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Ágrip 
 

Í þessari lokaritgerð til B.ed. prófs verður fjallað um dyslexíu, hver 

hennar frumeinkenni eru, hverjar orsakir eru, hvaða afleiðingar hún 

hefur og hvaða kennsluaðferðir geta nýst nemendum með dyslexíu. 

Markmið þessara ritgerðar er að komast betur að því hvað dyslexíu er 

og hvort unnt sé að draga úr henni hjá nemendum? 

Í gegnum tíðina hafa rannsóknir sýnt fram á að sterk tengsl milli 

hljóðkerfisvitundar og lesturs. Þegar fjallað er um hljóðkerfisvitund þá er 

átt við meðvitaða færni um hljóð málsins og hvernig unnt er að greina 

talað mál niður í einingar svo sem fjöldi orða í setningu og fjöldi atkvæða 

eða hljóða í orði. Gróflega má áætla að 3-10% allra skólabarna greinist 

með dyslexíu. Helstu orsakir dyslexíu eru veikleikar í hljóðkerfisþætti 

tungumálsins. Frumeinkenni dyslexíu er að einstaklingar eiga í 

erfiðleikum með að umskrá orð hvort sem það er við stafsetningu eða 

lestur. Tengd og afleidd vandamál sem koma oft hjá einstaklingum með 

dyslexíu geta verið til dæmis veikleiki í skammtímaminni sem gerir það 

að verkum að einstaklingur á erfitt með að skilja langar setningar eða 

setningar með erfiðari setningarfræði. Oft hafa einstaklingar með 

dyslexíu slaka sjálfsmynd. Mikilvægt er að skilja mismunandi stig 

þróunar læsis hjá börnum þar sem þekking á því efni getur hjálpað 

einstaklingum sem eiga erfitt með lestur. Linnea C. Ehri er ein af þeim 

sem hefur greint lestarþróun í fjögur stig. Kenningar hennar fjalla um 

sjónrænan orðaforða en sjónrænn orðaforði er grundvallaratriði til að ná 

tökum á fyrirhafnarlausum lestri.  

Dyslexía er ekki eitthvað sem er hægt að lækna, það er eitthvað 

sem einstaklingar verða að læra að lifa með en hins vegar er hægt að 

yfirvinna hana með snemmtækri íhlutun á leikskólaaldri.   

Gerð var tilraun í skólum á Flórída í fimm ár þar sem aukinn 

áhersla var lögð á hljóðaaðferð í kennslustundum. Nemendurnir sem 

tóku þátt voru á leikskólaaldri upp í 3. bekk. Nemendur voru prófaðir í 
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lestri stakra orða í byrjun og aftur fimm árum seinna. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að lestrarerfiðleikar minnkuðu töluvert mikið. 

Ein helsta lestarkennsluaðferðin sem kennd er í dag er 

hljóðaaðferðin en hún er talin henta best nemendur með dyslexíu. Early 

Steps er eitt af kennsluprógrömmum sem til eru. Í því prógrammi er gert 

ráð fyrir að vinna einstaklingslega með hvern og einn nemanda.  

Niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í ljós að mikilvægt er að grípa í 

taumana sem fyrst. Hljóðkerfisvitund er hægt að þjálfa strax á 

leikskólaaldri með snemmtækri íhlutun en eins og áður kom fram spilar 

hljóðkerfisvitund stórt hlutverk hjá einstaklingum með dyslexíu.  
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Formáli 
 

Okkar einlæga ósk er sú að lokaritgerð okkar við Kennaraháskóla 

Íslands muni nýtast til að hjálpa almenningi að skilja einstaklinga sem 

kljást við lestrarörðugleika.  

Við viljum þakka foreldrum okkar fyrir ómetanlegan og dyggan 

stuðning á meðan nám okkar við Kennaraháskóla Íslands stóð yfir. Án 

þeirra væru við ekki staddar í lífinu þar sem við erum í dag.  

Við viljum einnig þakka öllum starfsmönnum bókasafns 

Kennaraháskólans fyrir hvað þau voru liðleg að hjálpa okkur að finna 

heimildir fyrir þessa lokaritgerð. Bóksölustrákarnir fá líka þakkir fyrir ýmis 

liðlegheit í gegnum árin.   

Við viljum þakka yfirlesaranum Erlu Ósk Hermannsdóttur fyrir að 

hafa tekið okkur að sér. 

Síðast en ekki síst viljum við þakka leiðsagnarkennaranum okkar 

henni Steinunni Torfadóttur fyrir að hafa tekið okkur að sér og bent á þá 

flóru af bókum og heimildum sem við gátum nýtt okkur við gerð 

heimildaritgerðarinnar. 
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1. Inngangur 
 

Námsörðugleikar eiga sér ýmsar ástæður, og oftast er ekki ein einföld 

ástæða fyrir þeim. Við höfum öll heyrt einhvern tímann á ævinni orð eins 

og lesblinda, dyslexía og sértækir lestrarörðugleikar. Oftast heyrum við 

þessi orð þegar verið er að ræða um nemendur í námi. Lestur er meðal 

mikilvægustu námsgreina sem við lærum í skóla í dag. Lestur er 

eitthvað sem við komumst ekki undan að nota í okkar daglega lífi. En því 

miður eru ekki allir nemendur þeirrar gæfu aðnjótandi að geta lesið. 

Mjög margir nemendur hafa lestrarörðugleika sem koma niður á námi 

þeirra.  

Skjáupplýsingar skipa mjög stóran sess í þjóðfélagi okkar hvort 

sem um er að ræða menntun eða vinnu. Ef einstaklingur á í einhverjum 

erfiðleikum með lestur verður hann oft fyrir barðinu á einhvers konar 

fordómum. Hann er stundum talinn heimskur, latur eða að hann verði að 

leggja meira á sig. En hvað er dyslexía og er möguleiki á að draga út 

henni? Erfiðleikar dyslexíu geta birst í mörgum myndum svo sem í 

erfiðleikum eins og hik, lítill orðaforði, hraði í lestri, eiga erfitt með nota 

orðabækur, fara línuvillt þar sem þau eru að lesa, erfiðleikar með að 

skrifa orð og setningar rétt og stundum erfiðleikar með stærðfræði. 

Eitt af því sem er mikilvægt fyrir kennara er að þekkja einkenni 

dyslexíu. Því þurfa kennarar stöðugt að vera á varðbergi gagnvart þeim 

einkennum til að hjálpa nemendum sínum. Það sem kennarar þurfa líka 

að gera er að passa sig á að vera þolinmóðir gagnvart nemendum með 

námsörðugleika og sýna þeim skilning.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í öðrum kafla er fjallað um lestur, 

hvað einkennir góðan lesara. Fjallað er um dyslexíu almennt, hver 

hennar helstu einkenni, undirhópar hennar og fyrstu heimildir 

lestrarörðugleika. Einnig er fjallað um innri og ytri þætti lestarörðugleika. 

Í þriðja kafla er farið inn á hvernig þróun lesturs á sér stað, sagt frá 

fjórum aðferðum við að lesa og fjallað um lestarkennsluaðferðir. Í fjórða 
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kafla er fjallað um hljóðkerfisvitund og mikilvægi hennar en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að með því að efla hljóðkerfisvitundina strax á yngri 

árum þá getur það hjálpað til við að auka málþroska barna. Í lok kaflans 

er rætt um snemmtæka íhlutun og hvers vegna hún er mikilvæg. Í 

fimmta kafla er fjallað um tilraun sem gerð var í Flórída á árunum 1995-

1999 þar sem aukin áhersla var lögð á hljóðaaðferð í lestrarkennslu. 

Einnig verður fjallað um hvað einkennir góðan skóla. Í sjötta kafla er 

fjallað um kennslu og þjálfun, sagt frá greiningu- og skimunarprófum. 

Ritgerðin endar á að farið inn á helstu úrræði í kennslu, námstækni og 

þátttöku foreldra.  
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2. Lestur og lestrarerfiðleikar 
 

Þróun lestrar er eitt af megin afrekum í byrjun skólaáranna. Fyrir flest 

börn þá er það að læra að lesa áhugaverð reynsla. Sum börn koma í 

skólana með einhverja lestrar- og skriftarkunnáttu og innan nokkra 

mánaða eru þau oftast orðin mjög vel á vegi stödd í lestri. Önnur börn 

byrja með takmarka lestar- og skriftarkunnáttu en með viðeigandi 

leiðbeiningum eiga þau að ná sér vel á veg í lestri líka. Sum börn eiga 

hins vegar erfitt með að læra að lesa og berjast í mörg ár við 

lestrarnámið. (Catts o.fl. 2005:50).  

 

2.1 Þættir sem einkenna góða lesara 

 

Talað er um þrjá þætti sem eru forsendur þess að lesa vel. (Sjá mynd 1) 

Þessir þættir eru: 

• Að hafa góðan málskilning, að hafa góða þekkingu á málinu og 

jafnframt að hafa góðan orðaforða. 

• Að hafa góða hljóðavitund, að hafa gott næmi fyrir hvernig 

tengslin eru á milli hljóða og stafa. Ef nemendur hafa þetta næmi 

eiga þeir auðvelt með að umskrá orð og lesa þau. 

• Að hafa góða lesfimi, að ná að lesa hratt og sjálfvirkt og geta 

haldið athyglinni að textanum.  

 

Nemendur sem eru með dyslexíu eiga oft í erfiðleikum með að umskrá 

orð og með sjálfvirknina (Burns o.fl. 1999:7). Barn sem hefur náð góðum 

tökum á sjálfvirkni og nákvæmri umskráningu er komið með fullkomið 

vald á stafaþekkingu ásamt góðri hljóðkerfisvitund. Þetta tvennt er 

forsenda þess að ná tæknilegum tökum á lestri (Helga Sigurmundsdóttir 

og Steinunn Torfadóttir 2005:2).  
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Identity printed words = að 

lesa orð/umskrá 

 

Fluency = lesfimi  

 

Meaning = Skilningur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 

Þættir sem sýna góðan lesara 
 

2.2 Fyrstu heimildir um lestrarörðugleika 

 

Fyrstu heimildir um lestrarörðugleika hjá börnum komu fram um 1890. 

