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Ágrip 

Í þessu verkefni eru kynntir þeir þættir sem einkenna byrjendalæsi og lestur og 

helstu hugtök sem tengjast lestrarferlinu. Fjallað er um hvernig lestur þróast hjá 

börnum og kynntar kenningar um þróunarferli lestrar. Skoðaðir eru þeir þættir 

sem orsaka dyslexíu hjá einstaklingi, helstu einkenni hennar og þau vandamál 

sem einstaklingar með þessa röskun þurfa við að glíma. Þá er komið inn á 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og að lokum fjallað um skimanir og 

einstaklingsmiðaða kennslu. Markmið skimana er að finna þá nemendur sem eru 

í áhættuhópi með að eiga í erfiðleikum við lestrarnámið. Með einstaklingsmiðuðu 

námi er átt við kennslu sem skipulögð er út frá þörfum hvers nemanda og gripið 

inn í um leið og erfiðleikar koma upp og þá brugðist við með réttum úrræðum. 

Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að kennarinn hafi góða heildrasýn yfir 

kennsluna og skipti bekknum upp í minni hópa þar sem hver nemandi vinnur 

verkefni sniðin að sinni getu. Með vandaðri kennslu og þjálfun geta flestir 

einstaklingar, sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða, náð viðunandi tökum á 

lestri og um leið aukið lífsgæði sín. Því er ábyrgð þeirra sem starfa innan skólanna 

mikil og að tekist sé á við vandamál þessara nemenda af fagmennsku og þekkingu 

um leið og vandans verður vart.  
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1 Inngangur 

Að geta lesið og skrifað er hverjum sjálfstæðum einstaklingi mikilvægt. Það er í 

rauninni lykillinn að því að geta þroskast, lært og notið þess sem það samfélag 

sem við búum í hefur upp á að bjóða. Daglega er gert ráð fyrir að við notum hið 

ritaða mál hvort sem er við lestur eða til að koma orðum á blað. Því er sú hæfni 

einstaklingsins að ná góðum tökum á lestri og að geta notið þess sem hann les, 

ein mikilvægasta leið hans til að verða sjálfstæður einstaklingur. 

Rætur lestrar liggja í talmálinu. Því betur sem hlúð er að málþroska barnsins því 

betur er það í stakk búið til að takast á við lestrarnámið. Lestrarnámið er 

viðfangsefni sem tengist þroska og reynsluheimi hvers barns. Því er innihaldsríkt 

samband barns við fullorðinn einn áhrifamesti þátturinn í örvun málþroska.  

En því miður er alltaf einhver hópur barna sem á í erfiðleikum með að ná tökum á 

lestrinum. Ástæður þess geta verið margvíslegar. Í ritgerðinni er leitað svara við 

spurningunni „Hvað getur skólinn gert til að koma þeim nemendum til hjálpar 

sem lenda í erfiðleikum við lestrarnámið“. Niðurstöður þeirrar leitar eru þær, að 

forsenda þess að koma þessum nemendum til hjálpar er að greina erfiðleikana 

sem fyrst og bregðast strax við með viðeigandi þjálfun. Ef börnum mistekst strax í 

upphafi skólagöngunnar að ná valdi á lestrinum er hætt við að það geti haft 

afdrifaríkar afleiðingar fyrir skólagöngu þeirra. Neikvæð upplifun lestrarnámsins 

getur litað afstöðu og viðhorf barnsins til námsins og aukið hættu á að það lendi í 

vítahring námserfiðleika. Með því að greina lestrarerfiðleika snemma og veita 

þeim börnum sem með þurfa sérstaka þjálfun má væntanlega fyrirbyggja þennan 

vanda. Þar skiptir víðtæk þekking kennarans á lestrarferlinu, ásamt öflugri 

einstaklingsmiðaðri kennslu mestu máli. 

Í verkefninu eru kynntir þeir þættir sem einkenna byrjendalæsi, lestur og hvernig 

hann þróast hjá börnum. Fjallað er um dyslexíu orsakir hennar og helstu einkenni 

og þau vandamál sem einstaklingar með þessa röskun þurfa við að glíma. Komið 

er inn á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og að lokum fjallað um skimanir og 

hvernig skipuleggja má vandaða einstaklingsmiðaða kennslu þar sem þarfir hvers 

einstaklings eru hafðar að leiðarljósi. 
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2 Byrjendalæsi 

Hugtakið byrjendalæsi vísar til þeirrar þróunar sem á sér stað frá fæðingu barns 

og þar til formlegt lestrarnám þess hefst (Whitehurst og Lonigan, 2003, bls.12). 

Börn hlusta á talað mál í kringum sig og öðlast með því vissa þekkingu á 

tungumálinu. Þau eru einnig fljót að taka eftir táknum í umhverfinu og að reyna 

að teikna eða skrifa. Allt er þetta mikilvægur undirbúningur fyrir lestrarnámið 

(Rannveig Jóhannsdóttir, 2007, bls. 24). Því betur sem hlúð er að málþroska 

barnsins og því búið auðugt málumhverfi því betur er það í stakk búið að takast á 

við lesturinn.  

Læsi felur í sér frumþætti móðurmálsins þ.e. tal, hlustun, lestur og ritun. Það að 

verða læs þýðir að einstaklingurinn skilji og ráði yfir færni sem byggir á öllum 

þessum þáttum. Sú þróun á sér stað á löngum tíma í eðlilegum samskiptum 

barnsins við fullorðna þegar tal og ýmis upplifun af rituðu máli fara saman. Læsi 

byggir því á að börn hafi öðlast vissa þekkingu og reynslu á lífinu í kringum sig. Að 

þau hafi náð ákveðnum málþroska og þekkingu á tungumálinu, lestri og ritun 

áður en þau byrja í skóla. Þetta krefst samhæfingar fjölmargra þátta í máli, 

þroska og reynslu barnsins þar sem almennt ásigkomulag þess og umhverfi hafa 

áhrif (Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 12). 

Það er ljóst að undirbúningur fyrir lestrarnámið hefst meðan barnið er enn mjög 

ungt og löngu áður en hið eiginlega lestrarnám hefst. Því skiptir miklu máli að 

foreldrar búi börnum sínum þær aðstæður að þau geti þróað þessa þætti áður en 

skólagangan hefst og hið formlega lestrarnám (Ramey og Ramey, 2006, bls. 446). 

Rætur lestrar liggja í talmálinu (Snowling, 2006). Gott vald á móðurmálinu er því 

ein helsta forsenda þess að barn geti lært að lesa. Það er lykillinn að þekkingu og 

helsta tækið til að láta í ljós skilning, kunnáttu, tilfinningar og skoðanir (Rannveig 

A. Jóhannsdóttir, 1997, bls. 13). 

En hverjar eru þær aðstæður sem foreldrar geta bestar búið börnum sínum fyrir 

hið mikilvæga lestrarnám? Þar skipta mestu máli innihaldsrík samskipti við 

fullorðna sem einkennast af ríkulegu málumhverfi og örvun. Góður orðaforði eru 
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eitt af lykilatriðum þess að ná góðum tökum á lestri. Um leið og orðaforði barns 

eykst endurspeglar hann almenna þekkingu þess og þá um leið skilning á málinu 

(Snow, 1993). Vöxtur orðaforða og það að ná valdi á að nota málið á réttan hátt 

útheimtir mikla æfingu. Þá æfingu geta foreldrar veitt barni sínu með bókalestri 

þar sem barnið er ekki aðeins hlustandi heldur virkur þátttakandi. Með 

samræðum um efni sögunnar þar sem farið er út fyrir beinan söguþráð og reynt á 

orðaforða þess og ímyndunarafl. Heimsóknir á bókasafn og það að barn sjái að 

lestur bóka eða dagblaða sé dagleg og eftirsóknarverð stund eru mikilvægir 

þættir í lestrarnámi barnsins. Þá er ekki síður mikilvægt að fjölskyldan gefi sér 

tíma til að tala saman og að barnið sé virkur þátttakandi í þeim samræðum 

(Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 22). 

Barn þarf að geta nýtt sér ákveðna þætti sem það býr yfir og úr umhverfi sínu við 

það ferli sem lestrarnámið er. Whitehurst og Lonigan hafa sett fram líkan sem 

útskýrir þetta mikilvæga ferli. Inside – out er sú hæfni barnsins til að geta skilið 

prentað mál og umskráð rituð orð í hljóð þ.e. að lesa orð og að geta umskráð 

hljóð í orð þ.e. að skrifað orðin. Við þessar aðgerðir notar barnið stafaþekkingu 

sína og hljóðkerfisvitund. Það umskráir smæstu einingar ritmálsins, stafina, yfir í 

hljóð sem það raðar síðan saman í orð og setningar. Outside - in er hæfni 

barnsins til að upplifa og þroskast í því umhverfi sem það elst upp í og 

undirbúningur þess til að skilja merkingu talaðs máls, hugtaka og hljómmynd 

orðanna í hinu daglega lífi. Barnið þarf að skilja að hljómmynd orða getur haft 

áhrif á merkingu þeirra og að geta sett þau í merkingarbært samhengi. 

Gagnkvæmt samspil á milli þessara tveggja ferla er nauðsynlegt til að merking 

texta skili sér á réttan hátt (Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 13-14). 

 

3 Hvað er lestur? 

Að geta lesið er ákveðin færni sem þarf að kenna barni. Lestur er málræn aðgerð 

og byggir á samspili margra ólíkra þátta sem eru nauðsynlegir til að geta skilið 

ritmálið og túlkað merkingu þess. Þar hefur málþroski barns við upphaf 
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lestrarnáms mikið að segja. Því hefur það atlæti sem barn elst upp við og sú 

málörvun sem það fær afgerandi áhrif á hæfni þess til að takast á við 

lestrarnámið.  

Þegar formlegt lestarnám barns hefst beynist athygli þess að hinni tæknilegu hlið 

lestrarnámsins það er að læra bókstafina og hljóð þeirra. Þessi þáttur námsins 

reynir á hæfni þess til að vinna með hljóðkerfisþátt tungumálsins. En 

árangursríkur lestur krefst þess einnig að barn skilji merkingu þeirra orða sem 

það les, nái samhengi úr textanum og geti dregið ályktanir af honum. Þetta reynir 

á þann orðaforða sem barnið hefur tileinkað sér, málfræðiþekkingu þess, 

málskilning og hæfni barnsins til að nota tungumálið í mismunandi samhengi 

(Helga Sigurmundsdóttir, Steinunn Torfadóttir og Freyja Birgisdóttir, 2007).  

Tungumálið er undirstaða lesturs. Eins og sjá má á skýringarmyndinni hér fyrir 

neðan gegna allir þættir tungumálsins ákveðnu hlutverki og hafa áhrif hver á 

annan. Að læra að lesa er því samverkandi ferli þar sem hver þáttur gegnir 

veigamiklu hlutverki. 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Mynd 1:  Allir þættir tungumálsins gegna ákveðnu hlutverki og hafa áhrif 

hver á annan (Helga Sigurmundsdóttir o.fl. 2007) 
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Hjá flestum börnum gengur lestrarnámið vel og þau ná að tileinka sér þá færni 

sem til þarf nokkuð áreynslulaust. En hjá ákveðnum hópi barna verður 

lestrarnámið erfið reynsla og jafnvel óyfirstíganleg hindrun sem litar alla þeirra 

skólagöngu. Slík reynsla getur markað djúp spor í sálarlíf barns og skert lífsgæði 

þess. Því er svo mikilvægt að skilja það samspil sem lestur er og hvaða þættir 

valda því að lestrarnám sumra verður þyrnum stráð. 

