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Ágrip 

 
Í verkefni þessu er leitast við að svara eftirfarandi spurningu: Hvernig öðlast börn 

lestrarfærni? 

 Í upphafi er gerð grein fyrir tengslum máls og læsis.Ýmsar kenningar málþroskans eru 

skoðaðar þar sem hann er undirstaðan að farsælu lestrarnámi. Farið er yfir þá þætti sem 

rannsóknir leggja áherslu á að þurfi að efla við undirbúning formlegs lestrarnáms og gefnar 

hugmyndir um aðferðir og leiðir.  

 Skoðaðar eru kenningar um þróunarstig lesturs og ritunar og aðferðir sem lesandi 

beitir þegar hann les og ritar orð. 

 Helstu lestrarvandamál barna eru  flokkuð í þrjá undirhópa út frá kenningunni 

 „The Simple View of Reading“. Varpað er ljósi á einkenni og orsakir lesblindu, birtingarform  

sértækra málþroskaraskana og lesskilningserfiðleika.  

  Að lokum er rýnt í niðurstöður nýrrar rannsóknar á stöðu lestrarkennslu í íslenskum 

grunnskólum. 

  

Með hliðsjón af rannsóknarspurningunni er ljóst að oftast helst þróun lesturs og ritunar í 

hendur án vandkvæða hjá börnum sem ekki eiga í lestrarvandræðum. Hins vegar er hægt að 

kenna nánast öllum börnum að lesa þegar smemmtækri íhlutun er beitt. Hún byggist á að 

skima nemendahópinn með skimunarprófi sem getur sagt til um hverjir eru í áhættuhópi með 

að lenda í erfiðleikum með lestrarnámið. Kennslan þarf að byggja á gagnreyndum 

kennsluaðferðum, sem passa við eðli vandans samkvæmt niðurstöðum skimunar og nánari 

athugana. Lestrarkennsla gerir miklar kröfur til fagmennsku kennara, að hann þekki vel 

hvernig lestur og ritun barna þróast og kunni skil á aðferðum sem rannsóknir sýna, að gagnast 

best við að takast á við lestrarkennslu í fjölbreyttum nemendahópi. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er  lögð fram til fullnustu B.Ed. – gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

vorið 2010. Ég er á Yngra barna kjörsviði þar sem mikil áhersla er lögð á að skoða  þróun 

máls og læsis. Í náminu uppgötvaði ég hvað mér finnst merkilegt hvernig mannfólkið getur 

tileinkað sér tungumálið og út frá því lært að lesa og skrifa þar sem ótal margir færniþættir 

þurfa að vinna saman til að árangur náist.  

 Ég vil þakka leiðsögukennaranum mínum, Steinunni Torfadóttur, fyrir frábæra 

leiðsögn og ómetanlega hjálp við öflun heimilda fyrir lokaverkefnið mitt. 
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Inngangur 

 

Segja má að lestur sé ein flóknasta hugræna aðgerð sem börn þurfa að ná tökum á. 

Fræðasamfélagið hefur á löngum tíma, skref fyrir skref, náð að kortleggja með stöðugt 

nákvæmari hætti hvernig börn ná tökum á lestri, jafnvel börn sem áður var dregið í efa að 

gætu nokkurn tímann lesið og skrifað svo vel mætti vera. 

  Tilgangur ritgerðarinnar er að afla vitneskju um það ferli sem börn fara í gegnum á 

leið sinni til læsis og skoða helstu kenningar um læsi, þróun læsis og gera grein fyrir þeim 

undirstöðuatriðum sem eru forsendur þess að geta orðið læs. Markmiðið er einnig fólgið í því 

að gera lesanda ljóst hvað inngrip snemmtækrar íhlutunar er gríðalega mikilvægt fyrir 

einstaklinga sem koma til með að eiga í lestrarerfiðleikum, því samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna er hægt að kenna nánast öllum börnum að lesa ef kennari vinnur af fagmennsku og 

beitir gagnreyndum kennsluaðferðum. 

 Í ritgerðinni er leitast við að svara spurningunni: Hvernig öðlast börn lestrarfærni? 