Læknar og prófessorar byrjuðu svo seinna að átta sig á hvað var líkt 

með áunnum lestrarörðugleikum og reynslu barna með 

lestrarörðugleika. Þessi vinna varð til þess að gefið var út ritverk um 

lestrarörðugleika barna (Catts o.fl. 2006:51).  

Fyrstu skrifin um dyslexíu má finna í riti fyrir rúmri öld síðan. En 

þá skrifaði Morgan nokkur þetta um 14 ára gamlan dreng (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:15). 
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...hefur alltaf verið skarpur og greindur, skjótur til leiks og er á 

engan hátt eftirbátur jafnaldra. Hans mesti vandi hefur verið – 

og er nú – vanmáttur hans til að læra að lesa. Þessi vanmáttur 

er svo sérstæður og svo áberandi að ég er í engum vafa að 

hann stafar að einhvers konar meðfæddum galla. Hann hefur 

verið í skóla eða notið leiðsagnar síðan hann var sjö ára 

gamall og mikið hefur verið reynt til að kenna honum að lesa. 

Þrátt fyrir þessa mikla þjálfun...getur hann einungis með 

erfiðismunum stafsett eins atkvæðis orð (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:15). 

 

Eitt af elstu frásögnum um þróun lestrarörðugleika í 

Bandaríkjunum var skrifað af manni sem hét Samuel T. Orton. Hann var 

forstjóri geðheilsugæslustöðvar í Iowa. Hann komst í kynni við fjölda 

barna þar sem helstu veikleikar þeirra voru lestrarörðugleikar. Árið 1925 

skrifaði hann grein um þessa örðugleika í blaði, greinin sem hann 

skrifaði hét ‘‘‘Word Blindness’ in School Children”. Eftir að hann skrifaði 

þessa grein byrjaði hann að rannsaka tal og lestrarerfiðleika hjá börnum. 

Á tveimur árum rannsakaði hann og starfslið hans yfir þúsund börn. 

Þessar rannsóknir og vinna hans síðar á einkastofu leiddu til bókarinnar  

Reading, Writing, and Speech Problems in Children (Catts o.fl. 

2005:52).  

Niðurstaða Orton um lestarörðugleika var sú að þeir væru miklu 

algengari en fólk gerði sér grein fyrir. Hann reyndi líka að útskýra fyrir 

fólki hver orsökin væri. Hann taldi að vinstra hvel heilans gæti ekki þróað 

sérhæfni yfir tungumálum. Kenningin hans gekk meðal annars út á það 

að börn myndu rugla stöfum saman, þá sérstaklega b og d og rugla 

líkum orðum saman (Catts o.fl. 2005:52). Lestrarerfiðleikar tengjast ekki 

bara lestri heldur líka stafsetningu en einstaklingar með dyslexíu eiga oft 

erfiðara með að læra að stafsetja rétt en að læra að lesa (Pind 

1997:243). 
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2.3 Hugtakið dyslexía 

Hugtakið dyslexía kemur úr grísku. Það skiptist í tvo hluta, annars 

vegar dys sem þýðir erfiðleikar og hins vega lexía sem þýðir orð með 

merkingu eða tungumál. Hugtakið dyslexía þýðir vandamál með orð. 

Dyslexía var fyrst notað seint á níunda áratugnum sem hugtak yfir 

lestrarörðugleika vegna heilaskemmda eða sjúkdóma (Høien og 

Lundberg 2000:1; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14). 

Í dag er dyslexía er alþjóðalegt hugtak yfir áunna eða þróunartengda 

lestrarerfiðleika. Áunnin dyslexía stafar af veikindum eða slysum en 

þróunartengd er meðfædd. 

 Önnur hugtök hafa verið notuð yfir dyslexíu svo sem hugtök eins 

og leshömlun, lesblinda og sértækir lestar- og stafsetningarörðugleikar 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14). Þegar 

einstaklingur er með dyslexíu á hann við vanda á afmörkuðum sviðum 

en hefur oftast færni og hæfileika til jafns á við aðra. (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14).  

 

2.3.1 Skilgreiningar 
 

Alþjóðasamtök dyslexíu (International Dyslexia Assocition) skilgreinir 

hins vegar dyslexíu á eftirfarandi hátt: 

 

 Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugafræðilegum toga. 

Dyslexía er flokkuð eftir erfiðleikum með nákvæmni og /eða sjálfsvirkni í 

lestri og slakri stafsetningu og umskráningarfærni. Þessir erfiðleikar 

stafa yfirleitt vegna veikleika í hljóðkerfisþætti tungumálsins. Afleiðingar 

lestrarörðugleika geta orsakað slakan lesskilning og lítil lestrarreynsla 

getur hindrað aukinn orðaforða og öflun þekkingar (Catts o.fl. 2005:62). 

Dyslexía spyr ekki um aldur, kyn eða stéttaskiptingu. Þar skiptir 

gáfnafar, efnahagur né aldur ekki máli. Engin ein lækning er til við 
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dyslexíu, hún eldist ekki af fólki. Það sem þarf að gera er að læra að lifa 

með henni (Hurford 1998:33).  

Algengt er að börn og fullorðnir með dyslexíu séu ásökuð um að 

vera heimsk, löt og þrjósk. Flestir hafa líka skammast sín fyrir að vera 

með dyslexíu, fundist þau vera heimsk vegna þess og fleira. Margir hafa 

líka fundið þá tilfinningu að geta aldrei lokið skóla (Hurford 1998:34).   

Það getur líka verið erfitt að vera með dyslexíu utan skólans. Fólk 

með dyslexíu þarf á hverjum degi að takast á við áskoranir og sigra þær 

(Hurford 1998:85). 

2.4 Einkenni dyslexíu 

Dyslexía er samheiti yfir einkenni sem eiga það sameiginlegt að trufla 

einstaklinga við lestur (Eadon 2005:1-2). Frumeinkenni dyslexíu er að 

einstaklingar eiga í erfiðleikum með umskráningu, hvort sem er við 

stafsetningu eða lestur. Þessir erfiðleikar orsakast af slakri 

hljóðkerfisvitund. Að hafa slaka hljóðkerfisvitund stafar af veikleikum í 

hljóðkerfi málsins (Eadon 2005:1-2; Høien og Lundberg 2000:9; 

Snowling og Stackhouse 2006:3).   

Tengd vandamál sem koma oft hjá einstaklingum með dyslexíu: 

• Spá hikandi í næsta orð og hika oft í lestri (Eadon 2005:1).  

• Týna oft staðnum þar sem þau eru að lesa (Eadon 2005:2).  

• Eiga erfitt með að nota og leita í orðabókum (Eadon 2005:2)  

• Veikleiki í skammtíma minni sem gerir það að verkum að 

einstaklingur á erfitt með að skilja langar setningar eða setningar 

með erfiðri setningarfræði (Høien og Lundberg 2000:11).  

 

Afleidd vandamál vegna dyslexíu: 

 

• Þekkja ekki orð sjónrænt (Eadon 2005:2). 
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• Hafa lítinn orðaforða (Eadon 2005:2).  

• Skortur á hraða í lestri (Eadon 2005:1). 

• Hafa slaka sjálfsmynd (Eadon 2005:2). 

 

2.5 Tvöfaldur veikleiki 

 

Kenningin um tvöfaldan veikleika kom fyrst fram um 1990 (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:89). Þessi kenning gengur 

út á það að dyslexía geti stafað af fleiri en einni ástæðu. Þegar um eina 

ástæðu er að ræða stafar hún annað hvort vegna röskunar í hraðri 

nefningu eða vegna hljóðkerfisröskun. Nefning eða hröð nefning eins og 

það er líka kallað er þegar einstaklingur segir heiti á til dæmis bókstaf 

eða lit sem er á mynd um leið og hann verður var við áreitið. Ef 

einstaklingur hefur góða leikni í nefningu þá er talið að það sé sterk 

fylgni við lestrarfærni (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:71).  Ef hindranir eru í undirþáttum hugarstarfsemi nefningar þá 

truflar það færni við að ná lesfimi (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir 2005:9). Því má segja að þeir sem hafa slaka nefningu eru 

yfirleitt slakir lesarar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:74).  

Einnig eru líka til nemendur sem hafa röskun bæði í hraðri 

nefningu og í hljóðkerfisvitund. Vandamál þessara nemenda eru oft 

meiri en þeirra sem aðeins hafa einfalda röskun (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2005:9; Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir 2006:71).  
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Veikleiki í sjálfvirkni
(nefnuhraði)

Veikleiki í hljóðkerfisvitund 

Veikleiki í báðum þáttum

aðrir

Til eru þrír undirhópar út frá einkennum dyslexíu og þeir skiptast svona: 

 

 

Mynd 2  

Skífurit sem sýnir 

undirhópana þrjá í 

einkennum dyslexíu 

 

 

 

 

 

(Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2005:9) 

2.6 Ytri þættir lestrarörðuleika 

 

Til þess að læra að lesa þurfa börn að kynnast ritmálinu, fá skýra 

kennslu um það hvernig letur virkar og tækifæri til að æfa sig. (Adams 

1994:3). Ef börn fá ekki kennslu og leiðsögn verða þau ekki 

hæfileikaríkir lesarar. Mikilvægt er að foreldrar lesi fyrir börnin sín áður 

en þau hefja skólagöngu. Mörg börn alast upp við það að lesið sé fyrir 

þau frá unga aldri en svo eru hinsvegar börn sem hefja skólagöngu án 

þess. Þó svo að þessi reynsla sé mjög mikilvæg hafa engar rannsóknir 

getað stutt það að hún komi í veg fyrir lestrarerfiðleika (Catts o.fl. 

