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Útdráttur 

Talið er að röskun á hljóðkerfisvitund sé ein helsta orsök lesblindu. Lesblinda er algengari en 
fólk gerir sér almennt grein fyrir og getur haft mjög neikvæð áhrif á nám og líðan nemenda. 
Því fyrr sem hún greinist því fyrr er unnt að veita viðeigandi námsúrræði en það getur stuðlað 
að betri námsárangri og ánægjulegri skólagöngu.  

Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir hvað lesblinda er, hverjar megin orsakir 
hennar eru, hvaða leiðir eru notaðar til að greina hana og hvaða úrræða gripið er til svo vinna 
megi gegn áhrifum hennar. HLJÓM-2 skimunarprófið er lagt fyrir elstu börnin á leikskólanum 
en prófið greinir meðal annars hljóðkerfisvitund. Niðurstöðurnar gefa því til kynna ef börnin 
eru í áhættu hvað varðar lesblindu. Tekin voru viðtöl við nokkra leikskólakennara sem nota 
HLJÓM-2 prófið. Niðurstöðurnar benda til að þeir séu ánægðir með prófið. Þeir álíta það gott 
tæki til að finna nemendur sem hafa slaka hljóðkerfisvitund og telja að markviss vinna í 
kjölfar greiningar geti skilað góðum árangri. Kennararnir telja nauðsynlegt að niðurstöður úr 
HLJÓM-2 prófinu fylgi börnum upp í grunnskóla og séu þar hafðar til hliðsjónar skipulagi 
náms.  
 

Abstract 
 
It is believed that the main cause of dyslexia is a delay or disturbance in phonemic awareness. 
Dyslexia is significantly more common than people generally believe and can have a very 
detrimental effect on the pupil‘s studies and general wellbeing. For the pupil to enjoy school 
and better academic results it is imperative that the dyslexia is diagnosed early so that teachers 
can provide appropriate study aids as soon as possible.  

The purpose of this essay is to clarify what dyslexia is, what the main causes behind it 
are, what methods are used for diagnosing it and what strategies are available to work against 
its effects. HLJÓM-2 scanning test is used for the eldest children at nursery school and it 
checks for, amongst other things, phonemic awareness. Results from such a test then indicate 
if the children are at risk for dyslexia. Interviews were taken with nursery school teachers that 
use the HLJÓM-2 test and based on those interviews we conclude that the teachers are 
satisfied with the test. They believe the test is an effective tool to locate pupils with a 
impaired phonetic awareness and that systematic work following a diagnosis can yield good 
results. The teachers believe that it is therefore neccessary that the results from the HLJÓM-2 
test follow children as they ascend to primary school and are used as a reference point for the 
coordination of their studies.  
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1. Inngangur 
Kveikjan að þessari ritgerð okkar var sú að við erum báðar greindar lesblindar og það mjög 

seint eða ekki fyrr en við vorum komnar í framhaldsskóla. Skólaganga okkar var ekki alltaf 

auðveld þar sem okkur gekk illa að lesa. Við áttum erfitt með sumt námsefni, sérstaklega 

stafsetningu og vorum oft taldar latar. Það virðist engum hafa dottið í hug að senda okkur í 

greiningu og þess vegna þurftum við að berjast einar í gegnum grunnskólann. Þegar við 

vorum loks greindar lesblindar í framhaldsskóla var það mikill léttir, við fengum loksins 

skýringu á því hvers vegna okkur gekk svona illa í grunnskóla og loksins fengum við þá hjálp 

sem við þurftum. Þó að hjálpin hafi ekki verið mikil áttum við rétt á lengri próftíma, að fá 

sumt námsefni á geisladisk og annan lit á próförk og það gerði sitt gagn. Okkar erfiðleikar 

voru sem betur fer vægir. Erfiðleikar eins og þessir geta haft áhrif á sjálfsmyndina (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 181). Okkur fannst litið niður á okkur fyrir 

námserfiðleikana en sem betur fer hafði það ekki mikil áhrif á okkur. Þó maður hafi oft velt 

því fyrir sér hvort að það væri eitthvað að manni, af hverju okkur gengi svona illa en öðrum 

ekki, þá hafði það ekki þau áhrif að við yrðum þunglyndar eða kenndum okkur um þá 

erfiðleika sem við vorum í. Erfiðleikar sem þessir geta haft áhrif á félagslega stöðu nemenda, 

þeim er strítt svo dæmi sé tekið en sem betur fer var það ekki svo hjá okkur. 

Lesblinda er mun algengari en margir halda. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

lesblindu og margt er vitað um hana en samt er ekki enn vitað fyrir víst hvað hún er (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 19). Einkenni lesblindu geta verið mörg og 

mismunandi milli einstaklinga. Mörg þeirra geta átt við einhvern annan kvilla líka og því 

getur verið erfitt að greina lesblindu. Nýjustu rannsóknir á lesblindu beinast helst að 

hljóðkerfisvitund en röskun á henni er talin vera helsta orsök lesblindu (Davis, 1992). 

 Ýmis próf eru notuð til þess að greina lesblindu hjá börnum. Fyrsta prófið sem hægt er 

að nýta strax í leikskóla er skimunarprófið HLJÓM-2 sem er á leikjaformi. Það er byggt upp 

þannig að það kannar hljóðkerfisvitund barnanna. Góður málþroski og hljóðkerfisvitund eru 

undirstöður góðrar lestrarfærni hjá börnum. Rannsóknir sýna að hægt er að fyrirbyggja 

lestrarvanda og þannig fækka börnum sem eiga við slíkan vanda að stríða (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 8-9). Skimunarprófið 

HLJÓM-2 nýtist við að greina hvaða nemendur eru í áhættu hvað varðar lestur og grípa þar 

með til fyrirbyggjandi ráða. Prófið er lagt fyrir á haustönn hjá þeim börnum sem hefja sitt 

síðasta ár í leikskólanum. Verkefnin í prófinu eru unnin út frá helstu þáttum málþroska og 

hljóðkerfisvitund (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 
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2002, bls. 22) og eru miðuð að því sem barn á að kunna á þessum aldri. Þau börn sem gengur 

ekki vel í prófinu eru prófuð aftur í janúar. Inni á leikskólanum er markvisst unnið að því að 

efla þá þætti sem koma ekki vel út í prófuninni. Þannig er reynt að minnka áhættuna á að 

börnin lendi í erfiðleikum þegar komið er upp í grunnskóla en prófið getur spáð fyrir um 

hvaða börn geta átt í erfiðleikum í lestri. 

Ritgerðin hefst á fræðilegum kafla um lesblindu. Þar verður fjallað um hvað lesblinda 

er, hvað orsaki hana, hvernig hún er greind og hvaða úrræði eru í boði fyrir þá sem eru 

lesblindir. Þá verður fjallað um HLJÓM-2 prófið, útskýrt hvernig það er lagt fyrir og hvað 

niðurstöðurnar segja okkur. Í seinni hluta ritgerðar segir frá athugun okkar á fimm leikskólum 

á Norðurlandi á hvernig HLJÓM-2 er notað inn á leikskólum og hvað gert er við 

niðurstöðurnar. Í athuguninni voru viðtöl tekin við fimm leikskólakennara sem hafa réttindi 

og reynslu til að leggja fyrir HLJÓM-2. Niðurstöður verða túlkaðar og ræddar. 
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2. Lesblinda 
Talið er að fyrsta lýsingin á lesblindu hafi komið fram árið 1895 í British Medical Journal 

þegar W. Pringle Morgan læknir frá Percy skrifaði um vel greindan dreng sem gat lítið sem 

ekkert lesið 14 ára gamall. Augnlæknar voru fengnir til þess að rannsaka málið þar sem 

Morgan taldi að vandamálið væri sjónræns eðlis. Breskur augnlæknir að nafni Hinshelwood 

gaf út fyrstu bókina um lesblindu árið 1917. Í henni segir hann að lesblinda virðist vera 

algengari hjá strákum og að hún virðist stundum ganga í erfðir. Hann sagði að sjónræna 

orðsvæðið í heila væri skaddað ef lesblinda stafaði ekki af ættgengi. Hinshelwood taldi að það 

þyrfti að rannsaka lesblindu betur, að hún væri ekki eins sjaldgæf og menn héldu. Lengi vel 

var lesblinda talin vera læknisfræðilegt afbrigði og því var í höndum sérfræðinga á 

heilbrigðissviðinu að greina hana. Það var ekki fyrr en um 1940 að Samuel Orton, bandarískur 

taugalæknir, setti fram nýja skýringu á lesblindu. Hann taldi að lesblinda stafaði af truflunum 

í samskiptum vinstra og hægra heilahvels hjá börnum. Það sæist á því að bókstafir og orð 

snerust frekar við hjá þeim sem væru með lesblindu, til dæmis að ruglast á b og d og lesa 

orðið lás sem sál. Orton taldi að þeir sem væru með lesblindu þyrftu á sérstakri kennslu að 

halda (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 15-16; Jörgen Pind og Aldís 

Guðmundsdóttir, 2001). 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar um lesblindu og þótt margt sé vitað um hana hafa 

fræðimenn ekki öðlast næga þekkingu á henni til þess að segja endanlega til um hvað 

lesblinda sé (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 19). Fræðimenn eru þó 

almennt sammála um að röskun tengd tungumálinu og færni á mállega sviðinu séu helstu 

einkenni sem segi til um lesblindu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 

16). 
 

2.1 Hvað er lesblinda? 
Hugtakið lesblinda er þýðing á gríska orðinu dyslexía. Dyslexía er samsett orð og merkir fyrri 

hlutinn (dys) erfiðleika en seinni hlutinn (lexía) þýðir orð með merkingu eða tungumál. Til 

eru tvær tegundir lesblindu, þroskatengd lesblinda sem er meðfædd og felst í því að börn eiga 

erfitt með að læra að lesa og lesblinda þar sem fólk glatar hæfileikanum til lesturs við 

afmarkaðan heilaskaða, sem stafar af veikindum eða slysum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 14; Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001).  

Orðið lesblinda getur verið villandi fyrir fólk sem veit ekki merkingu orðsins, það 

gefur til kynna að viðkomandi geti ekki lesið neitt, að hann sé algjörlega blindur á letur. Í 



   
 

6 
 

einstaka tilfellum getur það átt við ef viðkomandi hefur orðið fyrir heilaskaða en það er ekki 

algengt. Oftast er talað um einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með lestur, lesskilning, ritun 

og stafsetningu svo lesblinda á ekki einungis við um lestur (Jörgen Pind og Aldís 

Guðmundsdóttir, 2001). 

Í nóvember 2002 samþykktu Alþjóðlegu dyslexíusamtökin (International Dyslexia 

Association/ IDA) eftirfarandi skilgreiningu á lesblindu: 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin 
birtast í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og slakri færni í 
stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í flestum tilfellum rekja til vanda 
við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni 
einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur 
leitt til erfiðleika með lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur 
komið niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar í gegnum lestur (Freyja 
Birgisdóttir, Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007-2008).  

 

Einkenni einstaklinga með lesblindu eru mörg og sjást á mismunandi sviðum, þau geta 

verið breytileg frá degi til dags og jafnvel mínútu til mínútu. Eitt helsta einkenni lesblindu er 

eirðarleysi þó svo að mörg önnur séu mjög algeng. Algengt er að einstaklingur með lesblindu 

telji sig vera heimskan og hafi lélegt sjálfsálit, einnig telur annað fólk hann oft vera latan. 

Verklegu þættirnir ganga yfirleitt mun betur en þeir bóklegu og sýna lesblindir oft mikla 

hæfileika í listum, leiklist, tónlist og íþróttum svo eitthvað sé nefnt. Atriðin hér að framan 

flokkast undir almenn atriði. Atriði eins og lesa oft yfir sama kaflann án þess að ná fullum 

skilningi á efninu, stafsetja orð eins og þau eru sögð eða með hljóðaaðferð og víxla stöfum, 

bæta þeim við eða sleppa úr orðum tilheyra flokki sem nefnist sjónskynjun. Ritun og 

hreyfifærni er enn einn flokkur, þar koma fram einkenni eins og bíl-, sjó- eða flugveiki, einnig 

geta lesblindir verið jafnhentir og ruglast oft á andstæðum orðum eins og yfir og undir og 

hægri og vinstri. Lesblindir vita oft svörin við dæmum í stærðfræði þó svo að þeir geti ekki 

sýnt útreikningana á blaði. Einnig eiga þeir oft erfitt með tímasetningu og hluti eins og 

vikudaga, mánuði og marföldunartöfluna þurfa þeir að læra í ákveðinni röð. Þessi einkenni 

tilheyra hópi sem flokkast sem stærðfræði og tímastjórnun. Minni og hugsun er enn einn 

flokkurinn í einkennum lesblindu en í honum felst að einstaklingar hugsa yfirleitt í myndum 

og tilfinningum en ekki með orðum eða hljóðum. Einnig kemur fram í þeim flokki að 

lesblindir muna illa atburði eða upplýsingar sem þeir hafa ekki upplifað sjálfir en hins vegar 

muna þeir mjög vel það sem þeir hafa upplifað og geta tengt, eins og staði og andlit. Síðasti 

flokkurinn er hegðun, heilsa, þroski og persónuleiki. Þar kemur fram að einstaklingur með 

lesblindu getur verið einstaklega óskipulagður. Auk þess kemur fram að lesblindir eiga oft á 
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hættu að fá eyrnabólgu, verða viðkvæmir fyrir mat og alls konar efnum. Lesblindum hættir til 

að gera mistök ef þeir komast í uppnám, tímaþröng, við tilfinningalegt álag eða veikindi, 

einnig geta einkennin aukist verulega við slíkar aðstæður (Davis, 1992). 

Yfirleitt er talað um að fólk hugsi á tvo ólíka vegu, með orðrænu hugsunarferli og 

myndrænu. Með orðræna hugsunarferlinu er átt við þegar einstaklingur hugsar með hljóðum 

orða en þegar hann hugsar með huglægum myndum er talað um myndrænt hugsunarferli. 

Flestir einstaklingar sérhæfa sig í öðrum þættinum þó svo að þeir blandist saman að einhverju 

leyti. Lesblindir tileinka sér frekar myndræna hugsun, þá vex hugmyndin eftir því sem fleiri 

þættir bætast við ferlið, þetta er nokkurs konar þróunarferli. Myndræna hugsunin gengur 

mikið hraðar fyrir sig en sú orðræna en það getur líka leitt til þess að erfiðara er að skilja 

ferlið þar sem maður verður ekki var við þegar það gerist (Lesblind.is, e.d.b).  

Einkenni lesblindu koma oft fram hjá þeim sem hugsa á myndrænan hátt þar sem hún 

getur verið flókin fyrir fólk. Ekki eru til myndir yfir öll orð tungumálsins og þegar orð eins og 

fyrir eða um eru lesin er einungis hægt að sjá fyrir sér útlit stafanna en ekki merkingu 

orðanna. Maður sér fyrir sér mynd í huganum þegar setningar eru lesnar, myndin hleður utan 

á sig eftir því sem lengra er komið í setningunni. Í hvert skipti sem orð sem maður hefur ekki 

mynd af í huganum kemur fram, truflast myndin sem maður hefur um merkingu 

setningarinnar, það myndast gat í heildarmyndina. Með hverju myndlausa orði sem maður les 

vex vandamálið, í hvert sinn sem lesandinn er truflaður með myndlausu orði verður hann 

ringlaðri og á endanum getur hann upplifað skynvillur. Lesblindir hafa nánast ekkert innra 

eintal (Lesblind.is, e.d.b) en það er að heyra sjálfur innra með sér þegar maður les í huganum 

(Mörður Árnason, 2002a, bls. 270,712). Þeir verða því að lesa upphátt ef þeir ætla að heyra 

það sem þeir lesa. Oft búa þeir til mynd í huganum og með hverju nýju orði sem þeir lesa 

bætist við hana (Lesblind.is, e.d.b). 