Gerð er grein fyrir ýmsum kenningum málþroskans og hvernig talið er að börn öðlist málið 

smátt og smátt gegnum örvun og kennslu, með tilliti til styrkleika sinna og veikleika. Þar sem 

máltakan er undanfari þess að geta náð tökum á læsi er skoðað samspil milli þessara þátta og 

hvaða áhrif hægt er að hafa á nám barns til að undirbúa það betur fyrir lestrarnám. Farið er 

yfir atriði sem einkenna góða lesara og hvaða færniþættir búa þar að baki. Undirstöðuatriðum 

læsis eru gerð skil og tekið dæmi um nokkur mikilvæg þjálfunaratriði sem styrkja færni 

þessara þátta. Yfirgripsmikil kenning Ehri um þróun lesturs og hvaða aðferðum börn beita til 

að lesa orð er skoðuð og tilraun gerð til að tengja hana við aðrar kenningar sem leiða okkur að 

skilvirkum leiðum til að kenna alla þætti læsis, þar með talið hljóðkerfisfærni, umskráningu, 

lesfimi, orðaforða, lesskilning og ritun. Að lokum verður reynt að rökstyðja gildi 

snemmtækrar íhlutunar með tengingu við forspársþætti læsis og rannsóknir á börnum með 

lestrarerfiðleika. 
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1 Forsendur lestrarnáms 

 

Tungumálið er undirstaða lesturs en ýmsar fræðilegar kenningar eru uppi um það hvernig 

börnin læra tungumálið. Nýjar heilarannsóknir hafa leitt okkur í gegnum svolítinn skilning á 

því undri hvernig við lærum að tala. Talið er að strax í móðurkviði byrji fóstrið að nema 

málið. Brocas svæði og Wernicks svæðin eru þeir hlutar heilans sem tengjast tali og 

málskilningi. En mjög víða um heilann er að finna tengingu við málsvæðin. Tungumálinu má 

skipta í tvo þætti tjáskiptafærni, annars vegar málskilning (receptive language) og hins vegar 

máltjáningu (Expressive language)(Otto, 2006:2-4). Málskilningur lýsir því hve vel barnið 

skilur orð og yrt tákn. Máltjáning lýsir því hversu vel barnið getur raðað orðum rétt í setningar 

og notað rétt hugtök yfir það sem það vill tjá sig um. Tengsl þessara þátta eru mikil og eru 

undir áhrifum frá sértækum þroskastigum barnsins og ýmsum hliðum á tungumálaþekkingu 

þess (Otto, 2006:3). 

 

1.1 Málþroskinn og helstu kenningar 

Síðastliðin 50 ár hafa margir málvísinda- og þroskasálfræðingar fjallað um máltöku barna 

með tilliti til þess hvað er lært, hvenær það lærist og hvaða breytur eða þáttur útskýrir ferlið. 

Þessi fræði og rannsóknir á málþroskanum sýna stórfenglegan margbreytileika tungumálsins 

og  ótrúlega hæfileika ungra barna til að læra tungumál óháð tungumálinu sem talað er heima 

fyrir. 

Kenningar margra fæðimanna hafa aukið þekkingu okkar á margbreytileika máltöku og 

vitund okkar um fjölbreytileika tungumála, hvatningu og aðstæður sem börnin upplifa. Þessi 

ólíku fræðilegu sjónarmið leggja mismikinn þunga á hlutverk erfða og umhverfis, rétt eins og 

í áherslu sinni á eina eða fleiri hliðar tungumálaþekkingar (Otto, 2006:3). 

 

Kenning Noam Chomsky 

Sjónarmið erfðasinna undirstrikar að maðurinn fæðist með áskapaðan eða meðfæddan 

hæfileika til að læra tungumál. Barnið lærir tungumálið með því að uppgötva byggingu 

tungumálsins. Þetta uppgötvunarferli er talið fá aðstoð frá hinu meðfædda kerfi til að læra 

tungumál. Þetta kerfi er kallað LAD (language aquisition device eða máltökutæki), en það 
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gerir börnunum kleift að læra tungumálið í gegnum þekkingu á málfræðinni, undirliggjandi 

byggingu þess og ólíkum leiðum til þess að notfæra sér það. En þó að LAD skipti mestu máli 

þegar tungumálið er lært samkvæmt erfðasinnum, þarf barnið einnig að vera virkt í því kerfi 

að læra tungumálið og þar með er hægt að segja að barnið kenni sjálfu sér tungumálið  

                                                                                                                             (Otto, 2006:29). 

Tungumálafræðimaðurinn Noam Chomsky er helsti fræðimaðurinn á þessu sviði. Framlag 

Chomsky fyrir skilning okkar á máltöku og hvernig tungumálið er byggt upp hefur verið 

þýðingarmikið. Chomsky fullyrðir að allir hafi í eðli sínu hæfileika til að meðtaka tungumál. 

Chomsky hefur unnið mikið að ákveðinni málfræðilegri hlið tungumálsins og útskýrir hvaða 

reglur fylgja því að nota tungumál. Chomsky skilgreinir þessa reglu eða alheims málfræði 

(universal grammar) eins og hann kallar það, sem kerfi yfir lögmál, skilyrði og reglur sem eru 

undirstaða eða eiginleikar fyrir allt tungumál mannsins. 