2005:95) 

 

2.6.1 Matthew Effects 
 

Þó að rannsóknir hafa ekki fullkomlega sýnt fram á að ytri þættir eigi 

stórt hlutverk í lestrarörðugleikum þá geta sumir af þessum þáttum 

viðhaldið eða aukið á lestrarörðugleika. Sumir rannsakendur halda því 

fram að með því að íhuga að eitthvert barn eigi við vandamál að stríða 
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þá getur það haft neikvæðar afleiðingar sem geta orsakað 

lestrarerfiðleika. Þeir halda því líka fram að með því að setja getulitla 

nemendur í stuðningslestrarhópa eða sérstaka námsbekki þá getur það 

síðar leitt til frekari erfiðleika. Foreldrar og kennarar búast ekki oft við 

miklu af getulitlum nemendum og þeim sem eru í 

stuðningslestrarhópum. Þessir nemendur verða oft áhugalausir við 

lestur og geta haft önnur vandamál tengd athygli og hegðun. Færð hafa 

verið rök fyrir því að þessir þættir geta í raun og veru leitt til þess að 

þessir nemendur fá ekki eins mikla þjálfun og leiðbeiningar í lestrinum. 

Því geta þessir nemendur orðið eftir á í náminu miðað við jafnaldra sína.  

 Stanovich höfundur hugtaksins, Matthew áhrif, hefur notað það til 

að lýsa neikvæðum afleiðingum tengdum misbresti í lestri. Hugtakið 

kemur frá Matteusarguðspjallinu í Biblíunni (Catts o.fl. 2005:97). Í 

Biblíunni kemur þessi setning í Matteusarguðspjallinu „Því að hverjum 

sem hefur, mun gefið verða, og hann mun hafa gnægð, en frá þeim, 

sem eigi hefur, mun tekið verða jafnvel það, sem hann hefur“(Biblían 

1981:Mt 29:25).  Í þessari setningu er verið að benda á hvernig þeir ríku 

verða ríkari og þeir fátæku verða fátækari. Stanovich heldur því fram að 

ef einstaklingur er getulítill, fái takmarkaða æfingu eða litla hvatningu 

geta þeir sem hafa hæga lestrarbyrjun orðið fyrir einhverjum bresti.  

Rannsakendur hafa lýst þessum þáttum eins og nokkurs konar mýri sem 

er fullt af neikvæðni og þegar nemandi fer í mýrina þá er erfitt fyrir hann 

að komast tilbaka (Catts o.fl. 2005:97).  

 

2.7 Innri þættir  

 

Innri þættir hafa verið mikið áberandi sem orsök lestrarörðugleika. Þar af 

leiðandi hafa margar rannsóknir verið gerðar á þeim þáttum. Þessar 

rannsóknir hafa aðallega skoðað erfðafræðiþáttinn (Catts o.fl. 2005:97).  
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2.7.1 Erfðafræðilegi þátturinn 
 

Dyslexía getur verið erfðatengd og þá er talið að ástæður hennar 

séu af líffræðilegum toga. (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:15). Á undanförnum árum hafa rannsóknir á dyslexíu orðið 

þverfaglegar og snerta málvísindi, starfsemi heilans, sálfræði, 

erfðafræði, kennslufræði og vitsmuni. Einnig hefur verið skoðað 

samhliða þessum rannsóknum hvaða áhrif umhverfislegir og félagslegir 

þættir geta haft á fólk með dyslexíu. (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir 2006:15).  

Eldri rannsóknir sýndu fram á að lestarörðugleikar liggja oft í 

fjölskyldum (Catts o.fl. 2005:98). Hinshelwood skýrði frá því að 

lestrarörðugleikar hrjáðu oft systkini og/eða margar kynslóðir í 

fjölskyldunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef bróðir eða systir barns 

með lestrarörðugleika þá eru 40% líkur á að það fái það líka. 

Rannsóknirnar hafa líka sýnt fram á að það eru 30% líkur á því að 

lestrarörðugleikar séu í fjölskyldum foreldra barns með lestrarörðugleika 

(Catts o.fl. 2005:98). Þó svo að lestrarörðugleikar séu greinilega oft í 

sömu fölskyldunni þá þurfa þeir ekki endilega að vera ættgengir (Catts 

o.fl. 2005:98). Ef lestrarörðugleikar væru ættgengir myndu fleiri eineggja 

tvíburar vera með lestrarerfiðleika en tvíeggja tvíburar vegna þess að 

eineggja tvíburar eru með sömu genin en tvíeggja aðeins helming 

genanna eins (Catts o.fl. 2005:98).  

 

2.7.2 Mismunur kynjanna 
 

Gróflega má áætla að 3-10% skólabarna séu greind með dyslexíu (Pind 

1997:231). Almennt hefur verið talið að tíðni lestrarörðugleika sé hærri 

hjá strákum en hjá stelpum. (Catts o.fl. 2005:56). Eldri rannsóknir á 

lestrarörðugleikum styðja þessar ályktanir. Nýlegar rannsóknir hafa samt 

sem áður ekki stutt þær. (Catts o.fl. 2005:57). Ástæðan fyrir því að 
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strákar voru með hærri prósentutölu var sú að þeir voru oft greindir með 

lestrarörðugleika þegar það átti ekki við. Til dæmis þegar um 

athyglisbrest var að ræða eða hegðun og virkni í tímum. Rannsóknir 

hafa sýnt það að strákar eru virkari í tímum en oft ekki eins áhugasamir 

og stúlkur. Rannsóknir í dag hafa sýnt að mun fleiri strákar en stelpur 

eru ofvirkir (Catts o.fl. 2005:57. Slakir lesarar með einhvers konar 

hegðunar- eða athyglisvandamál eru líklegri til að vera greindir með 

einhvers konar lestrarörðugleika en þeir sem eiga ekki við þessi 

vandamál að stríða (Catts o.fl. 2005:57). 

 

3. Þróun lesturs 
 

Eitt af mikilvægustu hlutverkum kennara er að kenna börnum að lesa. 

Nauðsynlegt er að skilja mismunandi stig þróunar læsis hjá börnum. Sú 

þekking getur hjálpað mikið (Jones o.fl. 2001:38). Börn læra ekki að lesa 

af sjálfum sér,að kenna þeim að lesa og fyrir sum börn getur það verið 

erfið reynsla (Pind 1997:217). Margir telja að hægt sé að greina 

lestraþróun í nokkrum stigum, alveg frá þremur og upp í fimm stig. 

Linnea C. Ehri var ein af þeim sem kom fram með stigskiptingu í 

lestarþróun. Kenningar hennar fjalla um hvernig þróun sjónræns 

orðaforða á sér stað en hún skiptir þessari þróun í fjögur stig. 

 

1. Undanfari bókstafsstigs (Pre Alphabetic Phase). Það er fyrsta 

stigið í þróun sjónræns orðaforða. Þetta stig er undanfari þess að 

þekkja bókstafi. Byrjandi í lestri þekkir orð ef að mynd er við 

hliðina á orðinu en um leið og myndin er farin veit það ekki hvað 

orðið er. Vísbendingar í umhverfinu segja til um hver merking 

orðsins er en þegar vísbendingin fer hafa stafirnir enga merkinu. 

Á þessu stigi hafa börn enga þekkingu á tengslum stafs og hljóðs. 

(Ehri 2002:175). 
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2. Ófullkomið bókstafsstig (Partial Alphabetic Phase). Það er stig 

númer tvö í þróuninni. Barn sem er á þessu stigi hefur lært 

einhverja bókstafi en hefur ekki náð fullkomnum tengslum allra 

bókstafa og hljóða. Það hefur lagt á minnið hljóð í framburði, 

einhver stafahljóð og að þekkja tengsl sumra hljóða og stafa. 

Barnið skoðar mikið upphafsstafinn og endastafinn í orðinu og 

reynir að finna út merkingu orðsins út frá því. Með því fara svo 

tengslin inn í minnið hjá barninu sem síðar getur kallað það fram 

sem það sá. (Ehri 2002:175-176). 

 

3. Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase). Á þessu stigi þá 

þekkir barnið alla stafina í stafrófinu og einnig hljóð þeirra. Það 

getur með því að skoða bókstafina í orðinu, ráðið í merkinu 

orðsins eða umskráð það. Þegar umskráning orðs úr bókstöfum í 

hljóð hefur farið fram þá getur barnið fest orðið í sjónrænu minni. 

Þegar orðið hefur verið fest þá er auðveldara fyrir barnið að 

þekkja orðið aftur, stafsetningu þess og að geta greint það frá 

öðrum orðum. Þetta gerist þó ekki við að lesa orðið einu sinni 

heldur þarf barnið að sjá orðið nokkrum sinnum (Ehri 2002: 177). 

 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic 

Phase). Það er fjórða og síðasta stigið í þessari þróun. Þegar 

hingað er komið er sjónrænt minni barnsins orðið mikið og barnið 

þekkir orð eða hluta þess. Barnið les ekki lengur hvert hljóð fyrir 

sig heldur kannast það við orðahluta og les það þess vegna 

fyrirhafnarlaust (Ehri 2002:177-179).  

 

Samkvæmt kenningum Ehri þá stöðvast barn sem er með dyslexíu á 

öðru stigi í þróuninni. Barnið notar aðeins hluta stafanna í orðinu til að 

lesa það en gefur ekki gaum að öllum stöfunum og þar af leiðandi leggur 

það ekki orðið á minnið (Ehri 2002:176).  Ef barn hefur aðeins kunnáttu 
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á hluta stafa og hljóða þá nær það ekki færni í hljóðrænni umskráningu 

og er lengur að byggja upp sjónrænan orðaforða (Ehri 2002:177). Margir 

aðrir fræðimenn hafa lýst þróuninni. Hér á eftir er lýst öðru þróunarferli á 

lestri. (Þóra Kristinsdóttir 2000:187).  

 

1. Undirbúningsstig (emergent reading). Á þessu stigi áttar barnið 

sig á því að það er eitthvað til sem heitir lestur. Að með því að fá 

bók er hægt að fá sögu. Flest börn ljúka þessu stigi áður en þau 

hefja skólagöngu (Þóra Kristinsdóttir 2000:187).  