 

3.1 Kenning um lestur “The Simple View of Reading” 

Samkvæmt kenningu Hoover og Gough (1990) “The Simple View of Reading” 

byggist allur lestur á tveimur meginþáttum þ.e. umskráningu og lesskilningi. 

Lesari verður að geta umskráð úr bókstöfunum orð og texta til að geta skilið þann 

texta sem lesinn er. 

 Markmið lesturs er þó ekki aðeins að geta lesið orð heldur einnig að skilja það 

sem lesið er. Þetta tvennt verður að fara saman svo hægt sé að tala um virkan 

lestur og það að lesandinn sé læs (Hoover og Gough, 1990). 

Orsakir þess að barn á í erfiðleikum með að ná tökum á lestrinum geta verið af 

ólíkum toga. Þessir þættir geta verið erfiðleikar með umskráningu, það er að 

umbreyta hverjum bókstaf í hljóð, tengja hljóðin saman í orð og bera orðið síðan 

fram til að skilja merkingu þess. Við þennan þátt lestrarnámsins reynir mikið á 

hina hljóðrænu úrvinnslu. Lestarerfiðleikar geta einnig stafað af erfiðleikum 

tengdum lesskilningi.  

Samkvæmt kenningunni “The Simple View of Reading“ eru forsendur þess að 

einstaklingur hafi góðan lesskilning gott vald á umskráningu og góður 

hlustunarskilningur (Catts og Kamhi, 2005, bls. 73). Hlustunarskilningur vísar til 

skilnings á töluðu máli sem við skynjum gegnum heyrnina (Muter, 2003). 

Lestrarerfiðleikar geta því átt rætur sínar að rekja til ólíkra þátta tungumálsins og 

þeir einstaklingar sem eiga í þessum erfiðleikum glímt við mismunandi og 

mismikla erfiðleika. 
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Rannsóknir hafa sýnt að 72 – 85% þeirra barna sem eiga í lesskilningserfiðleikum 

eiga í erfiðleikum sem tengjast umskráningu og / eða hlustunarskilningi. Eftir því 

sem börn eldast ná þau þó frekar tökum á umskráningunni. Rannsókn sem gerð 

var í Bandaríkjunum árið 2005 sýndi að í 2. bekk voru 21% þeirra sem áttu í 

lestrarerfiðleikum með vandamál sem tengdust umskráningu á móti 13% sem 

tengdust hlustunarskilningi. Í 8. bekk hafði þetta hlutfall breyst á þann vega að 

2% lestrarvandamála tengdust nú umskráningu en 72% tengdust 

hlustunarskilningi (Catts og Kamhi, 2005, bls. 74). 

 

Undirhópar lestrarerfiðleika út frá umskráningu og hlustunarskilningi  

sbr. kenninguna: „The Simple  View of Reading“ 

__________________________________________________________________

_____  
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               Slakir 

 

 

 
Mynd 2:  Undirhópar lestrarerfiðleika út frá umskráningu og hlustunarskilningi 

(Catts og Kamhi, 2005) 
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Flokkun: 

Samkvæmt þessari flokkun eru þau börn sem eru með dyslexíu með slaka 

umskráningu, það er þau eiga í erfiðleikum með að umbreyta stöfum yfir í hljóð 

en eru aftur á móti með góðan hlustunarskilning. Börn með ýmsa málerfiðleika 

eiga hins vegar bæði í erfiðleika með umskráningu og hlustunarskilningi. Þau eru 

einnig oft með sértæka málskilningserfiðleikar og þá stundum samfara víðtækari 

vitrænum frávikum. 

Börn með sértæka lesskilningserfiðleikar hafa gott vald á umskráningu en hafa 

slakan hlustunarskilning. Í þessu sambandi er oft vísað til barna sem hafa 

Hyperlexíu en þau ná mjög ung valdi á umskráningu, jafnvel án hjálpar, en eiga 

síðan í erfiðleikum með að ná lesskilningi úr því sem þau lesa. Að lokum eru þau 

börn sem eiga í erfiðleikum sem kenningin nær ekki að skýra skilgreind með 

lestrarerfiðleikar af öðrum orsökum. Undir þann flokka falla til dæmis tvítyngd 

börn (Catts og Kamhi, 2005, bls. 75-6). 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim mikilvægu þáttum sem þurfa að vera til 

staðar til að lestrarnám barns verði árangursríkt og farsælt og þeir útskýrðir 

nánar. 

 

3.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitundin er tilfinning og næmi einstaklingsins fyrir hljóðrænni 

uppbyggingu tungumálsins (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 2007). Hún reynir á 

færni einstaklingsins er varðar skipulag hljóðkerfisins og þekkingu á hljóðum 

málsins og færni hans til að vinna með hljóðin án tengsla við merkingu orðanna 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 22; Snowling, 2002). Þetta 

byggist á skilningi hans á því hvernig hægt er að greina hið talaða mál niður í 

smærri einingar og hvernig hægt er að vinna með einingarnar á mismunandi 

vegu. Talmálið er hægt að brjóta upp í misstórar einingar svo sem setningar, orð, 

atkvæði og stök hljóð (Helga Sigurmundsdóttir, 2002, bls. 22; Chard og Dickson, 

1999). Tengsl stafs og hljóðs virðast ekki lærast sjálfkrafa hjá börnum með því að 

þau sjá ritmálið og læra að þekkja orðmyndir. Því þarf að vekja athygli þeirra á 



12 

þessum tengslum með því að kenna þeim stafina, hljóð þeirra og hvernig hægt er 

að tengja þá saman. Samspil hljóðkerfisvitundar og þekkingar á tengslum stafa og 

hljóða er talin gera börnum kleift að læra að lesa (Muter, 2003, bls. 34-35). Einnig 

er talið að góð hljóðkerfisvitund og skilvirk hljóðræn færni í umskráningu gefi 

nemendum möguleika á að “kenna sjálfum sér” að lesa þó hún sé ekki nægjanleg 

ein og sér (Catts og Kamhi, 2005, bls. 37). 

Hljóðkerfisvitundin þroskast hjá börnum stig af stigi eftir því sem þau eldast og 

öðlast meiri málþekkingu, bæði á tal- og ritmáli. 

 

3.2.1 Hljóðavitund 

Hljóðavitundin er undirþáttur hljóðkerfisvitundarinnar og er vitundin um að orð 

eru samsett úr röð hljóða og færnin til að geta greint einstök hljóð í orðum. Að 

orðið dós er samsett úr þremur hljóðum d-ó-s. Hún er hæfileikinn til að skynja 

hljóðræna uppbyggingu orðanna og þróast í gagnvirku sambandi við lestrarnámið 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 22,26). Bókstafirnir standa 

fyrir hljóð tungumálsins. Þess vegna er vitundin um hljóðin lykilatriði til að skilja 

reglur stafrófsins og mikilvægur grunnur til að ná tökum á hljóðaaðferðinni og 

stafsetningu (Snow, Burns og Griffin, 1998). 

Eftirfarandi tafla sýnir viðmið sem mikilvægt er að kennarar nýti sér við mat á 

hljóðkerfis- og hljóðavitund barna. Hún sýnir dæmi um stigbundna þróun 

hljóðkerfisvitundar miðað við aldur og þá færni sem barn á að vera búið að ná á 

tilteknum aldri.  
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Tafla 1:  Mat á hljóðkerfis- og hljóðavitund barna (Hall & Moats, 1999, bls. 147) 

 

Aldur

  

Færni 

3 ára

  

•   Endurtaka rím, einfalt rím. 

•   Greina stuðla (Stebbi stóð á ströndu). 

4 ára •   Greina/klappa atkvæði (50% barna). 

5 ára

  

•   Greina atkvæði (90% barna). 

•   Greina/telja hljóp (fónem) í orði, fremst, aftast eða miðjuhljóð  

     (50% barna) 

6 ára •   Greina hvert sama hljóð heyrist í upphafi orða. 

•   Geta tengt saman tvö og þrjú hljóð í orð. 

•   Greina stök hljóð í orðum (70% barna). 

•   Þekkja rím. 

•   Greina byrjunarhljóð og endahljóð í orðum. 

7 ára •   Tengja þrjú hljóð. 

•   Sundurgreina þrjú – fjögur hljóð. 

•   Geta skrifað hljóð eftir framburði. 

•   Taka hljóð úr orði (hljóðeyðing) og greina hvernig orð breytist. 

8 ára •   Sundurgreina samhljóðasambönd (sk, tr...). 

•   Taka burt hljóð (hljóðeyðing) úr samhljóðasamböndum 

     (Aðgreina sk – s...k).  

 

 

 

3.3 Umskráning 

Umskráning byggist á næmi hljóðkerfis- og hljóðavitundar og er sú færni lesanda 

að breyta stafarunum (rituðum orðum) í hljóðarunur (að lesa / segja orð), 

upphátt eða í hljóði. Þessi umskráningarfærni er einnig nauðsynleg við að 

stafsetja en þá eru hljóðarunur stafsettar í bókstafi og orð sem hægt er að lesa 

(Höien & Lundberg, 2000). Ef barn á auðvelt með umskráningu bendir það til þess 

að það hafi náð góðum tökum á stafaþekkingu og tengslum stafs og hljóðs 

(Steinunn Torfadóttir og Helga Sigurmundsdóttir, 2006, bls. 4). 

  



14 

3.4 Lesskilningur 

Að skilja þann texta sem lesinn er, er markmið hvers lesanda. Lesskilningur 

byggist á því að hafa vald á það miklum orðaforða að lesandinn skilji textann sem 

lesinn er. Hann felur einnig í sér að lesandinn þarf að hafa góðan málskilning sem 

vísar til skilnings og þekkingar á mæltu máli og uppbyggingu þess. Lesarinn þarf 

að geta dregið ályktanir af textanum þannig að höfundurinn þurfi ekki að segja 

allt, það er hann þarf að geta lesið á milli línanna (Oakhill, 1994).  

Eins og sjá má á mynd 1 byggir lesskilningur því á merkingarfræði, setningafræði 

og málnotkun. Börn þurfa að hafa ríkulegan orðaforða og víðtæka þekkingu og 

reynslu af að vinna með ritmálið til að geta tileinka sér innihald úr texta. Talið er 

að 10 - 15% nemenda á aldrinum 7-11 ára eigi í erfiðleikum með lesskilning. Oft 

eru þessi vandamál mjög dulin þar sem hluta þessa hóps gengur vel að umskrá 

orð og því koma þessir erfiðleikar ekki í ljós fyrr en börnin eldast og lestextinn 

verður meira krefjandi (Nation, 2006, bls. 191-2). 

