mánuðum skólans. Önnur 

koma með takmarkaðan grunn en ná samt góðum árangri með markvissri 

kennslu. Nokkur upplifa mikla erfiðleika og það getur tekið þau mörg ár 

að ná árangri. Það getur því verið erfitt fyrir kennara að gera áætlun sem 

hentar hverjum og einum nemenda (Catts og Kamhi, 2005:50). 

Lestarkennsluaðferðir eru margar og það fer eftir hverjum og einum 

kennara hvaða aðferð er notuð hverju sinni. 
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Flestar aðferðir hafa sína kosti og galla, allir læra á sinn hátt og það er 

engin ein aðferð sem hentar öllum. Verðandi kennarar þurfa að vera 

vakandi og fylgjast vel með framgangi lestrarnámsins til að finna hvað 

hentar best hverjum nemenda. Það þarf að veita einstaklingsmiðaða 

kennslu til að sinna slökum nemendum jafnt og þeim sem orðnir eru 

fluglæsir þegar þeir byrja í skóla. 

Lestur er grunnur að öllu námi og það er í höndum kennarans að barnið 

nái tökum á honum strax í byrjun.  

Ég leitaði víða heimilda og er ritgerðin kaflaskipt með undirköflum ásamt 

lokaorðum og heimildaskrá. 
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2. Fræðileg umfjöllun um lestur 

2.1. Skilgreining á lestri  

Lestur er það ferli sem á sér stað þegar einstaklingur breytir 

rittáknum/bókstöfum í hljóðtákn/talmál til að skilja ritmál bæði 

umskráningu og skilning. Tungumálið er undirstaða talaðs mál og þar 

gegna allir þættir tungumálsins ákveðni merkingu. Tæknihlið lesturs að 

umskrá orð virðist ekki nátengd almennri greind en virðist fremur 

tengjast afmörkuðum veikleika í vitrænni starfsemi. (Höien og Lundberg, 

2000: 1-2). 

 

Eitt mikilvægasta verkefni skólanna er að kenna lestur og skrift og því 

fylgir mikil ábyrgð. Það er ekki auðvelt fyrir bekkjarkennara að 

skipuleggja nám við hæfi allra því bakgrunnur og hæfni nemenda getur 

verið margbreytilegur. Hvað lestrarkennslu varðar sérstaklega má t.d 

nefna mismunandi málþroska og reynslu nemenda af bókum. 

Nemendum sem gengur illa að læra að lesa gengur oft illa í skóla því svo 

til allt annað nám byggir í svo miklu mæli á hæfni þeirra til að lesa og 

skrifa (Höien og Lundberg, 2000:1-2). 

 

Það sem einkennir góða lesara er: 

1. Góð hljóðavitund (sjá skilgreiningu í kaflanum 2.2.).  

Góðir lesarar hafa ákveðna tilfinningu fyrir hinu flókna samspili stafs og 

hljóðs. Þeir greina auðveldlega þetta flókna samspil stafa og hljóða í 

móðurmálinu og eiga því auðvelt með að læra að lesa. 
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2. Góður málskilningur 

Málskilningur er skilningur á mæltu máli og uppbyggingu þess  

Góðir lesarar hafa þá grunnþekkingu í málinu sem þarf til að skilja 

merkingu textans. Þeir hafa góð tök á þeirri leikni sem þarf til að umskrá 

orð í merkingarbærar einingar og merking orðanna er þeim nærtæk. 

3. Góð lesfimi. 

Góðir lesarar lesa án fyrirhafnar, hratt og sjálfvirkt svo að athygli þeirra 

er ekki bundin við sjálfan lesturinn þ.e við aðgerðina að lesa. 

Heldur geta þeir beint allri athygli sinni að efni textans. Lesturinn veitir 

þeim ánægju og þeir njóta þess að lesa (Burns, Griffin, Snow, 1999: 7). 

 

2.2. Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er yfirhugtak og vísar til almennrar færni til að skynja 

hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án tengsla við merkingu orðanna. 

Hún er sá málþáttur sem sýnir sterkust tengsl við lestrarnám. Hún er 

tilfinning og næmni einstaklingsins fyrir hljóðkerfi tungumálsins. Í 

hljóðkerfisvitund felst skilningur einstaklings á því hvernig hægt er að 

greina talað mál niður í smærri einingar og hvernig vinna má með 

einingarnar á mismunandi vegu (Muter, 2006:55; Chard & Dickson, 

1999: 261; Torgensen, 1999:128-53).  

Hljóðavitund eru hluti hljóðkerfisvitundar. Hún þróast og tengist ýmsum 

undirþáttum hljóðkerfisvitundar, hún er næmi eða vitund um að hvert 

einstakt orð er samsett úr röð hljóða og að hægt er að brjóta eins atkvæðis 

orð í stök orð (Snow, Burns, Griffin, 1998:52). 

Hljóðkerfisúrvinnsla hefur úrslitaáhrif á hvernig lestarnám gengur vegna 

þess að ritmál sem byggt er á bókstöfum geymir/skráir og veitir aðgengi 
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að orða- /hljóðasafni hugans að mestu leyti í gegnum stök hljóð sem eru 

minnstu einingar í hljóðkerfi málsins, en þau gegna því lykilhlutverki að 

greina milli orða (Troia, 2004: 271-301). Börn virðast ekki læra af 

sjálfsdáðum  tengsl stafa og hljóða með því að sjá ritmál og þekkja 

orðmyndir. Það þarf að vekja athygli þeirra á þessum tengslum og kenna 

þeim stafina, hljóð þeirra og hvernig hægt er að tengja þá saman. Talið er 

að samspil hljóðkerfisvitundar og þekkingar á tengslum stafa og hljóð 

geri börnum kleift að læra að lesa (Muter, 2003:34-35). 

2. 3. Umskráning 

 Umskráning felur í sér: 

• Hæfni til að skipta orði niður í einstök málhljóð 

• Að breyta hljóðum stafa í rétt /viðeigandi málhljóð 

• Blöndun málhljóða til að mynda orð 

• Að finna/þekkja rétt orð og skilja merkingu þess. 

       (Goulandris, 2006:109) 

Hún er færni sem á sér stað við lestur þegar lesandi breytir stafarunum í 

hljóðarunur upphátt eða í hljóði. Við stafsetningu umskráir stafsetjari 

hljóðarunur í bókstafi sem hægt er að lesa og skilja. Einnig umskráir sá 

sem stafsetur hljóðarunur í sýnilega stafi /sýnileg orð fyrir hann og aðra 

til að lesa og skilja. Slök umskráningarfærni og lítil lestrarnákvæmni 

getur einnig haft áhrif á lesskilning og lestur langra og sjaldgæfra orða 

(Höien og Lundberg , 2000: 9-29). 