2. Lestrarbyrjun (initial reading). Hér fara börn að átta sig á því 

hvernig lestur virkar. Þau eru farin að þekkja ákveðin orð og geta 

lesið þau. Einnig eru þau farin að kynnast bókstöfum og hvernig 

hægt er  að tengja saman hljóð og mynda þannig orð. Flestum 

börnum finnst lestur spennandi á þessu stigi og upplifa þetta oft 

sem töfrandi tíma. En hins vegar getur þetta verið andstætt hjá 

öðrum börnum sem þurfa mikinn stuðning við lesturinn og eru 

lengi stödd á þessu stigi (Þóra Kristinsdóttir 2000:187-188) 

3. Breytingarskeið/umskiptastig (transitional). Á þessu stigi er 

lesturinn eiginlega orðinn sjálfvirkur hjá börnunum. Hér er mjög 

mikilvægt að nemendur fái hæfilega þunga texta til að glíma við 

vegna þess að meðan lesturinn er ekki alveg orðinn fullkomlega 

sjálfvirkur þá fer mikil orka í það eitt að tengja saman hljóð og 

mynda orð út frá þeim. Mjög mikilvægt er líka að styðja vel við 

börnin, bæði foreldrar og kennarar (Þóra Kristinsdóttir 2000:188).  

4. Undirstöðulestur (basic literacy). Hér hafa börnin náð 

undirstöðutökum á lestri og eru farin að þekkja heilu orðin þegar 

þau lesa. Hér þurfa þau ekki lengur að lesa hvert hljóð fyrir sig og 

tengja saman í eitt orð. Um leið og lesari er kominn á þetta stig 

þá eru ekki miklar líkur að honum fari aftur í lestri (Þóra 

Kristinsdóttir 2000:188-189).  
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5. Fágunarstig (refinement). Hér eru börnin komin á lokastig, og 

þessu stigi lýkur í raun aldrei. Hér þjálfar og fágar lesandinn alla 

þætti lestursins (Þóra Kristinsdóttir 2000:189-190).  

 

3.1 Fjórar aðferðir við að lesa orð 

 

Hvernig börn læra að lesa er hægt að svara á margan hátt. Að sögn Ehri 

eru til að minnsta kosti fjórar aðferðir við að lesa orð en þær eru (Ehri 

2002:167-169).  

 

• Með því að giska á orð út frá samhengi. Hérna giska nemendur 

oft á hvaða orð kemur næst með því að nota fyrsta stafinn í 

orðinu. Með þessu þá koma oft feilskot hjá nemandanum þegar 

hann er að lesa upphátt (Ehri 2002:169-171).  

 

• Með því að endurkalla/heimta fram sjónræna mynd úr 

langtímaminni af orðum. Það merkir að þekkja orð sjónrænt. 

Þessi aðferð krefst ekki mikillar einbeitningu og athygli. Hún er 

skilvirkasta og fyrirhafnaminnsta leiðin til að lesa orð. En til þess 

að nemandi geti lesið orð fyrirhafnarlaust verður hann að hafa 

náð góðum tökum á sjónrænu leiðinni (Ehri 2002:169-171).   

 

• Með því að hljóða sig í gegnum orðin, í gegnum hljóðræna 

umskráning. Með því er verið að meina til dæmis r-ó-s-i-r. Svo er 

líka hægt að lesa sig í gegnum orðabúta en þá er verið að meina 

til dæmis fu-ru-hús-gögn (Ehri 2002:169-171). 

 

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

sjónrænt, til dæmis kremja – lemja. Með því að nota þessa aðferð 

þá þarf nemandi að hafa einhverja færni í hljóðrænni 
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umskráningu Þá giskar nemandi á orðið út frá líku orði sem hann 

þekkir. Dæmi um það er til dæmis kaupa – hlaupa (Ehri 

2002:169-171).  

 

3.2. Lestrarkennsla 

 

Lestarkennsla hefur breyst mikið á undanförnum árum. Áður fyrr var 

stöfunaraðferð mikið notuð en sú aðferð sem notuð er í skólum í dag er 

hljóðaaðferð (Pind 1997:219). Lestur samanstendur af fjölmörgum 

þáttum, þáttum sem snerta einstaklingana bæði tilfinningalega og 

líffræðilega. Þessir þættir eru til dæmis heyrn, sjón, málþroski, athygli, 

hvatning, áhugi, sjálfsmynd og fleira. En það eru líka fleiri þættir sem 

spila inn í og það eru félagslegu- og umhverfisþættirnir. Þessir þættir eru 

til dæmis hvernig heimilisaðstæður hjá nemendum eru, hver viðhorf til 

lesturs er á heimilinu, hvernig kennarinn er, hvaða kennsluaðferðir eru 

notaðar og fleira (Þóra Kristinsdóttir 2000:186). 

3.2.1 Stöfunaraðferðin 

Stöfunaraðferðin er elsta aðferðin sem vitað er um á Vesturlöndum.  En 

hún felst í því að nemendur eiga að stafa hvert orð og segja það síðan 

upphátt:„be – í – ell, bíl “. Hugsunin á bak við þessa aðferð var sú að 

nemendur myndu tengja stafi beint við orðin (Pind 1997:219). 

3.2.2. Hljóðaaðferðin 

 
Þessi aðferð kom hingað til lands á 16.öld og átti Ísak Jónsson stofnandi 

Ísaksskóla mestan þátt í að koma þessari aðferð á framfæri hér á landi. 

Aðferð þessi skiptist í tvö stig, annars vegar stafhljóðastig og hins vegar 

setningarstig.  

Á stafhljóðastigi er unnið með einstaka stafi og oft sagðar sögur í 

kringum stafina þar sem hljóð stafsins koma við sögu. Reynt er að fá 
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athygli barnanna á viðkomandi hljóði og fá þau til að tengja hljóðið við 

stafinn. Einnig er áhersla lögð á að þau nái að tengja saman atkvæði 

með því að láta annan staf koma strax á eftir og mynda orð. Um leið og 

barnið er farið að gera það er það komið á næsta stig, það er farið að 

geta lesið fleiri orð sem mynda setningar. Helsti munurinn á 

stöfunaraðferðinni og hljóðaaðferðinni er sú að með hljóðaaðferðinni þá 

er börnunum bent á að orð eru mynduð úr hljóðum eins og orðið sá er 

myndað úr hljóðunum ‘ssss’ og ‘á’. En með stöfunaraðferðinni er sama 

orð greint sem ‘ess’ og ’á’ (Pind 1997:219).  

Sú lestrarkennsluaðferð sem hentar best fyrir nemendur með 

dyslexíu er hljóðaaðferðin (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir 2006:11). Með henni les nemandinn hvern staf fyrir sig og 

það hjálpar til við að byggja upp sjónrænt minni nemenda. 

Hljóðaaðferðin tekst á við að sundurgreina hljóðin í orðunum en það er 

einn af mestu erfiðleikum sem nemandi með dyslexíu á við (Helga 

Sigurmundardóttir 2002; 22-23). 

 

4. Hljóðkerfisvitund 
 

Upphaf rannsókna á hljóðkerfisvitund má rekja til Isabellu Limberman og 

aðstoðarmanna hennar um árið 1974  (Pind 1997:221).  Liberman taldi 

að þar sem stafrófið stæði fyrir hljóðin í málinu þá væri hægt að hugsa 

sér að erfiðleikar í lestrarnámi gætu stafað af erfiðleikum við að átta sig 

á því að hægt er að greina orð sem röð hljóða. Liberman talaði um að 

barn yrði að vera meðvitað um hljóðgreiningu til að geta raðað hljóðum 

saman og myndað orð og þannig áttað sig á hvernig lögmál stafrófsins 

myndi virka (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:37).  

Áratugi seinna var enn verið að álykta hvort að hljóðkerfisvitund væri 

hinn mikilvægi hlekkur sem myndi tengja ritmál og talmál og valda 

erfiðleikum í lestrarnámi. (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:37).  
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Þegar talað er um hljóðkerfisvitund þá er verið að tala um að hafa 

tilfinningu fyrir hljóðkerfinu (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2002:9-10). Með 

hljóðkerfisvitund er barnið að gera sér grein fyrir því að tungumál hefur 

ákveðið form og það er ekki sama hvernig það segir orðin sem eru borin 

fram. Barnið á að gera sér grein fyrir hljóðfræðilegri uppbyggingu talaðs 

orð. (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2002:9).  Hljóðkerfisvitund er skilningur 

barnsins á því að hægt sé að greina talað mál niður í smærri einingar og 

vinna með þær á mismunandi hátt. Þá er verið að tala um t.d. vinna með 

setningar, atkvæði, orð og rím (Helga Sigurmundsdóttir 2001:11) 

Margar rannsóknir hafa kannað tengsl hljóðkerfisvitundar við 

lestur og hvort að það skili einhverjum árangri við skólagöngu. Flestar 

niðurstöður lýsa því yfir að það sem beri mestan árangur er að þjálfa 

hljóðkerfisfærni samhliða lestarkennslunni (Steinunn Lilja 

Aðalsteinsdóttir 2004:16) 

Gerð var rannsókna á börnum sem sýndi að börn með eðlilegan 

málþroska leystu verkefnin sem tengdust hljóðkerfisvitundinni 

auðveldlegar en börn sem voru ekki með eins góðan málþroska. Þau 

áttu í erfiðleikum með að leysa verkefnin sem tengdust 

hljóðkerfisvitundinni (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2002:10). Í flestum tilvikum 

er vandi þeirra sem eru með lestrarörðugleika ekki sjónrænn heldur er 

hann málrænn og tengist hljóðkerfisvitund sem góður lesari þarf að búa 

yfir (Pind 1997:219). Nemendur sem eiga í erfiðleikum tengdum lestri 

hafa oftast lélega hljóðkerfisvitund og eiga þeir í erfiðleikum með að 

ríma, breyta orðum hljóðrænt t.d. með því að bæta stöfum við fyrir 

framan orð til þess að breyta merkingu orðanna (Amelía Björnsdóttir o.fl. 

2002:11). 

Sýnt hefur verið fram á að nemendur sem hafa röskun í 

hljóðkerfislegri innsetningu eiga meiri möguleika á að ná betri árangri í 

ritun og lestri en nemendur með röskun í hljóðkerfislegri framsetningu. 

Þau börn sem greind eru strax á leikskólaaldri með hljóðkerfislega 

röskun geta átt erfitt með lestur seinna. Það er þó ekki altækt og hafa 
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sumar rannsóknir einmitt sýnt fram á að börn geta yfirunnið vandann 

áður en þau hefja grunnskólanám einkum ef þau fá markvissa þjálfun 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:67).  