Lesblinda flokkast sem sértækur námserfiðleiki og tengist lestri, skrift, stafsetningu og 

stærðfræði en er óháð greind einstaklinga. Einstaklingar með lesblindu sýna ekki önnur 

huglæg eða líkamleg einkenni eða hömlun sem gæti leitt til þeirra námserfiðleika sem þeir 

þjást af. Í greindarprófum er algengt að verkleg greind mælist hærri hjá lesblindum en 

munnleg greind og er það skilgreint sem málhömlunarmynstur (Jónas G. Halldórsson, e.d.).  

Öll höfum við veikleika og styrkleika í þroska okkar en misjafnt er hversu mikið 

veikleikinn háir okkur miðað við kröfur samfélagsins. Hjá einstaklingum með lesblindu 

virðist veikleikinn liggja í lestrarerfiðleikum, stafsetningu, skrift og stærðfræði og það þykir 

frekar óheppilegt í því samfélagi sem við lifum í, þar sem krafist er færni í þeim þáttum 

(Jónas G. Halldórsson, e.d.).  
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2.2 Orsakir lesblindu 
Á síðari hluta 20. aldar fóru rannsóknir um lesblindu að beinast meira að því ósýnilega hjá 

einstaklingunum, svo sem tungumálinu, vitsmunasviðinu og umhverfislegum þáttum, en ekki 

einungis að merkjanlegum einkennum í lestri, ritmálinu sjálfu og frammistöðu lesarans. Enn 

er verið að rannsaka lesblindu, m.a. heilann. Einkum er leitað að þeim taugaboðum sem fara í 

gang þegar einstaklingur les og reynt að greina hvaða heilastöðvar verði virkar þegar slíkt 

gerist (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 18). 

 Settar hafa verið fram nokkrar kenningar um orsakir lesblindu og í flestum þeirra er 

talið að orsakirnar séu líffræðilegar og vegur röskun á hljóðkerfisvitund þungt í þessum 

kenningum. Fræðimenn eru þó ekki sammála um hvort mikilvægt sé að efla 

hljóðkerfisvitundina áður en lestrarkennsla byrjar hjá einstaklingum, hvort það sé nauðsynlegt 

fyrir góðan lestur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 19). 
 Sumar rannsóknir benda til að taugafræðileg afbrigði í málsvæði heilans sem tengjast 

helst hljóðkerfisþætti tungumálsins séu orsök lesblindu. Að læra að lesa, stafsetja og tileinka 

sér nýtt tungumál verður erfiðara sökum afbrigðanna. Hvað þessa þætti snertir hafa rannsóknir 

leitt í ljós að skýr munur er á milli einstaklinga með lesblindu og þeirra sem hafa eðlilega 

lestrargetu. Nokkrir hljóðkerfisþættir fléttast saman, til dæmis umskráning, hljóðkerfisvitund, 

umritun og endurheimting úr minni (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008a). Umskráning er 

það þegar einstaklingur breytir bókstöfum í hljóð sem hann svo tengir saman svo úr verði 

merkingarbær orð sem hann skilur (Helga Sigurmundsdóttir, 2008-2008c). Hljóðkerfisvitund 

er „meðvituð færni til að vinna með hljóð málsins, tengsl þeirra og hvernig unnt er að greina 

talað mál í einingar, s.s fjöldi orða í setningu og fjöldi atkvæða í orði“ segja Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir (2006, bls. 70). Umritun er þegar maður skiptir 

venjulegum orðum út fyrir ný sem eru samheiti eða skilgreining á fyrri orðum (Mörður 

Árnason, 2002b, bls. 1641) og endurheimting úr minni er þegar maður kallar eitthvað fram 

aftur sem maður hefur sett í minni til að geyma (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir, 1990a, bls. 281). Rannsóknir á einstaklingum með lesblindu hafa leitt í ljós að 

þeir sem hafa þjálfað hljóðkerfisvitund sína kerfisbundið eigi auðveldara með lestrarnám 

(Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). Menn eru ekki sammála um hve mikla þjálfun 

þurfi áður en lestrarnám hefst en flest allir eru þó sammála um að góð hljóðkerfisvitund sé 

mjög mikilvæg fyrir lestur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 23). 

Rannsóknir sem sýna að skert hljóðkerfisvitund fylgi lestrarerfiðleikum hafa breytt skilningi 

manna á lesblindu. Hér áður fyrr var ekki hægt að sjá hverjir myndu eiga í erfiðleikum með að 
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læra að lesa en núna er það hægt í flestum tilvikum. Þá er hægt að grípa til aðgerða til þess að 

auðvelda lestrarnámið fyrir þeim sem eru í áhættu (Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdótttir, 

2001). 

Starfsemi heilans er frekar flókin og margbreytileg. Heilinn tekur á móti upplýsingum, 

greinir þær og geymir ásamt því að stjórna líkamanum (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-

2008a). Heilinn skiptist í tvo hluta. Annars vegar í heilahvel sem kölluð eru vinstra og hægra 

heilahvel og hins vegar í litla heila sem liggur neðan við hvelaheilann og er útvöxtur úr 

heilastofni (Valtýr Stefánsson Thor, 2000). Það heilasvæði sem stjórnar tali, málúrvinnslu og 

lestri er staðsett í vinstra heilahvelinu og skiptist í nokkur minni svæði. Stærsta heilasvæðið í 

vinstra heilahveli er ennisblað en því tilheyra stöðvar sem varða tal, ályktunarfærni, 

skipulagningu, tilfinningar og meðvitund. Inni í ennisblaðinu er svæði sem heitir Broca-

svæðið en það gegnir mikilvægu hlutverki í tengslum við skipulag, málaúrvinnslu, talmál og 

hljóðlestur. Taugaboðum og tilfinningalegri skynjun er stjórnað í hvirfilblaði sem er aftar í 

heilanum. Tengsl rit- og talmáls við minnið er einnig á þeim stað og hjálpar það manni að 

skilja það sem hann heyrir og les. Sjónbörkurinn er í hnakkablaðinu aftast í heilanum. Hann er 

þýðingamikill fyrir sjónræna skynjun eins og að bera kennsl á bókstafi. Málræna minnið 

verður fyrir áhrifum af gagnaugablaði sem staðsett er samhliða eyrunum í neðri hluta heilans. 

Wernicks-svæðið ræður miklu um málúrvinnslu og lestur og er því mikilvægt fyrir 

málskilning. Tvö önnur svæði sem staðsett eru á milli og innan blaðanna eru einnig mikilvæg 

fyrir lesturinn. Það sem liggur milli hvirfilsblaðsins og gagnaugablaðsins stjórnar að hluta til 

greiningu orða og tengir saman hljóð og stafi, hljóð stafanna og talmál. Svæðið er einnig 

þýðingarmikið til að skilja tal- og ritmál. Það svæði sem staðsett er á milli hnakkablaðsins og 

gagnaugablaðsins er álitið hafa áhrif á sjálfvirkni og greiðan aðgang að orðum í heildum og 

því er það talið mjög mikilvægt fyrir góða lestrargetu (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008a). 

Rannsóknir gefa til kynna að samspil sjón- og málsvæða í vinstra heilahveli sé lakara hjá 

einstaklingum með lesblindu. Einnig er talið að hægra heilahvelið sé virkara hjá þeim en 

einstaklingum sem ekki eru með lesblindu (Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 

Rannsóknir Galaburda benda til að einstaklingar með lesblindu séu með breyttar taugafrumur 

í heilanum. Galaburda telur að þessar breytingar verði þegar taugakerfið er á viðkvæmu 

þroskastigi á miðju fósturskeiðinu. Algengast er að þessar breytingar séu í vinstra heilahvelinu 

en þær koma jafnframt fram í öðrum svæðum heilans (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls. 128). 
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 Enn er töluvert langt í að menn geta útskýrt hvað það er sem bregst í heilastarfsemi 

einstaklinga með lesblindu en með rannsóknum má ætla að skilningur fræðimanna aukist 

smám saman (Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 

 Samkvæmt rannsóknum á erfðum gengur lesblinda í ættir. Líkur á að barn sem á 

systkini með lesblindu fái hana einnig eru 40% og 30 til 40% líkur eru á því að alla vega 

annað foreldrið sé með hana. Líkur eru á að umhverfið hafi áhrif á niðurstöður rannsókna um 

erfðir lesblindu ef horft er til þess að siðir, viðhorf og venjur fylgja oft fjölskyldum milli 

kynslóða. Til að ganga úr skugga um hlut erfða og umhverfis í lesblindu hafa verið gerðar 

rannsóknir á eineggja tvíburum sem hafa nákvæmlega sama genamengi í sér, tvíeggja 

tvíburum með sömu genatengsl og systkinum (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008b). Gen er 

erfðaeining lífvera sem oftast segir til um tiltekinn eiginleika í frumu (Dóra Hafsteinsdóttir og 

Sigríður Harðardóttir, 1990a, bls. 498). Í ljós hefur komið að milli 68 til 80% líkur eru á því 

að báðir eineggja tvíburarnir séu með lesblindu ef annar þeirra er með hana en undir 40 til 

50% hjá tvíeggja tvíburum. Niðurstöðurnar sýna að lesblinda erfist í genum þó svo að fleira 

hafi áhrif á hana. Rannsóknir á hvort eitt gen stjórni lesblindu eða hvort samspil margra valdi 

henni benda til að áhrifavaldur lesblindu sé að fjöldi gena sem vinni saman sé takmarkaður, 

að lestargeta einstaklinga fari eftir því hvernig genin raðist saman og eftir styrkleika þeirra 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008b). 

 Ekki er talið líklegt að einn erfðavísir sem skýri lesblindu finnist. Lestur er flókið ferli 

sem krefst margs konar hæfni og því er líklegra að fleiri en einn erfðavísir komi til greina. 

Fyrsta rannsóknin sem gerð var til að finna erfðamörkin leiddi í ljós að þau væri að finna í 

lengri armi litnings 15, þau erfðamörk voru nefnd DYX1 (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls. 173-174). Litningur er frumulíffæri sem staðsett er í frumukjarna og er 

þráðlaga. Hann er úr kjarnsýrum og prótínum og hafa gen aðsetur í honum (Dóra 

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 1990b, bls. 398). Rannsóknir í kjölfarið hafa einnig 

sýnt erfðamörk í litningi 6 og 2 og eru þau mörk nefnd DYX2 og DYX3. Rannsókn á um 200 

bandarískum og breskum fjölskyldum sýndu að tengsl milli litnings 18 og stakra orða væru 

mjög greinileg. Litningar 1, 3 og 13 hafa áhrif á lestrarfærni einstaklinga. Talið er að stutti 

armurinn á litningi 6 innihaldi gen, eitt eða fleiri, sem hafa áhrif á hljóðkerfisvitundina. Á 

sama svæði hafa einnig komið fram erfðavísar sem talið er líklegt að tengist ónæmiskerfinu 

en kenningar um að ónæmiskerfið og lesblinda tengist hafa verið settar fram, þessi tengsl eru 

umdeild (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 173-174). 

 Þegar fræðimenn greina gen sem talin eru tengjast lesblindu leggja þeir mikla vinnu í 

að finna út hvernig þau hafa áhrif á þroska og virkni heilans og hvers vegna þau tengjast 
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erfiðleikum í lestri, stafsetningu, skrift og stærðfræði. Ef næg þekking er á þeim genum sem 

stjórna lesblindu er auðveldara að greina áhættuhópa og þá er hægt að finna leiðir til að hjálpa 

þeim fyrr. Markmið erfðarannsókna í tengslum við lesblindu er að reyna að öðlast skilning á 

þeim erfiðleikum sem bíða einstaklinga með lesblindu. Ef skilningurinn er nægur er 

auðveldara að greina lesblindu hjá ungum börnum og fá þau þá strax þá hjálp sem þau þurfa 

til að læra að lifa með henni. Mjög gott er að hefja meðferð hjá ungum börnum þar sem 

heilinn og málstöðvarnar eru móttækilegri fyrir örvun eftir því sem börnin eru yngri. Með 

rannsóknum á greiningu erfðavísa sem tengjast lestri og stafsetningu er einnig auðveldara að 

skilja taugafræðina sem liggur á bak við færnina. Fræðimenn telja að mikilvægt sé að skilja 

hvernig gen geta haft áhrif á lesblindu svo einstaklingar með lesblindu átti sig á að hún á sér 

erfðafræðilegar rætur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 175).  

 

2.3 Mat á lesblindu 
Mat á lesblindu skiptist í tvö meginsvið. Annað sviðið snýr að rannsóknum í þágu vísindanna 

en hitt að greiningu á því hvort einstaklingur hafi lesblindu. Skipta má vísindalegum 

rannsóknum á lesblindu í fimm svið (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 

179).  

Um er að ræða rannsóknir: 
• á líffræðilegum orsökum lesblindu 
• til að setja viðmið um greiningu á lesblindu 
• á tíðni leshömlunar 
• á framvinduspá um gengi einstaklinga í lestri 
• sem miða að kennslufræðilegum lausnum á ritmálsvandanum (Rósa 
Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 179). 

 

Ýmsar kenningar eru uppi um hvað lesblinda er í raun og veru og mætti ætla að tölur 

um tíðni á lesblindu væru ósamhljóða en svo virðist ekki vera. Flest gögn um algengi þessa 

vanda sýna að alvarleg lesblinda hrjái um 4% einstaklinga en um 6% þjáist af vægari 

einkennum lesblindu. Misvísandi upplýsingar eru hins vegar um hvort lesblinda sé algengari 

hjá stelpum eða strákum. Sum gögn segja að hlutföllin séu jöfn en önnur gögn segja að 

lesblinda sé algengari hjá strákum en stelpum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006, bls. 179-180). 

 Greining á lesblindu er gerð til þess að kanna stöðu einstaklinga eða hópa og getur það 

nýst til dæmis til þess að kortleggja þekkingu og færni hjá ýmsum aldurshópum á landsvísu 

eða til að bera saman við erlendar rannsóknir. Einnig geta svæði á landinu haft áhuga á að 

kanna stöðu lestramála á þeirra svæði. Þannig fylgjast sum sveitafélög á Íslandi með 
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lestrarnámi nemenda í 2. bekk með samantektum á niðurstöðum úr skimunarprófinu LÆSI 

lestrarskimun en önnur sveitafélög nota greiningarprófið HLJÓM-2 sem er próf fyrir 5 ára 

börn. Mat af þessum toga getur hjálpað til við stefnumótun og ákvarðanatöku um vinnubrögð, 

úthlutun fjármagns og fræðslu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 180). 

Þegar mat á lesblindu beinist að einstaklingum er það gert til þess að efla lífsgæði þeirra. 

Markmiðið með því er meðal annars að kanna veikleika eða styrkleika einstaklings, að greina 

námsstöðu, leita skýringa á hægum framförum, greina villur sem einstaklingurinn gerir við 

lestur og skrift, skilja námsstíl einstaklingsins eða greina áhugasvið hans (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 180-181).  