Chomsky telur að „alheims málfræði“ sé áskapaður eiginleiki mannsheilans. Hann útskýri þá 

getu allra manna til að læra það tungumál sem það býr við. Sú hæfni að geta lært tungumál sé 

eiginleiki mannsins því menn eru greinilega ekki gerðir til að taka eitt tungumál fram yfir 

annað. Útskýring Chomsky á því hvernig ung börn tileinka sér flókna málfræði hefur stuðlað 

að skilningi og mikilvægi alheimsmáltöku barna meðal fólks í fjölbreyttu tungumálaumhverfi             

(Otto, 2007:27-29). 

Kenning Steven Pinker 

Steven Pinker byggir á vinnu Chomsky og fullyrðir að tungumál sé eðlishvöt, ekki einföld 

menningarleg uppgötvun eða uppfinning. Tungumálið er líffræðileg aðlögun til að miðla 

upplýsingum. Tungumál er afurð vel-verklegrar líffræðilegrar eðlishvatar. Sem merki um 

alþjóðlegt (universality) og eðlislegt (instinctive) gildi tungumálsins, hefur Pinker bent á það 

að í gegnum söguna hafi aldrei verið til þögul samfélög, ekki einu sinni meðal prímata 

(Otto, 2006:28-29). 

Kenning Jean Piaget 

Kenningar um vitsmunaþroska í tengslum við þróun tungumálsins byggjast á vinnu Jean 

Piaget. Áhersla þessarar kenningar er að málþroski þróist samhliða hugrænum þroska. 

Erfðasinnar leggja áherslu á hið meðfædda, vitsmunaþroskasinnar telja hins vegar að 

vitsmunarþroski sé forsenda og grunnur fyrir máltöku. Þessar kenningar halda því einnig fram 

að tungumálið lærist eins og annar lærdómur, það er að segja sé engin sérstök meðfædd 

„tungumálastöð eða LAD “(language mechanisms) meðfædd í mannsheilanum. Til þess að 

tungumál lærist verður sérstakur vitsmunaþroski að hafa átt sér stað fyrst, því máltakan er 

bundin honum (Otto, 2006:30-31). 
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Kenning Skinners 

Atferlissinnar telja hins vegar að barnið fæðist sem óskrifað blað, og leggja því til að nám fari 

fram með hvatningu, svörun og styrkingu sem kemur frá umhverfinu. Til þess að nám eins og 

tungumálanám geti átt sér stað verður að umbuna og styrkja barnið fyrir viðeigandi hegðun. 

Tungumálanám lærist sem sagt gegnum aðstæður þar sem barn er hvatt til að líkja eftir 

annarra tali. Flókið tal, eins og orðasambönd og setningar sem eru búnar til af börnum, gefa 

merki um það að keðja orðasambanda hafi verið styrkt. Styrking tekur oftast á sig formin: 

athygli, æfingu og samþykki. Þessi gerð af styrkingu er oftast kölluð virk skilyrðing (operant 

conditioning). Virkni (operant) vísar til virkrar þátttöku barnsins í náminu. Þessi gerð af námi 

kemur fyrir þegar afleiðingar frá umhverfinu verða til þess að ýta undir tiltekna hegðun. Þegar 

þessari tilteknu hegðun er fylgt eftir með viðeigandi árangri, ræður það úrslitum um hvort 

hegðunin verður endurtekin. Þessi kenning hefur verið notuð til að útskýra árangursríkt tal             

    (Otto, 2006:31-32). 

Kenning Vygotskys 

Vygotsky leggur áherslu á hlutverk félagslegra víxlverkanna á samskiptum í máltöku. 

Kenning hans byggir á því að tungumálaþróun sé undir áhrifum frá samfélaginu sem 

einstaklingurinn lifir í, flóknari vitsmunarleg ferli eru mótuð félagslega og berast með 

menningunni. Tal hefur félagslegan uppruna. Það þróast í aðstæðum þar sem fólk á í 

samskiptum hvert við annað. 