Hljóðkerfisvitund er yfirleitt prófuð með ýmsum verkefnum sem 

reyna á mismunandi stig hljóðkerfisfærninnar. Léttustu verkefnin eru 

talin vera að greina setningar í orð, skipta í atkvæði og tengja þau í orð 

og ríma, sjá mynd 3 (Helga Sigurmundsdóttir 2001;11-12). 

Það sem kennarar þurfa að vita er hvernig hljóðkerfisvitund 

þróast og hvaða hljóðkerfisverkefni hæfa hverju sinni eftir aldri og getu 

einstaklingsins, sjá töflu 1 (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir 2005:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Chard og Dickson 1999) 

 

Mynd 3 Hvernig hljóðkerfisvitund þróast eftir stigskiptum ferli og hvernig hún er prófuð 
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Aldur Þróun hljóðkerfisvitundar miðað við aldur 
    
4 ára Barnaljóð, þulur og vísur 
  Að þekkja rím 
  Að tengja saman atkvæði 
  Að sundurgreina atkvæði 
5 ára Stuðlun 
  Að flokka eftir upphafshljóðum 
  Að greina í sundur 
  Að ríma 
5 1/2 ára Að vinna með atkvæði 
  Að greina byrjunar- og endahljóð 
  Að tengja saman hljóð 
  Að sundurgreina/aðgreina hljóð 
6 ára Að bæta við hljóðum 
  Að eyða hljóðum úr orði 
  Að skipta á hljóðum í orði 

Tafla 1 

Tafla sem sýnir þróun hljóðkerfisvitundar miðað við aldur. 

 

4.1 Hljóðavitund 

 

Hafa verður í huga að þegar hljóðkerfisvitund er skoðuð verður að gæta 

þess að rugla henni ekki saman við hljóðavitund (Amalía Björnsdóttir 

o.fl. 2002:9-10). Hljóðavitund er einn þáttur af hljóðkerfisvitundinni 

(Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2005:4). Þegar talað er 

um hljóðavitund þá er verið að tala um að geta aðskilið og greint einstök 

hljóð, að börn geri sér grein fyrir að orð eru samsett úr röð hljóðunga. 

Hljóðvitund þroskast frekar seint miðað við aðra hluta hljóðkerfisvitundar 

en hún heldur áfram að þroskast samhliða lestarnámi barnsins (Amalía 

Björnsdóttir o.fl. 2002:10).  
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4.2 Snemmtæk íhlutun 

Tímabilið sem spannar snemmtæka íhlutun nær frá fæðingu barns til 

sex ára aldurs. Uppruni þessarar hugmyndafræði á sér stað í 

Bandaríkjunum og þeirra opinbera útskýring á snemmtækri íhlutun er: 

1. Snemmtæk íhlutun beinist að börnum sem eru undir sex ára aldri, 

og hafa greinst með fötlun, eru í áhættuhópi í sambandi við fötlun 

eða einhvers konar erfiðleika sem geta seinna meira haft áhrif á 

þroska þeirra.  

2. Snemmtæk íhlutun felur í sér að sjá foreldrum og börnum sem 

glíma við þessa erfiðleika fyrir þjónustu sem hefur það markmið 

að draga úr áhrifum þroskavandamála. 

3. Snemmtæk íhlutun getur verið fyrirbyggjandi, getur komið í veg 

fyrir þroskavandamál.  

4. Snemmtæk íhlutun getur bæði beinst bara að barninu eða 

barninu og fjölskyldu þess saman.  

5. Þessar aðferðir sem notaðar eru geta farið fram á mismunandi 

stöðum, á heimili barnsins, á sjúkrahúsi eða á báðum stöðunum. 

6. Þessi þjónusta nær alveg frá frumgreiningu til greiningar. 

Snemmtæk íhlutun getur hafist hvenær sem er frá fæðingu 

barnsins til skólagöngu þess (Snemmtæk íhlutun: markmið og 

leiðir [án árs.]). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt er að draga úr líkum á 

lestrarörðugleikum barna með því að þjálfa hljóðkerfisvitundina 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:27). Þess vegna ætti þjálfun 

hljóðkerfisvitundar að vera mikilvægur þáttur í leikskólanámi barna þar 

sem hún er undanfari lestrar- og skriftarkennslu (Amalía Björnsdóttir o.fl.  

2003:10-11).  Þjálfunarprógrömm/aðferðir og greiningarpróf hafa verið 

gerð sem eru tengd mál- og hljóðkerfisvitundunni. Þessi próf eru notuð í 

leikskólum í dag (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:27). Leikskólakennarar 
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eru því í lykilatriði varðandi lestrarnám þó svo þeir komi ekki með 

beinum hætti að kennslu þá geta þeir lagt grunninn að námi með þjálfun 

hljóðkerfisvitundar (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2003:27). 

4.2.1 HLJÓM -2 
 

HLJÓM -2 er tæki sem var hannað fyrir leikskólakennara til að kanna 

hljóðkerfisvitund leikskólabarna. Með því er hægt að finna börn sem eru 

með slaka hljóðkerfisvitund og þjálfa þau áður en þau hefja lestrarnám 

(Amalía Björnsdóttir o.fl. 2003:9). Í HLJÓM- 2 eru sex verkefni sem 

aðallega reyna á hljóðkerfisvitundina. Verkefnin sem HLJÓM -2 er byggt 

á eru hljóðgreining, rím, samstöfur, samsett orð, margræð orð, 

hljóðtenging og orðhlutaeyðing (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2003:13). Þetta 

próf á að leggja fyrir börn á haustin og svo aftur snemma á nýju ári 

(Amalía Björnsdóttir ofl. 2003:14).  

4.2.2 Ljáðu mér eyra 
 

Ljáðu mér eyra er bók sem undirbýr nemendur fyrir lestur. Hún hentar 

vel í lok leikskólans og í fyrstu bekkjum grunnskóla. Bókin skiptist í tíu 

flokka sem eru 

 

1. Rím 

2. Sundurgreining setninga í orð 

3. Sundurgreining orð í atkvæði/orðahluta 

4. Hljóðgreining finna fyrsta hljóð í orði 

5. Hljóðgreining finna síðasta hljóð í orði 

6. Hljóðflokkun 

7. Orðahlutaeyðing 

8. Sundurgreining orð í hljóð 

9. Hljóðtening 
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10.  Stafir og hljóð (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. 

Guðjónsdóttir 2001:7) 

 

 Sjá dæmi um verkefni úr Ljáðu mér eyra í viðaukum 9.1 til 9.10. 

 

4.2.3 Leggðu við hlustir 
 

Leggðu við hlustir er bók með verkefnum sem þjálfa mál- og 

hljóðkerfisvitund barna. Bókin er samin með grunnskólabörn í huga en 

hægt er að nota sum verkefnin fyrir elstu börnin í leikskólum. Þessi bók 

skiptist í sex flokka sem eru 

1. Heyrnræn greining 

2. Heyrnrænt minni 

3. Heyrnræn skynjun 

4. Heyrnræn tengsl 

5. Heyrnræn samtenging og sundurgreining 

6. Heyrnrænn skilningur (Arnheiður Borg o.fl. 2003:VII) 

Sjá dæmi um verkefni úr Leggðu við hlustir í viðaukum 9.11 til 9.16. 

4.2.4 Markviss málvörvun 
 

Markviss málörvun er málþjálfunaráætlun sem felur i sér kerfisbundin 

vinnubrögð í leik og er markmiðið að tengja saman ritmál og talmál og 

að undirbúa tengsl hljóða og stafa (Helga Friðfinnsdóttir 2000:8). 

Markmið leikjanna er að stækka málvitund barnanna og með því að nota 

leiki er hægt að ná betri athygli hjá þeim. Þessir leikir eru hugsaðir sem 

hópleikir fyrir allan bekkinn en það getur líka verið gott að skipta þeim í 

smærri hópa (Helga Friðfinnsdóttir 2000:9). Leikirnir skiptast í sex 

flokka: 
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1. Hlustunarleikir. Hlustun þjálfar einbeitingu og athygli og að hafa 

þetta tvennt er mjög mikilvægt í lestarnámi. Að læra að hlusta og 

greina ýmiss konar hljóð er góður undirbúningur áður en barnið 

fer að greina málhljóð (Helga Friðfinnsdóttir 2000:9). Dæmi um 

hlustunarleiki er til dæmis að börnin sitja öll saman í hring og eru 

með augun annað hvort opin eða lokuð. Svo eiga þau að segja til 

hvaða hljóð þau heyra, hvort þau heyra einhvern sjúga upp í 

nefið, í umferðinni, er það hátt, lágt, nálægt eða langt í burtu 

(Helga Friðfinnsdóttir 2000:28).  

2. Rímleikir. Rímleikir skiptast í fjóra hluta en það eru runur, þulur, 

rímsögur og vísur. Markmiðið með rímleikjunum er að þjálfa 

hrynjanda og framburð barnanna og flokka hljóð (Helga 

Friðfinnsdóttir 2000:10-11). Dæmi um rímleiki er til dæmis að 

börnin sitja í hring og kennarinn lætur þau fá orð og eiga þau svo 

að finna orð sem rímar við það (Helga Friðfinnsdóttir 2000: 61).  

3. Setningar og orð. Í þessum flokki er börnunum kennt að málið 

skiptist í smærri einingar, að það skiptist í setningar og orð (Helga 

Friðfinnsdóttir 2000:11). Dæmi um setningar- og orðleiki er til 

dæmis að börnin sitja í hring og kennarinn byrjar á einhverri 

setningu og börnin eiga að hjálpa til við að ljúka henni. Þegar þau 

eru búin að því eiga þau að ræða um hvað það voru mörg orð í 

setningunni sem þau bjuggu til (Helga Friðfinnsdóttir 2000:95).  