 Hefðbundin greining á einstaklingi er yfirleitt gerð þegar sérfræðingur leggur til að 

nemandi taki próf svo hægt sé að greina vanda hans. Greiningin er stöðluð og þegar henni er 

lokið eru niðurstöðurnar skoðaðar. Niðurstöðurnar eiga að hjálpa foreldrum og kennurum með 

kennslu og vinnulag en oft eru niðurstöðurnar ekki notaðar sem skyldi. Að fá greiningu á 

nemandann er mikill léttir, að vita hvers vegna honum gengur illa, en í sumum tilvikum 

gleymist að vinna með greininguna og hjálpa nemandanum. Greining á lesblindu á að mati 

sumra að vera gagnvirkt ferli þar sem sá sem greindur er tekur þátt í ferlinu sem fylgir 

greiningunni, hjálpar til við að skoða og skilgreina vandann. Greiningin á fyrst og fremst að 

vísa veginn í áframhaldandi vinnu með nemandanum. Greiningin skiptir nemandann miklu 

máli en einnig skiptir hún máli fyrir foreldrana. Þeim finnst þeir þekkja barnið sitt betur og 

finnst þeir geta studd við bakið á því. Þeir telja að greiningin geti stutt við sjálfsöryggi 

barnanna (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 181). 

 Flestir telja að góð greining á lestravanda sé mikilvæg fyrir nemandann og eigi að 

leiða til markvissra vinnubragða og sé grunnur að einstaklingsmiðuðu námi til þess að mæta 

þörfum nemandans. Í besta falli verður viðsnúningur á námi nemandans, sjálfstraust hans 

eykst og almenn líðan verður betri. Foreldrar fá staðfestingu á áhyggjum sínum sem veitir 

þeim ákveðinn létti. Nemandinn fær þá þjónustu sem hann þarf, skólinn fær jafnvel fjármagn 

til að veita slíka þjónustu og einnig getur greiningin leitt til þess að kennarar afli sér nýrrar 

þekkingar. Margir halda því þó fram að greiningin geti einnig orðið til þess að nemandinn sé 

stimplaður, jafnvel til lífstíðar og að greiningin leiði ekki alltaf til góðs. Kennarar móta sér 

jafnvel skoðanir á námsfærni nemendanna sem eru oftast rangar og nemandinn fær því ekki 

þá hjálp sem hann þarfnast (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 182). 
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2.4 Rannsóknir á lesblindu 
Þegar greina á eitthvert vandamál hjá einstakling eru vanalega gerð próf og hann prófaður út 

frá einkennafræði eða meinafræði. Þegar notuð er einkennafræði, sem fjallar um einkenni 

sjúkdóma, getur margt orðið á vegi rannsakanda. Það getur reynst erfitt að greina lesblindu út 

frá einkennafræði því engir tveir einstaklingar með lesblindu hafa sömu einkennin og það 

verður því ekki ljóst hver einkenni lesblindu eru fyrr en búið er að skrá niður einkenni allra 

sem eru með lesblindu. Í meinafræði sem fjallar um eðli sjúkdóma eru áhrif sjúkdóma 

könnuð. Lesblinda er þó ekki sjúkdómur heldur áskapað ástand. Það er einnig mögulegt að 

hægt sé að finna aðrar orsakir fyrir flestum einkennunum lesblindu, til dæmis galla í augum. 

Það er því ekki til neitt próf sem greinir lesblindu ótvírætt (Davis og Braun, 2003, bls. 154-

156). Vísindamenn eru þó sammála um að erfiðleikarnir birtist í vinnu með ritað mál, að 

röskunina sé oft að finna í hljóðkerfisvitundinni og þeir sem eiga erfitt með lestur eigi gjarnan 

í erfiðleikum með vinnsluminnið. Greiningarpróf eru búin til úr niðurstöðum rannsókna sem 

yfirleitt ganga út frá niðurstöðum kenninga um lesblindu. Þetta ber að hafa í huga þegar 

niðurstöður úr greiningum eru skoðaðar. Þannig getur greining sem gengur út frá röskun í litla 

heila (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 184) en í litla heila er miðstöð 

upplýsinga um jafnvægi og stjórnar hann samhæfingu hreyfinga (Valtýr Stefánsson Thors, 

2000) falist í að skoða hreyfigetu og jafnvægi. Greining sem gengur út á hljóðkerfisröskun 

nær ekki til þeirra þátta. Þegar lesblinda er greind er gengið út frá því að það sé einhver óvissa 

í fræðunum þar sem ekki er enn vitað hvað nákvæmlega veldur henni. Þó er talið að hægt sé 

að greina lesblindu með 95% nákvæmni með fjórum prófum: Lestri orðleysa, talnaraða, 

ritunarhraða og stafsetningu. Við greiningu á lesblindu þarf að huga að styrkleika 

einstaklingsins, ekki einblína á veikleika hans. Þar sem sumir telja lesblindu líffræðilega er 

mikilvægt að skoða fjölskyldusögu viðkomandi ásamt prófum í lestri og málnotkun. 

Greiningin þarf ávallt að miðast við aldur og þroska einstaklingsins. Aðrir telja að lesblinda sé 

röskun í hljóðkerfisvitund og að hægt sé að skipta matsferlinu í þrjú þrep (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 184-185): 

1. Staðfesta að um lestrarerfiðleika sé að ræða, með tilliti til aldurs og menntunar: 

• Meta lestraröryggi og lestrarnákvæmni. 

• Meta lesskilning. 

• Skoða stafsetningu. 

2. Staðfesta námsgetu 

• Hlusta á nemandann og fylgjast með honum. 

• Skoða námsstöðu. 
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• Nýta greindarpróf til þess að finna út styrkleika og veikleika nemandans eða 

með samræðum við eldri nemendur. 

3. Finna vísbendingar um veikleika í hljóðkerfisvinnslu: 

• Athuga forsögu nemandans þegar kemur að máli og framburði. 

• Kanna hraða við að sækja orð í orðasafnið. 

• Meta hljóðkerfisvitund með til dæmis hljóðeyðingu og hljóð víxlun. 

Flestir fræðimenn vilja frekar hafa fleiri en færri þætti til grundvallar þegar kemur að 

því að meta lesblindu. Algengir þættir eru sem dæmi bakgrunnsupplýsingar, hljóðkerfisvitund 

og hljóðvitund, umskráning, stafsetning, lesskilningur, lestur stakra orða, vinnsluminni og 

stærðfræðifærni svo eitthvað sé nefnt (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 

185). Fræðimenn eru ekki sáttir við að greind sé talinn þáttur í lestri og lesblindu og þar af 

leiðandi telja þeir að ekki eigi að nota greindarpróf til þess að greina lesblinud. Aðrir telja að 

greindarpróf sé mikilvægt þegar hún er greind en þriðji hópurinn telur að nota eigi 

greindarpróf í sumum tilfellum en það verði að passa sig að oftúlka ekki niðurstöðurnar. Því 

hefur verið haldið fram að það megi kenna greind um slaka frammistöðu í lestri en lesblinda 

er venjulega arfgeng og því geta alveg eins þeir sem eru greindir eða meðalgreindir verið með 

lesblindu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 186-187). Greindarpróf eru 

á undanhaldi við að greina lesblindu og hafa vikið fyrir prófum sem athuga hljóðkerfisvitund 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 189).  

Þegar meta á lesblindu þarf að byggja á rannsóknum. Margar aðferðir hafa verið 

notaðar til þess að greina lestrarvanda, til dæmis athugun á hegðun, túlkun á sálfræðiprófi, 

formleg skimunarpróf, óformlegir spurningalistar, heilaskönnun og vísbendingar um arfgengi. 

Greiningin á að vera einstaklingsbundin en einnig vísindaleg. Kennslufræðileg viðbrögð og 

skilningur á niðurstöðunum eiga að byggjast á fræðilegum grunni. Fjölbreytni í mati er talin 

tryggja gæði greininga. Leggja má þrenns konar próf fyrir nemendur, greindarpróf eða 

færnipróf, greinandi próf eða frammistöðupróf (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006, bls. 190-191). Greinandi próf er í stuttu máli tvenns konar, hóppróf eða 

einstaklingspróf. Hóppróf er lagt samtímis fyrir hóp nemenda og er tilgangurinn með því að 

meta stöðu nemendanna í lestri í heild. Einstaklingspróf er ætlað til þess að kanna tiltekna 

erfiðleika eða þætti í lestri, ritun eða stafsetningu hjá einstaklingnum. Frammistöðu- eða 

árangurspróf eru oftast stöðluð. Þau meta frammistöðu nemenda í lestri á texta og einstakra 

orða, stafsetningu og lesskilning. Mikilvægt er að komast að því hvort misræmi er á milli 

frammistöðu á greindarprófi og frammistöðu í lestri, það er hvort staða í lestri sé slakari en 

aldur og greind segja til um. Með því að nota stöðluð próf er hægt að meta frammistöðu barns 
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miðað við jafnaldra þess. Sumir telja að greining á lesblindu snúist að mestu leyti um að 

kanna hvort barn þurfi á sérkennslu að halda, þeir telja það ekki nóg og hefur því verið sett 

fram próf sem greinir lestrarvanda auk þess að hjálpa til við að kortleggja þroskamöguleika 

nemandans með það markmið að skipuleggja einstaklingsmiðaða kennslu sem hentar 

nemandanum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 191-192). 

 Prófin þurfa að vera áreiðanleg og réttmæt. Talið er að fjölþætt próf með fjölda atriða 

séu líklegust til þess að ná sem bestri niðurstöðu um lesblindu, þau eru talin betri en þau sem 

hafa aðeins fáa prófþætti eða jafnvel bara einn. Það er þó ekki nóg að huga að prófþáttunum 

heldur verður maður að passa sig á fyrirmælunum, t.d. hvernig þau eru orðuð. Færnin til þess 

að spá fyrir um hvaða börn munu lenda í mestum erfiðleikum með lestur er alls ekki 

fullkomin. Talið er að allar rannsóknir hafi að minnsta kosti tvo villuþætti í sér og því geta 

skimunarpróf ranglega greint börn og sett þau í áhættuhóp varðandi lestrarerfiðleika. Börn 

sem mælast undir viðmiðunarmörkum í skimunarprófi eru talin í áhættuhópi hvað lestur 

varðar en þegar á reynir geta þau staðið sig vel. Þá hafa þau ranglega verið talin í áhættu 

(ósönn jákvæð villa eða staðfestingarvilla). Börn sem mælast yfir viðmiðunarmörkum geta í 

reynd átt við erfiðleika að stríða síðar en þá hafa þau ranglega verið flokkuð með þeim sem 

ekki eru í áhættuhóp (ósönn neikvæð villa eða höfnunarvilla). Talið er að þessi hópur sem er 

ranglega greindur sé um 20% til 60% af áhættuhópnum eða að meðaltali 45%. Hinn 

villuþátturinn snýr að þeim börnum sem komast í gegnum skimunarprófið og eru ekki talin 

munu eiga erfitt með lestur en reynast svo eiga í erfiðleikum í lestrarnámi. Í þessum hópi er að 

meðaltali 22% barna sem ættu að vera í áhættuhóp en eru það ekki. Talið er að best sé að 

byrja að leggja skimunarpróf fyrir börn á síðasta ári þeirra í leikskóla. Þá fást niðurstöður um 

hvaða börn þurfa á þjálfun að halda í hljóðkerfisvitund og fleiri þáttum sem tengjast 

lestrarfærni og því hægt að grípa senm fyrst til viðeigandi úrræða (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 192-193; Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004, 

bls. 10). 

 

2.5 Matstæki á lesblindu 
Nokkur próf hafa verið gerð á íslensku eða þýdd úr öðru tungumáli og staðfærð til þess að 

greina lesblindu. Hér koma nokkur dæmi:  

• Hljóm-2 er skimunarpróf sem metur hljóð- og málvitund barna á aldrinum 4-6 ára. 

Prófið er einstaklingspróf. Prófið er eina prófið sem notað er á börn á leikskólaaldri og 

er það miðað að þeirri þekkingu sem börn hafa á þessum aldri. Börnin eru látin ríma, 
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setja saman orð og klappa takt í orðum svo eitthvað sé nefnt (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 194). 

• LÆSI lestraskimun er ætlað að athuga lestrarfærni hjá börnum í 1. og 2. bekk, 

markmið prófsins eru tvenns konar. Annars vegar að finna þá nemendur sem eru í 

áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika og hins vegar til að veita kennurum upplýsingar um 

skipulag lestrarkennslu fyrir einstaka nemendur. Þetta próf er hóppróf, alls fimm hefti, 

þrjú fyrir 1. bekk og tvö fyrir 2. bekk. Prófið er aðeins flóknara heldur en HLJÓM 

prófið enda er þekking barnanna og skilningur meiri á þessum aldri. Í prófinu er 

þekking á bókstöfunum skoðuð, setningamyndun og börnin látin svara spurningum 

upp úr texta svo eitthvað sé nefnt (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, 

bls. 194). 

• Aston Index prófið er ætlað að athuga lestrar-, skriftar og málörðugleika barna á 

aldrinum 6-16 ára. Próf þetta er fyrst og fremst einstaklingspróf en það er þó gert ráð 

fyrir að hægt sé að nota stafsetningarhluta prófsins í hóp. Prófið nær yfir nokkur svið 

og eru því nokkrir þættir skoðaðir . Í prófinu eru börn látin teikna manneskju, lesa og 

skýra orð. Einnig er sjónrænt og heyrnrænt raðminni athugað (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 196). 

• TOLD-2P og TOLD-2I eru málþroskapróf og eiga að greina málhæfni barna. TOLD-

2P er ætlað börnum frá 4-9 ára en TOLD-2I er fyrir börn á aldrinum 8-13 ára. Prófin 

eru einstaklingspróf. Í prófunum er framburður athugaður, túlkun, skilningur og 

endurtekning á setningum og fleira í þeim dúr (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls. 196-197). 

• LS-prófið greinir lestur og stafsetningu. Prófið er ætlað öllum 8 ára og eldri. Viðmiðin 

eru fyrir 8-12 ára en einnig fyrir fullorðna. Prófið er fyrst og fremst einstaklingspróf en 

það er líka hægt að nýta það sem hóppróf. Þetta er flóknara próf en þau sem talin hafa 

verið upp enda fyrir eldri einstaklinga. Þeir sem taka prófið þurfa að geta lesið bullorð, 

fundið orð í stafastreng og fleira (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, 

bls. 197). 

• GRP 10 er staðlað greiningarpróf í stafsetningu og lestri og er ætlað 10 ára gömlum 

börnum. Prófið er einstaklingspróf (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, 

bls. 197-198). Þættir prófsins eru lestur orðleysa, stafsetning eftir upplestri og fleira. 

• GRP 14 er ritmálspróf fyrir 14 ára gömul börn. Prófinu fylgir einnig spurningalisti 

fyrir foreldra og kennara. Í prófinu er lesskilningur kannaður, stafsetning eftir upplestri 



   
 

17 
 

skoðuð og færni við að lesa bullorð sem hljóma eins og eðlileg orð er einnig skoðuð 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 198). 

Flest prófin fela í sér hljóðgreiningu á einhvern hátt, eins og sagt hefur verið hér á 

undan þá er könnun á hljóðkerfisvitundinni stór hluti í greiningu á lesblindu. Stafsetning, 

setningamyndun og hljóð bókstafanna eru algengir þættir á prófum þegar börn eldast. 