Málþroski felur í sér flóknari vitsmunaleg ferli og er tengdur vitsmunaþroska. Vygotsky lýsti 

nánu sambandi milli hugsana og tungumáls barna sem felur í sér samverkandi og sjálfstæðan 

þroska en ekki hliðstæðan þroska. Vygotsky taldi að að grátur, kurr og hjal ungabarna benti 

ekki til hugsana, heldur tilfinningalegra viðbragða (affective-conative). Samkvæmt Vygotsky 

sameinast þróun hugsana og tals barnsins á öðru ári. Þá fer löngunin til að tala að þjóna 

vitsmunum og það sem barnið hugsar getur það svo tjáð. Á þessu skeiði uppgötvar barnið 

þann mikilvæga þátt að allt á sér nafn. Þessi uppgötvun virðist hvetja börnin til þess að skoða 

notkun tungumálsins betur til að læra meira um heiminn í kringum sig (Otto, 2006:33). 

 

1.2 Fimm þættir málmeðvitundar 

Engin ein kenning innheldur fullkomlega og óhrekjanlega útskýringu á máltöku barna, heldur 

hefur hver kenning fram að færa sérstæða hugmynd og hugmyndafræði, sem í gegnum tímans 

rás hefur útskýrt vitund okkar um máltöku barna. 
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Yfirgripsmikil kenning um máltöku barna snýr að  fimm þáttum málmeðvitundar. 

Þegar börn ná tökum á tungumáli þroska þau með sér fimm eftirfarandi þætti:  

 

1. Hljóðfræði (phonetics) 

Vísar til þekkingar hljóða og tákna tungumálsins. Forsenda umskráningarfærni. 

 

2. Merkingarfræði (semantics) 

Þekking á merkingu felur í sér að orð tákna ákveðnar hugmyndir eða hugtök. Góður 

orðaforði eykur getu til að skilja texta og er því nátengdur lesskilningi, máltjáningu og 

boðskiptafærni. 

 

3. Setningarfræði (syntax) 

Vísar til þekkingar á því hvernig orð raðast saman í setningar. „Jón elskar Maríu“ þýðir 

ekki það sama og „María elskar Jón“.  

 

4. Orðmyndunarfræði (morphology) 

Vísar til þekkingar á byggingu orða. Sum orð merkja það sama en dreifing á tíma eða tíð 

er breytileg (ganga, gekk, hef gengið). 

 

5. Málnotkunarfræði (pragmatics) 

Vísar til þekkingar á samskiptum og hvernig málið er notað til samskipta,  t.d. það að vita 

hvað er viðeigandi að segja við viðeigandi aðstæður. 

Þessir þættir þroskast hver með öðrum og geta ekki án hvors annars verið 

(Otto, 2006:3-12). 

 

1.3 Efling málþroskans og undirbúningur læsis 

Rannsóknir sýna að lestur, ritun og talmál þróast samhliða og í nánum tengslum hvort við 

annað í mótandi og örvandi umhverfi. Bernskulæsi („emergent literacy“ ) er undanfari 

formlegs lestrarnáms. Bernskulæsi felur í sér að barnið kynnist ritmálinu og heimi bókanna í 

gegnum það að skoða og hlusta á sögulestur annarra, þeim mun meiri örvun snemma á 

lífsleiðinni, þeim mun betur eru þau búin undir formlegt lestrarnám. Börnin einbeita sér að 

hlutum, greina hljóð í umhverfinu, taka eftir táknum, krota, skrifa eða teikna.  Bernskulæsi 

felur í sér eftirfarandi þætti:  
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 Málþróun  

Að barnið geti raðað orðum rétt í setningar, raðað orðum saman í merkingarbæra heild og 

að geta notað tungumálið í mismunandi aðstæðum. 

 

 Þekkingu á reglum ritmálsins  

Felur í sér að vita reglur ritunar, þekkja mismunandi tegundir bóka, átta sig á að orðin í 

bókunum innihalda ákveðna merkingu og þess háttar. 

 

 Barnið hafi þekkingu á lögmáli bókstafanna  

Stafirnir eiga sér nöfn og tákna mismunandi hljóð. 

 

 Næmi á hljóðkerfum tungumálsins   

Barnið hafi næmi fyrir hljóðum tungumálsins og geti meðhöndlað þau. 

      (Whitehurst og Lonigan, 2002). 

Rannsóknir undanfarinna áratuga benda til þess að byrja þurfi  strax á leikskólaaldri að vinna 

markvisst með bernskulæsi til að efla nauðsynlega færniþætti sem undirbýr börn undir 

lestrarnám (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009:4). Hægt er að stuðla að góðum undirbúningi læsis 

til dæmis með því að: 

 Hlusta á börnin og tala við þau, efla þannig færni þeirra í tungumálinu. 

 Syngja og kenna  þeim rím, vísur og þulur. 

 Hvetja börnin til að segja frá atburðum og sögum og nota málið í mismunandi 

samhengi. 

 Lesa fyrir börnin sögur og bækur sem innihalda litríkt mál og góðan orðaforða. 