3.4.1 Orðaforði 

Orðaforði er sá fjöldi orða sem einstaklingurinn skilur og getur notað þegar hann 

talar, les eða skrifar eða hlustar á tal annarra. Börn öðlast aukinn orðaforða í 

samskipum við fullorðna í hinu daglega lífi og með lestri bóka auk markvissrar 

kennslu. (Tankersley, 2003). Talið er að bein tengsl séu á milli orðaforða og 

lesskilnings og að orðaforðinn sé sá málþáttur sem hafi hvað mest áhrif á 

lesskilning (Nation, 2006). Því er góður orðaforði ein helsta forsenda lesskilnings 

(Tankesley, 2003; Nation, 2006) 

 

3.5 Lesfimi 

Lesfimi í lestri er að þekkja framburð og merkingu ritaðs orðs um leið og það ber 

fyrir augu og ná að lesa hratt og fyrirhafnarlaust. Við það verður lesturinn bæði 

nákvæmur, hraður og sjálfvirkur. Með því getur lesandinn beint allri athyglinni að 

efni og innihaldi textans en þarf ekki að eyða orku í aðgerðina sjálfa, að umskrá 

textann (Ehri, 2002). Nemendur með góða lesfimi hafa góðan sjónrænan 
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orðaforða og góða hæfni til að þekkja orð um leið og lesið er. Þeir eiga einnig 

auðvelt með að mynda tengsl milli lesefnis og eigin þekkingar og reynslu. Þessi 

færni byggist á því að nemandinn getur tengt saman fjölmörg svæði í hugrænni 

úrvinnslu, fyrirhafnarlaust. Þegar slíkri færni er náð er talað um sjálfvirkan lestur 

og þá fer lesturinn að veita lesandanum ánægju og gefa honum möguleika á að 

afla sér fróðleiks og þekkingar í gegnum hið ritaða orð. Sumir nemendur eiga í 

sérstökum erfiðleikum með að ná sjálfvirkum lestir (sjá nánar um það í kafla 

5.4.3). 

 

4 Þróun læsis 

Við upphaf skólagöngu, þegar formlegt lestrarnám barns hefst, þurfa ýmsir 

þættir að vera til staðar, til að lestrarnámið verði farsælt. Barnið hefur öðlast 

vissa reynslu á sínum fyrstu árum í samskiptum við fullorðna og kynnst 

eiginleikum tungumálsins. Það hefur tileinkað sér ákveðinn orðaforða og 

málvitund þess hefur þroskast og það hefur kynnst því að hægt er að greina 

ritmálið í hljóð og bókstafi (Whitehurst og Lonigan, 2003). 

 

4.1 Einkenni góðra lesara 

Góður lesari þarf að hafa vald á þremur mikilvægum þáttum við lesturinn. 

Þeir eru: 

• Góð hljóðavitund 

Að hafa góða næmni fyrir tengslum stafs og hljóðs og eiga þar af leiðandi 

auðvelt með að lesa orðin. 

• Góður málskilningur 

Að hafa góða þekkingu á málinu og góðan orðaskilning. 

• Góð lesfimi og sjálfvirkni 

Að ná að lesa hratt og sjálfvirkt og geta beint allri athygli að innihaldi textans 

sem lesinn er. 
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Þegar barn hefur náð góðum tökum á 

sjálfvirkni og nákvæmri umskráningu er það 

komið með fullkomið vald á stafaþekkingu 

ásamt góðri hljóðkerfisvitund. Þetta tvennt 

er forsenda þess að ná tökum á tæknilegum 

lestri (Steinunn Torfadóttir og Helga 

Sigurmundsdóttir, 2006, bls 2). 

 

 

 

 

 

Mynd 3:  Helstu þættir sem þjálfaður lestur byggist á 

(Burns, Griffin & Snow 1999) 

 

4.2 Þróun læsis samkvæmt kenningu Ehri 

Margar kenningar hafa verið settar fram um það hvernig lestur þróast hjá 

börnum. Menn eru sammála um það að lestur þróast í ákveðnum stigum og er 

ekki bundinn við ákveðið aldursár. Einnig að flest börn þurfa á markvissri aðstoð 

fullorðins að halda við að læra að lesa og að rætur lestrar liggja í tungumálinu. 

Linnea C. Ehri (2002) setti fram kenningu um það hvernig börn byggja upp 

sjónrænan orðaforða í lestri. Kenning hennar um þetta þróunarferli snýst þó ekki 

um kennsluaðferðir við lestrarnámið, heldur leggur hún áherslu á að skoða 

hvernig lestrarnámið þróast með aukinni þjálfun og færni. Samkvæmt kenningu 

Ehri fara börn í gegnum fjögur meginstig í lestrarnáminu. Þau eru: 

1. Undanfari bókstafsstigs (Pre-Alphabetic Phase) Myndastigið 

Lestur án tengsla bókstafs og hljóðs.  

Á þessu stigi eru byrjendur í lestri. Þeir hafa ekki þekkingu á bókstöfunum 

og geta því ekki nýtt sér hið skipulagða samband milli bókstafs og hljóðs. 
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Þeir þekkja orð sjónrænt með því að styðjast við áberandi sjónrænar 

vísbendingar í umhverfinu eins og merki, tákn eða myndir. Talið er að 

börn á þessu stigi geti ekki endurþekkt orð út frá bókstöfunum heldur 

aðeins út frá vísbendingum sem þau þekkja í umhverfinu (Ehri, 2002, bls. 

175).  

2. Bókstafsstig að hluta (Partial Alphabetic Phase) 

Lestur út frá hluta bókstafanna. Byrjendur muna hvernig á að þekkja orð 

sjónrænt með því að tengja form sumra stafa í orðum við hljóð í 

framburði. Oftast muna þeir eftir fyrstu eða síðustu stöfunum í orði vegna 

þess að þeir eru mest áberandi. Það er kallað hljóðmerkjalestur. Lesendur 

verða að þekkja hluta stafrófsins til að geta munað orð sjónrænt á þennan 

hátt og að hafa einhverja þekkingu á tengslum stafs og hljóðs og að geta 

sundurgreint hljóð. Tengingin verður aðeins að hluta þar sem lesara á 

þessu stigi vantar enn fulla þekkingu á stafrófinu, og þar með geta þeir 

aðeins tengt hluta málsins við hljóð eða parað saman við runur bókstafa. 

Leshamlaðir einstaklingar eru taldir vera meðal þeirra sem nota hluta 

bókstafanna við lesturinn og tilheyra því þessu stigi(Ehri, 2002, bls. 175-

6). 

3. Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase) 

Lesarinn man nú orðin sjónrænt með því að mynda nákvæm tengsl milli 

bókstafs og hljóðs. Hann veit nákvæmlega hvaða hljóð hver stafur í 

stafrófinu stendur fyrir og getur því hlutað orðin niður í stök málhljóð. 

Það er þetta hljóðræna ferli sem gefur bestan árangur við að byggja upp 

sjónminni á orð. Á þessu stigi ná lesendur tökum á því að umskrá orð sem 

þeir hafa aldrei lesið áður og einnig að greina orð sjónrænt sem þeir 

þekkja og festa í sjónminni. Með því að byggja upp sjónrænan orðaforða 

verður lesturinn hraður og sjálfvirkur (Ehri, 2002, bls. 177). 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase) 

Á þessu stigi hefur lesarinn öðlast þá færni að muna nákvæmlega hvernig 

orð eru stafsett og getur því munað fjölda orða sjónrænt. Orðhlutar sem 

koma fyrir aftur og aftur í mismunandi orðum verða alltaf kunnuglegri 

eftir því sem þeir koma oftar fyrir í texta og fleiri og fleiri orð festast í 
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sjónræna minninu. Þetta stig er grunnurinn að sjálfvirkum, 

fyrirhafnarlausum, sjónrænum lestri (Ehri, 2002, bls. 177-179). 

Þjálfaður lesari les beint sjónrænt út frá orðmyndinni. Hann þarf ekki lengur að 

styðjast við fyrstu þrjár aðferðirnar í kenningunni um þróun sjónræns orðaforða 

nema þegar hann kemur að nýju orði sem hann þekkir ekki. Þá grípur hann til 

þeirra aðferða sem eru á fyrri stigum að hljóða sig í gegnum orðið. 

 

4.3 Fjórar aðferðir við að lesa  

Ehri (1997) heldur því fram að það séu a.m.k. fjórar aðferðir við að lesa orð:  

1. Með hljóðrænni umskráningu með því að hljóða sig gegnum orðið staf 

fyrir staf (f-í-l-l) eða með því að lesa í orðbútum (bí-la-leik). 

2. Með því að lesa orðin beint sjónrænt. Kalla fram sjónræna mynd af 

orðinu úr langtímaminni. 

3. Með því að bera stafamynstrið í orðinu saman við önnur lík orð sem 

lesarinn þekkir sjónrænt. Það krefst þó einhverrar færni við hljóðræna 

umskráningu . 

4. Með því að giska á orðið út frá samhenginu. Þetta er ónákvæm aðferð 

því mjög erfitt er að giska á merkingarbærustu orðin í textanum (Ehri, 

1997, bls. 164-165). 

Allar krefjast þessar aðferðir einbeitingar og athygli, nema aðferð tvö sem er 

sjónræna leiðin. Sjónrænn lestur er að geta þekkt orðin hratt, sjálfvirkt og 

fyrirhafnarlaust þegar lesið er. Ehri heldur því fram að sjónræna leiðin sé 

skilvirkasta leiðin og sú hraðasta til að lesa texta og ná viðunandi lesskilningi. 

Lesarinn getur einbeitt sér að innihaldi textans en þarf ekki að hafa hugann við að 

hljóða sig í gegnum orðin. Þetta gerist ómeðvitað og ósjálfrátt. Það þýðir þó ekki 

að góður lesari nýti sér ekki hinar aðferðirnar heldur fer það eftir eðli textans 

hvaða aðferð er virk hverju sinni (Ehri, 1997). 
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5 Dyslexía – Erfiðleikar með umskráningu og sjáfvirkni 

Að geta lesið með árangursríkum hætti er ekki sjálfgefin færni. Flest börn læra að 

lesa án teljandi vandræða og hjá sumum er lestrarnámið leikur einn. Því miður er 

þó alltaf einhver hópur barna sem upplifir lestrarnámið sem óyfirstíganlega 

hindrun sem litar alla þeirra skólagöngu og markar jafnvel djúp spor á allt þeirra 

líf. Þessir erfiðleikar fyrirfinnast í öllum stéttum þjóðfélagsins, óháð greind eða 

kynþætti og þeir eldast ekki af fólki (Vellutino & Scanlon, 2003, Hoien og 

Lundberg, 2000).  

Með aukinni þekkingu á eðli lestrarerfiðleika hefur skilningur á þeim aukist og um 

leið þau úrræði sem hægt er að beita þessum einstaklingum til hagsbóta. Með 

góðri og markvissri kennslu og þjálfun geta flestir einstaklingar sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða náð viðunandi tökum á lestri og um leið aukið lífsgæði 

sín (Torgesen, 2002). 