 

2.6 Davis aðferðin 
Davis aðferðin sem ætluð er börnum frá 5 til 9 ára má rekja til tilraunastarfsemi í nokkrum 

grunnskólum í San Fransisco. Tilraunirnar fólust í að aðlaga Davis einstaklingsmeðferð inn í 

kennslustofurnar og athuga hvort væri hægt að nýta hana í forvarnarskyni og minnka þannig 

þörf á sérkennslu. Verkefnið sýndi að aðferðin minnkaði ekki einungis þörfina fyrir 

sérkennslu heldur hentaði hún öllum börnum og námsmönnum óháð námsstíl og lestrargetu. 

Þeir sem voru góðir í lestri öðluðust betri móðurmáls- og málfræðiskilning og þeir sem voru 

lakari lásu án fyrirhafnar. Aðferðin hjálpaði kennurum til þess að halda uppi aga og reyndist 

aðferðin einnig hjálpleg í fjölda annarra námsgreina, annarra en lestri. Í þeim bekkjum sem 

tilraunin fór fram í fjölgaði afburðanemendum. Þessi árangur varð til þess að þróað var 

námskeið fyrir kennara ásamt sérstökum námsgögnum (Lesblind.is, e.d.a). 

 Grunnatriði Davis aðferðarinnar eru: 

• Davis athyglistækni sem hjálpar nemendum að beina athygli sinni að sérhverju 

verkefni. 

• Davis táknmeistrun sem hjálpar nemendum að ná fullu valdi á stafrófinu, 

greinamerkjum og myndlausum orðum með skemmtilegri aðferð sem kemur í staðinn 

fyrir skriflegar æfingar og endurtekningar. Notast er við leir í þessum verkefnum. Með 

meistruninni má koma í veg fyrir að stafir og myndlaus orð valdi ruglingi í lestri. 

• Davis lestrartæknin sem eykur skilning nemenda. Í þessari tækni eru æfingar sem 

kallast stafalestur, rennilestur og mynd við greinamerki. Þessa tækni má nota eina og 

sér eða með öðrum lestraraðferðum (Lesblind.is, e.d.a). 

Með Davis aðferðinni er hægt að koma í veg fyrir sértæka námsörðugleika. Nemendur 

eru þjálfaðir í að einbeita sér að því verkefni sem þeir vinna að hverju sinni. Þeir læra að slaka 

á og stilla orkuna. Notaðar eru skapandi aðferðir við að kenna þeim lestur, aðferðir sem taka 

til allra þátta skynjunar. Þessar aðferðir má nota einar og sér eða með öðrum 

lestrarkennsluaðferðum og geta aðferðirnar nýst í öllum námsgreinum. Aðferðin er talin henta 

börnum með ofvirkni og athyglisbrest og hjálpa kennurum að halda aga í skólastofunni. Með 

þjálfun í þessari aðferð eru nemendur betur búnir undir nám sem þeir taka sér fyrir í 
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framtíðinni. Markmið aðferðarinnar er að gefa kennurum bæði í leikskólum og grunnskólum 

áhrifaríkt og öflugt tæki til þess að gera byrjendur í lestri að þroskuðum lesenda á þremur til 

fjórum árum. Nemendur læra námstækni sem getur nýst þeim alla ævi (Lesblind.is, e.d.a). 

 

2.7 Úrræði fyrir lesblinda 
Ýmis konar tækni má nýta til að hjálpa lesblindum (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 119) Sem 

dæmi um slík tæki má nefna tölvuforrit sem hjálpa til við að laga stafsetningu, lesa upphátt 

texta sem maður skrifar inn í forritið, hjálpa til við þýðingar úr öðrum tungumálum og fleira í 

þeim dúr. Einnig er í boði að fá hljóðbækur en þá getur einstaklingur hlustað á þá bók sem 

hann les í stað þess að lesa hana sjálfur.  

Tölvur geta nýst lesblindum á ýmsan hátt, t.d. til að stækka letur í texta, hafa letur og 

bakgrunn í mismunandi lit en prentað svo út svart letur á hvítt blað. Hægt er að hafa 

námsefnið í word skjali og sent það þannig til nemenda eða koma því til þeirra á minnislykli, 

þetta er líka hægt að gera í prófum. Heyrnartæki með hátalara er nauðsynlegt hjálpartæki fyrir 

lesblinda (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 119). 

Til eru nokkur tölvuforrit sem geta nýst lesblindum. Dæmi um þau eru (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 119): 

• Púkinn: Er leiðréttingarforrit á netinu sem leiðréttir réttritun. Það er þó ekki hægt að 

treysta því 100% því það tekur ekki endilega eftir öllum villum og það býður upp á 

valmöguleika með rétta orðinu en ekki er víst að allir lesblindir einstaklingar þekki rétt 

skrifaða orðið. Þetta forrit getur þó nýst flestum, sérstaklega þeim sem hafa gott 

sjónminni (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 119). 

• Texthelp: Er forrit á ensku sem getur hjálpað einstaklingum við ritun og lestur á ensku. 

Tölvuforritið les og leiðréttir stafsetningu. Hægt er að velja mismunandi raddir til þess 

að lesa fyrir sig texta og gott er að láta það lesa fyrir sig vefsíður á ensku. Við 

leiðréttingu á texta býður forritið upp á valmöguleika með rétt skrifaða orðinu (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 119). 

• Inspiration: Er forrit þar sem maður getur gert hugarkort. Hægt er að tala inn á 

forritið. Það geymir því ekki aðeins ritað mál og myndir heldur einnig mælt mál. 

Forritinu fylgir talgervill en hann les bara á ensku og gagnast því ekki við íslenskt 

letur. Önnur hugtakakortaforrit eru Mindmanager og Ygnius (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007, bls. 119-120). 

• Ævar 2004: Er forrit til kennslu og námsefnisgerð. Kennarar og foreldrar geta búið til 

auka verkefni við þau sem fyrir eru í íslensku, stærðfræði, dönsku og ensku. Forritið er 
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gagnvirt og leiðréttir því verkefni notandans. Það er einfalt í notkun (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 120). 

• Talgervill: Talgervill er gervirödd sem les fyrir mann texta. Til er íslenskur talgervill, 

Snorri. Hægt er að fá talgervil á ýmsum tungumálum (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 

120). 

• Skanni: Það er hægt að skanna inn texta sem ekki er hægt að fá á hljóðbók hjá 

blindrabókasafninu. Þar sem skanninn tekur eins konar ljósmynd af textanum þarf 

maður að vera með forrit eins og OmniPage Pro12 til þess að breyta myndefninu í 

bókstafi svo að talgervill geti lesið textann. Við slíkt þarf alltaf að passa upp á 

höfundaréttinn. Háskóli Ísland og fleiri skólar bjóða lesblindum nemendum upp á að 

skanna inn bækur fyrir þá en þá þarf nemandinn að kaupa bókina. Einnig eru til 

pennar, scanpen, sem skanna texta. Þá rennir maður pennanum fyrir orðin og orðið 

birtist á skjánum. Sumir pennar lesa orðið upphátt og útskýra það. Hægt er að geyma 

orðin eða heilan texta í pennanum og setja þau inn í tölvu. Til eru svo pennar sem 

hægt er að nota við þýðingu á 30 tungumálum. Enn eru þó ekki til pennar fyrir íslenskt 

mál (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 120). 

• Diktafónn eða upptökutæki: Slíkt tæki er gott að eiga. Þá getur einstaklingurinn tekið 

upp hugmyndir sínar meðan aðrir skrá þær niður. Einnig getur hann tekið upp 

fyrirlestra, fundi, viðtöl eða annað sem vert er að geyma (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, 

bls. 120-121). 

• Ipod: Hægt er að hlaða hljóðbókum inn á ipoda og hlusta á námsefnið í þeim (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 121). 

Það er alltaf að bætast við ný tækni sem getur hjálpað lesblindum og nálgast má 

upplýsingar um það á vefsíðunni www.dyslexic.com (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 121). 

Einnig eru til margar vefsíður sem geta gagnast lesblindum, svo sem: 

• www.ordabok.is hægt er að fá aðgang fyrir lítinn pening. Þar er hægt að slá inn enskt 

orð og fá íslenska þýðingu og útskýringu og öfugt (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 

121). 

• www.stodkennarinn.is þetta er gagnvirkur vefur sem nýtist bæði einstaklingum og 

skólum. Það geta allir nýtt sér vefinn og æft sig í íslensku og stærðfræði (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 121). 

Einnig eru á vefnum margar vefsíður á ensku sem innihalda mikinn fróðleik um 

lesblindu. Til að mynda fróðleik fyrir kennara og foreldra (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 

121). Hægt er að nýta sér hljóðbækur á ensku en hægt er að nálgast þær í gegnum netið, það 
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eru fjöldi vefverslana sem selja slíkar bækur, hjá Blindrabókasafninu og á almennum 

bókasöfnum. Margir skólar veita nemendum sínum aðgang að vefbókum Eddu en þar má 

finni alls kyns orðabækur og gagnlegar verkefnasíður í tungumálum (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007, bls. 122). 

 Fyrsta prófið sem getur gefið hugmyndir um hvort að barn sé lesblint er 

skimunarprófið HLJÓM-2 sem notað er inn á elstu deild leikskólanna. Prófið kannar 

hljóðkerfisvitund barnanna en röskun á hljóðkerfisvitund er talin helsta orsök lesblindu. 

Prófið kannar hvar börn á elstu deildum leikskóla standa miðað við jafnaldra sína. Unnið er 

með þau börn sem koma ekki nógu vel út úr prófinu og reynt er að örva hljóðkerfisvitund 

þeirra. Hér á eftir verður fjallað ítarlega um HLJÓM-2 og niðurstöður í rannsókn sem við 

gerðum inn á leikskólum þar sem unnið er með þetta próf.  
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3. HLJÓM-2 
HLJÓM-2 er próf í leikjaformi sem kannar hljóðkerfisvitund barna á elstu deildum 

leikskólanna. Börn á þessum aldri, 4-6 ára, hafa flest gott vald á móðurmálinu. Á þessum aldri 

leika þau sér að tungumálinu á annan hátt heldur en þau hafa gert áður, ríma og búa til 

allskonar bullorð. Þessi leikur að orðum og hljóðum er undirbúningur undir lestrarnám 

barnanna. Góður málþroski og þá aðallega hljóðkerfisvitund eykur líkur á farsælu lestrarnámi. 

Þær rannsóknir em gerðar hafa verið á síðustu árum leiða í ljós að hægt sé með fyrirbyggjandi 

aðgerðum að fækka þeim börnum sem eiga í erfiðleikum með lestranám. Undirbúningur að 

lestrarnámi byrjar þegar börn eru mjög ung og skiptir þar umhverfið miklu máli. Börn sem 

alast upp í lestrarhvetjandi umhverfi eru líklegri til þess að farnast betur í lestrarnámi 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 8-9). 

 Haustið 1996 hófst sú rannsóknarvinna sem HLJÓM-2 byggir á. Markmið 

rannsóknarinnar var í fyrstu tvíþætt: 

1. Að kanna tengsl hljóðkerfis- og málmeðvitundar fimm til sex ára barna 
við síðari lestrarfærni þeirra. Í því skyni var hannað tæki sem kannaði ákveðna 
þætti hljóðkerfis- og málmeðvitundar með tengsl við síðari lestrarerfiðleika í 
huga (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 
2002, bls. 13). 

2. Að athuga hvort markviss þjálfun þessara þátta dragi úr eða komi í veg 
fyrir síðari lestrarerfiðleika (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og 
Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 13).  

 
Við hönnun á HLJÓM-2 var fyrst hafist handa við að útbúa verkefni sem mætti nota til 

þess að leggja mat á hljóðkerfis- og málmeðvitund barna á aldrinum fimm til sex ára. Hafðar 

voru til hliðsjónar svipaðar erlendar rannsóknir. Verkefnin voru forprófuð í janúar og febrúar 

árið 1997 og svo lagfærð. Þá voru eftir tíu mismunandi verkefni með 9-16 atriðum í hverju 

þeirra. Þessi verkefni voru síðan lögð fyrir þátttakendur í rannsókninni og fékk þá rannsóknin 

vinnuheitið HLJÓM. Í þessari fyrstu útgáfu af HLJÓM voru eftirfarandi verkefni: Rím, löng 

og stutt orð, orð í setningum, samsett orð, samstöfur, hljóðgreining, margræð orð, 

orðhlutaeyðing, hljóðtenging og orð úr minni (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 13). Tveir hópar barna með árs millibili voru valdir til þess 

að taka þátt í rannsókninni. Í fyrri hópnum voru börn úr átta leikskólum í Reykjavík, alls 112 

börn en það náðist í 103 þeirra eða 92%. Seinni hópurinn var stærri eða 176 börn af tólf 

leikskólum og náðist í 165 þeirra eða 94%. Báðir hóparnir voru svo kallaðir hentugleikaúrtök 

en leikskólarnir voru valdir þannig að þeir þóttu góður þverskurður af leikskólum í Reykjavík 
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(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 14). Í lok 

rannsóknarinnar var hægt að sýna fram á að þjálfun bar árangur í framförum hjá börnunum í 

báðum hópunum. Hins vegar var ekki hægt að sýna fram á að lestrartileinkun barnanna gengi 

betur en hjá þeim sem ekki fengu svipaða þjálfun. Ætla má að eitthvað hafi spilað inn í að 

ekki fengust betri niðurstöður, til dæmis að þjálfunartímabilið varð styttra en ætlað var í fyrstu 

og einnig dreifðust börnin í mjög marga grunnskóla en öllum börnunum var fylgt eftir upp í 2. 

bekk í grunnskóla (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2002, bls. 15). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar á HLJÓM bentu til þess að strax í leikskóla megi sjá 

vísbendingar um hvernig lestrarnám muni ganga hjá tilteknu barni í grunnskóla. Því var 

ákveðið að endurskoða HLJÓM og nota það eingönngu í leikskóla. Ljóst var að fækka mátti 

atriðum prófsins og var þeim fækkað úr tíu í sjö og eftir mikla vinnu og rannsóknir varð 

HLJÓM-2 til (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, 

bls. 15-16). 

 

3.1 Þættir HLJÓM-2  
Verkefnin sem voru valin í HLJÓM-2 eru vel þekkt úr öðrum rannsóknum og tengjast 

ákveðnum þáttum málþroska, sérstaklega hljóðkerfisvitund. Atriðunum í einstaka þáttum 

prófsins er skipt eftir erfiðleikastigi, þar sem léttustu atriðin eru fyrst. Undirstöður einstakra 

þátta HLJÓM-2 eru eftirfarandi (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2002, bls. 22): 

Rím: Erlendar rannsóknir sýna að færni barna á ungum aldri til þess að ríma hefur 

áhrif á lestrartileinkun þeirra. Rannsóknir við gerð HLJÓM-2 sýna að það er sterk fylgni á 

milli ríms og lestrarfærni bæði í lok 1. bekkjar og 2. bekkjar. Í þessum þætti reynir bæði á 

sundurgreiningu og samtengingu hljóða. Í prófinu fær barnið að sjá tvisvar sinnum þrjár 

myndir og er barninu sagt orð sem það á svo að para við mynd sem rímar við orðið. Passa 

verður að barnið þekki og muni orðin sem notuð eru fyrir myndirnar því það hjálpar þeim að 

ríma orðin sem það heyrir rétt við myndirnar. Þessi æfing reynir meira á heyrnræna úrvinnslu 

en þær æfingar þar sem börn tengja saman tvær myndir á blaði sem ríma saman (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 22-23). 