 Ræða og útskýra lesefnið jöfnum höndum. 

 Spyrja spurninga til að athuga hversu vel börnin fylgjast með. 

 Forsögn, biðja börnin um að giska á framhald og sögulok til að skapa eftirvæntingu og 

gera þau að meiri þátttakendum  í sögunni.  

 Halda áfram að lesa bækur fyrir börnin, þó þau séu sjálf farin að lesa  (Steinunn 

Torfadóttir, 2007a).                                                                                                                     
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2 Læsi 

Læsi (literacy) er hugtak sem komið er úr latínu og merkir táknsetningu með bókstöfum 

(Freyja Birgisdóttir, Steinunn Torfadóttir, 2007). Læsi hefur víðtæka merkingu og vísar allt í 

senn til lesturs, ritunar og lesskilnings. Að vera læs felst í því að geta nýtt sér lestur, skilið 

efnið og ritað í daglegu lífi og haft bæði gagn og gaman að lestri. Góð lestrarkunnátta er 

forsenda lestraráhuga og þess að geta notið bókmennta sér til skemmtunar og afþreyingar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999:9). Lestur er félagslegt fyrirbæri sem hefst á fyrstu árum 

ævinnar og stendur yfir ævilangt. Því er mikilvægt að börn skynji lestur sem áhugavert 

viðfangsefni og skiptir umhverfið afar miklu máli til að þróa jákvæð viðhorf til hans (Þóra 

Kristinsdóttir, 2000:186) .  

Í megin atriðum byggist læsi á eftirfarandi þremur þáttum: 

 Lestækni/umskráning er færni sem hver einstaklingur þarf að læra og þjálfa og byggir 

á því að þekkja bókstafina og hljóð þeirra af öryggi til að vera fær um að lesa hratt og 

fyrirhafnarlaust úr bókstafstáknum ritmálsins. 

 Lesskilningur er færni sem byggir á orðaforða og málskilningi einstaklingsins. Um er 

að ræða hæfni til að skilja ólíka texta í mismunandi samhengi, frá mismunandi 

sjónarhornum, tilgangi og markmiðum. 

 Ritun og stafsetning er færni sem byggir á öllum þáttum 

tungumálsins/málmeðvitundar. Að grunni til reynir stafsetning mjög á 

hljóðkerfisþáttinn, einkum færni við að sundurgreina hljóð orðanna til að vera fær um 

að kortleggja þau með réttum bókstöfum (Freyja Birgisdóttir, Steinunn Torfadóttir, 

2007). 

Barn þarf að hafa góða málmeðvitund í öllum fimm  þáttum tungumálsins til að vera fært um 

að skilja merkingu orða, samhengi í texta og að draga ályktanir út frá lestextanum. Þetta 

reynir svo aftur mikið á orðaforða barnsins, almenna málfræðiþekkingu, málskilning og hæfni 

þess til að geta notfært sér málið við mismunandi aðstæður og í mismunandi samhengi 

(Steinunn Torfadóttir, 2007a). 
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2.1 Góðir lesarar 

Lestur er ein flóknasta vitræna aðgerðin sem fólk þarf að læra. Helstu þættir sem einkenna 

góða lesara eru: 

 

Góð hljóðavitund 

Einstaklingur á auðvelt með að lesa orð (umskrá). Góðir lesarar hafa meðfædda næmi fyrir 

hinu flókna samspili stafs og hljóðs. Þeir greina auðveldlega flókið samspil stafa og hljóða í 

móðurmálinu og eiga auðvelt með að læra að lesa.  

 

Góður málskilningur 

Góður lesari er með góðan málskilning og orðaforða og 

hefur góða þekkingu á tungumálinu og merkingu textans. 

Hann hefur góð tök á þeirri leikni sem þarf til að lesa orð 

eða umskrá orð í merkingarbærar einingar.  

 

Góða sjálfvirkni/lesfimi (fluency) 

Góður lesari les án fyrirhafnar. Hann les sjálfvirkt og 

hratt, þannig getur athygli hans beinst að sjálfum 

lestrinum og merkingu textans í stað þess að hugsa um 

„aðgerðina að lesa“. Hann getur beint allri athygli  sinni 

að efni textans. Lesturinn veitir honum ánægju og hann 

nýtur þess gjarnan að lesa 

(Burns, Griffin og Snow,1999:7).  