4. Samstöfun. Í þessum flokki hefst undirbúningur fyrir greiningu 

málhljóða. Þegar börnin koma að þessum hluta eru þau búin að 

læra að málið skiptist í setningar og orð. Hér læra þau svo að 

sumum orðum er hægt að skipta í samstöfur eða atkvæði (Helga 

Friðfinnsdóttir 2000:11). Dæmi um samstöfunarleiki er að 

einhverjum hlutum er safnað saman í poka eða í kassa. Börnin 

sitja öll saman í hring og eiga að taka einn hlut upp úr pokanum 

og segja frá hlutnum sem þau eru með og eiga að klappa 

samstöfunar í orðinu (Helga Friðfinnsdóttir 2000:106). 
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5. Forhljóð. Hér er komið að heyrnrænni greiningu málhljóða. Hér 

læra börnin að finna forhljóð það er að segja finna fyrsta hljóðið í 

orðinu. Mjög mikilvægt er að börnin hafi náð miklu öryggi í að 

finna forhljóð áður en þau fara á næsta stig, í hljóðgreininguna 

(Helga Friðfinnsdóttir 2000:12). Dæmi um forhljóðaleiki er til 

dæmis að börnin sitja í hring og kennarinn segir eitthvað orð og 

þau eiga að segja hvert forhljóðið er (Helga Friðfinnsdóttir 

2000:117). 

6. Hljóðgreining. Hér er verið að greina einstök hljóð í orði. 

Hljóðgreining er mjög mikilvægur þáttur hljóðrænnar þjálfunar. Í 

þessum flokki er lögð áhersla á skilning barna á tengslum hljóðs 

og stafs (Helga Friðfinnsdóttir 2000:12). Dæmi um 

hljóðgreiningarleiki er til dæmis að kennari segir barni að teikna 

eitthvað á töfluna og á það líka að teikna jafn marga kassa og 

hljóðin eru í orðinu (Helga Friðfinnsdóttir 2000:166). 

5. Rannsókn og árangur snemmtækrar íhlutunar 
 

Tilraun var gerð í skóla einum á Flórída sem stóð yfir í fimm ár. Þeir 

skólar sem tóku þátt í tilrauninni voru annars vegar 65% nemenda af 

hvítum kynstofni sem höfðu félagslegan stuðning og hins vegar 60% 

nemenda úr minnihlutahóp. Á árunum 1994-1995 var aukin áhersla lögð 

á hljóðaaðferð í kennslustundum og 1996 voru nemendur fyrst settir í 

skimunarpróf. Í tilraun þessari var unnið með nemendur í leikskóla og 

upp í 3. bekk. Tekið var á helstu þáttum sem koma við sögu í 

lestarnámi. Eftir þessi fimm ár var lestarkennsla orðið fullmótuð. 

Nemendur voru prófaðir árið 1995 í lestri stakra orða og aftur fimm árum 

seinna. Niðurstöðurnar sýndu að lestrarerfiðleikar í 1. bekk minnkuðu frá 

31,8% niður í 3,7% (sjá mynd 4) og í 2. bekk frá 14,5% í 2,4% (sjá mynd 

5) (Publications by Faculty and Staff [2006]) 
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Mynd 4 

Súlurit sem sýnir hvernig lestrarerfiðleikar minnkuðu í 1. bekk. 
 

(Publications by Faculty and Staff [2006]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 

Súlurit sem sýnir hvernig lestrarerfiðleikar minnkuðu í 2. bekk 
 
 

(Publications by Faculty and Staff [2006]) 
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5.1 Skólaskipulag 

 

Rannsókn var gerð í Flórída sem gekk út á það að safna upplýsingum 

um aðferðir og æfingar fyrir skólar sem bjóða nemendur sem eiga í 

erfiðleikum í lestri upp á sérkennslu. Alls tóku 390 skólar þátt í 

rannsókninni sem átti sér stað skólaárið 2005-2006.  

 Sjö atriði voru einkennandi hjá þeim skólum sem voru 

árangursríkastir. En þau voru  

 

• Góður stjórnandi: Tekið var eftir því að sterkur stjórnandi var í 

árangursríkustu skólunum og voru þessir stjórnendur skólastjórar, 

lestrarleiðbeinendur eða hópur af leiðbeinendum. Að hafa góða 

stjórn einkennist af mörgum hlutum en eitt einkenni var í öllum 

skólunum en það var góð þekking. Stjórnendur voru einnig 

sammála um það að ná árangri væri mikilvægt að þekkja 

nemendur sína.  

• Jákvætt hugarfar og ábyrðarfullur kennari: Kennarar trúðu því 

að hægt væri að kenna öllum nemendum að lesa. Þeir settu 

kröfur og væntingar á nemendur sína.  

 

• Greining og gagnasöfnun: Haldnir voru upplýsingarfundir annað 

hvort virkilega eða mánaðarlega. Þessir fundir voru haldnir til að 

fræðast betur um nemendur, kennara og mismunandi þarfir 

þeirra.  

 

• Árangursrík áætlun: Að gera áætlanir er mikilvægur þáttur fyrir 

kennslu, með þeim er hægt að skipuleggja tímann sem best.  

 

• Fagleg þróun: Kennarar eru mikilvægur þáttur í lestarnámi. Að 

kunna að kenna nemendum að lesa sem eiga í lestarörðuleikum 
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krefst mikillar þekkingar. Þar af leiðandi er símenntun eða fagleg 

þróun mikilvæg.  

 

• Kennsluáætlanir sem byggja á rannsóknum: Þeir skóla sem 

náðu mestu árangri höfðu sérstaka sérkennsluáætlun meðan 

aðrir skólar höfðu studdust eingöngu við útgefið efni sem var ekki 

í samræmi við þeirra fyrirkomulag. Mikill ávinningur var hjá þeim 

skólum sem notuðu fjölbreytt kennsluefni. Með því gátu kennarar 

séð hvar nemendur voru staddir og hverja þarfir þeirra væru.  

 

• Samstarf við foreldra: Í bestu skólunum tóku skólastjórnendur 

eftir því að frammistöður nemenda breyttust ef þeir fengu 

stuðning frá fjölskyldu sinni. Skólastjórnendur telja það mikilvægt 

að foreldum finnist þeir velkomnir í skólann.  

 

Þeir skólar sem náðu sem bestum árangri uppfylltu nokkur af þessum 

þáttum. Ekki er hægt að segja til um hver er miklvægastur ar sem þeir 

tengjast allir hvor öðrum (Interventions Teaching All Students to Read: 

Practice from Reading First School With Strong Intervention Outcomes 

[2006]). 

 

6. Kennsla og þjálfun 
 

Margt er hægt að gera til að auðvelda einstaklingum með dyslexíu við 

námi með því að nýta þau próf og þjálfunarprógrömm sem til eru. Hér að 

neðan verður fjallað stuttlega um nokkur af þessum 

þjálfunarprógrömmum. 
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6.1 Einstaklingsmiðað nám 
 

Þegar talað er um einstaklingsmiðað nám þá er átt við að koma til móts 

við þarfir einstaklingsins. Með einstaklingsmiðuðu námi er verið að 

bregðast við þörfum nemandans. Þarfir nemenda eru mismunandi og 

með þessu geta nemendur unnið miserfið verkefni miðað við getu hvers 

og eins á sínum hraða.   

 

6.1.1 Kennsluprógramm 
 

Ýmis kennsluprógrömm eru til í lestrarkennslu í dag. 

Kennsluprógrammið Early Steps er eitt af þeim. Í þessu prógrammi er 

gert ráð fyrir að vinna einstaklingslega með hvern og einn nemanda. En 

hins vegar býður þetta prógramm líka upp á að vinna í litlu hóp (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2006:13).  

 

• 1. þrep (10-12 mínútur) Að lesa bók: 

Í þessu þrepi er lögð áhersla á endurlestur og lestur. Hérna eru 

nemendur að endurlesa það sem þau lásu frá fyrra degi. Með því 

að endurlesa sama texta þá þjálfast lesfimi nemendanna og á 

endanum verður lesturinn sjálfvirkur og fyrirhafnalaus (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2006:13).  

 

Orðalestur 

Orðalestur á við að nemandi geti lesið texta í bók fyrirhafnarlaust. 

Ef nemandi á í einhverjum erfiðleikum getur kennarin hafið 

lesturinn og látið nemanda síðan taka við. Til að nemandi átti sig 

á hvað hugtakið “orð” merkir er gott að einangra það á 

blaðsíðunni og fjalla sérstaklega um þau sérstaklega (Santa, 

Carol M. 1999). 
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Orðabanki 

 Kennari velur orð úr texta  og skrifar þau á orðaspjöld. Það 

hjálpar nemendum að þekkja ákveðin orð. Gott er að velja ólík 

orð eins og bróðir og systir. Í upphafi hvers tíma er unnið með 

orðin í viku eða lengur þar til nemandi kann skil á þeim (Santa, 

Carol M 1999). 

 

• 2. þrep (8-10 mínútur) Vinna með stafi og hljóð: 

Í þessu þrepi er hljóðkerfisvitund þjálfuð með markvissri kennslu í 

hljóðgreiningu. Í þrepi þessi læra nemendur námsaðferðir við að 

takast á við það hvernig þau eiga að umskrá orð og byggja upp 

lesskilning og lestækni. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

nemendur sem ná að vinna í gegnum umskráningu ná betri 

árangri í að læra að lesa (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir 2006:13).  

 

Heiti stafanna 

Mikilvægt er að nemandi nái tökum á heiti stafanna. Passa verður 

upp á það að kenna ekki nemendum nýjan staf fyrr en hann hefur 

náð tökum á þeim sem undan hafa komið. Nauðsynlegt er líka að 

rifja reglulega upp þá stafi sem nemandi hefur lært. Ýmsar 

aðferðir eru til að kenna heiti stafanna, dæmi um aðferðir eru: 

 

� Sand-bakki: Hafa bakka inn í stofu sem er fullur af 

sandi, láta nemenda skrifa með fingrinum staf og 

segja hann upphátt jafnóðum. 

� Nýir stafir: Nemendur læra fyrst stafina í nafninu 

sínu svo að þau geti stafsett nafnið sitt. Passa 

verður samt að kenna ekki fleiri en sex stafi í einu 

og ekki kenna d, b, og p samtímis.  
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� Myndakort: Myndakort eru notuð til að auðvelda 

verkefni. Myndirnar geta líka hjálpað nemendum að 

muna hvaða stafur er á hverju korti. Dæmi um 

notkun svona korta er að kennari les orð og setur 

það fyrir neðan orð sem byrjar á sama stafnum. 

� Tengja saman hljóð við staf: Þegar nemandi getur 

flokkað myndakortin fyrirhafnarlaust er barnið látið 

tengja hljóð við staf.  