Samstöfur: Þessi þáttur hefur minni fylgni við lestrarfærni en aðrir þættir. Hann er 

hinsvegar mikilvægur grunnur í þjálfun á hljóðkerfisvitund. Í HLJÓM-2 er þessi þáttur 

kannaður með því að barn er látið klappa atkvæði í átta orðum, frá tveimur atkvæðum og upp 

í fjögur atkvæði. Þessi þáttur reynir á ákveðna samhæfingu hjá barninu þegar fella þarf 
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klappið að heyrnrænum hrynjanda orðs (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 23). 

Samsett orð: Í þeim rannsóknum sem HLJÓM-2 byggist á kom fram að þessi þáttur 

hefur góða fylgni við lestrarfærni bæði í 1. bekk og 2. bekk enda reynir þessi þáttur ekki 

einungis á hljóðkerfisvitundina heldur einnig á aðra þætti málmeðvitundar eins og til dæmis 

orðaforða, málfræðivitund, heyrnrænt minni, merkingarfræðivitund og ályktunarhæfni. 

Börnin fá að heyra alls tíu orðapör, fá tvö orð sem þau eiga að setja saman í eitt orð. Barnið 

þarf að nota málmeðvitundina til þess að laga sig að reglum tungumálsins og búa til eitt orð úr 

tveimur (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 23). 

Hljóðgreining: Hæfni til hljóðgreiningar er forsenda lestrarnáms og því hefur þessi 

þáttur sterka fylgni við lestur bæði í 1. bekk og 2. bekk. Þessi þáttur gefur hugmyndir um 

hvernig barni í fyrsta bekk í grunnskóla gengur að tileinka sér hljóðfræðilega umskráningu, 

það er að segja tengingu hljóða við bókstafina. Í prófinu er barn beðið um að hlusta eftir 

hljóðum í orðum. Um er að ræða fimm hljóð, tvö sérhljóð, a og í og þrjú samhljóð, s, m og l. 

Spurt er um hljóð þessara stafa þegar þeir eru staðsettir fremst í orði, aftast í orði og í miðju 

orði (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 24).  

Margræð orð: Þessi þáttur metur þekkingu barna á mismunandi merkingu málsins. 

Færni í þessum þætti hefur nokkra fylgni við fyrstu stig lesturs. Þátturinn reynir á 

hljóðkerfisvitund og á málvitund, einnig reynir hann á heyrnræna og sjónræna úrvinnslu 

ásamt ályktunarhæfni og rökvísi. Barnið fær að sjá fjórar myndir, tvær þeirra hljóma 

hljóðfræðilega eins eða næstum eins og á barnið að finna þessar tvær myndir (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 24).  

Orðhlutaeyðing: Þessi þáttur hefur góða fylgni við lestur í 2. bekk. Barnið á að segja 

hvaða orð verður eftir ef fyrri hluti orðsins er tekin frá. Alls eru um að ræða tíu orð. Þetta 

reynir ekki aðeins á hljóðkerfisvitundina heldur einnig á aðra þætti málmeðvitundarinnar eins 

og heyrnrænt minni (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2002, bls. 25). 

Hljóðtenging: Þessi þáttur hefur nokkra fylgni við lestur í 1. bekk og 2. bekk. Hann 

reynir á hljóðkerfisvitund barnsins, þá ekki síst hljóðvitund. Hér tengir barnið saman tvö til 

þrjú málhljóð sem það heyrir og býr til orð. Hljóðin í orðinu sem þau heyra eru slitin í sundur 

og haft um einnar sekúndu bið á milli hljóða og þau ýkt lítillega. Ef styttra bil er haft á milli 

hljóðanna er hætta á að niðurstöðurnar verði marklitlar. Alls eru í prófinu átta slík atriði og 

eru þau miserfið. Erfiðast getur verið fyrir börn að greina sérhljóða í enda orðs og samhljóð 
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fremst í orði (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 

25). 

 

3.2 Reglur um fyrirlögn á HLJÓM-2 
Skriflegt leyfi foreldra þarf að liggja fyrir áður en HLJÓM-2 er lagt fyrir. Foreldrar eiga rétt á 

því að fá að vita hver niðurstaðan úr prófinu er, sama hver hún er. Þó verður að láta foreldra 

vita að prófið gefi ekki endanlega niðurstöðu um lesblindu heldur aðeins vísbendingar um 

hana (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 32). 

 Undirbúa skal fyrirlögn prófsins vel áður en það er lagt fyrir barn. Það tryggir að 

niðurstöðurnar verða áreiðanlegri. Niðurstöðurnar geta skipt barnið, foreldra þess og 

leikskólann miklu máli og því þarf að leggja sig fram um að hafa skekkjuna sem minnsta og 

er það gert með því að undirbúa þann sem tekur prófið og barnið sem best. Aldrei er þó alveg 

hægt að koma í veg fyrir skekkju því barnið gæti til dæmis verið illa fyrir kallað þann daginn 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 32).  

 Verkefnið á að leggja fyrir aðeins eitt barn í einu. Prófið á að fara fram í lokuðu 

herbergi með loftræstingu, það skal vera bjart og hljóðlátt. Barnið á ekki að heyra í 

leikfélögum sínum því það gæti truflað einbeitingu þess. Reyna á að hafa andrúmsloftið létt 

og jákvætt svo að barninu líði vel (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2002, bls. 32). 

 Velja skal þann tíma dags þegar barnið er ekki þreytt, t.d. á morgnana. Gott er að 

undirbúa barnið áður en það fer í prófið með því að láta það vita að á eftir fái það að taka þátt 

í nokkrum leikjum. Prófið tekur oftast um 20 mínútur og þarf því að gera ráð fyrir nægum 

tíma. Varast skal að taka of langan tíma í hvert atriði, ef barn er lengi að svara eða lengur en 

10-15 sekúndur skal sá sem leggur prófið fyrir gefa barninu rangt fyrir það atriði sem barnið 

strandar á og fara í næsta atriði. Atriðin á ekki að endurtaka nema ef barnið hefur orðið fyrir 

truflun eða er augljóslega ekki að hlusta. Ef barn er farið að sýna áhugaleysi og skortir 

einbeitingu er gott að taka smá pásu og leyfa barninu að hreyfa sig. Helst á að leggja prófið 

fyrir í einu lagi eða með einu stuttu hléi. Ef ekki tekst að klára að fara yfir prófið samdægurs 

skal fara í að klára það strax daginn eftir. Ef það líða margir dagar þá er prófið ekki marktækt 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 32-33). 

 Áður en prófið er lagt fyrir þarf að kynna sér vel fyrirlagningareglur og æfa sig. Fara 

þarf nákvæmlega eftir fyrirlagningareglunum, öll gögn þurfa að vera við höndina og verkefnin 

þurfa að vera lögð fyrir í réttri röð. Í sumum þáttum prófsins þarf barnið að svara öllum 
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atriðum en í öðrum má barnið sleppa við atriði ef það hefur svarað fjórum fyrstu atriðunum 

rangt (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 33). 

 Talhraði getur skipt máli. Mikilvægt er að tala á eðlilegum hraða og vera með 

eðlilegar áherslur. Varast skal að ýkja orð og hljóð og segja þau óeðlilega hægt. Ef talað er of 

hratt getur barnið misst einbeitinguna og getur ekki unnið úr fyrirmælunum. Atriðin í 

Hljóðtengingunni, sem er hluti verkefnis, mega ekki vera sögð of hratt því þá verður orðið of 

auðvelt fyrir barnið (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2002, bls. 34). 

 Mikilvægt er að hrósa barninu svo að því finnist það gera vel, annars á það á hættu að 

gefast upp. Varast skal að sýna barninu hvort svar þess hafi verið rétt eða rangt. Það má hvetja 

barnið með uppörvandi setningum eins og nú hlustaðir þú vel! Gott er að vera búin að koma 

sér upp ákveðnum viðbrögðum sem maður segir hvort sem barnið er að svara rétt eða rangt 

eins og aha eða gott (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2002, bls. 34). 

 Viðmiðun um árangur miðast við aldur svo mikilvægt er að reikna aldur barnsins út 

nákvæmlega. Aldurinn er reiknaður í árum, mánuðum og dögum. Aldur barnsins er reiknaður 

með því að draga fæðingardag þess frá deginum sem prófið er lagt fyrir. Það eru tvær megin 

reglur sem gilda þegar aldurinn er reiknaður, alltaf skal taka 30 daga til láns frá mánuði og 12 

mánuði frá ári. Tökum dæmi. Barn sem er fætt 8. dag 6. mánaðar árið 1997 og tekur prófið 

20. dag 10. mánaðar árið 2002 er 5 ára, 4 mánaða og 12 daga (Ingibjörg Símonardóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 35). 

 
3.3 Nákvæmar reglur um fyrirgjöf  
 Rím: Kennarinn byrjar á að spyrja barnið hvort það viti hvað sé að ríma og segir að 

það sé að leika sér með orð og gefur svo barninu dæmi, mús-hús-krús. Kennarinn sýnir svo 

barninu þrjár myndir til æfingar áður en prófið byrjar. Kennarinn byrjar á því fyrir hvert 

prófatriði að minna barnið á að hlusta vel og segja því svo hvaða orð eru notuð fyrir hverja 

mynd. Sem dæmi má taka þrjár myndir, ás-úr-ól, barnið er svo spurt: „Hvað rímar við hás?“ 

öll prófatriðin eru lögð fyrir þó að barnið virðist ekki alveg hafa skilið hvað það á að gera. 

Gefið er 1 stig fyrir rétt svar en 0 stig fyrir rangt og eru stigin færð inn á viðeigandi eyðublað. 

Gefið er rétt fyrir bæði þegar barnið bendir á rétta mynd og ef það segir rétt orð sem á við 

einhverja mynd. Kennarinn má ekki leiðrétta barnið í prófatriðunum aðeins í 

æfingardæmunum (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2002, bls. 37-38). 
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Samstöfur: Kennarinn byrjar á því að segja við barnið að þau ætli í sameiningu að 

klappa taktinn í nafni barnsins um leið og þau segja nafnið. Þau klappa taktinn saman og síðan 

er farið í æfingadæmi. Barnið er beðið um að klappa takt í tveimur orðum með hjálp 

kennarans. Þegar búið er að fara í gegnum æfingadæmin er farið í prófatriðin og kennarinn 

segir við barnið að hann ætli að segja nokkur orð og barnið eigi að klappa taktinn í orðinu um 

leið og það segir orðið. Ef barnið gerir fyrstu fjögur atriðin öll röng er fyrirlögninni hætt. 1 

stig er gefið fyrir rétt svar en 0 stig fyrir rangt. Kennarinn má eingöngu klappa með og 

leiðrétta barnið í æfingadæmunum (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2002, bls. 39). 

Samsett orð: Kennarinn segir við barnið að nú ætli þau að leika sér að orðum. Þau ætli 

að setja saman eitt orð úr tveimur orðum. Kennarinn fer í æfingadæmin og spyr barnið hvaða 

orð verði til ef þau setji saman orðin rúm og teppi. Kennarinn notast við tvo kubba sem hægt 

er að setja saman og fylgja prófinu. Með því að nýta kubbana sýnir kennarinn barninu á 

áþreifanlegan hátt hvernig orð eru sett saman. Þegar búið er að fara í gegnum æfingadæmin er 

farið beint í prófatriðin. Kennarinn spyr barnið hvaða orð það fái ef það setur saman orðin 

elda og vél. Það er leyfilegt að leiðrétta svör barnsins í fyrstu þremur atriðunum en barnið fær 

ekkert stig fyrir ef það svaraði þeim rangt. Haldið er áfram að leggja fyrir öll prófatriðin þó að 

barnið hafi svarað fyrstu atriðunum rangt. 1 stig er gefið fyrir rétt svar en 0 stig fyrir rangt. 

Orðin sem barnið myndar verða að vera alveg rétt. Ekki er gefið rétt fyrir fótabolti eða 

dyrbjalla. Passa þarf að nota meðfylgjandi kubba aðeins í æfingadæmunum (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 41). 

Hljóðgreining: Kennarinn byrjar á því að spyrja barnið hvort það viti hver sé fyrsti 

stafurinn í nafni þess. Ef barnið veit það ekki er því sagt það. Svo spyr kennarinn barnið hvort 

það viti hvað stafurinn segir og segir því svo hvað hann segir. Hann segir barninu að svona 

hljóð heyrist fremst í nafni barnsins og segir nafnið og ýkir fyrsta stafinn. Kennarinn spyr 

síðan hvort að barnið heyri /s/ í nafninu sínu. Barnið á að fá tækifæri til þess að svara og ræða 

svo svarið við kennarann, ef barnið kemst ekki að réttri niðurstöðu er því sagt svarið. Því næst 

er farið í æfingadæmin og barninu sagt að nú eigi það að hlusta eftir fleiri hljóðum í orðum, er 

/m/ í mús. Kennari og barnið ræða svo svar barnsins. Þegar búið er að fara í gegnum 

æfingadæmin er farið í prófatriðin, hvert prófatriði er þrískipt. Ef barnið virðist ekki skilja 

hvað það á að gera þrátt fyrir að búið sé að fara með því í æfingadæmin er samt farið í fyrstu 

þrjú prófatriðin en hætt eftir það ef barnið getur ekkert þeirra rétt. Barnið fær 3 stig fyrir 

hverja rétta röð en 0 stig ef eitthvað rangt svar er í röðinni. Barnið verður að greina rétt þrisvar 

sinnum í hverju atriði. Barnið er aðeins leiðrétt í æfingadæmunum. Stig eru skráð á viðeigandi 
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eyðublað. Framburðurinn á orðunum í prófatriðunum verður að vera eðlilegur og með réttum 

áherslum. Ekki má ýkja eða lengja um of hljóðin sem barnið hlustar eftir (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 43-44). 

 Margræð orð: Kennarinn segir við barnið að hann ætli að sýna því myndir, sýnir 

barninu fjórar myndir og segir að tvær þeirra noti sama orðið þó að þær tákni ekki það sama. 

Kennarinn sýnir barninu mynd af peru, belti, pakka og ljósaperu og segir að ljósapera sé líka 

pera og fær barnið til þess að samþykkja það, pera og pera eru eins orð. Svo er farið í 

æfingadæmin og barninu sýndar myndir og þær útskýrðar fyrir barninu. Ef það svarar 

æfingadæmunum ekki rétt er því hjálpað við að finna rétt svör. Eftir það er farið í prófatriðin 

en þar má ekki útskýra myndirnar fyrir barninu. Fyrirlögn er hætt ef barnið virðist ekki hafa 

skilið æfinguna og nær ekki að svara fyrstu fjórum prófatriðunum rétt. 1 stig er veitt fyrir rétt 

svar en ekkert fyrir rangt, merkt er inn á viðeigandi eyðublað. Svör barnanna eru aðeins 

leiðrétt í æfingadæmunum. Myndirnar eru nefndar fyrir hvert prófatriði fyrir sig (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 45-46).  

 Orðhlutaeyðing: Kennarinn segir við barnið að nú eigi þau að leika sér að orðum. 