2.4. Lesskilningur 

Lesskilningur er færni sem byggir á orðaforða og málsskilningi 

einstaklingsins. Um er að ræða hæfni til að skilja ólíka texta í 
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mismunandi samhengi, sjónarhornum, tilgangi og markmiðum. Hann 

vísar til skilnings, varðveislu og endurheimtar á því sem börnin lesa 

(Muter, 2003:10 ). 

Lesskilningur er þungamiðja lestursins og krefst þess að nemandi hafi 

• Góðan orðaforða 

• Geti fylgst jafnóðum með því sem hann les og geti tengt                                             

 við reynslu og fyrri þekkingu til að skilja og vinna úr því 

 (Tankersley, 2003: 72). 

Forsenda lesskilnings er góður orðaforði og málskilningur sem vísar til 

skilnings og þekkingar á mæltu máli og uppbyggingu þess. (Burns, 

Griffin & Snow, 1999:6). Hann er einnig flókið samsett ferli sem felur í 

sér samspil og úrvinnslu varðandi tiltekin vandamál, hugtök og 

meðvitaða hugsun um úrvinnsluna (Catts og Kamhi, 2005:87). 

Minnið hefur veigamiklu hlutverki að gegna sem og þær námsaðferðir 

sem nemandinn beitir við lesturinn. Bakgrunnur, reynsla af mismunandi 

tegundum ritmáls, áhugi, ályktunarhæfni og þekking á eigin hugsun eru 

þættir sem skipta verulegu máli til að skilja og afla sér þekkingar gegnum 

ritmálið (Harvey og Goudvis, 2007:176). 

2.5. Sjálfvirkni og lesfimi 

Sjálfvirkni lesturs felst í að greina fljótt sjónræn áreiti eins og stafi, 

atkvæði, smærri hljóðeiningar og orð. Sjálfvirkni er að þekkja framburð 

og merkingu ritaðs orðs um leið og það ber fyrir augu,  fyrirhafnalaust og 

án þess að eyða orku í að umskrá það. Kostir þess að geta lesið með 

sjálfvirkum hætti er að lesandinn getur einbeint sér að innihaldi 

lesefnisins (Ehri, 2005:151).  
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Lesfimi byggist á sjálfvirkni og er hæfileiki til að lesa samfelldan texta á 

skilvirkan hátt, hratt og án áreynslu með réttum áherslum. Hann á rætur 

að rekja til þróunar á lestrarnákvæmni og sjálfvirkni í undirliggjandi 

úrvinnsluferlum lesturs og samhæfingu þeirra. Góð sjálfvirkni felur í sér 

góða umskráningarfærni þannig að hægt er að fara yfir lesefni og beina 

athygli að innihaldi þess. Nemendur með góða lestrarfærni hafa góðan 

orðaforða og góða hæfni til að þekkja orð. Þeir geta einnig myndað tengsl 

milli lesefnis og eigin þekkingar og reynslu (Tankersley, 2003:7) 

2.6. Lestrarlíkön 

Lestarlíkön eru myndrænar skýringar á því sem gerist í hugarferlinu við 

lestur. Þessum líkönum er skipt í þrjár mismunandi leiðir eftir því hvaða 

aðferð er valin til að umskrá /lesa orð eða texta. Þessar leiðir eru: 

2.6.1. Umskráningarlíkan(ferlið í lestri) (Bottom up). 

Samkvæmt þessu líkani er skilningur á töluðu máli og rituðu máli álitinn 

eiga sér stað þrep fyrir þrep. Gengið er út frá minnstu hljóðeiningunum 

sem tengdar eru saman í sífellt stærri og merkingarbærari einingar. Unnið 

er út frá hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu, orðum og merkingu þeirra 

(Reid, 2004:33). 

Börn verða að kunna að lesa úr táknum /stöfum og orðum áður en þau eru 

fær um að nema innihald textans. Orðaþekkingin kemur aðeins með lestri 

orðanna. (Vacca, 2006:42). 

2.6.2. Merkingarlíkanið (Top down). 

Samkvæmt því gengur ferlið í gagnstæða átt miðað við 

umskráningarlíkanið. Lögð er áhersla á mikilvægi innihaldsins og 

merkingarleit lesandans hverju sinni, rammi og ályktanir sem gefa 
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viðkomandi möguleika á að spá og setja fram tilgátu um upplýsingarnar 

sem meðhöndlaðar eru. Þekking á innihaldi og uppbyggingu ásamt 

mismunandi framsetningu talaðs og ritaðs máls gefur hlustandanum eða 

lesandanum færi á að vera minni háður þrepum til að skynja upplýsingar 

við að ná fram merkingu. Munur á þessum tveimur líkönu  fer eftir efninu 

sem fengist er við hverju sinni ásamt lestrarfærni nemandans (Reid, 

2004:33).  

Börnin þurfa mikinn tíma og mikið af kennsluefni sem byggir á 

tungumálinu þannig að lestur, skrift, hlustun og mál fari saman og styðji 

hvort annað. Börnin geti jafnvel valið sér sjálf kennsluefnið. Það eigi að 

vinna með setningar, málsgreinar og heilan texta. Þess vegna eigi ekki að 

leiðrétta hvert orð heldur að hjálpa barninu að ná innihaldinu (Vacca, 

2006:42).  

Dæmi um lestrarkennsluaðferð sem fylgir merkingarlíkaninu er LTG- 

aðferðin, sjá umfjöllun í fylgiskjali 1 bls 110-118. 

2.6.3. Víxlverkunarlíkan (Interactive) 

Margir mál og lestrarfræðingar hafa sett fram hugmyndir um eins konar 

víxlverkun þar sem bæði umskráningar og merkingarferlin leggja sitt af 

mörkum til lesturs og málskilnings, lesendur styðjast við bæði ferlin 

þegar þeir lesa. Þeir nota upplýsingar frá þessu ferlum og byrja ekki 

endilega á umskráningarferlinu. Víxlverkun beggja þessara ferla leggur 

áherslu á að lesarinn verði að hafa góða færni í að bera kennsl á orð. 

Hann þarf líka að hafa náð góðum tökum á hærri stigum málrænnar og 

hugtakalegrar úrvinnslu til að vera góður lesari (Reid: 2004: 35). 



Lestur og hagnýtar kennsluaðferðir                                               Hrafnhildur Halldórsdóttir 

 - 12 - 

2.6.4. Tengsla- og samvirknilíkön (connectionist models).  

Í samvirknilíkaninu er gert ráð fyrir einu kerfi þar sem á sér stað stöðugt 

samspil milli ritháttarferlis, hljóðunarferils, merkingar og samhengis við 

lestur. Ef lestexti reynist lesenda erfiður og framandi beinist hugarstarfið 

að því að umskrá skriftákn í hljóð. En ef hann er lesendanum kunnulegur 

og léttur getur hugarstarfið fyrst og fremst beinst að merkingunni (Reid, 

1998:18; Reid, 2004: 36; Plaut, 2005:24-25). 