Góðir lesarar hafa góða hljóðkerfisvitund, þeir eru 

öruggir í lestrinum, giska ekki á orðin út frá samhengi 

heldur lesa af mikilli nákvæmni og bera kennsl á hvern staf orðanna. Þetta gerist ósjálfrátt og 

án þess að þeir verði þess varir. Ef auka stafur eða ritvilla kemur fyrir í orði vaknar strax 

meðvitund þeirra um umskráningarferlið og athyglin beinist þá meðvitað að tengslum stafs og 

hljóðs ásamt rithætti orðsins. (Moats, 2000). Þetta ferli samræmist samvirknilíkönum sem 

fjallað er um í kafla 2.2.2.                                                                      

                                                                                                                                                        

 



 15 

 

2.2 Kenningin um „The Simple View of Reading“ 

Samkvæmt greininni „The Simple View of Reading“ sem byggð er á mörgum vönduðum 

rannsóknum kemur fram kenning Gough og Tunmer (1986) að lestur byggist  á  tveimur 

hugrænum aðgerðum, umskráningu og lesskilningi. Þeir kalla kenninguna einfaldlega 

lestrarlíkanið (The Simple View of Reading), sem þeir rökstyðja með þeim hætti að nemandi 

sem ekki hefur vald á umskráningu getur ekki lesið og nemandi sem ekki skilur texta er ekki 

læs. Í rannsóknum sínum komust þeir að þeirri niðurstöðu að  þessir tveir þættir eru aðskildir 

en að þeir hafa þó báðir sterk tengsl við lesskilning (Hoower og Gough, 1990). Við 

umskráningu breytir einstaklingur bókstöfum í hljóðrænt form tungumálsins. Við lesskilning 

beitir lesandinn skilningi sínum á tungumálinu til að geta skilið lestextann, báðir þessir þættir 

eru jafn mikilvægir. Færni í umskráningu og málskilningi eru því forsendur þess að nemendur 

öðlist góðan lesskilning.  

   

                                   Mynd 2 - Tungumálið er undirstaða lesturs ( Lesvefurinn, 2007).                                                                                                                        

 

Samkvæmt kenningunni er nauðsynlegt  að beita faglegum kennsluháttum sem byggja á því 

að kennarinn viti nákvæmlega hvað og hvernig hann á að kenna hverjum einstaklingi það sem 

á vantar, í hvorum þætti fyrir sig. 

Kenningin fellur því bæði að hljóðaaðferðinni og samvirknilíkaninu 

                                                                                               (Vacca, Vacca og Gove, 2000:39). 
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2.2.1 Hljóðaaðferðin 

Markmið hljóðaaðferðarinnar er að kenna nemendum að umskrá bókstafstáknin í hljóð og 

orð, að nemendur skilji að bókstafirnir tákna hljóð orðanna í talmálinu. Helsti kostur 

aðferðarinnar er að nemendur læra skilvirka tækni til að lesa stöðugt ný og ný orð sem koma 

fyrir í texta (Steinunn Torfadóttir, 2007c). Hljóðaaðferðin er talin ákaflega mikilvæg 

lestraraðferð fyrir börn með lestrarerfiðleika (Snow og Juel, 2008:518). 

Rannsóknir hafa sýnt að besta leiðin til að kenna sem flestum að lesa er að kenna þeim lestur í 

gegnum tengsl stafa og hljóða sem byggja að stórum hluta á hljóðavitund. Kenning Ehri 

leggur áherslu á að börn læri að hljóða sig í gegnum orðin með hljóðaaðferðinni. Þannig má 

byggja upp góðan sjónrænan lestur (Ehri, 2002). 

 

2.2.2 Samvirknilíkanið 

Til eru ýmis lestrarlíkön. Líkönin byggja á kenningum um það hugarstarf sem einstaklingur 

notar í lestrarferlinu. Þau hafa verið þróuð til að lýsa því hvernig lesandi vinnur úr málþáttum 

sínum til að geta öðlast læsi (Rannveig G. Lund og Ásta Lárusdóttir, 2004). 

 Samvirknilíkanið leggur áherslu á marga samverkandi þætti. Helsta áhersla er þó á 

hljóðkerfisfærni og merkingu orða. Líkanið byggir á samhengi stafs og hljóðs og að ekki sé 

gerður greinamunur á því að læra heil orð eða tákn hvers hljóðs.  

 Þeir sem aðhyllast samvirknilíkanið vilja fjölbreyttar kennsluaðferðir sem miða að því 

að efla alla færniþætti sem læsi og lestrarnám byggir á (Vacca, Vacca og Gove 2000:39). 

 Samvirknilíkanið byggist ekki á stigskiptri þróun lesturs samanber kenningu Ehri,  en 

tengja má líkanið við kenninguna á þann hátt að undirstaða þess að geta lesið orð er að 

nemandi þekki stafina og hljóð þeirra til að geta fest orðmyndir í orðasafni heilans 

                                                                                                                          (Muter, 2003:37).  