Kennarinn minnir barnið á að fyrr í prófinu hafi þau verið að setja saman orð og að nú ætli 

þau að taka þau í sundur. Meðfylgjandi kubbar eru notaðir til þess að sýna barninu hvernig 

orðin eru tekin í sundur. Kennarinn má leiðrétta barnið með eftirfarandi hætti í fyrstu þremur 

prófatriðunum: „Hvaða orð færðu ef þú tekur segl burt af seglbátur?“ barnið svarar 

„seglbátur“ þá má kennarinn segja „bátur“. Barnið fær rangt fyrir. Öll prófatriðin eru lögð 

fyrir þó að barnið virðist ekki skilja fyrirmælin. 1 stig fyrir rétt svar en 0 fyrir rangt og eru 

stigin færð inn á viðeigandi eyðublað. Kubbana má eingöngu nota í æfingadæmunum 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 47-48). 

 Hljóðtenging: Kennarinn segir við barnið að hann ætli að segja orð á skýran hátt og 

bara segja hljóðin í orðinu og að barnið eigi að giska á hvaða orð hann segir. Athuga skal að 

það á að segja hljóð bókstafanna og hafa um einnar sekúndu bil á milli hljóðanna. Barnið er 

spurt um eitt dæmi og er svar barnsins rætt. Ef barnið skilur ekki fyrirmælin má segja hljóð 

orðanna með styttra millibili en þó aðeins í æfingadæmunum. Þegar búið er að fara í gegnum 

æfingadæmin er farið í prófatriðin. Ef fjögur fyrstu prófatriðin eru röng þá er fyrirlögninni 

hætt. 1 stig er gefið fyrir rétt svar en 0 stig fyrir rangt, svör fyllt inn á viðeigandi eyðublað 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 49). 
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3.4 Túlkun á niðurstöðum og úrræði 
Þegar búið er að leggja HLJÓM-2 fyrir eru stigin talin saman og flett upp í 

viðmiðunartöflunum. Tafla er fyrir hvern þátt í prófinu en þær sýna hvaða árangri barnið nær í 

einstökum þáttum miðað við jafnaldra (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 51). Töflunum er skipt í fjóra flokka eftir aldri. Aldur 1 er 

fyrsti dálkurinn í töflunni og er frá 4 ára, 9 mánaða og 16 daga til 5 ára, 1 mánaðar og 15 

daga. Aldur 2 er frá 5 ára, 1 mánaðar og 16 daga til 5 ára, 5 mánaða og 15 daga. Aldur 3 er frá 

5 ára, 5 mánaða og 16 daga til 5 ára, 9 mánaða og 15 daga. Síðasti dálkurinn, aldur 4 er frá 5 

ára, 9 mánaða og 15 daga til 6 ára 1 mánaðar og 15 daga. Töflunni er skipt í fjóra liti: rauðan, 

gráan, grænan og bláan. Þau börn sem falla inn í rauða litinn eru talin með mjög slaka færni, 

þau sem lenda inn á gráa litnum eru talin með slaka færni, þau sem lenda á græna litnum eru 

talin með meðal færni og þau sem lenda inn á bláa litnum eru talin með góða færni (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls 70). Börn með mjög 

slaka færni eru 10% af hópnum, börn með slaka færni eru á næstu 15%. Um 50% barna eru 

með meðalfærni og 25% með góða færni. Það er mjög mikilvægt að aldur barnsins sé 

nákvæmlega reiknaður þannig að geta barnsins sé reiknuð eftir réttu aldursbili (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 51). 

 Ef barn lendir í öllum eða flestum þáttum inn á rauða svæðinu eða með mjög slaka 

færni er nauðsynlegt að senda það barn í frekari greiningu hjá t.d. talmeinafræðingi, 

sálfræðingi eða barnalækni. Þetta getur líka átt við þau börn sem lenda á gráa svæðinu og þá 

sérstaklega ef þau eru að lenda á þessu svæði í þeim þáttum sem hafa mestu tengsl við 

lestrarfærnina. Þau börn sem lenda innan þessara svæða þurfa sérstaka örvun í leikskólanum 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 51-52). 
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4. Viðhorf leikskólakennara til gagnsemi HLJÓM-2 fyrir leikskóla 
4.1 Rannsóknaspurning 

Rannsókn var gerð út frá tveimur rannsóknarspurningum, hvernig er HLJÓM-2 notað inni á 

leikskólum? og hvað er gert við niðurstöðurnar úr HLJÓM-2? Til þess að svara þessum 

spurningum ákváðum við að afla okkur upplýsinga um viðhorf starfandi leikskólakennara á 

HLJÓM-2 og hvernig leikskólinn þeirra vinnur úr niðurstöðunum.  

 

4.2 Aðferðafræði 

Oft er erfitt að fá nákvæmar niðurstöður í rannsóknum þegar spurningalistar eru lagðir fyrir 

þátttakendur. Ekki túlka allir spurningarnar eins og því verða niðurstöðurnar ekki eins 

nákvæmar og vonast var eftir. Vegna þessa tóku vísindamenn sig til og í stað þess að reyna að 

mæla settu þeir sig inn í hugarheim og umhverfi þeirra sem þeir rannsökuðu og reyndu að 

skilja upplifunina á veruleikanum. Þessi nálgun hefur verið nefnd eigindleg aðferðafræði 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220). 

 Til að greina viðhorf leikskólakennara til HLJÓMS-2 töldum við viðtöl henta best til 

þess að svara rannsóknarspurningunum. 

 

4.2.1 Eigindleg rannsókn 

 „Markmið eigindlegra rannsókna er að kafa djúpt í málefni sem á að kanna og fá þannig 

ítarlegar upplýsingar frá tiltölulega fáum“ (Kná Ehf., 2006). Einnig er eigindleg rannsókn 

gerð til þess að auka skilning á einhverju í þjófélaginu í eðlilegum kringumstæðum, í 

rannsókninni er lögð áhersla á merkingu, upplifun eða viðhorf þátttakandans. Þar sem 

eigindleg rannsókn er unnin út frá viðtölum sem tekin eru við einstalinga er ekki hægt að færa 

niðurstöðurnar yfir á þýði (Anna Birna Almarsdóttir, 2005) en þýði er ákveðinn hópur fólks 

sem á allt eitthvað eitt sameiginlegt. Ef kanna á menntamál á Íslandi gæti þýðið t.d. verið öll 

gunnskólabörn á Íslandi (Heiða María Sigurðardóttir, 2006). Eigindleg rannsókn er þegar 

rannsakendur reyna að setja sig í spor þeirra sem á að skoða og skilja upplifun þeirra á 

umheiminum. Í þessari gerð af rannsókn er litið á hvernig einstaklingarnir í hópnum upplifa 

það sem er athugað hverju sinni. Skilin á milli eigindlegra rannsókna og megindlegra eru ekki 

alveg ljós þar sem hægt er að setja eigindlegar undir megindlegar og öfugt. Munurinn er 

líklega frekar á heimspekilegu nótunum frekar en aðferðafræðilegu. Eigindlegir rannsakendur 

telja að best sé að setja sig inn í umhverfið, því ef maður tekur þann sem maður ætlar að 

rannsaka úr sínu eigin umhverfi er maður búinn að slíta þann ramma sem hann hefur þar. 
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Þannig telja rannsakendurnir best að setja sig í þeirra spor og reyna að skilja það sem fer fram 

á þeirra heimsvæði. Eigindlegu rannsakendurnir telja einnig að fyrirfram gefnar hugmyndir 

um hvað eigi að koma fram í rannsókninni, skemmi fyrir þeim. Það þurfi að leyfa 

rannsókninni að þróast í þá átt sem hún vill (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220-226). 

 

4.3 Markmið rannsóknar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að athuga hvort verið væri að nota HLJÓM-2 

markvisst inn á leikskólunum og ef svo væri þá hvernig. Einnig var markmiðið að athuga 

hvort verið væri að vinna eitthvað með þau börn sem koma illa út úr prófinu. Í lokin var svo 

athugað hvort upplýsingar um gengi barna á prófinu fylgdu þeim upp í grunnskólann. Aðeins 

var notast við lítið úrtak þar sem aðeins var verið að gera litla athugun á þessum þáttum, bara 

rétt verið að fá smá innsýn inn í þessa þætti. 

 HLJÓM-2 skimunarprófið er notað í flestum leikskólum nú til dags. Þótt lesblinda sé 

hugsanlega ekki vandamál á leikskóla gefur það einhverjar hugmyndir um hvort barn eigi 

hugsanlega eftir að eiga í erfiðleikum með lestur og þá jafnvel hvort það eigi á hættu að verða 

greint lesblint síðar á ævinni. Það var því tilvalið að fjalla um þetta próf og nýta niðurstöður 

þess sem best. 

 

4.4 Þátttakendur 

Viðmælendur voru eftirfarandi:  

 Edda Brynleifsdóttir deildarstjóri á elstu deildinni í leikskólanum Barnabæ á 

Blönduósi. Hún útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2005 en hefur starfað á leikskóla síðan 

1998. Edda hefur unnið sem deildastjóri síðan árið 2000.  

 Heiða Hrönn Theódórsdóttir deildastjóri á elstu deild á leikskólanum Kiðagili á 

Akureyri. Hún útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2005 og fór strax eftir útskrift að vinna á 

Kiðagili. Hún hefur notað HLJÓM-2 prófið í um 2 ár.  

 Katrín Guðrún Guðjónsdóttir sérkennslustjóri á leikskólanum Síðuseli á Akureyri. 

Hún útskrifaðist úr Fósturskóla Íslands árið 1995 og frá Háskólanum á Akureyri 2009 með 

diplómagráðu í mennurnarfræðum með áherslu á sérkennslufræði. Katrín hefur unnið inni á 

leikskólum frá 1995, hún fór á námskeið í HLJÓM-2 árið 2006 og er búin að nota það í starfi 

síðan.  

 Rósa Karlsdóttir leikskólakennari á leikskólanum Hólmasól á Akureyri. Hún 

útskrifaðist frá Kennaraháskóla Íslands árið 1998 og frá Háskólanum á Akureyri árið 2003 
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með diplómagráðu í sérkennslufræðum. Hún hefur unnið á leikskólum bæði á Akureyri og í 

Reykjavík sem leikskólakennari, deildarstjóri og sérkennslustjóri.  

 Sigurveig Björnsdóttir aðstoðarleikskólastjóri á Krummakoti á Hrafnagili. Hún 

útskrifaðist úr Fósturskóla Íslands árið 1995 og hefur unnið sem deildastjóri og/eða 

aðstoðarleikskólstjóri síðan þá, fyrir utan 3 ár sem hún var leikskólastjóri. Mörg ár eru síðan 

Sigurveig tók námskeið í HLJÓM-2 og hefur hún lagt þetta próf fyrir á hverju ár síðan. 

 Leikskólarnir fimm sem viðmælendurnir starfa á voru valdir af handahófi. 

Viðmælendurnir hafa allir farið á námskeið um HLJÓM-2 og eru með réttindi til þess að 

framkvæma prófið, þeir hafa unnið með HLJÓM-2 á leikskóla í nokkur ár og hafa því svolitla 

reynslu af því að leggja prófið fyrir. Fjórar af þessum fimm konum taka þátt í að vinna með 

þau börn sem koma illa út úr HLJÓM-2 inn á sínum leikskóla en ein þeirra vinnur á yngstu 

deildinni á leikskólanum sínum og fær að leggja prófið fyrir tvö til þrjú börn á ári til þess að 

viðhalda þekkingu sinni á því. Viðmælendurnir voru mjög jákvæðir og hlýlegir. Þeir voru 

mjög ánægðar með að fá að miðla reynslu sinni um prófið og fá að fræða aðra. Þeir komu 

með skýr svör og góðar útskýringar og heppnuðust viðtölin vel.  

 

4.5 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Viðtölin fóru fram inni á leikskólunum þar sem viðmælendur vinna, á öllum stöðunum fór 

viðtalið fram inni í lokuðu herbergi svo engin truflun yrði þegar viðtalið var tekið. Á þremur 

leikskólanna var tekið viðtal og fylgst með prófun á barni en á tveimur þeirra var aðeins tekið 

viðtal. Búið var að undirbúa spurningar fyrir viðmælendur og var notast við sama 

spurningalistann á öllum stöðum. Það bættust við spurningar í hverju viðtali fyrir sig eftir því 

hvert viðtalið stefndi en þó hélst spurningaramminn nokkurn veginn. 

Misjafnt var hversu mikið viðmælendur voru inni í málum leikskólans og því voru 

viðtölin mis löng og ítarleg. Viðmælendur gáfu leyfi fyrir að vitnað yrði í þá sem og leyfi var 

fengið til þess að taka viðtölin upp á upptökutæki. Þau voru síðar skrifuð upp í tölvu til þess 

að auðvelda úrvinnslu upplýsinga. Einnig voru viðtölin öll lykluð svo auðveldara væri að 

greina meginþemun í þeim. Þemun voru svo unnin hvert fyrir sig og í lokin var gerð 

samantekt úr þeim öllum. 
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5. Niðurstöður 
Samkvæmt viðmælendum okkar er HLJÓM-2 mjög mikilvægt skimunartæki. Þeim finnst 

mikilvægt að sjá hvar börnin standa svo hægt sé að vinna með þau. Það er alveg jafn 

mikilvægt að sjá að barn stendur sig vel eins og að sjá það standa sig illa. Ef barn stendur sig 

vel er gott að vita af því, þá veit maður að það þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu 

barni og hægt er að finna verkefni sem hæfa því, en ef barn stendur sig illa er hægt að vinna 

með það markvisst og reyna að bæta þá þætti sem koma illa út (Edda Brynleifsdóttir, 2010; 

Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 

2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010).  

Markmiðið með prófuninni er að greina börn sem sýna ekki viðmiðunarárangur og 

hjálpa þeim. Því betur sem þau koma út úr þeim þáttum sem prófaðir eru í HLJÓM-2, þeim 

mun betur gengur þeim með lestur í framtíðinni. Prófið er einnig gott til þess að vekja 

starfsfólk leikskólans og minna það á öll börnin. Sum börn eru svo hæg og það fer svo lítið 

fyrir þeim að starfsfólk á það til að gleyma að fylgjast með þeim eða passa upp á hvernig 

þeim gengur.  