Hljóðritunarferlið er alltaf virkt þegar verið er að lesa, þótt sá sem les sé 

reiprennandi læs verði þess ekki endilega var nema þegar hann beitir 

hljóðritunarferlinu meðvitað þegar hann kemur að orði sem hann hefur 

ekki séð áður. Samvirknilíkön eru talin geta lýst með nákvæmum hætti 

hvernig tengslum og samvinnun vitrænna úrvinnsluferla innan heilans er 

háttað. Talið er að sambærilegar taugafrumur vinni samtímis í ákveðnum 

sérhæfðum einingum sem sjá um mismunandi úrvinnsluþætti til dæmis 

gæti ein verið sérhæfð til að umskrá ritmál, önnur til að túlka merkingu, 

önnur leið til að túlka merkingu. Tengslin milli hinna mismunandi 

úrvinnsluferla styrkjast síðan smám saman gegnum aukna þekkingu og 

reynslu (Plaut, 2005: 24).  

3. Lestrarþróun 

Samkvæmt Ehri eru 4 mismunandi aðferðir til að lesa orð: 

 

• Með því að hljóða sig í gegnum orðin þ.e gegnum hljóðræna 

umskráningu. Eða með því að lesa í orðbútum/lesbútum þ.e stærri 

einingum gegnum hljóðræna umskráningu (fu-ru-hús-gögn). 
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• Með því að endurheimta/kalla fram sjónræna mynd af orðunum úr 

langtímaminni. Með því að lesa/þekkja orðin sjónrænt. 

 

• Með því að bera saman við önnur lík orð sem nemandinn þekkir 

sjónrænt. Goswami sýndi fram á þessa aðferð. Þessi aðferð krefst 

samt einhverrar færni við hljóðræna umskráningu. 

 

• Með því að giska á orðið út frá samhenginu (Ehri, 2002: 168). 

3. 1. Kenning Ehri  

Það er lykilatriði að kennari sem ætlar að kenna lestur viti hvernig lestur 

þróast með eðlilegum hætti. Ehri skiptir kenningu sinni um þróun á 

sjónrænum orðaforða í fjögur stig. 

1. Undanfari bókstafsstigs (Pre Alphabetic Phase). Myndastigið. 

Á þessu stigi eru nemendur byrjendur í lestri, þeir þekkja orð sjónrænt 

með að styðjast við sjónrænar vísbendingar í umhverfinu og tengja það 

við framburð orðanna og merkingu. Þetta stig er kallað stig án bókstafa, 

oftast kallað myndstigið vegna þess að lesandinn er ekki farinn að nota 

bókstafina né tengja hljóð stafanna hér inn. Lesendur á þessu stigi lesa 

orð í umhverfi sínu með að muna tákn/myndirnar sem eru á skiltunum, 

frekar en að þau muni sjálf orðin (Ehri, 2005:141). 

2. Bókstafsstig að hluta (Partial Alphabetic Phase). Lestur út frá  hluta 

 bókstafanna. 

Á þessu stigi muna byrjendur hvernig á að þekka orð sjónrænt með því að 

tengja form sumra stafa í orðum við hljóð í framburði. Vegna þess að 

fyrstu og síðustu stafir í orðum eru sérstaklega áberandi og eru það þeir 

sem oftast er munað eftir. Þetta er kallað hljóðmerkjalestur. Til að muna 
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orð sjónrænt á þennan hátt verða lesendur að þekkja hluta stafrófs og hafa 

einhverja þekkingu á tengslum stafs og hljóðs og kunna að hluta til að 

sundurgreina hljóð. Byrjendur þurfa að átta sig á fyrsta og síðasta 

stafnum í orðinu og þekkja að þessir stafir eru tákn fyrir viðeigandi hljóð. 

Þessi tengsl eru geymd í minninu, lesendur vantar samt fulla þekkingu á 

stafrófinu, sérstaklega sérhljóðum og þeir geta bara tengt hluta málsins 

við fónem eða hljóð (Ehri, 2002:175-6; Ehri, 2005: 146-7). 

3. Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase). 

Á þessu stigi muna lesarar orð sjónrænt með því að mynda tengsl milli 

stafs og hljóðs. Lesandinn veit nákvæmlega fyrir hvað hver einasti stafur 

í stafrófinu stendur fyrir. Þess vegna getur lesandinn hlutað orðin niður í 

stök málhljóð. Lesandinn hefur meiri hæfileika til að lesa orð sem hann 

hefur ekki lesið áður. Lesturinn verður nú hraður og sjálfvirkur og 

nákvæmari. Á fullkomna bókstafstiginu ná lesendur tökum á tvenns 

konar tækni við að lesa orð. Þeir ná að umskrá orð og ná líka tökum á að 

greina orð sem þeir þekkja. Lesendur geta geymt stafsetningu orðanna í 

minni sér og geta þar að auki umskráð orðin, þannig ná þeir að greina 

orðin hvert frá öðru (Ehri, 2002:177; Ehri, 2005:148). 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (Connsolidated Alphabestic Phase) 

Þegar lesari er kominn á þetta stig er hann fær um að muna fjölda orða 

sjónrænt og man hvernig þau eru staðsett. Fleiri og fleiri orð festast í 

sjónrænu minni og orðhlutar sem koma endurtekið fyrir í mismunandi 

orðum verða stöðugt kunnulegri eftir því hvað nemandinn sér orðin oft. 

Lesandinn þekkir nú orð eða orðahluta sem heildir, hann les ekki staf 

fyrir staf heldur í stærri einingum. Þegar hann hefur náð þessu stigi er 

grunninum að sjálfvirkum, fyrirhafnarlausum lestri náð. Þetta ferli opnar 

lesandanum aðgang að framburði atkvæða og undirkvæða orða í 
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mismunandi stafamynstri orða, þetta stafamynstur verður hluti af 

vitneskju lesandans um ritmálið. Rannsóknir hafa sýnt að eftir fyrsta bekk 

eru nemendur móttækilegri fyrir endurteknum stöfum og 

stafasamböndum heldur en byrjendur í lestri. Nemendur sem hafa lokið 1. 