 

5.1 Tengsl lestrar- og málerfiðleika 

Það er misjafnt hvenær börn byrja að tala og fyrir kemur að börn hafi sitt eigið 

tungumál fyrst í stað sem aðeins nánasta fjölskylda skilur. Seinkuð máltaka og 

málerfiðleikar geta þó verið fyrsta vísbending um lestrarörðugleika sem komið 

geta fram þegar skólaganga barns hefst og formlegt lestrarnám. 

Hljóðkerfiserfiðleikar eru af málrænum toga en margir sem eru með dyslexíu 

þurfa einnig að glíma við aðra máltengda örðugleika sem geta haft áhrif á 

lestrarnámið. Þeir geta verið: 

• Slakt skammtímaminni, sem veldur erfiðleikum við að skilja langar 

setningar eða flókna setningaruppbyggingu. 

• Erfiðleikar við nefningu geta valdið erfiðleikum við að læra ný orð sem 

skerðir orðaforða sem síðan hefur áhrif á lesskilning. 

• Erfiðleikar með hljóðgreiningu og framburð geta komið í veg fyrir að barn 

læri nákvæma hljóðuppbyggingu orðs og geti því ekki lært/tileinkað sér 

orðið rétt. 
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• Seinkaður málþroski. 

• Erfiðleikar við að skynja raðbundið flæði tungumálsins, merkingu orða og 

uppbyggingu setninga         

     (Höien og Lundberg, 2000, bls. 11). 

Lestur er fyrst og fremst málræn aðgerð og orðaforðinn er grunnurinn fyrir þróun 

lesskilnings. Talfærni er undirstaða þess að vinna með hljóð tungumálsins og 

bókstafi en málfærni er undirstaða lesskilnings (Snowling, 2006). Veikleikar í hinni 

hugrænu úrvinnslu, sem hljóðkerfisvitundin er og sem reynir á við lestrarnámið 

gera því þeim börnum, sem eiga við þennan veikleika að stríða, erfitt fyrir að ná 

tökum á þeim grunnþáttum sem nauðsynlegir eru við lestrarnámið (Vellutino & 

Scanlon, 2003). 

Takmarkanir í skammtímaminni geta valdið því að þau eiga oft í erfiðleikum með 

að festa orð í langtímaminni. Afleiðing þess er oft slakur orðaforði og erfiðleikar 

með að finna rétt orð (Snowling, 2006, bls. 3). Vegna þessara erfiðleika gengur 

þessum börnum oft illa að ná samhengi út úr texta. Ef þau þurfa að hafa alla 

athyglina á því að stauta sig í gegnum orðin eiga þau erfitt með að ná innihaldi 

textans og ánægjan af lestrinum verður lítil eða engin. Frjór og ríkulegur 

orðaforði sem og fjölbreytt reynsla barnsins af því að nota tungumálið í hinu 

daglega lífi er því einn besti undirbúningur þess fyrir lestrarnámið (Whitehurst & 

Lonigan, 2003). Því er mikilvægt að vera vel á varðbergi og bregðast við, strax og 

vart verður við tal- eða málfrávik hjá barni (Snowling, 2006). 

 

5.2 Hugtakið dyslexía 

Dyslexía er hugtak sem unnið hefur sér alþjóðlegan sess í fræðilegri umfjöllun um 

lestrarerfiðleika, en er dæmigert yfirhugtak sem fræðimenn eru ekki á einu máli 

um hvernig beri að skilgreina (Muter, 2003). Orðið dyslexía er af grískum 

uppruna. Dys merkir erfiðleikar og lexía vísar til orða þ.e. erfiðleikar með orð. 

Önnur hugtök hafa verið notuð um dyslexíu eins og hugtökin leshömlun, 

lesblinda og sértækir lestrar- og stafsetningarörðugleikar. Þeir einstaklingar sem 
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eru með dyslexíu eiga í vanda á ákveðnum afmörkuðum sviðum en hafa oftast 

færni og hæfileika til jafns á við aðra (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006, bls. 14). 

 

5.2.1 Skilgreiningar á dyslexíu 

Margar skilgreiningar hafa verið settar fram af fræðimönnum á hugtakinu 

dyslexía. Þar ber mönnum ekki alltaf saman um áhersluþætti auk þess sem menn 

hafa mismunandi kenningalegan bakgrunn sem hefur áhrif á hvernig þeir 

skilgreina lestrarerfiðleika. Það hvaða skilgreining er notuð á hverjum tíma getur 

haft mikil áhrif á áreiðanleika þeirra rannsókna sem verið er að gera. Út frá þeim 

er úrtak valið, erfiðleikar einstaklinga metnir og greiningar og áherslur í kennslu 

settar fram (Catts og Kamhi, 2005, bls. 58). Fræðimenn eru þó nokkuð sammála 

um að nota megi erfiðleika í hljóðkerfisúrvinnslu sem mælikvarða fyrir 

lestrarerfiðleika sem leiða til dyslexíu. 

 

Skilgreining Alþjóðlegu lestrarsamtakanna - IDA (International Dyslexia 

Association) 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugafræðilegum uppruna. 

Einkennin koma fram í erfiðleikum með að ná nákvæmni og/eða 

sjálfvirkni í lestri og í slakri stafsetningu og umskráningarfærni. 

Þessa erfiðleika má í flestum tilfellum rekja til veikleika í 

hljóðkerfisþætti málsins sem er ekki í samræmi við aðra vitsmunalega 

hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða 

lestrarkennslu. 

Dyslexía getur leitt til lesskilningserfiðleika og ónógrar lestrarreynslu 

sem getur komið niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar í 

gegnum lestur (Catts og Kamhi, 2005, bls 62). 

Í eldri skilgreiningum á dyslexíu var með afgerandi hætti tekið fram að 

hljóðkerfisveikleikarnir væru óvæntir miðað við aðra vitsmunaþætti og kennslu 

sem nemandinn hafði fengið. Þetta var gert til að flokka nemendur með háa eða 

meðal greind frá nemendum með lága greind og þeim sem bjuggi við slæmar 
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aðstæður. Í þessari skilgreiningu er ekki kveðið svo sterkt að orði vegna mikillar 

gagnrýni á fyrri kenningar. Það hefur þó verið gagnrýnt að skilgreiningin geti enn 

leitt til mistúlkunar, sérstaklega hvað varðar greindarþáttinn þar sem 

lestrarerfiðleikar geta haft áhrif á málþáttinn í greindarprófum (Helga 

Sigurmundsdóttir o.fl. 2007). 

 

5.3 Orsakir dyslexíu 

Orsaka dyslexíu má leita bæði til innri og ytri þátta tengdum einstaklingnum. 

Samkvæmt skilgreiningu Höien & Lundberg (2000) er dyslexía taugafræðilegur 

veikleiki í heilastarfsemi sem má í flestum tilvikum rekja til erfða og/eða 

umhverfisþátta, samspili sem hefst strax í móðurkviði (Höien & Lundberg, 2000, 

bls 9). 

5.3.1 Innri þættir 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heilastarfsemi einstaklinga hafa meðal 

annars sýnt að hjá þeim sem hafa dyslexíu er minni virkni á ákveðnum svæðum 

heilans sem eru mikilvæg fyrir hljóðkerfisvinnslu. Í sumum tilfellum virðist sem 

önnur heilasvæði verði virk í staðinn en þar sem þau eru ekki sérhæfð til 

hljóðkerfisúrvinnslu skila þau ekki jafn góðum árangri og þau svæði sem eru virk 

hjá þeim sem ekki eru með dyslexíu. Enn er óljóst hvernig þessi mismunur á 

heilum tengist lestrarerfiðleikunum og þeirri vitrænu og skynjunarlegu hæfni sem 

tengist þeim. Rök hafa þó verið færð fyrir því að sjáanlegur mismunur á heila og 

heilastarfsemi fólks með dyslexíu sé afleiðing hennar frekar en orsök og að 

munurinn sé afleiðing langvarandi lestrarerfiðleika (Catts og Kamhi, 2005, bls 

101). 

Erfðir er stór áhættuþáttur hvað varðar dyslexíu. Rannsóknir hafa sýnt að það séu 

allt að 35 – 40 % líkur á að barn sem einstaklingur með dyslexíu eignast, erfi 

veikleikann sem orsakar dyslexíu. Þar hafa drengir verið taldir í meiri áhættu en 

stúlkur (Muter, 2003, bls. 99-100, Snowling, 2006, bls. 9-13). Þó hafa komið fram 

rannsóknir sem draga þennan mun í efa. Þær telja að ástæða þess að drengir séu 

oftar greindir með lestrarerfiðleika megi rekja til þess að þeir eigi oftar við 
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athyglis- og/eða hegðunarvandamál að stríða og séu því líklegri til að verða 

greindir með lestrarvandamál (Catts og Kamhi, 2005, bls. 57). 

5.3.2 Ytri þættir 

Aðrir þættir sem hafa áhrif á dyslexíu hafa verið kallaðir ytri þættir og vísa þá til 

þess umhverfis sem barn elst upp í. Þar skiptir miklu máli sú reynsla af lestri og 

það málumhverfi sem barn elst upp við. Einnig hvernig lestrarnámi þeirra barna 

sem greinast með áhættuþætti er háttað og hvort þau fá strax í upphafi 

markvissa og öfluga kennslu. Þessir ytri þættir orsaka ekki dyslexíu en geta haft 

mikil áhrif á það hvort börn með dyslexíu nái tökum á lestri og verði læs (Catts og 

Kamhi, 2005, bls. 94). 

 

5.4 Einkenni dyslexíu 

Hljóðkerfisvitundin er talin vera sá mikilvægi hlekkur sem tengir talmál og ritmál 

og þar af leiðandi valdi hljóðkerfisleg röskun erfiðleikum við umskráninguna í 

lestrarnáminu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 37). Helstu 

einkenni þessara erfiðleika við hljóðræna úrvinnslu koma fram í erfiðleikum við 

lestur og stafsetningu (Höien og Lundberg, 2000, bls. 9). Þeir eru helstir: 

• Erfiðleikar með að byggja upp sjónrænan orðaforða. 

• Erfiðleikar með að byggja upp tengsl stafs og hljóðs og í sundurgreiningu 

hljóða. 

• Gefa jaðarstöfum í orðum frekar gaum, eiga erfitt með að lesa löng orð og 

hafa tilhneigingu til að sleppa miðjustöfum (Ehri, 2002). 

 

5.4.1 Afleidd vandamál 

Að skilja þann texta sem lesinn er, er undirstaða námsárangurs. Þetta eiga börn 

með dyslexíu í erfiðleikum með vegna þess hve umskráningarhæfni þeirra er slök 

og lengi að þróast. Einnig fylgja dyslexíu oft stærðfræðiörðugleikar. Þessum 

námserfiðleikum fylgja oft tilfinningalegir erfiðleikar sem setja yfirleitt mark sitt á 

þá einstaklinga sem í þeim lenda. Lágt sjálfsmat og lítið sjálfstraust er ein 
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afleiðing þeirra og því fylgja því miður oft félagslegir erfiðleikar (Höien & 

Lundberg, 2000, bls. 10). 