� Stafsetningarpróf: Um leið og nemandi getur tengt 

saman mynd og staf er kunnáttu þess prófuð með 

verkefni. Lesin eru upp sex og og eiga nemendur að 

skrifa niður þann staf sem hvert orð byrjar á (Santa, 

Carol M. 1999).  

 

• 3. þrep (8-10 mínútur) Að skrifa orð: 

Það að finna út hvaða stafir/hljóð eru í orði er mjög góð leið til að 

efla hljóða- og hljóðkerfisvitund. Þess vegna er gott að hafa 

frjálsa ritun á hverjum degi þar sem nemendur skrifa það sem 

þeim langar til.  Ef nemendur ná tökum á að sundurgreina hljóðin 

ná þau að byggja upp sjálfvirkni í lestri. Mikilvægt er að kennarinn 

hjálpi nemendum að stafsetja orðið rétt, hjálpi þeim ef þau þurfa 

aðstoð og hrósi þeim jafnt og þétt. Fyrir barn sem er með 

hljóðrænan veikleika þá er það mikill sigur að geta sagt fyrsta 

hljóðið eða staf í orði (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir 2006:13-14).  

 

Brýnast við ritun setninga 

Miklivægt er að kennari viti hvað hann ætlar að kenna. Passa 

verður að samræmi sé á milli þess sem verið er að vinna og getu 

nemenda (Santa, Carol M.).  
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Blaðsíða til æfinga 

Nemandi hefur stílabók til að skrifa í. Kennari notar vinsti síðuna 

orð eða stafi til að hjálpa nemendum. Sú síða er kölluð 

æfingarblaðsíða en á hægri síðuna skrifar nemandi það sem 

honum dettur í hug (. Santa, Carol M). 

 

Raða saman orðum í setningar 

Nemandi skrifar setningu í bókina sína, kennarinn tekur síðan 

setninguna og bútar hana niður í orð. Eftir það leggur kennarinn 

orðin á borð og ruglar röðinni og biður nemandann að setja 

setninguna aftur saman eins og hún var í upphafi (. Santa, Carol 

M).  

  

• 4. þrep (5-7 mínútur) Kynna lesefni næsta dags: 

Í þessu þrepi þá er lestur næsta dags undirbúinn. Kennarinn fer 

yfir lesefnið með barninu og útskýrir fyrir honum hvað fjallað er 

um og lætur barnið geta sér til um hvað efnis innihaldið fjallar um 

með því að giska á það út frá myndum (Helga Sigurmundsdóttir 

og Steinunn Torfadóttir 2006:14).  

 

 Bók lesin 

Kennarinn les bækurnar fyrir barnið til að byrja með og bendir á 

þau orð sem eru á blaðsíðunni. Því næst les nemandinn sömu 

blaðsíðuna og bendir á orðin jafnóðum og það les þau. Að lokum 

les nemandinn alla bókina í heild og bendir á hvert orð (Santa, 

Carol M.).  
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Heimaverkefni 

Nemandi velur sér bók til að lesa fyrir fjölskyldu sína, bók sem 

hann hefur áður lesið. Nemandinn fer heim með setningar 

bútaðar niður í orð og æfir sig á að skrifa setningarnar í 

stílabókina sína (Santa, Carol M. 1999). 

 

Skipulag 

Kennarinn heldur utan um það hvað hefur verið gert hverju sinni, 

með því verður hann sneggri að skipuleggja næstu 

kennslustundir (Santa, Carol M. 1999).  

 

6.2 Greining   

 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna er gert ráð fyrir að nemendur 

geti náð flestum markmiðum sem eru í námskránni á svipuðum tíma. En 

auðvitað er einhver hópur nemenda sem ræður mjög vel við fleiri og 

flóknari verkefni en segir til um í námskránni meðan aðrir þurfa lengri 

tíma til að ná markmiðunum. Það sem þarf að gera er að laga námið 

sérstaklega að þeirra þörfum. Það er skylda hvers skóla að gera námið 

þannig að það henti hverjum og einum nemenda hverju sinni og að allir 

nemendur fái viðfangsefni sem henta sinni námsgetu þeirra og hæfni. 

  Í vaxandi mæli beinist athygli að nemendum með sértæka 

námsörðuleika. Flestir af þessum nemendum eiga í erfiðleikum með að 

ná tökum á lestrinum og til þess að koma til móts við þá nemendur sem 

kljást við þennan vanda er nauðsynlegt að meta þarfir hvers og eins 

einstaklings fyrir sig en ekki yfir heildina.  

Til þess að meta þarfir einstaklingsins er notast við greiningar og 

skimanir snemma á skólagöngunni og þegar greiningu er lokið geta 

skólar í samvinnu við foreldra eða forráðamenn nemandans brugðist við 

á þann hátt sem hjálpar nemandanum að ná tökum á námsefni sínu 

(Aðalnámskrá, almennur hluti 1999:21). 
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Mikilvægt er að greina nemendur með dyslexíu eins fljótt og unnt 

er. Því fyrr sem nemandi er greindur því fyrr er hægt að fara að hjálpa 

honum. Nemendur sem eru með dyslexíu eru yfirleitt meðalgreindir og 

eiga erfitt með nám í einhverjum af grunngreinunum sem eru kenndar í 

skólum. Þessar grunngreinar eru lestur, stafsetning, skrift eða 

stærðfræði (Jónas G. Halldórsson [án árs]). 

Engin ein lækning er til við dyslexíu, hún fer ekkert. Það sem þarf 

að gera er að læra að lifa með henni (Hurford 1998:33).  

 6.2.1 Aston Index greiningarpróf 
 

Aston Index prófið er eina greiningarprófið sem er til á Íslandi  

Prófið er ætlað til að meta hvernig lestrar-, skriftar- og málörðugleikar 

eru hjá börnum á aldrinum 6 til 14 ára. Prófið kom fyrst út árið 1976 í 

Bretlandi. Bjarnfríður Jónsdóttir, Eiríkur Hilmarsson, Kristinn Hilmarsson, 

Jóhanna Valdimarsdóttir og Guðjón Ólafsson unnu að íslenskri þýðingu 

og var það gefið út árið 1996 af Félagi íslenskra sérkennara. Prófið er 

einstaklings athugun en hægt er að athuga stafsetningarhlutann í hópi. 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:194). 

 

6.3 Námstækni 

 

Mikilvægt er að nemendur kynnist árangursríkum leiðum í námi. Ekki 

hentar ein leið öllum nemendum og þess vegna er mikilvægt að 

nemandi finni hvaða leið hentar honum best. Markmiðið með námstækni 

er að ná tökum á námi sínu. Kennarar þurfa líka að gera sér grein fyrir 

því að það er mjög einstaklingsbundið hvaða aðferð hentar hverjum 

nemanda (Námstækni [án árs]).  
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6.4 Skimunarpróf 

 

Mörg skimunarpróf hafa verið gerð og hér á eftir verður fjallað stuttlega 

um nokkur þeirra.  

6.4.1 GRP 14 - Skimunarpróf 

Greinandi ritmálspróf eða GRP 14 er próf sem er hannað fyrir fjórtán ára 

nemendur. Prófið sker úr um hvort að nemandi sem með einhverja 

lestrarörðugleika eða ekki. GPR 14 er bæði einstaklingspróf og hóppróf 

(Rannveig G. Lund 2004:11). Með því að láta nemendur í þetta próf geta 

kennarar ýtt undir þjálfun þeirra og framfarir í námi barnanna (Rannveig 

G. Lund 2004:12). Í hópprófunum eru sjö verkefni. Tvö verkefni þar sem 

mat er lagt á lesskilning, leshraða, stafsetningu, villutíðni og hvers konar 

villur eru gerðar. Þrjú verkefni þar sem mat er lagt á aðferðir við að 

stafsetja og lesa með hljóðaaðferð og ritháttaraðferð. Að lokum eru svo 

tvö verkefni þar sem mat er lagt á hljóðkerfisvitund og minni (Rannveig 

G. Lund 2004:13). Í einstaklingsprófunum eru átta verkefni. Eitt verkefni 

þar sem mat er lagt á leshraða og lestrarnákvæmni, þrjú verkefni þar 

sem mat er lagt á aðferðir við að stafsetja og lesa með hljóðaðaðferð og 

fjögur verkefni þar sem mat er lagt á hljóðkerfisvitund, nafngreiningu og 

minnisþætti (Rannveig G. Lund 2004:13). 

6.4.2 LÆSI – skimunarpróf 

Haustið 2000 var gefið út próf af Námsgagnastofnun til þess að skima 

lestarfærni nemanda, þetta próf kallast LÆSI. Markmið prófsins er að 

finna nemendur sem gætu átt við lestrarerfiðleika að stríða og veita 

kennurum upplýsingar um stöðu nemenda svo að þeir geti hagað 

kennslunni sem best svo að allir fái sem mest út úr henni (Steinunn Lilja 

Aðalsteinsdóttir 2004:26-27). LÆSI er hóppróf og er allt í allt fimm hefti , 

þrjú hefti fyrir 1. bekk og tvö hefti fyrir 2. bekk. Einstakir prófþættir eru: 
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7. Úrræði í kennslu - Kennsluaðferðir 
 

Nemendur sem eru með dyslexíu lesa oft ekki mikið og vegna þess eru 

þeir í áhættu hvað snertir orða- og þekkingarforða þó heyrnrænt 

orðaminni sé oft gott hjá þeim. Að hafa lítinn þekkingar- og orðaforða 

getur oft reynst nemendum erfitt sérstaklega þegar nemandinn er 

kominn á framhaldskólastigið. Það sem þarf að gera er að byggja upp 

þekkingu- og orðaforða hjá nemandanum með utanbókarlærdómi og að 

nýta minnis- og námstækni samhliða því (Jónas G. Halldórsson [án 

árs]). Eftir að nemandi er greindur með dyslexíu er líka mikilvægt að 

vera meðvitaður um þroskamynstur nemandans og taugasálfræðilega 

veikleika og styrkleika hans. Það sem þarf að gera er að þjálfa 

veikleikan og nýta styrkleikan í námi (Jónas G. Halldórsson 2000:32). 