 

2.3 Hljóðkerfi tungumálsins 

Hljóðfræðinni er skipt í  hljóðkerfisvitund og hljóðavitund. Hljóðkerfisvitund tekur  til fleiri 

þátta en hljóðavitundin sem er undirþáttur hljóðkerfisvitundar. Hljóðkerfisvitund er tilfinning 

og næmi einstaklings fyrir uppbyggingu  tungumálsins og felur í sér hæfileikann til að geta 

skoðað, hugsað um og breytt meðvitað hljóðrænum þáttum tungumálsins. Þessir þættir felast í 

mismunandi hljóðkerfiseiningum sem flokkast frá orðum og atkvæðum í lítil fónem (eitt 

hljóð). Hljóðkerfisvitund fellur undir hóp helstu fimm þátta málmeðvitundar.  
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Góð hljóðkerfisvitund felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum 

tungumálsins, geta t.d.  sleppt úr, bætt við og/eða skipt um hljóð eða hljóðeiningar í orðum. 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2007c). Því fyrr sem börn átta sig á að hljóðin eru þær einingar sem 

orð tungumálsins eru búin til úr því betur eru þau búin undir lestrarnámið (Walpole og 

McKenna, 2007:31). 

Hljóðavitundin felur í sér vitund um að hvert orð er samsett úr röð hljóða/hljóðunga sem 

táknuð eru með bókstöfum. Hún felur einnig í sér tilfinningu fyrir því hvernig hægt er 

að greina hljóð og tengja saman með mismunandi hætti. Hún er því mikilvæg til þess að ná 

tökum á lestri og stafsetningu (Snow, Burns og Griffin, 1998:58). Hljóðavitund hefur mest að 

segja fyrir nákvæmni lestrar vegna þess hversu mikil áhrif hún hefur á þróun 

umskráningarfærni.  

Hljóðkerfi tungumálsins er sá málþáttur sem hefur sýnt sterkustu tengsl við lestrarnám                 

                                                                                                 (Walpole og McKenna, 2007:31). 

 

2.3.1 Þjálfun hljóðkerfisvitundar 

Rannsóknir sýna að árangur þjálfunar fer eftir þekkingu og færni kennarans (Muter, 

2003:134). Áhrifaríkt þjálfunarprógramm og byrjendakennsla í læsi ætti að innihalda þjálfun 

hljóðkerfisvitundar. Árangursríkast er þegar þjálfunin fer fram samhliða kennslu bókstafanna 

(tengsl stafs og hljóðs), þar sem hljóðaaðferðinni er beitt. Að leika með málið með rími, 

sögum, leikjum, orðum og hljóðum hefur góð áhrif og ýtir undir þróun hljóðkerfisvitundar 

(Walpole og McKenna, 2007:33). 

 

 Sjö mikilvægir þættir í árangursríku þjálfunarpógrammi fyrir hljóðkerfisvitund að mati 

Muter: 

 

1. Vinna með þætti sem beina athygli barna að hljóðum í orðum, börn þurfa einkum að 

átta sig á að orð hafa lík hljóð. 

 

2. Láta börnin sundurgreina hljóð í orðum og einnig tengja hljóð saman í orð. 

 

3. Kenna tengsl stafs og hljóðs samhliða þjálfun hljóðkerfisvitundar. 

 

4. Kenna sundurgreiningu og samtengingu sem gagnstæðar aðgerðir, gegnum lestur og 

ritun/stafsetningu. 
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5. Leggja áherslu á yfirfærslu.  

 

6. Tryggja að kennarar hafi þekkingu á þjálfunarverkefnunum, skilji markmið þeirra og 

tengsl við framfarir í lestri. Ýti undir sveigjanleika og tilbreytingu í kennslu og 

verkefnavali.  

 

7.   Þyngdarraða verkefnum frá því einfalda til hins flókna (Muter, 2003:136). 

 

 
                            

Mynd 3 -  Stigskipting verkefna sem reyna á hljóðkerfisvitund (Chard og Dickson, 1999) 
 

Talið er að auðveldast sé að finna rímorð, en erfiðast sé að greina stök hljóð orðanna, en slík 

færni er undirstaða þess að geta lesið úr bókstöfunum (Walpole og McKenna, 2007:34-36). 

Margar rannsóknir sýna endurtekið að færni í hljóðkerfisvitund hefur ákaflega mikið 

forspárgildi varðandi lesblindu. Ef hljóðkerfisþættirnir eru prófaðir einkum við fimm til sex 

ára aldur er hægt að sjá marktæka forspá um lestrargetu við níu til tíu ára aldur  

                                                                                                                     (Muter, 2006:54-57). 