bekk og eru á eftir jafnöldrum sínum í lestri eiga venjulega í erfiðleikum 

með að muna nákvæmlega hvernig orðin eru stafsett, eiga í erfiðleikum 

með að umskrá orð sem þeir þekkja ekki og eru ekki eins góðir í að 

sundurgreina orð eins og þeir sem eru á réttu róli í lestrinum. Kennarar 

verða að fylgjast með framförum byrjenda, kanna þekkingu þeirra á 

hljóðkerfisvitund og bókstöfunum og hafa það að meginmarkmiði að 

kenna tengsl hljóðs og stafs, sérstaklega sérhljóðanna og að hluta niður 

framburð orða eftir röð hljóðanna. Það verður að kenna nemendum að 

umskrá orðin og tengja við lík orð. Það er á fyrstu árum skólagöngu barns 

sem kennarar geta haft úrslitaáhrif á hvernig nemendum gengur að lesa 

og skrifa með því að hjálpa þeim að öðlast þekkingu á bókstöfunum og 

kenna þeim aðferðir við orðalestur til að geta lesið sjónrænt. Það er mikill 

fylgni milli þess að eiga við lestrarerfiðleika að stríða í fyrsta bekk og 

lestrargetu á seinni stigum skólagöngunnar (Ehri, 2002:177-78; Ehri, 

2005:150). 

Snemmtæk íhlutun 

Talið er að allt að 10 % nemenda í grunnskóla eigi við lestrarerfiðleika að 

etja og flestir þeirra eru með lesblindu (dyslexíu), en hún er skilgreind 

með eftirfarandi hætti: Dyslexía er truflun á ákveðnum þáttum sem eru 

mikilvægir gagnvart umskráningu ritmálsins. Í fyrstu kemur truflunin 

fram í erfiðleikum við að ná sjálfvirkni í umskráningu orða í 

lestrarferlinu. Truflunin kemur einnig fram í veikleika í ritun. 
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Dylexíutruflunin flyst að öllu jöfnu áfram í fjölskyldum og því má gera 

ráð fyrir að þetta ástand megi reka til erfðafræðilegra þátta. Truflunin er 

viðvarandi því þó að lestur geti orðið viðunandi eru erfiðleikar í ritun 

oftast áfram til staðar. Fjölþætt greining í færni í hljóðkerfisúrvinnslu 

sýnir að veikleikar í henni koma fram á fullorðinsárum (Höien og 

Lundberg, 2001:108). 

Snemmtæk íhlutun felst í því að leita uppi börn sem kunna að eiga í hættu 

að lenda í lestarerfiðleikum, strax við upphaf grunnskóla. Tilgangur þess 

er að draga úr eða reyna að koma í veg fyrir að börn þurfi að lenda í 

lestrarvanda með því að beita markvissum kennsluaðferðum (Torgensen, 

2002:7, 2005:537). 

Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að rannsóknir sýna að ef beðið er 

með inngrip er ekki víst að hægt verði brúa þá gjá sem myndast milli 

nemenda með lestarörðugleika og hinna sem ekki eiga í erfiðleikum. 

Talið er að vandamál í lestri margfaldist ef þau bíða úrlausna (Torgensen, 

2005:352-353). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er meðal annars bent á að nemendur í 1.bekk 

eigi að taka sérstök lesskimunarpróf sem spá fyrir um hvort þau geti átt í 

lestrarerfiðleikum og fái viðeigandi lestrar og málþjálfun í kjölfarið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999:26 ).  

Nýta þarf niðurstöður úr skimunum og öðrum prófum til að kenna 

nemendum með einstaklingsmiðuðum hætti. Ef skimunarpróf sýna engin 

vandkvæði hjá nemendum geta þeir haldið áfram að fylgja almennri 

bekkjarkennslu og enginn þarf nánari mat. En lendi nemandi hins vegar í 

áhættuhópi þarf að leggja nánari próf fyrir hann til að greina sérhæfðar 

þarfir og veita viðeigandi kennslu í framhaldi hennar. Eftir að hafa fengið 
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sérhæfða kennslu í nokkurn tíma eru framfarir metnar og tekin ákvörðun 

um framhald hennar (Walope og Mckenna, 2007: 16-17). 

Fullyrt er að hægt sé að auka leshæfni um 90-95% slakra lesenda í 

meðalfærni með snemmtækri íhlutun og fyrirbyggjandi aðgerðum. 

Kennslan þarf jafnframt að vera einstaklingsmiðuð, einstaklingskennsla 

eða fara fram í litlum hópum. Þetta er framkvæmanlegt með því að nota 

kennsluaðferðir sem tengja saman eftirfarandi þætti í kennslu  : 

• Þjálfa hljóðkerfisvitund 

• Nota hljóðaaðferð 

• Stuðla að þróun lestarfimi og lesskilnings 

• Kennarar þurfa einnig að vera vel þjálfaðir og kunna til verka 

(Tankersley, 2003:77).  

Kennarar hafa val varðandi kennsluskipulag og sumt er ákveðið fyrirfram 

og annað um leið og kennt er. Til þess að stigskipt námsfyrirkomulag 

virki er mikilvægt að vita hvenær á að kenna og hvað og í hve miklum 

mæli. Suma grunnþætti má kenna í litlum hópum en aðra í stórum 

(Walope,og Mckenna, 2007:5). 

Sjá nánar um stigskipt kennsluskipulag sem hentar vel við snemmtæka 

íhlutun í fylgiskjali 2, bls.2-4,137-139. 

 

5. Kennsluaðferðir-kennsluskipulag 

Það er engin ein kennsluaðferð sem dugir til að kenna öllum börnum að 

lesa. Kennarar þurfa að vera vel að sér í hinum mismunandi 

kennsluaðferðum og þekkja nemendur sína vel til að finna jafnvægi milli 

aðferða sem henta hverjum og einum (Vacca, 2006: 93). 
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5.1. Hljóðaaðferð  

Hljóðaaðferðin er fljótlegasta og árangursríkasta leiðin til að ná tökum á 

lestækni, færni í að umbreyta eða umskrá bókstafina yfir í hljóð 

tungumálsins og tengja hljóð stafanna saman í orð. Hún á að auðvelda 

nemendum leiðina að orðlestri, að muna orðin sjónrænt byggist á 

hæfni/leikni til að sundurgreina orð í stök hljóð. Sundurgreining þjálfast 

best gegnum upphugsaða stafsetningu, að skrifa og æfa hljóðgreiningu út 

frá hlustun í orð og setningar (Ehri, 2002:167). 