Það er búið að byggja upp Hljóm, gera rannsóknir og setja upp norm. Þessi aldur á 
að vera með svona hæfni í þessum þætti og alveg búið að setja þetta upp fyrir 
mann. Þannig að í rauninni erum við bara að kanna það hjá hverju og einu barni, 
hvar barnið stendur miðað við normið. Ef við vitum ekki hvar þau standa, ef við 
værum ekki að mæla þetta neitt, þá hefðum við ekki þessa vitneskju, ok. Barnið 
stendur í slök eða mjög slök færni og það þarf meiri aðstoð eða barnið stendur í 
meðal eða góðri færni og það er bara flott, það er bara á góðu róli, þarf ekkert að 
spá í það meira. En það er bara ekki alveg svoleiðis hjá öllum þannig að okkur 
finnst mjög mikilvægt að nota hljóminn sem markvisst skimunartæki strax að 
hausti þegar þau eru að hefja síðasta veturinn sinn og sjá það þannig, hvar standa 
þau og hvað þarf að gera (Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010)  
 

HLJÓM-2 er eina prófið inni á leikskóla sem getur sagt til um hugsanlega lesblindu 

hjá börnum, þótt það sé ekki 100% öruggt getur það haft forspárgildi og taka því öll börn 

prófið en ekki einungis þau sem haldið er að þurfi á því að halda. Með því að leggja prófið 

fyrir börnin og vinna með þau sem koma illa út úr því er reynt að fyrirbyggja lestrarvandamál 

síðar meir (Sigurveig Björnsdóttir, 2010). Prófið er alltaf tekið í september eða byrjun október 

á haustin og svo aftur í janúar á þeim börnum sem komu út með slaka eða mjög slaka færni í 

fyrra prófinu. Börnin geta verið misjafnlega upplögð þegar prófið er tekið og því er útkoman 

ekki alltaf eins og búist er við. Þau börn sem koma verr út en gera mátti ráð fyrir eru ekki 

prófuð aftur fyrr en í janúar. Barn tekur prófið aldrei aftur um haustið. Börnin eiga misjafna 

daga og því er kannski ekki marktækt að taka alltaf prófið þegar þau eiga góðan dag. Einnig 
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þarf að hafa í huga að útkoman hjá börnunum sem fara í HLJÓM-2 prófið getur aldrei verið 

fyrirfram ákveðin. Börn sem komin eru með gott vald á tungumálinu koma ekki endilega vel 

út úr HLJÓM-2 þó svo að það sé algengt, eins geta verið börn sem ekki er búist við miklu af 

sem koma mjög vel út (Edda Brynleifsdóttir, 2010; Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín 

Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

Viðmælendur okkar voru sammála um að prófið þurfi að vera skemmtilegt fyrir börnin 

og þeir leggja mikla áherslu á að börn séu ekki látin vita af því ef þau gera ekki rétt. Börnin 

eiga að hafa þá tilfinningu að þau hafi staðið sig mjög vel og koma ánægð út úr prófinu. Ef 

barninu hefur gengið illa í síðasta liðnum í prófinu er hægt að hafa síðasta orðið mjög létt svo 

að þau geti það, en sleppa því að skrá það í niðurstöðurnar. Þá fer barnið ánægðara út úr 

prófinu heldur en ef það hefði ekki getað síðustu atriðin (Edda Brynleifsdóttir, 2010; Heiða 

Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 2010; 

Sigurveig Björnsdóttir, 2010). Einnig þarf vinnan með þeim börnum sem koma illa út að vera 

skemmtileg fyrir þau, einn viðmælandi okkar sagði til dæmis að þegar hún væri að sækja börn 

sem ættu að koma í vinnustundir, en það eru það sem hún kallar vinnuna með 

sérkennsluhópnum, þá vildu yfirleitt fleiri fá að koma með heldur en þyrftu. Hún leyfir 

stundum börnum sem þurfa ekki á þessari markvissu þjálfun að halda að koma með bara til að 

sjá hvað verið er að gera (Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010). Það er líka mjög mikilvægt að 

tala ekki um sérkennslu inni á leikskólunum. Að mati viðmælenda hefur orðið sérkennsla 

neikvæðan stimpil á sér og því er betra að nota orð eins og vinnustundir. Börnum þarf að 

finnast gaman að koma og vinna verkefnin. Ekkert barn er neytt til að taka þátt í prófinu. Ef 

það vill ekki taka þátt í því er rætt við barnið og reynt að finna annan tíma. Það er alls ekki 

gott að neyða barn til þess að taka þátt því það getur haft áhrif á áreiðanleika niðurstaðna 

(Edda Brynleifsdóttir, 2010; Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín Guðrún 

Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

Venjulegur próftími fyrir HLJÓM-2 er 20-30 mínútur og getur sagt dálítið til um 

úthald barnsins. Þegar börnin koma upp í grunnskóla þurfa þau oft að sitja lengi og vinna og 

er þetta samkvæmt viðmælendum okkar fín æfing fyrir þau í að sitja kyrr. Ef stoppa þarf í 

miðju prófi og klára það seinna hefur barnið augljóslega ekki nægilegt úthald, þá er hægt að 

finna leiðir til þess að þjálfa það upp áður en barnið fer í grunnskóla. Foreldrarnir fá 

upplýsingar um allar þær niðurstöður sem koma úr HLJÓM-2 og geta þá einnig þjálfað börnin 

sín heima (Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 
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5.1 Hvernig er unnið með börnum sem koma illa út úr HLJÓM-2 
Notast er við nokkrar árangursríkar leiðir þegar kemur að því að vinna með börnum sem koma 

illa út úr HLJÓM-2. Oftast eru börnin tekin í litlum hópum og unnið markvisst með þá þætti 

sem börnin komu illa út úr í prófinu, ef börnin koma til dæmis almennt illa út í rími þá er lögð 

áhersla á það þegar verið er að vinna með hópinn. Ef tilfellið er mjög slæmt er barnið tekið 

eitt út úr hópnum og í versta falli er það sent til talmeinafræðings eða annars sérfræðings. 

Talið er nóg að taka hópinn einu sinni í viku og vinna með börnin þar sem þau eru einnig að 

vinna með alla þessa þætti í daglega starfinu inni á leikskólanum. Það er í höndum hópstjóra 

að leggja áherslu á málörvun í skipulagða starfinu en allir starfsmenn leikskólans ættu að nýta 

sér daglegt starf og umhverfið til þess að örva málvitund barna. Gott er að virkja foreldrana og 

hvetja þá til þess að vinna með þessa þætti heima, það þarf ekki að vera formleg stund við 

borð, það geta verið leikir eins og að ríma í bílnum, búa til bullorð, taka í sundur og setja 

saman orð svo eitthvað sé nefnt. Bara það að lesa fyrir börnin, útskýra fyrir þeim það sem 

verið er að lesa og athuga hvort þau skilji það hjálpar mikið til við örvun á málvitund 

(Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

 Algengt er að leikskólar búi sér til sitt eigið námsefni til að vinna með börnunum, búi 

til ýmsa leiki, spjöld og myndir sem tengjast þeim þáttum sem prófið kannar. Flestir 

leikskólar eru farnir að vinna með stafina og er það yfirleitt gert í leikjaformi. Hægt er að gera 

vinnuna með stafrófið skemmtilega með ýmsu móti til dæmis með því að vinna með einn staf 

í einu, t.d. er hægt að senda barnið heim að leita að hlut sem byrjar á ákveðnum staf og koma 

með einn hlut í leikskólann daginn eftir sem byrjar á þessum staf. Það fær þau til þess að 

hugsa um hlutina í umhverfinu með ákveðna stafi í huga (Edda Brynleifsdóttir, 2010; Heiða 

Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 2010; 

Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

 Allir leikskólarnir vinna með markvissa málörvun í hópastarfi hjá elstu börnunum og 

því fá öll börn, sama hvort þau kom illa út úr HLJÓM-2 eða vel, þjálfun í henni. Bókin 

Markviss málörvun, er mikið notuð. Þó svo að það þyrfti að vinna meira með þeim börnum 

sem koma illa út úr prófinu, má ekki gleyma að hin þurfa líka örvun til þess að halda áfram að 

þroskast (Edda Brynleifsdóttir, 2010; Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín Guðrún 

Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

 Einn af þeim leikskólum sem við fórum inn á er lestrarleikskóli. Þar er unnið með 

þróunarverkefni sem heitir Leikskólalæsi og er unnið út frá hugmyndum Byrjendalæsis. 

Byrjað er að vinna með börnunum um leið og þau koma inn í leikskólann og telja 
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viðmælendur að það sé því að þakka hversu vel börnin koma út úr HLJÓM-2 hjá þeim (Heiða 

Hrönn Theódórsdóttir, 2010).  

 Þegar verið er að þjálfa börnin á milli prófa þarf að passa vel upp á að vera ekki að 

nota sömu æfingar eða orð og eru í HLJÓM-2 prófinu. Það má ekki vera búið að æfa þau í 

þeim atriðum sem eru prófuð, því það er bara til eitt próf og það er lagt aftur fyrir þau sem 

komu illa út og taka annað prófa í janúar. Það er tekið skýrt fram á námskeiðinu um HLJÓM-

2 að það þurfti sérstaklega að passa þessa þætti, annars sé prófið ekki marktækt í janúar (Edda 

Brynleifsdóttir, 2010; Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; 

Rósa Karlsdóttir, 2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

 

5.2 Skilar vinnan árangri 

Það er alltaf hægt að vinna betur og skila betri árangri en þegar á heildina er litið virðast 

leikskólarnir vinna vel og eru ánægðir með árangurinn. Þeir sem koma illa út úr HLJÓM-2 

eru sendir í sérstaka hópa þar sem unnið er með alla þætti prófsins. Einnig eru starfsmenn 

deildarinnar duglegir að vinna með þessa þætti í daglegu starfi með öllum börnunum. Í 

hópastarfstímum er líka unnið með þessa þætti, svo þau börn sem koma illa út úr prófinu fá 

töluverða örvun. Auk þessa örva foreldrarnir þau heima. Í flestum tilvikum er þetta að skila 

það góðum árangri að starfsmönnum leikskólans finnst ekki þörf á því að leggja meiri áherslu 

á að vinna með þetta. Ef börnin ná ekki meiri árangri eru þau send til frekari sérfræðinga eins 

og talmeinafræðings (Edda Brynleifsdóttir, 2010; Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín 

Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010).  

 Ekki má gleyma því að þessi vinna sem unnin er í daglega starfinu og í 

hópastarfstímum skilar einnig árangri hjá þeim börnum sem komu vel út úr prófinu, þó að það 

sé ekki árangur sem er mældur því þau fara ekki aftur í prófið. Það má ekki gleyma að þau 

þurfa áframhaldandi örvun þó að þau hafi komið vel út (Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010). 

Það eru mjög margir þættir sem stuðla að bættum árangri milli prófa. Aukinn þroski á 

sinn þátt í árangrinum og einnig sú vinna sem foreldrarnir vinna með börnunum heima fyrir. 

Leikskólarnir eiga stóran þátt í árangri barnanna en geta ekki eignað sér hann með öllu 

(Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

 

5.3 Hvernig berast upplýsingar um HLJÓM-2 upp í grunnskóla 

HLJÓM-2, prófið sjálft, er ekki sent í grunnskólanna en forsíðan af prófinu eða eyðublað sem 

er svipað henni og inniheldur allar sömu upplýsingar fylgir gögnum barnanna upp í 

grunnskólann. Á forsíðunni koma fram niðurstöður úr hverjum þætti fyrir sig og svo 
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heildarstigin, einnig kemur fram nákvæmur aldur barnsins þegar prófið er tekið og hver tekur 

það. Það getur hjálpað þeim börnum sem eiga í erfiðleikum með þessa þætti að 

upplýsingarnar fylgi þeim upp í grunnskólann. Þá er farið yfir þær áður en barnið kemur í 

skólann og hægt að byrja að vinna með það strax frá fyrsta degi (Edda Brynleifsdóttir, 2010; 

Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; Rósa Karlsdóttir, 

2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010).  

 Til eru námskeið sem grunnskólakennar geta sótt til þess að læra að lesa úr 

niðurstöðum HLJÓM-2. Ef enginn í grunnskólanum kann að lesa úr niðurstöðunum gera þær 

lítið gagn þar, nema að kennarar geti séð í hvaða flokkum börnin eru. HLJÓM-2 er ekki hægt 

að nota í grunnskólum þar sem börnin eru orðin of gömul til þess að fara í það þegar þau byrja 

í skóla, en allir grunnskólar hafa önnur greiningapróf sem henta aldri barnanna. Þeir geta lesið 

úr niðurstöðum HLJÓM-2 að eitthvað sé athugavert og verið á varðbergi gagnvart þeim 

börnum, fylgst betur með og jafnvel sett þau í frekari greiningu (Sigurveig Björnsdóttir, 

2010).  

 Í sumum leikskólum eru haldnir skilafundir um börnin þegar þau fara upp í 

grunnskóla. Þá fer starfsmaður af elstu deildinni og heldur fund með þeim 

grunnskólakennurum sem taka á móti börnunum, þar er farið yfir stöðu barnanna og sagt frá 

ef það er eitthvað sérstakt. Stundum er ekkert sem þarf að segja um börnin og þá er sagt að 

það sé ekkert sérstakt, því er aldrei sleppt að ræða um barn á fundinum. Á þessum fundum 

hefur starfsmaður leikskólans tækifæri til þess að útskýra fyrir grunnskólakennurunum 

niðurstöðurnar úr HLJÓM-2 (Edda Brynleifsdóttir, 2010 og Rósa Karlsdóttir, 2010). Aðrir 

leikskólar, þar sem ekki eru skilafundir með börnunum, hafa skrifað bréf sem foreldrarnir fá 

að sjá áður en það er sent upp í grunnskólann, um stöðu barnsins með tilliti til þessa. Þar er 

rætt um niðurstöður úr HLJÓM-2 og þær útskýrðar því ekki er hægt að treysta því að allir 

grunnskólakennarar séu læsir á niðurstöður prófsins (Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 2010; 

Katrín Guðrún Guðjónsdóttir, 2010; Sigurveig Björnsdóttir, 2010) . 

 Á milli sumra leik- og grunnskóla er gott samstarf og geta þá leikskólakennararnir 

fylgst með þeim börnum sem hafa komið illa út í HLJÓM-2. Það hefur sýnt sig að þau börn 

sem hafa átt í erfiðleikum með prófið, hafa einnig átt í lestrarerfiðleikum. Það er mjög gott 

fyrir leikskólakennarana að fá að fylgjast með þeim fyrst eftir að þau fara upp í grunnskólann, 

því þá gera þeir sér grein fyrir því hvort próið er marktækt (Heiða Hrönn Theódórsdóttir, 

2010).  
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6. Umræður 
6.1 Lesblinda 

Lesblinda er mun algengari en margir myndu halda (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls. 179-180). Hér áður fyrr var kannski erfitt að taka það skref að senda 

barn í próf sem getur greint lesblindu. Þess vegna fóru fá börn í slík próf og lenti það illa á 

þeim börnum sem þurftu á slíku prófi að halda. Börnin áttu jafnvel erfitt með lestur og annan 

lærdóm, misstu áhuga á náminu og áttu erfitt með að einbeita sér. Slík hegðun birtist oft sem 

leti eða að barnið nennti einfaldlega ekki að læra. Þetta gat orðið til þess að barnið flosnaði 

upp úr skóla, var með lélega sjálfsmynd og leit á sig sem einhvern aumingja. Þau börn sem 

voru svo heppinn að fá greiningu fengu litla sem enga hjálp í skólanum. Þau áttu rétt á ýmsu 

en einhvern veginn var þeim aldrei veitt þessi hjálp. Það skal þó taka það fram að þetta er 

aðeins okkar reynsla á þessu máli. En þessi reynsla fékk okkur til þess að kanna lesblindu. Að 

okkar mati er mikilvægt að senda börn í próf svo þau fái greiningu og hjálp. 

Greining getur haft mikið að segja fyrir barn og fjölskyldu þess. Eftir greiningu hefur 

fjölskyldan fengið svar við því hvers vegna barnið á erfitt með lestur, gengur illa í skólanum 

og líður illa svo eitthvað sé nefnt. Fjölskyldan getur síðan ásamt skólanum hjálpað barninu, 

auðveldað því lærdóminn og látið því líða betur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006, bls. 181).  