Mattheusaráhrif 

Matteusaráhrif (Matthew effect) er hugtak sem hefur verið notað til að lýsa þeim 

neikvæðu afleiðingum sem lestrarerfiðleikar geta haft á líf barns. Það er fengið úr 

Matteusarguðspjalli og vísar til þess að „Þeir ríku verða ríkari en þeir fátæku 

fátækari“. Samlíkingin á við það að í gegnum lesturinn þjálfast svo margir 

mikilvægir þættir sem barn með lestarerfiðleika fer á mis við (Stanovich, 1986). Í 

gegnum lestur eflist málþroski barns, orðaforði þess eykst og almenn þekking úr 

hinu ritaða máli. Þau börn sem eiga í erfiðleikum með lestur lesa lítið og fá því 

ekki þá þjálfun sem nauðsynleg er. Því er hætt við að þau standi ekki jafn vel að 

vígi og jafnaldrar þeirra hvað varðar málnotkun bæði í tali og ritmáli. Það getur 

leitt til minni áhuga og neikvæðra viðhorfa á náminu. Eftir því sem á 

skólagönguna líður eykst vandinn og bilið á milli þessara nemenda og hinna sem 

strax ná tökum á lestrinum breikkar stöðugt (Torgesen, 2005). 

 

5.4.2 Hliðartengd vandamál 

Önnur taugafræðileg vandamál koma oft fram samhliða dyslexíu sem veldur því 

að vandi barnanna verður meiri og erfiðara verður að aðstoða þau. Þau eiga oft í 

erfiðleikum með athygli og einbeitingu og þá um leið að meðtaka fyrirmæli og 

fara eftir þeim. Einnig eiga þau oft í erfiðleikum með fín- og grófhreyfingar. 

 

5.4.3 Kenning um tvöfaldan veikleika  

Kenningin er byggð á þeirri staðhæfingu að aðgengi og endurheimt á 

hljóðrænum upplýsingum þ.e. hljóða- og orðasafni í minni, sem skráðar eru þar 

með ákveðnum hætti, sé einn af undirþáttum lestrar óháður hljóðavitund og 

stafaþekkingu. Aðgengi einstaklingsins að þessu hljóða- og orðasafni minnisins er 

oft metið með verkefnum sem reyna á nefnuhraða (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 

2007).  
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Nefnuhraði er tíminn sem það tekur einstakling að nefna röð mynda, stafa, talna 

eða annarra tákna eins hratt og hann getur (Denckla & Rudel, 1976). Þessi færni 

er talin góður mælikvarði á hæfni heilans til að vinna úr því áreiti sem hann 

verður fyrir bæði sjónrænt og heyrnrænt og er um leið sterk vísbending um 

hvernig lesandanum muni ganga að ná þeirri sjálfvirkni sem nauðsynleg er fyrir 

árangursríkan lestur (Wolf & O´Brien, 2001). 

Samkvæmt kenningunni um tvöfaldan veikleika er nefnuhraði byggður að miklu 

leyti á öðrum þáttum en þeim hljóðkerfislegu við lestur. Það eru m.a. þættir 

tengdir sjónrænni þekkingu, athygli og hraða við úrvinnslu upplýsinga. Út frá 

þessum forsendum er lestrarerfiðleikum skipt í þrjá flokka eftir einkennum: 

• Veikleiki í hljóðkerfinu sem leiðir til slakrar hljóðkerfisvitundar og lítillar 

færni við að umskrá stafi í hljóð. 

• Lítill nefnuhraði sem truflar ritháttarferlið og hefur áhrif á lestrarfimi. 

• Erfiðleikar sem rekja má til beggja ofantalinna þátta.  

Þeir sem greinast með tvenns konar/tvöfaldan veikleika glíma við alvarlegustu 

lestrarerfiðleikana (Wolf og O´Brien, 2001). Þeir þurfa að kljást við slaka 

umskráningarfærni vegna veikleika í hljóðkerfisvitund og hægan leshraða vegna 

veikleika í undirliggjandi þáttum nefnuhraða. Rannsóknir sýna að mjög hátt 

hlutfall þeirra sem glíma við lestrarörðugleika tilheyra þeim hópi eða allt að 60% 

(Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 2007). 

 

5.4.4 Kennslufræðilegt gildi kenningarinnar 

Kenningin um tvöfaldan veikleika hefur haft víðtæk áhrif bæði hvað varðar 

kennslu og mat á lestrarvanda barna með lestrarerfiðleika. Með því að aðgreina 

veikleika tengda nefnuhraða og veikleika í hljóðkerfisvitund má líta á 

lestrarerfiðleika frá nýju sjónarhorni sem hugsanlega auðveldar afmörkun þeirra 

og leiðir til markvissari kennslu (Wolf, Bowers og Biddle, 2000). Hún hefur m.a. 

opnað augu fólks á þörfinni fyrir: 
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• að skilja/rannsaka hlutverk úrvinnsluhraða og lestrarfimi í þróun lesturs 

• að búa til kennsluefni til að vinna með þessa þætti lestursins 

• að þjálfa lesfimi jafnhliða þjálfun í umskráningu 

Wolf og O´Brien (2001) telja að til viðbótar vel skipulagðri þjálfun sem byggi á 

hljóðaaðferð þurfi einnig kerfisbundnar aðferðir sem þjálfi lestrarfimi og skilning 

(Wolf og O´Brien, 2001). Börn með dyslexíu sýna hægari nefnuhraða en börn 

með eðlilega lestrargetu og nefnuhraði virðist einna besti mælikvarðinn á hversu 

hratt og vel ritháttarferlið gengur fyrir sig. Nefnuhraðapróf eru því orðin hluti af 

víðtæku mati nemenda sem eru að hefja lestrarnám. 

Kenningin hefur því opnað augu fólks fyrir því að þeir sem eiga í mestum 

lestrarerfiðleikum hafa veikleika bæði í hljóðkerfisvitund og undirliggjandi ferlum 

nefnuhraða (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 2007). Hún hefur jafnframt sýnt fram á 

mikilvægi þess að þekkja mismunandi veikleika hjá einstaklingum og leiðir til að 

koma þeim til hjálpar og auka möguleika þeirra á árangursríku lestrarnámi. 

 

5.5 Námserfiðleikar 

Lesturinn er lykillinn að öllu námi. Ef barni mistekst strax í upphafi skólagöngu að 

ná valdi á honum er hætt við að það geti haft afdrifaríkar afleiðingar og áhrif á 

alla skólagöngu þess. Neikvæð upplifun lestrarnámins getur litað afstöðu 

barnsins og allt viðhorf þess til náms og það lent í vítahring námserfiðleika. 

Afleiðingar þessa á líf barns geta komið fram eins og líst er svo vel með 

Mattheusarhrifunum (kafli 5.4.1) að „þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku 

fátækari“.  

Erfitt getur verið að skilgreina hvað eru námserfiðleikar. Þar ræður mestu að þeir 

eru ekki alltaf auðsýnilegir og endurspegla ekki einsleitan hóp nemenda. Þeir 

birtast í mörgum mismunandi myndum og geta varað tímabundið þó algengara 

sé að ástandið sé viðvarandi. Þá er flokkun á því hvenær telja megi að nemandi 

eigi við námsvandamál að stríða mjög á reyki (Fletcher, Loyd, Fuchs, Barnes, 

2007). 
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Fletcher o.fl. (2007) hafa sett fram líkan sem lýsir vel þeim þáttum sem geta haft 

áhrif á hæfni einstaklingsins til að takast á við námið. Líkanið sýnir hvaða 

mismunandi áhrifabreytur hafa áhrif á námsgengi barna sem eiga í erfiðleikum út 

frá styrkleikum og veikleikum þeirra í tiltekinni námsfærni. Erfiðleikarnir vísa til 

vandamála í lestri, lesskilningi, leshraða, ritun og stærðfræðiaðgerðum. Þar má 

sjá að það er samspil vitsmunaþátta, umhverfisþátta og færniþátta sem hefur 

afgerandi áhrif á námsárangurinn.  

 

Mynd 4:  Þær áhrifabreytur sem hafa áhrif á námsgengi barna (Fletcher, 

Loyd, Fuchs, Barnes, 2007). 

Vitsmunalegir eiginleikar barnsins þar með talin hæfni þess til hugrænnar 

úrvinnslu sem vísar til getu þess til að vinna með hljóð málsins, hefur bein áhrif á 

orðaforða og lesfimi sem er undirstaða alls náms. Atferlis- og sálfélagslegir þættir 

hafa ekki síður áhrif á námsárangur barns. Félagslegslegir þættir skipta þar miklu 

máli sem og áhugi barnsins á náminu. Þá hafa hegðunarvandamál barns, kvíði, 

depurð og einbeitingarleysi mikil og neikvæð áhrif á námsárangur. Erfiðleikar 

barns við hugræna úrvinnslu geta einnig leitt til einbeitingarleysis og félagslegra 

vandamála.  
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Tauga- og erfðafræðilegir þættir hafa mikil og bein áhrif á barn hvort sem það er 

á persónuleika þess eða hæfni þess til að tileinka sér það sem námið hefur upp á 

að bjóða. Þá eru umhverfisþættirnir ekki síður mikilvægir þ.e. staða barnsins í 

þjóðfélaginu, hvers konar atlæti og örvun það elst upp við. Til umhverfisþáttanna 

teljast einnig gæði þess skóla sem barnið fær sína menntun í og um leið þau 

inngrip sem hann býður upp á ef vart verður við erfiðleika í náminu. Mikil og bein 

áhrif eru á milli tauga- og erfðafræðilegra þátta og þeirra umhverfisþátta sem 

barnið elst upp við. 

Af líkani þeirra félaga má því sjá að það eru margir þættir sem geta spilað inn í 

þegar námserfiðleikar koma upp hjá barni og til að mæta þörfum barnsins sem 

best þarf að skoða þá alla og taka tillit til þeirra við greiningu vandans (Fletcher, 

Loyd, Fuchs, og Barnes, 2007, bls. 2-3). 

 

6 Snemmtæk íhlutun  -  Fyrirbyggjandi aðgerðir 

Lestrarerfiðleikar eru ekki bara vandamáli við að bera kennsl á hljóð og orð og að 

vinna með ritmáli. Catts segir (1991) að í raun væri réttara í mörgum tilfellum að 

skilgreina þessi vandamál sem málerfiðleika, sem trufla eða hindra móttöku á 

töluðu og rituðu máli. Rannsóknir hafa sýnt að dyslexía er taugafræðilegt frávík 

og að nokkuð auðvelt er að þjálfa upp nýjar taugabrautir. Það krefst þó öflugrar, 

markvissrar kennslu og þjálfunar (Berningar, 2004).  

Þar er ábyrgð kennarans mikil. Hann þarf að búa yfir þeirri fagþekkingu að þekkja 

lestrarferlið, hvernig lestur þróast hjá byrjendum og vera fær um að greina hvar í 

þróunarferlinu hver nemandi er staddur. Þá þarf hann að þekkja og geta beitt 

þeim kennsluaðferðum sem passa við þróunarferli lesturs og vera ávallt með 

lesefni við hæfi hvers og eins (Ehri, 2002). 