Ehri telur að heppilegast sé að byggja á hljóðaaðferðinni við 

byrjendakennslu í lestri. Með þeirri kennsluaðferð læra nemendur á 

marvissan hátt að vinna með tengsl stafs og hljóðs. Orðin festast í 

sjónrænu langtímaminni gegnum hljóðrænan minniskóða. Kenning 

hennar vísar einnig til þess að mikilvægt sé að höfða til lesskilnings 

samhliða hljóðrænni umskráningu þar sem orðin festast í sjónrænu 

langtímaminni út frá framburði orðsins í tengslum við merkingu og mál 

og setningafæðilegt hlutverk þess. Hvaða nálgun er notuð fer eftir efninu 

sem fengist er við hverju sinni ásamt lestrarfærni nemandans. Þegar 

nemandi er stutt á veg kominn er fyrsta skrefið að lesa orðið gegnum 

hljóðaaðferðina staf fyrir staf. Þekking á tengslum stafs og hljóðs 

staðfestir að orðið passi rétt inn í setninguna. Orðskilningur og minni á 

texta staðfestir að orðið passi í samhengi textans. Til að áframhaldandi 

þróun á sjónrænum orðaforða eigi sér stað verða lesarar að æfa/stunda 

lestur svo þeir sjái ritað form nýrra orða nógu oft til að þau bætist í 

sjónrænt orðasafn þeirra (Ehri, 2002:181-186). 

Þegar nemandi er orðinn fær um að kalla sjónræna mynd orðsins beint og 

án fyrirhafnar úr minninu getur hann borið fram orðið og fundið 

merkingu þess, sjálfvirkt án þess að beina athyglinni sérstaklega að því. 
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Þetta gerist ómeðvitað og ósjálfrátt. Sjónræna leiðin er því skilvirkasta og 

fyrirhafnaminnsta leiðin til að lesa orð fyrirhafnarlaust og með góðri 

sjálfvirkni (Ehri, 2002:168; Ehri, 2005:136) 

5. 2. Heildaraðferð í lestrarkennslu 

Hún byggist á að börnin læri að þekkja ritháttarmyndir orðanna. Menn 

hafa lengi vitað að það er fljótlegra að ná merkingu textana með því að 

lesa orðin í heild fremur en að þurfa að nefna alla stafi orðsins. Þegar 

börnin læra að tala læra þau orðin í heild og þurfa ekki að gefa gaum að 

hverju einstöku hljóði þeirra. Heildaraðferðin byggist á þeirri sýn að 

lestur sé náttúrulegt ferli sem barnið uppgötvar smátt og smátt með 

svipuðum hætti og það náði tökum á talmálinu. Kennsluaðferðin byggist 

á því að börnin lesa litlar ríkulega myndskreyttar bækur með 

fyrirsjáanlegum myndum og textum og út frá þeim geta börnin giskað á 

ný orð sem koma fyrir á blaðsíðunum. Námið byggst oft á samvinnu 

nemenda. Þeir tala saman um það sem þeir lesa og skrifa oft út frá 

ákveðnum þema. Á seinni hluta 20. aldar hafa þó komið upp efasemdir 

um gagnsemi aðferðarinnar fyrir byrjendur meðal lestrarfræðinga (Vacca 

o.fl. 2006:43; Stanovich og Stanovich, 2006:37). 

Ástæða þess er ekki síst sú að rannsóknir á lestarkennsluaðferðum benda 

eindregið í þá átt að árangursríkast sé að nota hljóðaaðferð á meðan 

nemendur eru að ná tökum á lestri (Lyon o.fl 2004:174; Snow og Juel, 

2005:509). 

5. 3. Blandaðaraðferðir 

Með blönduðum aðferðum er átt við nokkurs konar málamiðlun milli 

“Whole language” og hljóðaðferðarinnar sem kalla mætti jafnvæga 
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nálgun. Markmiðið með jafnvægi í lestarkennslu er að nýta það besta úr 

báðum aðferðum. Áhersla er lögð á tæknilega þjálfun og lesskilning og 

að mæta þörfum hvers og eins með einstaklingsmiðaðri nálgun (Snow og 

Juel, 2005:512-13; Vacca o.fl 2006:30-39). 

Nefnd á vegum NICH (National Institute of Health and Haman 

Development) sem samanstóð af rannsakendum, kennurum og foreldrum 

NRP (National Reading Panel) gaf út skýrslu árið 2000 sem byggði á 

helstu vísandalegu rannsóknum sem gerðar hafa verið undanfarna áratugi 

á lestarkennsluaðferðum. Þar kemur fram að kennslan þyrfti að ná yfir 

eftirfarandi fimm þætti lesturs: Hljóðkerfisvitund, hljóð, lesfimi, 

orðaforða og lesskilning. Rannsóknirnar sýndu einnig að kennsla í 

hljóðkerfisvitund væri áhrifaríkust í fyrstu bekkjum grunnskólans ásamt 

því að kenna stafi og hljóð með kerfisbundnum hætti, að nota 

leiðbeinandi lestur (oral guided reading) til að stuðla að lesfimi og kenna 

orðaforða með markvissum hætti. Einnig kom fram stuðningur við að 

nota eftirfarandi aðferðir við að kenna lesskilning: 

• Að fylgjast jafnóðum með lesskilning um leið og lesið er     

 (Comprehension Monitoring). 

• Að láta nemendur vinna saman ( Cooperative learning). 

• Að flokka orð og texta eftir rithætti og merkingu (graphic and 

 semantic organizer). 

• Að svara spurningum (question answering). 

• Að nýta spurningar við lestur ( question generation). 

• Draga saman aðalatriði í texta (Summerization). 
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Erfiðleikar við að nota blandaðar kennsluaðferðir tengist mismunandi 

þörfum nemenda, kennsluefni og færni kennarans. Rannsóknir sýna að 

það er færni kennarans sem skiptir öllu máli við árangur í lestri (Snow og 

Juel, 2005: 512-513). 

5. 4. Fjölskynja kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir sem byggjast á fjölskynjaleiðum (Multisensory 

Instruction) felast í því að höfðað sé til fleiri en einnar skynleiðar í einu 

til dæmis þegar mál er tengt við sjónrænt tákn. Hugtakið er þó oftast 

notað yfir aðferðir sem tengja saman heyrnar, sjón, hreyfi og snertiskyn. 

Hreyfiskynjun (kinaesthetic) vísar til hreyfingar líkamans, en snertiskyn 

(tactile) tilfinninga t.d í fingurgómum en að fylgja skriftarferli eftir með 

fingurgómunum örvar bæði hreyfi- og snertiskyn. Hugmyndin að baki 

aðferðinni er að bæta upp veikleika í heyrn- og sjónrænni skynjun með 

því að virkja aðrar skynjunarleiðir (Höien og Lundberg, 2001: 173-174).  

Fjölskynjaleiðir tengja saman hlustun, tal, lestur og skrift og hægt er að 

vinna samtímis með alla skynþættina við lestrarkennslu t.d þegar 

nemandi: 

• Segir heiti og hljóð bókstafanna um leið og hann þreifar á þeim. 

• Tengir hljóð stafanna saman og les orð og setningar. 