 Til er ákveðin námstækni, Davis aðferðin, sem er fyrirbyggjandi starf sem getur komið 

í veg fyrir sértæka námsörðugleika. Nemendur eru þjálfaðir í að einbeita sér að einu verkefni í 

einu. Notast er við skapandi aðferðir við að kenna börnum lestur en þær má nota einar og sér 

eða með öðrum lestrakennsluaðferðum. Markmiðið með þessum aðferðum er að gefa 

kennurum bæði í leik- og grunnskóla áhrifaríkt tæki til þess að gera byrjendur í lestri að 

þroskuðum lesendum á þremur til fjórum árum (lesblind.is, e.d.a). Sigurveig 

aðstoðarleikskólastjóri á Krummakoti hefur verið að vinna með Davis aðferðina núna í um 

þrjú ár með góðum árangri. Unnið er með öll börnin á elstu deild leikskólans. Við kynntum 

okkur það nú ekkert nánar en það segir okkur nú samt að hægt sé að nýta þessa tækni inn á 

leikskólum.  

 Samkvæmt því sem áður hefur komið fram er hljóðkerfisvitund ein helsta ástæða 

lesblindu. Hljóðkefisvitund barna er ekki eins hjá öllum en ekki er vitað af hverju það stafar, 

talið er raskanir í heilastarfsemi geti verið ástæðan (Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 

2001). Einnig er lesblinda talin ganga í ættir (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008b). Vegna 

þessa ætti ekki að vera hægt að koma í veg fyrir lesblindu með einhverjum fyrirbyggjandi 
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aðgerðum. Það er þó hægt að vinna með börnum sem eru greind lesblind og auðvelda þeim 

nám. Til eru ýmiskonar tæki og aðferðir til þess að auðvelda lesblindum námið, það er þó ekki 

hægt að nýta sér þetta fyrr en langt er liðið á skólagönguna. Börn eru ekki greind lesblind fyrr 

en þau hafa náð góðum tökum á lestri og lesskilningi og það er ekki fyrr en greining hefur átt 

sér stað sem börn geta nýtt sér þessi tæki og aðferðir. Ekki er hægt að lækna lesblindu, aðeins 

er hægt að auðvelda lesblindum lestur. 

 

6.2 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 prófið er eina prófið sem notað er inn á leikskóla sem getur hugsanlega spáð fyrir 

um gengi barna í lestri í framtíðinni. Prófið veitir ekki alveg öruggar niðurstöðu en það getur 

gefið góða vísbendingu um lestrargetu barnanna (Sigurveig Björnsdóttir, 2010). 

Prófið er byggt upp sem skimunartæki í leikjarformi og er lagt fyrir börn sem eru að 

hefja sitt síðasta ár í leikskóla (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2002, bls. 8-9). Í prófinu eiga börn að leysa af hendi sjö verkefni sem reyna á 

málþroska þeirra og þá sérstaklega hljóðkerfisvitundina. Verkefnin eru rím, samstöfur, 

samsett orð, hljóðgreining, margræð orð, orðhlutaeyðing og hljóðtenging (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 22). Strangar reglur 

eru um hvernig á að leggja prófið fyrir, hvernig á að orða spurningar, hvenær má leiðrétta og 

hvenær ekki svo dæmi séu tekin. 

Að okkar mati er gott að öll börn skuli fara í HLJÓM-2 prófið, ekki bara þau sem eru 

talin eiga í erfiðleikum. Börn sem eiga í erfiðleikum láta oft lítið fyrir sér fara, eiga það til að 

„gleymast“ og fá þar af leiðandi ekki greiningu. Okkur finnst mjög mikilvægt að börn fái 

greiningu sem fyrst svo hægt sé að vinna með þau strax til að reyna að lágmarka erfiðleikana. 

Einnig finnst okkur mikilvægt að þau fái þá hjálp sem völ er á því það getur auðveldað þeim 

skólagönguna og minnkað hættu á að þau flosni upp úr námi. 

 Verkefni prófsins eru rökrétt miðað við þá þætti sem þau eiga að greina og þau eru 

jafnframt áhugaverð fyrir börn að leysa. Þau kanna hljóðkerfisvitund barnsins á þann hátt sem 

barnið á að skilja. Verkefnin eru lögð fyrir á skýran hátt og reynt er eftir mesta megni að fá 

barnið til þess að skilja leiðbeiningarnar svo það geti svarað spurningunum. Passað er upp á 

að hafa prófið fjölbreytt. Ef barn af einhverri ástæðu skilur ekki leiðbeiningarnar og svarar 

vitlaust er fyrirlögn þess þáttar hætt. Það er mikilvægt að íþyngja barninu ekki með því að 

halda áfram ef það skilur ekki hvað það á að gera. Það er mjög jákvætt að reyna að komast hjá 

því að barnið sjái hvort það sé að gera rétt eða vitlaust. Ef barn sér að það gerir vitlaust þá 

missir það fljótt áhugann og prófið verður ekki marktækt. Við álitum líka að það sé gott að 
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boðið sé upp á að taka smá hlé ef barn er farið að ókyrrast, því barn sem er orðið þreytt er 

ekki lengur með hugann við prófið, því getur reynst erfitt að ljúka því og niðurstöðurnar verða 

ómarktækar. 

Strangar reglur við fyrirlögn eru nauðsynlegar að okkar mati. Það gerir prófið 

marktækara ef sama aðferð er notuð allstaðar og öll börn fá nákvæmlega sömu fyrirlögnina. 

Ef svo væri ekki gæti einn starfsmaður útskýrt verkefnin á auðveldari hátt en annar. Þá gæti 

fyrra barnið átt auðveldara með að svara en það síðara og fengi þar af leiðandi betri 

niðurstöður. 

 

6.3 Niðurstöður 

Við erum sammála viðmælendum okkar um að HLJÓM-2 sé mikilvægt skimunartæki. Það er 

mjög gott að sjá hvar börnin standa en það er alveg jafn áríðandi að finna þau börn sem standa 

vel eins og að finna þau sem standa illa. Þá er hægt að finna verkefni við hæfi fyrir hvern og 

einn. Það er gott að taka prófið tvisvar á þeim börnum sem koma illa út í fyrstu. Byrja á því að 

sjá hvar barnið stendur og ef það stendur illa að vinna þá með það. Prófið er síðan tekið aftur 

og þá er hægt að sjá hvort að vinnan er að skila árangri. Ef barnið kemur síðan vel út úr seinna 

prófinu er kannski hægt að meta sem svo að barnið hafi bara þurft smá örvun og það sé í 

rauninni ekkert að hrjá það. 

 Orðið sérkennsla ætti ekki að nota um þá vinnu sem unnin er með þeim börnum sem 

koma illa út úr prófinu. Það hefur á sér neikvæðan stimpil. Betra er að nota orð eins og 

vinnustundir. Þessar vinnustundir þurfa að vera skemmtilegar en um leið árangursríkar. 

Barnið þarf að koma sjálfviljugt í stundirnar. Ef barn vill ekki mæta í þessar stundir þá næst 

enginn árangur. Okkar reynsla sýnir að börn sem þurfa að fara í „sérkennslu“ verða oft fyrir 

aðkasti frá öðrum. Það getur orðið til þess að barn vill ekki mæta í hana og í versta falli fer 

það í afneitun og reynir að fela vandamál sín. Afleiðingarnar verða þær að barnið fær ekki þá 

hjálp sem það þarfnast og lendir frekar í erfiðleikum með námið. 

 Passa verður upp á að þó að barn komi vel út úr HLJÓM-2 prófinu þá þarf það samt á 

örvun að halda til þess að halda áfram að efla málþroskann. Þess vegna er svo mikilvægt að 

málörvun sé fléttuð inn í daglegt starf leikskólans. Þannig fá öll börnin örvun sama hvernig 

þau komu út úr prófinu.  

 

6.3.1 Hvernig er unnið með börnum sem koma illa út úr HLJÓM-2 

Að okkar mati er ekki gott að taka eitt barn út úr starfinu og vinna með það. Það getur valdið 

því að barnið upplifi sig öðruvísi en hin börnin og fer jafnvel að skammast sín fyrir að þurfa 
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að fara. Það er mun skynsamlegra að vinna með börnin í litlum hópum. Þá er barnið ekki eitt 

heldur hefur félaga í sömu aðstöðu. Börnin geta unnið saman og lært þannig hvert að öðru. 

 Við erum sammála viðmælendum okkar um að það sé nóg að vinna markvisst með 

þessi börn í hópum einu sinni í viku. Það er unnið með málörvun í öllu starfi leikskólans. 

Hópstjórar flétta hana inn í hópastarfið og reyna að nýta allt daglegt starf til þess að efla 

málþroska barnanna. Ekki má heldur gleyma því að foreldrar taka líka þátt í málörvun barna 

sinna.  

 Það er að okkar mati mjög gott að leikskólar búi til sín eigin verkefni. 

Leikskólakennarar þekkja best umhverfi sitt og börnin og vita því hvaða verkefni henta þeim 

og því er tilvalið að nýta hugmyndarflugið og búa til áhugaverð verkefni. Börn hafa gaman af 

svona heimatilbúnum verkefnum því það er eitthvað sem þau hafa aldrei séð áður. Það getur 

líka verið gaman fyrir börn að taka þátt í því að búa til verkefni. Barnið hefur gaman að því að 

vinna verkefni sem það hefur búið til sjálft og ekki má gleyma því að börn læra oft ekki 

minna af því að búa til verkefnin en að vinna þau. 

 Á mörgum leikskólum læra börn á elstu deild stafina og mörg þeirra byrja að lesa áður 

en þau fara í grunnskóla. Það má kannski taka það fram að formlegri lestrarkennslu má ofgera 

og að okkar mati er lestrarkennslan farin að færast alltof neðarlega, það er úr grunnskólanum 

og niður í leikskólann. Afleiðingin getur hæglega orðið sú að leikskólastarfið verði ekki 

lengur leikjamiðað heldur grunnskólamiðað. Það er þó gott að hafa lestrarhvetjandi umhverfi 

og byrja að kynna stafina fyrir börnunum. Það má þó ekki koma niður á leiknum því leikurinn 

er undirstaða alls leikskólastarfs. Leikinn er hægt að nota til að efla málvitund og orðaforða 

barna og styrkja þann grunn sem stuðlar að farsæld í lestri og námi.  

 

6.3.2 Skilar vinna í kjölfar greiningar árangri 

Viðmælendur okkar voru allir sammála því að vinnan sem unnin er á þeirra leikskóla skili 

góðum árangri. Það eru þó alltaf einhver börn sem eiga í miklum erfiðleikum með t.d. lestur. 

Þau þurfa einfaldlega á frekari aðstoð að halda og þá frá sérfræðingum á því sviði. Það er 

mikilvægt að leikskólakennarar geri sér grein fyrir að sum börn þurfa meiri aðstoð en þeir 

geta veitt og sendi þau áfram til fagaðila.  

 

6.3.3 Hvernig berast upplýsingar um HLJÓM-2 upp í grunnskóla 

Forsíðan af HLJÓM-2 prófinu á að fylgja öllum börnum upp í grunnskóla. Á forsíðunni 

kemur fram nafn barnsins, afmælisdagur, dagsetningin þegar prófið var tekið, nákvæmur 

aldur barnsins, nafn þess sem lagði prófið fyrir og sá stigafjöldi sem barnið fékk út úr hverjum 
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þætti. Með því að renna yfir forsíðuna getur maður séð hvernig barnið stóð sig, í hvaða flokki 

það lendir. Það getur þó verið erfitt fyrir þann sem hefur enga þekkingu á HLJÓM-2 að lesa í 

niðurstöðurnar. Það er því ekki nóg að okkar mati að kennarar í fyrsta bekk í grunnskóla fái 

aðeins þetta eina blað í hendur. Það væri ágætt fyrir grunnskólakennara að hafa þekkingu á 

þessu prófi og fá umsögn um barnið með blaðinu þar sem niðurstöður prófsins eru túlkaðar. 

Slíkar upplýsingar gætu að vísu brotið á persónuvernd barnsins. Áður voru haldnir skilafundir 

með hverju barni. Þá hittu leikskólakennarar grunnskólakennarana og ræddu um hvert barn. 

Nú er það á flestum stöðum bannað. Vegna þessa verður að finna einhverja aðra lausn. Sú 

vitneskja að barn kom illa út úr HLJÓM-2 ætti að nægja grunnskólanum til þess að fylgst sé 

náið með því og það fái þá hjálp sem á þarf að halda. 

 Það getur verið gagnlegt fyrir leikskólakennara að fá að fylgjast með börnunum eftir 

að þau koma upp í grunnskóla. Það er ekki fyrr en barnið er komið upp í grunnskóla sem í ljós 

kemur hvort um lesblindu sé að ræða. Það getur því verið gott fyrir leikskólakennara að fá að 

vita hvort að þau börn sem koma illa út úr HLJÓM-2 séu að greinast lesblind eða eigi í 

erfiðleikum með lestrarnámið. Það eykur þekkingu þeirra og skilning á prófinu og stuðlar að 

enn frekari og markvissari vinnu með börnum í kjölfar greiningar á leikskólanum.  

Það er hægt að spyrja sig hvort leikskólar láti niðurstöður HLJÓM-2 fylgja börnunum 

upp í grunnskóla og ef svo er hvort grunnskólarnir skoði þær einhvern tíma og nýti þær? Við 

vitum til þess að leikskóli sem segist senda niðurstöðurnar með öllum börnum upp í 

grunnskólann geri það ekki. Til hvers leggja leikskólar prófið fyrir ef niðurstöðurnar berast 

ekki áfram. Það er ekki nóg að taka prófið og láta þar við sitja. Það þarf hugsanlega að vinna 

með börnin alla þeirra skólagöngu. Þó að prófið sé lagt fyrir inn á leikskóla og unnið með 

niðurstöðurnar þar er það samt hugsað sem svo að hægt sé að nýta niðurstöðurnar áfram í 

grunnskólanum. Leikskólinn er búinn að vinna ákveðna vinnu fyrir grunnskólann. Hann hefur 

lagt fyrir börnin próf sem getur sagt til um erfiðleika í lestri og er búinn að vera að vinna með 

þeim börnum sem komu illa út úr prófinu. Niðurstöðurnar ættu því að fylgja börnunum upp í 

grunnskólann svo áfram sé hægt að vinna með þeim. HLJÓM-2 greinir börn mun fyrr en 

önnur próf og eins og við höfum sagt áður skiptir það miklu máli að greina börnin sem fyrst. Í 

okkar huga er leikskólinn ekki bara að hjálpa börnunum heldur er hann einnig að gera 

grunnskólanum ákveðinn greiða. Það hjálpar grunnskólanum mikið að búið sé að kanna þessa 

þætti áður en börnin koma til þeirra. Eins hjálpar það til að leikskólinn sé búin að vinna í 

þessum þáttum með börnunum. Öll sú vinna sem unnin er á leikskólanum hjálpar börnunum 

þegar þau byrja í grunnskóla.  



   
 

42 
 

  Það væri áhugavert að gera rannsókn á því hvort grunnskólar fái þessar niðurstöður í 

hendur og ef svo er hvað grunnskólarnir gera við þær. Einnig væri gott að vita hvort þau börn 

sem koma illa út úr HLJÓM-2 greinist með lesblindu eða einhverskonar lestrarerfiðleika í 

grunnskóla. Þessar vangaveltur gætu verið efni í meistaraprófsritgerð. 

 

 

-Börn eru gull það er okkar að láta þau glóa- 
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