Ehri heldur því fram að dyslexíu sé í raun kennslufræðilegur vandi þar sem mestu 

skipti að kennarinn þekki þau vandamál sem einkenna þennan hóp og geti 

brugðist við á viðeigandi hátt og með réttum úrræðum. Hann þarf að þekkja þau 

einkenni sem koma fram hjá börnum með dyslexíu og aðra lestrarerfiðleika. 
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Hann þarf að vera stöðugt á varðbergi og meta árangur og framfarir einstakra 

nemenda svo hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt og með réttum úrræðum 

ef vandamál koma fram (Ehri, 2002). Hann þarf að vinna markvisst og á 

fjölbreyttan hátt með hljóðkerfisþáttinn og skipta ört milli verkþátta þar sem 

úthald þessara nemenda er oft lítið. Það skiptir öllu máli fyrir nemendur að 

brugðist sé strax við þegar búið er að greina vandann því með því að bíða eykst 

vandinn og bilið breikkar.  

Lesturinn er grunnurinn að öllu námi og því hafa lestrarerfiðleikar barns áhrif á 

allt nám þess. Að greina vandann við skólabyrjun skiptir því gríðarlega miklu máli 

og gæði þeirrar kennslu sem barnið fær. Barn sem greinist í áhættuhópi í byrjun 

skólagöngunnar hefur svo miklu minna að vinna upp en barn sem greinist ekki 

fyrr en langt er liðið á skólagönguna (Muter, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að 

erfiðleikar í lestri og stafsetningu koma ekki endilega fram strax í byrjun hjá 

þessum börnum. Þeir geta komið fram á unglingsaldri þegar námið þyngist og 

enn meira reynir á veikleika í málþáttum (Stackhouse & Wells, 2001). 

Námserfiðleikar hafa áhrif á allt líf barns. Sjálfsmynd þess býður hnekki og áhugi 

á náminu minnkar. Því geta fylgt tilfinningalegir- og félagslegir örðugleikar. Við 

hvert árið  sem líður án þess að barnið fái raunhæfar úrbætur á lestrarvanda 

sínum minnka möguleikar þessara barna á að tileinka sér allan þann fróðleik sem 

skólagangan á að veita. 

 

6.1 Allir hafa sama rétt til náms 

Í aðalnámskrá grunnskóla (1995), almennum hluta segir meðal annars: 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers 

og eins. Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á 

stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og 

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. 
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Þar segir einnig: 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. 

Í reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996 sem gefin er út af 

Menntamálaráðuneytinu segir meðal annars: 

Grunnskólinn skal laga starf sitt að þroska og getu allra nemenda 

sinna, þannig að hver nemandi fái kennslu við hæfi. Því ber að 

skipuleggja skólastarfið í heild út frá þörfum allra nemenda og skapa 

námsumhverfi sem hæfir hverjum og einum (2. grein). 

Mat á stöðu nemenda þegar þeir hefja sína skólagöngu er eitt af lykilatriðum 

þess að finna þá nemendur sem eru í áhættuhópi um lestrarerfiðleika og geta þá 

brugðist strax við með kennslu við hæfi hvers og eins. 

 

6.2 Áhættuhópar og áhættuþættir 

Tungumálið er undirstaða lesturs. Því geta tal- eða málfrávik hjá barni verið fyrsta 

vísbending um lestrarerfiðleika. Það getur þó verið flókið ferli að finna þau börn 

sem raunverulega eiga á hættu að þurfa að glíma við lestrarörðugleika, því um 

60% barna með tal- eða málerfiðleika ná að komast yfir þá fyrir 3ja ára aldur. 

Talerfiðleikar sem barn hefur ekki komist yfir þegar það hefur skólagöngu eru 

líklegir til að valda erfiðleikum með lestur hvort sem þeim fylgja víðtæk 

málvandamál eða ekki (Snowling, 2006). 

Veikleikar í hljóðkerfisvitund er stór áhættuþáttur fyrir lestraerfiðleika. 

Stafaþekking barns við upphaf skólagöngu og hvernig því gengur að læra stafina 

fyrstu tvö skólaárin er einnig sterk vísbending um það hvernig lestrarnámið muni 

þróast því góð stafakunnátta er eitt grundvallaratriði lestrarnámsins. (Muter, 

2006, bls. 57). 

Vitað er að dyslexía er arfgeng og liggur í ættum. Samkvæmt rannsóknum eru allt 

að 50% líkur á að drengir sem eiga föður með dyslexíu erfi veikleikann en um 40% 

líkur ef móðirin er með dyslexíu. Þessi áhættuþáttur er eitthvað lærri hjá stúlkum 

(Snowling, 2006, bls. 6).  
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Þá er viðurkennt að auðugt málumhverfi skiptir miklu máli fyrir árangur í 

lestrarnámi. Foreldrar eru þar miklir áhrifavaldar hvað varðar örvun og hvatningu 

og góð fyrirmynd í því að lestur sé hluti af hinu daglega lífi. Að huga að þessum 

þætti er sérstaklega mikilvægt ef saga um lestrarerfiðleika er í fjölskyldunni 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 

12). 

 

7 Skimun í áhættuhópa 

Markmið skimunarprófa er að finna þá nemendur sem geta átt í erfiðleikum með 

að lesa svo hægt sé að bregðast við með viðeigandi kennslu. Slík próf þurfa að 

vera hnitmiðuð og gefa upplýsingar um það sem skiptir mestu máli varðandi 

forspá um lestrarerfiðleika (Muter, 2006, bls. 63). Þau börn sem koma illa út úr 

ákveðnum forspárþáttum eru því talin í áhættu með að eiga í lestrarerfiðleikum 

en frekari greiningar er þörf til að fá fullvissu um veikleika. Til þess eru námkvæm 

greiningarpróf notuð (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 2007). 

 

7.1 HLJÓM-2  

HLJÓM -2 er skimunarpróf sem hefur verið þróað til að meta hljóðkerfisvitund 

elstu barnanna í leikskólum. Sérstök áhersla er þar lögð á að finna þau börn sem 

eru með slaka hljóðkerfisvitund. Góður málþroski, þar með talin góð 

hljóðkerfisvitund, er talin auka mjög líkur á farsælu lestrarnámi. Með því að 

skima strax í leikskóla og finna þau börn sem talin eru í áhættuhópi varðandi 

lestrarerfiðleika er strax hægt að bregðast við og hefja þjálfun þessara þátta áður 

en formlegt lestrarnám hefst (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 9).  

 

7.2 LÆSI – lestrarskimun 

Læsi - lestrarskimun er próftæki sem notað er í 1. og 2 bekk til að athuga 

lestrarhæfni nemenda. Prófið er lagt fyrir þegar formlegt lestrarnám er hafið og 

greinir því ekki áhættuhópinn samkvæmt fyrrgreindri skilgreiningu, heldur gefur 

einungis vísbendingar um hvernig nemanda gengur að tileinka sér 
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undirstöðuþætti lestrarnámsins eftir hvert kennslutímabil í 1. og 2. bekk. Prófið 

getur gefið kennurum vísbendingar um það hvaða nemendur eru nú þegar í 

erfiðleikum með lestrarnámið. Hins vegar gefur það ekki möguleika á að 

undirbúa nemendur með réttum verkefnum áður en formlegt lestrarnám hefst, 

t.d. í leikskóla eða strax í 1. bekk eins og markmiðið er með skimun í áhættuhópa. 

Prófið er hugsað sem upplýsingagrunnur fyrir kennara til að skipuleggja 

kennsluna frá einu kennslutímabili til annars og gefur vísbendingar um hvaða 

grunnþætti þarf að leggja frekari áherslu á með hverjum og einum nemanda. Það 

dregur þó ekki úr því höggi sem nemendur verða fyrir við að takast á við verkefni 

sem þeir ráða ekki nægilega vel við eða hafa ekki nægilegan undirbúning fyrir 

eins og markmiðið er með hefðbundnum skimunum í áhættuhópa.  Prófið 

samanstendur af fimm heftum, þrjú eru lögð fyrir í 1. bekk og tvö í 2. bekk.  

 

8 Einstaklingsmiðuð kennsla 

Markmið einstaklingsmiðaðrar kennslu er að mæta hverjum nemanda á hans 

forsendum og þar sem hann er staddur námslega og styðja hann áfram þannig að 

hann nái sem mestum þroska. Einstaklingar innan bekkjardeildar hafa 

mismunandi námsþarfir og því þarf kennarinn að bregðast við þörfum hvers 

nemanda og aðlaga viðfangsefni að þörfum hvers og eins (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 24). Til að hægt sé að 

beita þessari einstaklingsmiðuðu nálgun verður kennarinn að hafa aðgang að 

upplýsingum um námslega stöðu hvers nemanda. Til þess þarf hann að hafa góð 

matstæki ásamt víðtækri þekkingu á hvaða kennsluaðferðir koma best til móts 

við þarfir hvers nemanda (Walpole & McKenna, 2007, bls. 11).  

Rannsóknir gefa til kynna að kennarar sem ná mestum árangri: 

• raða börnum í kennsluhópa eftir getu 

• veita einstaklingsbundna aðstoð og kennslu 

• beita fjölbreyttum kennsluaðferðum 

• hafa miklar væntingar til nemenda sinna og gefa uppbyggjandi 

leiðbeiningar (Vellution & Scanlon, 2003) 
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Að geta lesið með árangursríkum hætti er ein af forsendum farsællar skólagöngu. 

Góð þekking á lestrarferlinu og þeim kennsluaðferðum sem henta hverju sinni 

eru því nauðsynlegir kostir hvers kennara sem tekur að sér lestrarkennslu. Ekki 

síður þarf hann að búa yfir þeirri þekkingu að geta greint og gripið inn í ef 

erfiðleikar koma upp í lestarnáminu. Því er það færni og þekking þeirra sem sinna 

lestrarkennslu sem er einn af hornsteinum árangursríkrar skólagöngu hjá barni.  

 

8.1 Hljóðaaðferð 

Rannsakendur eru sammála um það að hljóðaaðferðin sé sú kennsluaðferð sem 

sé árangursríkust og fljótlegust til að ná tökum á lestækninni (umskráningu), sem 

er forsenda þess að nemendur nái að lesa úr bókstafstáknunum og geti nálgast 

og tileinkað sér efnisinnihald lesefnisins (Steinunn Torfadóttir og Helga 

Sigurmundsdóttir, 2006, bls. 11). Hún er sá grunnur sem gefur nemendum besta 

möguleika á að ná tökum á sjónrænum lestri. Börn verða að byrja á að læra alla 

bókstafina og öðlast skilning á því hvernig bókstafirnir standa fyrir hljóðin í 

orðunum. Þá er nauðsynlegt að þau nái fullkomnum tökum á því að geta þekkt og 

skrifað stafina hratt og örugglega. Þjálfun með tengsl stafs og hljóðs er því 

áhrifaríkasta leiðin við lestrarnámið (Ehri, 2002, bls. 181). Með því festir lesarinn 

orðin í sjónrænu langtímaminni sínu og þannig nær hann að byggja upp 

sjónrænan orðaforða. Fullkomna bókstafsstigið það er sjónrænn lestur er því 

skilvirkasta og árangursríkasta leiðin við lestur og lesskilning. Þá krefst lesturinn 

ekki einbeitingar heldur verður hann ósjálfráður. Þessu stigi eiga börn með 

dyslexíu í erfiðleikum með að ná (Ehri, 2002). 