• Les stuttar sögur sem innihalda aðeins þá stafi/hljóð sem búið er að 

kenna. 

• Skrifar orð sem koma fyrir í sögunum. 

Þekktar staðreyndir um athygli,minni starfsemi og skipulag heilans 

útskýra hvers vegna aðferðir sem byggja á fjölskynjaleiðum bera árangur 

( Moats og Farell, 1999:5-6). 
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6. Aðrar aðferðir 

 Við árangursríkar kennsluaðferðir á að nýta sér fjölbreytt lesefni, 

leiðbeinandi lestur og endurtekinn lestur. Markmið endurtekninga er að 

auka sjálfvirkni lesturs svo athyglin geti í meira mæli beinst að 

lesskilningi. Endurtekinn lestur þýðir að nemandi les sama textann aftur 

og aftur þar til að tilætlaðri lesfimi er náð. Lykilatriði varðandi framfarir 

virðist vera að stuðla að aukinni þjálfun  

Hljóðkerfisvitund, sjálfvirkni, orðaforði og skilningur þarf allt að vinna 

saman til að barnið nái góðri kunnáttu í lestri. Kennarinn þarf að vera 

duglegur að spyrja nemendur spurninga úr textanum til að vita hvort þau 

skilja það sem þau lesa (Stahl, 2004: 193-198). 

6.1. Lestrarsvæði 

Lestrarsvæði gefa nemendum möguleika á að fást við verkefni sem þjálfa 

þá í lestri og ritun á meðan kennarinn beinir kennslu í minni hópum. 

Svæðiskennslan gefur nemendum möguleika á að þjálfa mikilvæga 

grundvallarþætti sem tengjast málrænum viðfangsefnum, gegnum lestur 

og ritun, hún eflir færni og eykur jafnframt ánægju og áhuga ungra 

nemenda (Torgensen, 2007:6). 

6. 2. Paralestur 

Paralestur er nákvæmt lestrarkerfi sem byggir oftast á samspili barns og 

fullorðins og helstu kostir aðferðarinnar er að barnið hefur fyrirmynd af 

viðeigandi lestri og góðum lestrarvenjum og fær hvatningu jafnt og þétt 

um leið og það glímir við að ná tökum á lestrarferlinu (Stahl, 2004:195-6; 

Wyse & Jones, 2001: 71-72). 
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6. 3. Einstaklingsmiðuð kennsla 

Lendi nemandi í áhættuhóp þarf að leggja nánari próf fyrir hann til að 

greina sérhæfðar þarfir og veita viðeigandi kennslu. Síðan eru framfarir 

metnar og tekin ákvörðun um framhald hennar. Einstaklingsmiðuð 

kennsluáætlun hefur það markmið að mæta mismunandi þörfum nemenda 

í getublönduðum bekkjum. Hún merkir að aðlaga kennsluna að 

nemendum og byrja kennsluna þar sem þeir eru staddir í lestarþróuninni. 

Kennarar standa gjarnan frammi fyrir miklum getumun nemenda og oft 

munar allt að þremur til fjórum árum á getu þeirra, sem eru komnir lengst 

og skemmst á veg í lestri miðað við aldurstengd viðmið (Tyner, 2004:4-

5). 

Til að beita einstaklingsmiðaðri nálgun við kennslu er nauðsynlegt að 

kennarar hafi haldgóðar upplýsingar um stöðu allra nemenda. Hann þarf 

að hafa góð matstæki og þekkja hvernig lestur þróast með eðlilegum 

hætti, vita hvaða kennsluaðferðum á að beita til að geta gripið inn í með 

viðeigandi hætti (Walpole og McKenna, 2007: 6). 

6. 4. Hvernig kennsla hentar nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

lestur? 

Á þessu stigi þarf oft að gera einstaklingsnámskrá og kenna þeim með 

kerfisbundnum hætti. Í mörgum tilfellum sjá sérkennarar einnig um 

lestrarkennslu nemenda á þessu stigi (Walpole og McKenna, 2007.5). 

Það er mikilvægt að kennari grípi strax inn í ef barn nær ekki lestrinum 

svo það missi ekki sjálfstraustið við að lesa og hætti að æfa sig. Beita þarf 

markvissari kennslu strax frá byrjun þar sem unnið er með 

hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi og lesskilning.  

(Santa, Höien, 1999:54).  
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Kennsluprógramm fyrir nemendur í fyrsta og öðrum bekk 

1 þrep 

Að endurlesa bækur 

Kennslustundirnar byrja og enda með að lesa bækur, markmið er að 

byggja upp sjálfvirkni í lestri og læra að þekkja orð sjónrænt 

Barnið þarf að geta lesið bækurnar fyrirhafnarlaust. 

Orða banki 

Barnið velur orð úr texta bókanna og skrifa á orðkort ,það hjálpar barninu 

að læra að þekkja ákveðin orð sem koma fyrir í texta. 

Verkefnin þurfa að vera krefjandi en ekki of erfið 

Það þarf að gæta þess að barnið sé að læra eitthvað nýtt en um leið að það 

sé að ná árangri. 

Að fylgja orðunum með fingrinum 

Það hjálpar barninu að einbeita sér að hverju orði og gera sér grein fyrir 

hugtakinu orð. 

Þrep 2 

Að vinna með stafi og orð 

1. Stafakunnátta. Flokka myndir sem eiga sama staf. 

2. Hljóðgreining, orð/hljóð;stafur/hljóð. Flokka saman myndir af hlutum 

sem byrja á sama hljóði 

3. Hljóðgreining/stafsetning. Skrifa fyrsta staf í orðinu 

4. Endurtaka allt ferlið með því að bæta nýjum staf inn í 

Það er mikilvægt að gefa sér góðan tíma til að vinna með heiti stafanna ef 

barnið nær ekki tökum á þeim þætti. Barnið verður að þekkja meiri 

hlutann af þeim stöfum sem unnið er með hverju sinni 

Aðeins er hægt að bæta einum til þremur nýjum stöfum hverju sinni. 
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Upprifjun og endurtekning er grundvallaratriði á meðan barnið er að festa 

öll þessi heiti og tákn í minni. 

Mikilvægt er að þeir stafir sem bætt er við sjónrænt séu ólíkir hver öðrum 

ef mögulegt er . Kenna ekki d,b og p samtímis. 

Að greina fyrsta hljóð í orði 

Barnið þarf að geta sundurgreint hljóð í orðum. Byrjað á fyrsta hljóði og 

orðin eru höfð eins auðveld og hægt er í byrjun 

Myndakort 

Nota myndaspjöld til að auðvelda verkefnin . Myndirnar hjálpa barninu 

líka við að muna hvaða staf/hljóð hluturinn á myndinni á og myndin 

hjálapar því að kalla stafinn fram aftur 

Að tengja hljóð við staf 

Þegar barnið getur flokkað öll spjöldin fyrirhafnarlaust er barnið látið 

tengja hljóð við staf. 