En eftir að nemandi er greindur með dyslexíu þarf líka að hafa í huga að 

oft geta fylgikvillar komið í kjölfarið. Dæmi um fylgikvilla geta verið 

einkenni um athyglisbresti, ofvirkni, frávikk í mál- og hreyfiþroska, kvíði, 

depurð og svo aðlögunar- og atferliserfiðleikar (Jónas G. Halldórsson 

2000:29).    

Stundum eru erfiðleikarnir hjá barninu tengdir málnotkun, 

málskilningi, máltjáningu og framburði og þegar það á í hlut er rétt að 

vísa barninu til talmeinafræðings (Jónas G. Halldórsson [án árs]). Veita 

þarf nemandanum stuðning, sérkennslu og skilning í skólanum vegna 

dyslexíunar. Einnig að passa að nemandinn verði ekki eftir á í einhverju 

fagi sem honum gengur vel í vegna þess að mesta áherslan er lögð á 

fagið sem honum gengur ekki eins vel í (Jónas G. Halldórsson 2000:32).
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7.1 Tölvur  

 

Gott er að vera með fjölbreytni í kennslu, nota til dæmis tölvur við 

verkefna vinnu. En með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir þá er 

betur hægt að halda athygli og úthald nemandans (Jónas G. 

Halldórsson 2000:32). Gott er að nota tölvur, hjálparforrit og 

kennsluforrit í námi barnsins bæði í skólanum og heima fyrir (Jónas G. 

Halldórsson [án árs]).         

7.2 Hljóðbækur 

 

Mjög gott er líka að nota námsefni og bókmenntir á snældum og 

geisladiskum (Jónas G. Halldórsson 2000:32). Hljóðbækur sem notaðar 

eru til lestrarþjálfunar eru stundum kallaðar Bók og band. Þessi aðferð 

felst í því að nemandinn hlusta á texta og fylgist jafnóðum með í bókinni. 

Þessi aðferð hefur reynst nemendum mjög vel . Kostir þess að nota 

hljóðbækur er sú að þær gera oft nemendum kleift að lesa erfðari og 

áhugaverðari texta en áður.  Einnig geta þær styrkt heyrnar- og 

sjónskynið, aukið máltilfinningu og orðaforða (Sérkennsla – hljóðbækur 

[án árs]).  

 

7.3 Léttlestrarbækur 

 

Léttlestarbækur eru bækur sem eru auðlesnar sögubækur sem eru 

ætlaðar börnum sem eiga erfitt með lestur. Bækurnar eru skrifaðar á 

léttu máli, línurnar hafðar stuttar, gott bil á milli þeirra og letrið greinilegt 

(Sérkennsla – hljóðbækur [án árs]).     
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7.4 Hugarkort 

 

Hugtakið hugarkort var fyrst notað árið 1974 af Toy Buzan í bók hans. 

En það tók dágóðan tíma að viðurkenna það að hugarkort væri góð 

kennsluaðferð. Með því að nota hugarkort þá notar einstaklingurinn 

heilann. Hugarkort er sjónrænt, notaðar eru myndir og lykilorð til að 

muna upplýsingar. Mismunandi litir og tákn eru líka hægt að nota sem 

gerir það að verkum að þetta er góð aðferð fyrir nemendur með dyslexíu 

til að læra. Hugarkort er bæði hægt að gera fríhendis og nota tölvuforrit 

til að gera þau (Eadon 2005:21).  

 

7.5 Prófaðstæður 

 

Prófaðstæður er eitthvað sem þarf að huga vel að hjá nemendum með 

dyslexíu. Passa þarf að nemandi fái nægan próftíma og við rólegar 

aðstæður. Stundum getur verið gott að stækka letrið á prófinu, hafa færri 

atriði á blaði og íhuga að hafa litað blað (Jónas G. Halldórsson [án árs]). 

Nemendur með dyslexiu eiga rétt á að fá 25% meiri tíma í prófum en 

aðrir nemendur. Réttlætingin fyrir því er sú að nemendur með dyslexíu 

eru lengur að vinna úr upplýsingum en aðrir nemendur (Riddick, Barbara 

o.fl. 2003:85).  

 

7.6 Þátttaka foreldra 

 

Þátttaka foreldra er mikilvæg í lestrarnámi þá ekki síst þegar barnið 

glímir við dyslexíu. Vekja áhuga á lestri en auðvitað getur verið erfitt að 

vekja áhuga hjá barninu ef lestur gengur illa og mega foreldrar ekki 

gleyma að vera ávallt mjög jákvæðir og hafa gott aðhald á lestri 

barnsins. Lesa fyrir barnið og leyfa barninu að lesa þegar það er búið að 

ná sæmilegum tökum á lestrinum. Einnig er líka mjög mikilvægt að 

foreldar átti sig á einkennum lestrarerfiðleika t.d. stafsetningu, lágu 
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sjálfsáliti og að vera illa við að lesa upphátt. Til að átta sig á hvað er að 

hjá barninu má ekki láta sem ekkert sé að heldur vinna í málinu og 

aðstoða eftir bestu getu og foreldar þurfa stöðugt að vera til staðar til að 

aðstoða barnið við lestrarerfiðleika sína (Frank og Livingston 2003: 24). 

Mjög mikilvægt er að hrósa barninu og hverja þau áfram, sérstaklega ef 

þau hafa einhver áhugamál. Foreldar verða líka að vera í reglulegu 

sambandi við kennarann og láta hann vita hvað nemandinn er lengi að 

gera heimavinnuna sína. Með því getur kennarinn gætt sín á að setja 

nemendum ekki of mikið fyrir (Riddick Barbara o.fl. 2003:113-114). 

Einnig verður foreldri að gæta þess að barnið fái nægan svefn og 

á það einkum við um barn með lestrarerfiðleika því góður svefn minnkar 

líkur á því að barnið geri klaufavillur sem það hefði ef til vill gert rétt hefði 

það verið nægilega hvílt (Frank og Livingston 2003:32). 
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8. Lokaorð 
 

Okkur þótti mjög áhugavert að gera þessa ritgerð. Við gerð þessarar 

ritgerðar fórum við að skilja betur hvað dyslexía er og hvað hægt er að 

gera fyrir nemendur með dyslexíu.  

 Það sem kom okkur mest á óvart við gerð ritgerðarinnar var hvað 

hljóðkerfisvitund er mikilvæg og hversu snemma er hægt að byrja að 

þjálfa hana. Ekki hafði hvarlað okkur að hægt væri að byrja þjálfa að 

hljóðkerfisvitundina  strax á leikskólaaldri. Við komust að því að 

mikilvægt er að nota skilmerkilegar og árangursríkar kennsluaðferðir til 

að þær beri árangur. Við komust líka að því hvaða lestarkennsluaðferð 

virkar best fyrir þessa nemendur og hvað það er mikilvægt að hafa 

einstaklingsmiðað nám.  

Það sem kom okkur líka á óvart var hvað það eru rosalega miklar 

heimildir til um dyslexíu og líka hvað margar þeirra eru villandi. Sniðugt 

væri ef gerður yrði bæklingur með helstu upplýsingum um hvað dyslexía 

er, hverjar orsakirnar eru og hvað er hægt er að gera til að hjálpa þeim 

nemendum sem greinast með dyslexíu. Svona bæklingur myndi 

örugglega aðstoða og hjálpa kennurum og foreldrum að einhverju leiti.  

Við teljum að foreldra spili stórt hlutverk í námi barna sinna og 

sérstaklega ef barnið er með dyslexíu. Foreldrar þurfa að lesa fyrir börn 

sín og ræða um bækurnar sem verið er að lesa. Foreldrar verða að sýna 

börnum sínum skilning og þolinmæði ef þau eiga við einhverja 

námsörðugleika að stríða.  

 

 

________________________________ 

Aðalheiður Lovísa Rögnvaldsdóttir 

 

________________________________ 

Elva Dröfn Árnadóttir 
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10. Viðaukar 
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10.1 Viðauki Rím 
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10.2 Viðauki Sundurgreining setninga í orð 
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10.3 Viðauki sundurgreining orða í atkvæði/orðahluta 
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10.4 Viðauki Hljóðgreining finna fyrsta hljóð í orði 
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10.5 Viðauki finna síðast hljóð í orði 
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10.6 Viðauki Hljóðflokkun 
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10.7 Viðauki Orðhlutaeyðing 
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10.8 Viðauki Sundurgreining orð í hljóð 
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10.9 Viðauki Hljóðtenging 
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10.10 Viðauki Stafir og Hljóð 
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10.11 Viðauki  Heyrnræn greining 
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10.12 Viðauki  Heyrnrænt minni 
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10.13 Viðauki  Heyrnræn skynjun 
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10.14 Viðauki  Heyrnræn tengsl 
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10.15 Viðauki  Heyrnræn samtenging og sundurgreining 
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10.16 Viðauki  Heyrnrænn skilningur 
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10.17 Viðauki orðalisti 

 

GRP 14: Greinandi ritmálspróf  

 

HLJÓM -2: Tæki sem var hannað fyrir leikskólakennara til að kanna 

hljóðkerfisvitund leikskólabarna. 

 

Innsetningu: Er ferli við að greina hljóð í orðum sem viðkomandi heyrir 

og raða þeim rétt inn í orðasafn hugans 

 

Nefning: Sú athöfn að segja hratt heiti á lit, bókstaf, tölustaf eða mynd 

af hlut eða formi. Einstaklingurinn bregst við því sem augu sjá og senda 

skilaboð um að sækja heiti í orðasafn hugans. 

 

Hljóðkerfisvitund: Meðvituð færni um hljóð málsins, tengsl þeirra og 

hvernig unnt er að greina talað mál niður í einingar s.s. fjöldi orða í 

setningu og fjöldi atkvæða í orði.  

 

Hljóðavitund: Vitund um að orð eru samsett úr röð hljóða og skynjun á 

hljóðrænni uppbyggingu orðanna, þróast í gagnvirku sambandi við 

lestrarnámið.   

 

Langtímaminni: Upplýsingar og þekking sem þarf að muna.  
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10.18 Viðauki  Dæmi um stigbundna þróun 
hljóðkerfisvitundar     

 

 