 

8.2 Einstaklingsmiðuð kennsla skipulögð út frá skimun 

Öll kennsla á að taka mið af stöðu þess einstaklings sem kennslunni er ætlað. Því 

er nauðsynlegt að skipuleggja kennsluna út frá skimunum og öðru mati sem 

kennarar leggja fyrir. Walpole & McKenna (2007) hafa sett upp kennsluskipulag 

þar sem sýnt er hvernig hægt er að sameina skimun og mat á framförum 

nemenda til að skipuleggja kennsluna. 
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Mynd 5:  Kennsluskipulag sem byggir á mati (Walpole & McKenna, 2007, bls. 17) 

 

Ef nemandi kemur vel út úr skimunarprófi heldur hann áfram að fylgja almennri 

bekkjarkennslu og þarf ekki að fara í frekara mat. Lendi nemandi í áhættuhópi 

þarf að greina nánar sérhæfðar þarfir hans og veita viðeigandi kennslu í 

framhaldi af því. Þegar nemandi hefur fengið sérhæfða kennslu í ákveðinn tíma 

eru framfarir hans metnar og ákvarðanir um framhald kennslunnar teknar á 

grundvelli þeirra niðurstaðna.  

Eins og kemur fram á líkaninu eru sömu vinnuferli hvort sem áhættan er metin í 

meðallagi eða mikil, kennslan verður þó öflugri hjá þeim sem lenda í miklum 

áhættuhópi (Walpole & McKenna, 2007, bls. 16-17). 
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8.3 Einstaklingsmiðuð lestrarkennsla í 1. – 3. bekk 

Þegar talað eru um einstaklingsmiðaða lestrarkennslu er átt við: 

• Bekkjarmiðaða lestrarkennslu sem byggist á hæfilega krefjandi verkefnum 

sem eru rétt ofan við getu nemenda. 

• Ákveðin hóp nemenda sem hefur sérstakar þarfir og fær beina kennslu 

tímabundið. Hvað áhersluþætti er unnið með og í hve langan tíma er 

metið reglulega. 

• Kennslu sem styðst við þróunarferli lestrar. Mismunandi þörfum nemenda 

í lestarnáminu er mætt með kennslu í undirstöðuþáttum hans, þ.e. 

hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi, öflun orðaforða, lesskilningi og 

ritun. 

Kennslan miðast við vandaða bekkjarkennslu þar sem gengið er út frá getu og 

námsmarkmiðum hvers og eins en gripið inn í með viðbótarkennslu þar sem 

hennar er þörf (Walpole & McKenna, 2007, bls. 2). 

 

8.4 Stigskipt kennsla 

Markmið einstaklingsmiðaðrar lestrarkennslu er að bregðast við þörfum allra 

nemenda um leið og þeirra verður vart þannig að þeir þurfi ekki á sérkennslu að 

halda heldur sé gripið inn í áður með sérhæfðari kennslu inni í bekk (Walpole & 

McKenna, 2007, bls. 3). 

Kennslufyrirkomulag sem byggir á stigskiptri kennslu er hugsað sem hjálpartæki 

kennarans við að kortleggja kennsluna að þessu markmiði. Skipulagið byggir á 

þremur aðgerðum. Eftir því sem ofar er farið frá aðgerð 1 til aðgerðar 3 er horft 

meira á þarfir hvers einstaklings í bekknum. 
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 Mynd 6:  Stigskipt kennsla (Walpole & McKenna, 2007, bls. 2)  

 

Aðgerð 1 

Vönduð bekkjarkennsla sem tekur mið af öllum nemendum hópsins. Kennslan 

byggir á beinni innlögn til hópsins sem heildar, hópavinnu, einstaklingsþjálfun og 

mati á vinnu nemenda. Hún verður að byggja upp þekkingu og færni nemenda og 

þjálfa þá í að beita viðurkenndum námsaðferðum. Kennarinn þarf að endurmeta 

kennsluna daglega eftir þörfum einstakra nemenda og gera breytingar ef þurfa 

þykir. Kennslan þarf að vera í samræmi við þær kröfur sem aðalnámskrá setur 

skólunum og taka mið af rannsóknum á árangursríkum kennsluaðferðum. 

Aðgerð 2 

Sérstaklega hugað að þörfum og getu hvers og eins. Nemendur vinna í litlum 

hópum sem kennarinn skipuleggur. Einn hópurinn vinnur beint með kennaranum 

við markvissa þjálfun í þeim grunnþáttum sem þurfa endurtekningu og upprifjun. 

Á meðan vinna hinir hóparnir sjálfstætt eða með aðstoðarfólki að mátulega 

krefjandi verkefnum. Skipulagið er unnið með það fyrir augum að það gagnist 

öllum nemendum bekkjarins, ekki aðeins þeim sem eiga í erfiðleikum. 

Mismunandi hópar nemenda innan bekkjarins fá verkefni við sitt hæfi þ.e. 

• duglegu nemendurnir sem eru komnir lengra en jafnaldrarnir  

• þeir nemendur sem eru í meðallagi 

• þeir nemendur sem eiga í erfiðleikum og þurfa aukna aðstoð og 

endurtekningu 

 

Aðgerð 3 
Mjög öflug einstaklingsmiðuð kennsla 

Aðgerð 2 
Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum 

Aðgerð 1 
Vönduð hópkennsla í bekk 
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Aðgerð 3  

Öflug, markmiðabundin kennsla fyrir þá nemendur sem ekki hafa náð viðunandi 

árangri í aðgerðum 1. og 2. Kennsluskipulagið byggist á að veita 2 - 5 nemendum í 

hópi sérhæfða kennslu í 30 – 50 mínútur á dag. Í sumum tilfellum sér sérkennari 

um lestrarkennslu nemenda á þessu stigi (Walpole & McKenna, 2007, bls. 2-4). 

 

8.5 Skipulag kennslu í grunnþáttum lestrarnáms 

Kennarar hafa val um margar og ólíkar leiðir við lestrarkennsluna, hvað á að 

kenna og í hve miklu mæli. Ákveðin hluta kennslunnar er búið að skipuleggja 

fyrirfram og síðan er annað skipulagt um leið og kennslan fer fram. Til að 

lestrarkennslan skili sem bestum árangri þarf kennari að hafa ákveðnar 

hugmyndir um það hve mikinn tíma hann notar til að þjálfa þá grunnþætti 

lestrarnámsins sem mikilvægastir eru. Í töflunni hér fyrir neðan má sjá tillögu 

Walpole & McKenna á skiptingu kennslutíma eftir grunnþáttum m.v. aldur 

nemenda. 

 

Tafla 2:  Tillaga að hlutfalli þess kennslutíma sem varið er í þjálfun grunnþátta 
lestrar (Walpole & McKenna, 2007, bls. 5) 

 

 

Kennarinn þarf einnig að vera meðvitaður um það hvaða námsfyrirkomulag 

hentar þeim viðfangsefnum sem verið er að fást við hverju sinni. Þá er átt við 

hvort og hvenær eigi að kenna í litlum hópum, öllum bekknum í einu eða fara 

einhvern milliveg. Eftirfarandi flokkun er byggð á sömu grunnþáttum 

lestrarnámsins og í töflunni hér að framan. Tilgangur hennar er að aðstoða 

 Hljóðkerfis-
vitund 

Umskráning Lesfimi Orðaforði Lesskilningur Ritun 

Leikskóli 20% 10% 20% 30% 10% 10% 

1. bekkur 10% 20% 20% 20% 10% 20% 

2. bekkur  10% 30% 10% 30% 20% 

3. bekkur   20% 20% 30% 30% 
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kennarann við að finna jafnvægi milli kennsluþátta, nýta betur kennsluna í litlum 

hópum ásamt því að þróa áfram góða kennslu fyrir allan bekkinn (Walpole & 

McKenna, 2007, bls. 5). 

 

Tafla 3:  Tillaga að námsfyrirkomulagi miðað við aldur nemenda og námsþætti  
(Walpole & McKenna, 2007, bls. 7) 

 

Einstaklingarnir eru eins misjafnir og þeir eru margir. Því skiptir mestu máli að 

huga að þörfum hvers og eins. Sumum hentar hefðbundin bekkjarkennsla en 

aðrir þurfa stöðuga og beina leiðsögn kennarans til að geta tileinkað sér námið. 

Því skiptir ekki bara máli hvað er kennt heldur ekki síður hvernig skipulag 

kennslunnar er bæði hvað varðar hópskiptingu og þann tíma sem varið er í 

einstaka þætti hennar (Walpole & McKenna, 2007, bls. 7).  

 

 Hljóðkerfið- 
vitund 

Umskráning Lesfimi Orðaforði Lesskilningur 

Leikskóli Hópur miðað 

við þarfir 

nemenda 

Allur 

bekkurinn og 

hópur miðað 

við þarfir 

nemenda 

Hópur 

miðað við 

þarfir 

nemenda 

Allur 

bekkurinn 

Allur 

bekkurinn 

1. bekkur Hópur miðað 

við þarfir 

nemenda 

Hópur miðað 

við þarfir 

nemenda 

Hópur 

miðað við 

þarfir 

nemenda 

Allur 

bekkurinn 

Allur 

bekkurinn 

2. bekkur Eingöngu 

sérkennsla 

Hópur miðað 

við þarfir 

nemenda 

Allur 

bekkurinn 

og hópur 

miðað við 

þarfir 

nemenda 

Allur 

bekkurinn 

Allur 

bekkurinn og 

hópur miðað 

við þarfir 

nemenda 

3. bekkur  Eingöngu 

sérkennsla 

Allur 

bekkurinn 

og hópur 

miðað við 

þarfir 

nemenda 

Allur 

bekkurinn 

og hópur 

miðað við 

þarfir 

nemenda 

Allur 

bekkurinn og 

hópur miðað 

við þarfir 

nemenda 
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8.6 Kennsluáætlun 

Þegar kennari undirbýr kennslustund þarf hann að huga að því hvað eigi að 

kenna, hvernig og hverjum. Til að ná þessum markmiðum getur hann þurft að 

fara margar ólíkar leiðir. 

Í lok kaflans má sjá töflu 4 um stigbundna þróun byrjenda í lestri, einkenni hvers 

stigs og þau markmið sem stefnt er að á hverju stigi. Nemendur innan sama 

bekkjar geta verið á öllum þessum getustigum í lestrarnáminu og að því þarf að 

huga sérstaklega við undirbúning kennslunnar. 