Stafsetningarpróf 

Strax og barnið getur tengt saman mynd og staf er kunnátta barnsins 

prófuð með því að leggja fyrir verkefni í stafsetningu. 

Nýtt hljóð/ nýr stafur 

Einum nýjum staf er bætt við og einn tekinn út. Farið er í gegnum  sama 

ferlið aftur frá byrjun Gæta þarf þess að vinna ekki ,með lík hljóð 

samtímis. 

Misjafnt er hversu miklum tíma þarf að eyða í myndakortin og stafina og 

fer það alveg eftir hverjum og einum nemenda Betra er að eyða meiri 

tíma en minni með barninu til að byggja upp traustan grunn að stöfum og 

hljóðum þeirra Það er mikilvægt að fylgjast vel með stafaþekkingu 

barnsins og rifja upp ef með þarf. 
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Þrep 3 

Að skrifa setningar er mjög kröftug leið til að flýta fyrir árangri. 

Mikilvægt við ritun setninga er ákvörðun kennarans um hvað hann ætlar 

að kenna. Það verður að vera í samræmi við getu nemandans og í 

samræmi við önnur verkefni 

Æfinga blaðsíða 

Kennarinn notar blaðsíðuna til vinstri í stílabókinni og skrifar þar sem 

þarf til að gjálpa Annað hvort stafi eða orðhluta 

Að raða saman orðunum í setningu 

Þegar barnið hefur skrifað setninguna sína í bókina skrifar kennarinn 

sömu setninguna rétta á strimil og klippur niður orðin. Hann leggur 

orðkortin á hvolf og ruglar röðinni. Barnið reynir að raða orðunum aftur 

réttum í setninguna. Kennarinn hjálpar barninu að vinna sig gegnum þrep 

fyrir þrep með að beita ákveðnu hugsunarferli. Barnið lærir þannig að 

vinna sig markvisst gegnum verkefnið og spyr sjálf sig gjarnan framvegis 

þessara spurninga til að leiða sig sjálft áfram 

Barnið les spurninguna þegar það hefur raðað henni upp, það fer heim 

með setninguna og vinnur á sama hátt fyrir foreldra og les. 

Þrep 4 

Kynning á nýrri bók 

Bókin skoðuð. 

Skoða saman myndina á bókakápunni og lesa titilinn. Flett er gegnum 

bókina með barninu, myndirnar skoðaðar, talað um þær og hvað e að 

gerast á hverri blaðsíðu. Kennarinn reynir að nota orð em koma fyrir í 

sögunni og bendir á erfið orð á blaðsíðunni. 

(Morris,2005:90-101) 
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Nokkrar hagnýtar aðferðir í kennslu fyrir slaka nemendur 

1. Kynning á sögu/bók. Skoða myndir og titill sögunnar. 

a) Kennarinn fer í gegnum bókina með nemendanum og spyr 

nemenda spurninga til að fá nemenda til að giska á innihald 

b) Kennarinn útskýrir merkingarlega erfið orð sem erfitt er að lesa og 

bendir nemendanum á þau í bókinni. 

c) Nemandinn reynir nú að lesa bókina og fylgir orðunum með 

fingrinum 

 

2. Bergmálslestur 

a) Hann getur átt við misjafnlegan texta í einu, frá einni setningu upp 

í tvær til þrjár blaðsíðu. 

b) Kennarinn les 3-4 bls. í mjög léttri bók meðan nemandinn reynir að 

ná orðaforðanum í sögunni. Kennarinn bendir á orðin og 

nemandinn fylgir fingri kennarans eftir með augunum. 

c) Nemandinn les hverja setningu strax á eftir kennaranum eða hverja 

blaðsíðu. 

d) Nemandinn les loks alla bókina/söguna með hjálp kennarans og les 

orðin um leið. 

 

3. Samlestur 

a) Kennarinn og nemandinn skiptast á að lesa sitt hverja blaðsíðuna.  

b) Ef textinn er langur og erfiður hjálpar þetta til að nemandinn nái 

betur söguþræði bókarinnar við fyrstu yfirferð 

 

4. Leiklestur 
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Kennarinn og nemendur skiptast á að lesa persónur sögunnar/bókarinnar 

 

5. Allar ofangreindar aðferðir notaðar saman 

Auðvelt er að beita þessum aðferðum við yfirferð bókar/sögu. 

Það getur hentað mjög vel í sumum tilvikum. (Morris, 2005: 203-207) 
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7. Lokaorð 

Það er að mörgu að hyggja þegar kemur að lestrarkennslu. Allir sem 

koma að lestarkennslu ættu að vita um hvað hún snýst og þekkja helstu 

skilgreiningar og hugtök sem tengjast lestarferlinu hjá nemendum. 

 

Lestur er lykill að öllu námi og því mikilvægt að börn hafi á valdi sínu 

góða hljóðkerfisvitund, orðaforða og málþroska svo þau nái að lesa á sem 

farsælastan hátt. 

 

Mikilvægt er að bæði kennarar og foreldrar lesi fyrir og með börnum, það 

gerir oft gæfumuninn fyrir lestrarnámið. Margir þættir hafa áhrif á 

lestarnámið og þar kemur reynsla og hæfni kennarans til með að hafa 

mikið að segja. Það er mikilvægt að hvetja þau áfram og hrósa og nota 

allan þann tíma sem gefst til að láta þau lesa upphátt. 

 

Að koma til móts við alla nemendur í kennslu getur verið vandasamt, að 

hver og einn nemandi fái kennslu við sitt hæfi. Umhverfi, 

kennsluskipulag og aðferðir þarf að sameina í lestrarkennslu og öll 

ábyrgð, framkvæmd og kennsla er hjá kennara. 

 

Ég hef lært mjög mikið á því að gera þessa ritgerð og aflað mér margra 

hagnýtra aðferða sem ég get nýtt mér í kennslu á komandi árum. 
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Fylgiskjal 1  

LTG aðferðin að tala og lesa 

5 atriði sem eru skipta máli í þessari kennsluaðferð: 

• Móðurmálskennsla –málþekking. 

• Áhrif umhverfis á málþroska.  

• Kennsluaðferðin byggist á samtölum. 

• Hugtakaþróun. 

• Lestrar og skriftarferli (Indriði Gíslason og Guðmundur B. 

Kristmundsson, 1993:110). 

 

Vinnuaðferðirnar 5 í LTG aðferðinni 

Samtal 

Efniviður í samtali eru orðin sem þar eru notuð, frásagnir barnanna um 

atburði og athuganir geta auðveldað þeim málsskilning og rétta notkun 

nýrra hugtaka. Í samtalinu getur kennari komið til móts við nemendur 

sem eiga erfitt með að tjá sig. 

Textagerð 

Hópurinn er staðsettur fyrir framan trönu með flettiblokk og kennarinn 

tekur að sér ritarastarf. Börnin koma sér saman um hvað þau eiga að 

segja. Hér skýrist hvernig talmál breytist í ritmál. Börnin skynja einnig 

hvernig hugsun verður tal sem breytist í skrift. Þegar orðin eru skrifuð 

verður skriftin að vera skýr og greinileg og meðan kennarinn skrifar les 

hann orðin hægt þannig að hljóð stafa verður skýr (Indriði Gíslason og 

Guðmundur B. Kristmundsson, 1993:116) 
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Úrvinnslustig 

Kennarinn metur hvaða atriði bera að leggja mesta áherslu á eftir eðli 

textans og þörfum barnanna. Hann hefur tilbúna renninga með ákveðnum 

stöfum, orðum eða setningum úr textanum. Börnin rifja upp textann með 

kennaranum og þau lesa hann yfir saman. Börnin sömdu textann og þess 

vegna skiptir innihalds hans máli fyrir þau. Endurlestur, börnin fá 

tækifæri til að lesa textann fyrir kennarann hvort sem þau ráða(i )við hann 

miður eða vel (Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson, 

1993:117). 

 

Nánari úrvinnsla 

Orðin sem börnin strikuðu undir í textanum sínum skrifa þau nú á 

orðaspjöld. Á bakhlið spjaldanna rita þau svo setningu þar sem orðið 

kemur fyrir Barnið þarf að stafa orðið fyrir kennarann eða skólasystkini 

sín. Á þessu stigi er meiri krafa um réttritun og lögð áhersla á 

setningamyndun. Börnin fá því æfingu í að mynda setningar, stafsetja rétt 

og raða í stafrófsröð (Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson, 

1993:118). 
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Fylgiskjal 2 

Stigskipt kennsla/námsfyrirkomulag 

Stigskipt kennslufyrirkomulag er dæmi um kennsluskipulag sem hefur 

verið þróað til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda í bekk 

eins og einstaklingsmiðað nám gerir ráð fyrir. Til þess að stigskipt 

námsfyrirkomulag virki er mikilvægt að vita hvenær á að kenna, hvað á 

að kenna og í hve miklum mæli, en fyrirkomulagið byggist á því að suma 

grunnþætti má kenna í litlum hópum en aðra í stórum.  

1. stig 

Bekkjarkennsla fyrir allan hópinn í einu. Þá er átt við að allur bekkurinn 

vinni að sams konar verkefnum. Verkefnavinnan felst í beinni kennslu, 

hópavinnu, einstaklingsþjálfun og mati. Kennslan miðast við að 

nemendur nái nægjanlega góðum árangri á einu ári til að takast á við 

námsefni næsta bekkjar. Kennslan þarf að byggja á þekkingu hæfni og 

viðurkenndum aðferðum, vera í samræmi við opinbera námskrá, taka mið 

af rannsóknum í kennslu og vera í daglegri endurskoðun. 

2. stig 

Á þessu stigi er ákveðnum tíma kennslunnar varið í einstaklingsmiðað 

nám. Þá vinna nemendur í litlum hópum sem kennari ákveður í samræmi 

við mismunandi þarfir þeirra. Einn hópurinn vinnur undir leiðsögn 

kennara en nemendur hinna hópanna vinna að sjálfstæðum lestengdum 

þjálfunarverkefnum. Þetta skipulag miðast við að ná betur til nemenda 

sem: 

• Komnir eru lengra í lestrarnáminu en jafnaldrar þeirra og 

aldurstengd viðmið segja til um. 
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• Vantar herslumun til þess að ná ákveðnum grunnatriðum og þurfa 

því endurtekningu og aukna aðstoð til að ná þeim. 

 

3. stig 

Það er hugsað sem ákveðið öryggisnet fyrir þá nemendur sem þurfa 

sérhæfðari kennslu en stig eitt og tvö bjóða upp á. Á þessu stigi þarf oft 

að gera einstaklingsnámskrár fyrir nemendur og kenna þeim með 

nákvæmum og kerfisbundnum hætti. Í mörgum tilfellum sjá sérkennarar 

einnig um lestarkennslu nemenda á þessu stigi. Hugsunin á bak við 

stigbundið kennslufyrirkomulag er: 

• Að bregðast við þörfum nemenda um leið og þeirra verður vart og 

reyna að mæta þeim að miklu leyti innan bekkjarins. 

• Að reyna að koma í veg fyrir að nemendur þurfi víðtæka sérkennslu 

seinna á skólaferlinum (Walpole og McKenna, 2007:2-4). 

 

Suma grunnþætti lestrar er betra að kenna í litlum hópum en aðra má 

kenna í stórum hópi. Kennari þarf að hafa góða þekkingu og gera sér 

grein fyrir hvaða námsfyrirkomulag er hægt að nota miðað við 

viðfangsefni og aldur nemenda og finna út hvað og hvenær hentar að 

kenna í: 

• litlum hópum 

• öllum bekknum 

• bæði í litlum hópum og í öllum bekknum. 

Tilgangur flokkunarinnar er að aðstoða kennara til að finna jafnvægi milli 

kennsluþátta, skilja engan útundan, að nýta betur kennsluna í litlu 

hópunum ásamt því að þróa áfram góða kennslu fyrir allan bekkinn. 
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Kennari getur skipt hópnum í tvo til fjóra hópa og hann skipuleggur 

mismunandi kennslu miðað við þarfir nemenda og tímann sem hann hefur 

til umráða. Hluta tímanns er varið í að kenna öllum hópnum og algengt er 

að miða undirbúning kennslunnar við þrjá mismunandi hópa: 

•    Þeir nemendur sem þurfa sérhæfða kennslu og jafnvel 

einstaklingskennslu 

•    Þar sem þarf að fylgja nemendum vel eftir til að festa þekkingu 

þeirra betur 

•   Þar sem nemendum er dreift á valsvæði og þeir látnir vinna 

sjálfstætt á ákveðnum verkefnum. 

 

Þótt kennslan sé skipulögð út frá mismunandi hópum eru nemendur sem 

tilheyra mismunandi getuhópum oft látnir vinna saman eða vera saman á 

valsvæði. Kennarinn skipuleggur vinnu nemenda þannig að hann geti 

aðstoðað sem flest með skipulögðum hætti en jafnframt eytt meiri tíma til 

að kenna þeim nemendum sem þurfa mest á beinni aðstoð að halda 

(Walpole og McKenna, 2007:137-139). 

 
 