Tafla sem þessi auðveldar kennaranum að hafa yfirsýn yfir það sem kenna þarf og 

að skipuleggja kennsluna út frá því. Hann fer yfir upplýsingar um einstaka 

nemendur og stöðu þeirra og þarfir. Hann skiptir nemendahópnum upp í tvo til 

fjóra hópa og skipuleggur síðan kennsluna út frá þörfum hópsins og þeim tíma 

sem hann hefur til umráða. Síðan fer það eftir getu hópsins hvernig kennslu 

innan hans er háttað. Hluti tímans getur farið í hópinnlögn og síðan unnið í 

hópunum við mismunandi verkefni. Þá skiptir miklu máli að skipuleggja vinnuna 

þannig að kennarinn geti aðstoðað sem flesta með reglubundnum hætti, þó 

sumir hópar vinni mjög sjálfstætt á meðan kennarinn leiðbeinir þeim sem þurfa 

mest á beinni aðstoð að halda (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 2007). 

Einstaklingsmiðuð kennsla byggir mikið á að kennarinn skrái hjá sér upplýsingar 

um það hvernig náminu miðar hjá einstökum nemendum. Með reglulegri 

skráningu og skipulögðum vinnubrögðum verður skráningin markvissari og um 

leið árangursríkari, öllu til hagsbóta. 
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Tafla 4: Stigbundin þróun byrjenda í lestri (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 2007) 

 

Stig Viðmið 

m.v. 

bekk/ald

ur 

Þættir sem einkenna hvert 

stig 

Áhersluþættir í kennslu 

(markmið) 

1. 

Undir-

búningur 

Elsti 

bekkur 

leikskóla 

• Kann minna en helming 

stafrófsins  

• Þekkir ekki hugtakið orð  

• Hefur litla hljóðavitund  

• Þekkir fá orð í umhverfi 

sínu  

• Para hugtök og myndir  

• Þekkja og skrifa stafi stafrófsins  

• Spora stafi og orð  

• Greina á milli forhljóða (samhljóða)  

• Þekkir nafnið sitt og nokkur algeng orð í umhverfinu  

2. 

Byrjandi 

Byrjun  

1. bekkjar 
• Kann þrjá fjórðu hluta 

stafrófsins eða meira 

• Er byrjaður að spora 

stafi 

• Greinir sum hljóð 

• Þekkir nafnið sitt og 

nokkur algeng orð í 

umhverfinu 

• Að læra alla stafi stafrófsins 

• Greinir byrjunar og endahljóð (samhljóð) 

• Nær viðmiðunarmörkum í læsi-lestrarskimun 1. 

hefti, þ.e. getur um og yfir 70 % prófsins rétt.  

• Les einfaldan texta 

• Nýtir sér samhengi texta og myndir til stuðnings við 

lestur 

3. 

Framfarir 

Um 

miðbik og 

lok  

1. bekkjar 

• Getur greint forhljóð og 

endahljóð orða 

• Getur meira en 70 % 

atriða í læsi 

lestrarskimun 1. hefti.  

• Les einfaldan texta 

• Þekkir og greinir orðhluta í orðum við lestur og skrift 

• Nær viðmiðunarmörkum í læsi-lestrarskimun 2. 

hefti, þ.e. getur um og yfir 80 % prófsins rétt.  

• Les flóknari texta  

• Lesfimi/leshraði eykst 

• Nær að skilja það sem hann les 

• Leiðréttir eigin villur 

4. 

Aukin færni 

Í lok  

1. bekkjar 

og við 

upphaf  

2. bekkjar 

• Þekkir og greinir 

orðhluta í orðum við 

lestur og skrift 

• Nær 

viðmiðunarmörkum í 

læsi-lestrarskimun 2. 

hefti, þ.e. getur um og 

yfir 80 % prófsins rétt.  

• Nýtir sér þekkingu á orðhlutum og uppbyggingu 

máls við lestur og ritun 

• Nær viðmiðunarmörkum í læsi-lestrarskimun 3. 

hefti, þ.e. getur um og yfir 67 % prófsins rétt. 

• Verður smám saman sjálfstæður lesandi, getur 

umskráð og skilið það sem hann les. 

• Lesfimi/leshraði eykst, nær að lesa  

• allt að 60 atkvæði á mínútu 

5. 

Sjálfstæður 

lestur 

Um 

miðbik og 

lok 2. 

bekkjar 

• Les og skrifar með 

sjálfstæðum hætti 

• Beitir lestraraðferðum 

markvisst 

• Les hratt og vel  

• Nýtir sér þekkingu á 

orðum og orðhlutum 

við lestur og skrift 

• Þróar með sér áhrifaríkar aðferðir til að ná auknum 

lesskilningi 

• Notar flókin orð/orðmynstur 

• Sýnir lestrarleikni við lestur margs konar texta (les 

50 – 100 atkvæði á mínútu) 

• Getur brugðist við lesefni með margs konar hætti 
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9 Samantekt 

Gott vald á móðurmálinu er ein helsta forsenda þess að barn geti lært, það er 

lykillinn að þekkingu og helsta tæki þess til að tjá sig. Það er einn mikilvægasti 

þáttur þess að lestrarnám barns verði farsælt.  

Hugtakið byrjendalæsi vísar til þeirrar þróunar sem á sér stað frá því að barn 

fæðist og þar til það hefur formlegt lestrarnám. Börn öðlast vissa þekkingu á 

tungumálinu með því að hlusta á talað mál í kringum sig og með því að taka eftir 

því sem fram fer í hinu daglega lífi. Því geta foreldrar lagt mikilvægan grunn að 

farsælu lestrarnámi barnsins með innihaldsríkum samskiptum, sem einkennast af 

ríkulegu málumhverfi og örvun.  

Lestur er málræn aðgerð sem byggir á samspili margra ólíkra þátta, sem eru 

nauðsynlegir, til að lesandinn geti skilið ritmálið og túlkað merkingu þess. Þar 

reynir á hina tæknilegu hlið lestrarnámsins sem er að læra bókstafina og hljóð 

þeirra. Þessi þáttur námsins reynir á hæfni lesandans til að vinna með 

hljóðkerfisþátt málsins. En það að geta lesið með árangursríkum hætti krefst þess 

einnig að lesandinn skilji merkingu þeirra orða sem hann les, nái samhengi út úr 

textanum og geti dregið ályktanir af honum. Þetta reynir á þann orðaforða sem 

lesandinn hefur yfir að ráða, málfræðiþekkingu, málskilning og hæfnina til að 

geta notað tungumálið í mismunandi aðstæðum. 

Að læra að lesa er því samverkandi ferli þar sem margir mismunandi þættir 

tungumálsins gegna ákveðnu og mikilvægu hlutverki. Af því má ljóst vera að 

foreldrar, kennarar og aðrir uppalendur geta haft gríðarleg áhrif á það hvernig 

lestrarnám þróast hjá barni með því að vera meðvitaðir um mikilvægi auðugs 

málumhverfis. 

En það er ekki öllum gefið að geta lesið með árangursríkum hætti. Vísbendingar 

um lestrarerfiðleikar geta komið snemma fram hjá barni. Með aukinni þekkingu á 

eðli lestrarerfiðleika hefur skilningur á þeim aukist og um leið þau úrræði sem 

hægt er að veita þessum einstaklinum. 
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Skólakerfið þarf að vera í stakk búið að hjálpa þeim nemendum sem glíma við 

lestrarerfiðleika og veita þeim þá faglegu aðstoð sem þeir eiga rétt á. Þar skiptir 

mestu máli að kennarar þekki birtingarform þeirra erfiðleika sem þessir 

nemendur eiga við að stríða og grípi strax inn í með réttum úrræðum. Góð og 

vönduð einstaklingsmiðuð kennsla sem tekur mið af erfiðleikum hvers nemanda, 

getur skipt sköpum um lífshamingju þeirra. Setja þarf þeim raunhæf markmið þar 

sem þeir fá stuðning, uppörvun og hvatningu. Skólinn á að búa nemendum með 

dyslexíu þær aðstæður að skólagangan verði þeim gott og farsælt veganesti svo 

þeir geti gengið út í lífið með óbrotna sjálfsmynd að skólaskyldu lokinni. 
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10 Lokaorð 

Námserfiðleikar hafa mikil áhrif á hvert það barn sem í þeim lendir. Þeir hafa ekki 

aðeins neikvæð áhrif á námsárangur barnsins heldur geta þeim fylgt margvíslegir 

sálrænir og félagslegir erfiðleikar.  

Að ná góðum tökum á lestrarnáminu strax í upphafi skólagöngunnar, er einn af 

grundvallarþáttum þess, að barnið nái að tileinka sér þá þekkingu og þann 

fróðleik, sem námið á að veita. Við heyrum stundum að barn sé ekki „tilbúið“ til 

að hefja lestranám þegar það hefur skólagöngu sína, heldur þurfi það að fá að 

öðlast meiri þroska. En hver er það sem tapar mest á þeirri bið? Með því að bíða 

breikkar bilið á milli þessa barns og hinna, sem þegar eru komin af stað í sínu 

lestrarnámi. Eftir því sem bilið breikkar því erfiðari verður róðurinn.  

Því þurfum við sem kennarar að búa yfir þeirri þekkingu að geta gripið inn í ef 

lestrarnámið er ekki að þróast með eðlilegum hætti. Við þurfum að þekkja 

einkenni dyslexíu og annarra lestrarerfiðleika og þau úrræði sem tiltæk eru. Með 

því að greina lestrarvanda snemma og grípa strax inn í með öflugri 

einstaklingsmiðaðri kennslu og markvissri þjálfun, má gera kraftaverk. Þá erum 

við að veita þessum einstaklingum þá aðstoð sem þeir eiga rétt á og vonandi 

fyrirbyggja að skólaganga þeirra verði þyrnum stráð. 

 

 

 

 

 

      ______________________________ 

       Hrönn Sverrisdóttir  
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12 Fylgiskjöl 
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12.1 Fylgiskjal 1          Könnun á stafaþekkingu 

 

Nafn:______________________________     Dags.:______________ 

- 

 

 

          Athugasemdir 

 A a Á á B b D d Ð ð E e É é F f G g H h I i Í í 

Röð 1                         

Röð 2                         

Röð 3                         

 J j K k L l M m N n O o Ó ó P p R r S s T t U u 

Röð 1                         

Röð 2                         

Röð 3                         

 Ú ú V v X x Y y Ý ý Þ þ Æ æ Ö ö Ei ei Au au Ey ey 

Röð 1                       

Röð 2                       

Röð 3                       

Röð 1 Getur sagt nafn stafsins 

þegar bent er á hann  

Röð 2 Getur sagt hljóð stafsins 

þegar bent er á hann 

Röð 3 Getur bent á stafinn þegar 

það heyrir hljóð hans 
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12.2 Fylgiskjal 2 – Stórir sérhljóðar 

 

 

A      E      I      O 

Ý      É      Æ      U 

Á      Í      Ú      Y 

Ó       EI      Ö 

AU        EY 
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12.3 Fylgiskjal 3 – Litlir sérhljóðar 

 

 

i      e      u      o 

a      é      í      ý 

ei      á      y      ö 

ó      æ      au 

ú        ey 
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12.4 Fylgiskjal 4 – Stórir samhljóðar 

 

 

R      M      S      L 

V      F      K      B 

J      G      T      N 

Ð      H      P      D 

Þ      X 
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12.5 Fylgiskjal 5 – Litlir samhljóðar  

 

 

s      l      r        k 

b      f      t      n 

m      v      j      g 

þ      ð      p     h 

d        x 