Með æfingum á þessum þáttum hljóðkerfisvitundar (sjá mynd 3) má þróa betri 

hljóðkerfisvitund og auka frekari málmeðvitund. Þá hafa jafnframt verið þróuð sérstök 

skimunarpróf til að finna þá sem gætu verið í áhættu meða að lenda í lestrarerfiðleikum. Um 

það er nánar fjallað í 6. kafla. 

 Taflan hér fyrir neðan sýnir þróunina á hljóðkerfisþáttum og tengir hana við aldur og 

fyrri reynslu af ritmáli. 
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                                        Tafla 1 – Stigþyngjandi verkefni í hljóðkerfisvitund (Muter 2006:56) 

 

 

2.4 Umskráning 

Umskráning er eins og fyrr segir þegar að einstaklingur hefur færni í að breyta bókstöfum í 

hljóð og tengja saman í orð sem lesandinn skilur. Umskráningin byggist á næmi lesandans 

fyrir hljóðum tungumálsins og hæfni hans til að vinna með þau á mismunandi hátt. Barn sem 

til að mynda gerir sér grein fyrir að orðið sól samanstendur af hljóðunum /s/ /ó/ og /l/ getur 

hljóðað sig í gegnum bókstafina og tekið jafnvel einn staf í burtu, hefur öðlast 

hljóðkerfisvitund. Þá er barnið tilbúið til að hljóða stafina í staka hljóðunga og hljóðarunur til 

þess að skilja orðið (Helga Sigurmundsdóttir, 2007c).  

Við stafsetningu umskráir sá sem stafsetur hljóðarunur í sýnilega stafi og orð svo viðkomandi 

og aðrir geti lesið (Helga Sigurmundsdóttir, 2007c). Þá þarf viðkomandi að sundurgreina 

orðin í einstök hljóð til að geta skrifað. Lestrarferlið og sundurgreinandi ferli við stafsetningu 

styðja hvort við annað og efla hljóðkerfisvitundina og sjónminni á orðin. Börn þurfa því að 

skrifa í lestrarnáminu, við það þjálfast stundurgreiningin sem er forsenda þess að byggja upp 

sjónrænan orðaforða og ná leshraða (Helga Sigurmundsdóttir, 2007b).  

 Mikilvægt er að barn hljóði sig í gegnum hvert einasta hljóð orðs sem það les í fyrsta 

sinn, því nákvæmara sem barnið er við umskráningu á óþekktum orðum því meðvitaðra 

verður það um réttan rithátt þeirra sem aftur stuðlar að betri stafsetningafærni.   
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Stafsetning lýtur ekki alveg sömu lögmálum og lestur. Það er mun auðveldara að vinna 

framhjá erfiðleikum í lestri með uppbótarleiðum t.d. með því að styðjast við textasamhengi.  

Stafsetning krefst hins vegar fullkominnar þekkingar á rithætti orðs. Þess vegna gengur oft ver 

að kenna stafsetningu en lestur. Stafsetningarerfiðleikar bera vott um viðvarandi mál- og/eða  

hljóðkerfiserfiðleika (Snowling, 2000: 97). 

 Þróun umskráningar samkvæmt Walpole og McKenna er á þessa leið: 

 Þekkir bókstaf út frá hljóði hans. 

 Þekkir hljóð út frá bókstaf. 

 Skrifar stafi út frá hljóði til að stafsetja orð. 

 Tengir saman hljóð til að umskrá orð. 

 Les algeng orð með sjálfvirkum hætti. 

 Hljóðar sig í gegnum stafasambönd. 

 Umskráir samhljóðasambönd. 

 Umskráir algeng stafasambönd. 

 Les reglubundin eins atkvæða-orð. 

 Stafsetur reglubundin eins atkvæða-orð út frá hefðum. 

 Stafsetur öll orð út frá hljóðaðferð. 

(Walpole og McKenna, 2007:52). 

 

2.5 Lesskilningur og orðaforði 

Skipta má áhrifaþáttum í þróun lesskilnings í ytri og innri þætti. Ytri þættir vísa til fyrri 

lestrarreynslu, áhuga og reynslu barns af prentmáli. Innri þættir eru til dæmis orðaforðinn sem 

barnið hefur tileinkað sér, einkum út frá málumhverfi þess í uppvextinum, færni í 

setningafræði, þekking á uppbyggingu texta, hæfni til að draga ályktanir og hæfni til að 

fylgjast með eigin skilningi (Person, 2009). 

 Lesskilningur er ferli þar sem barnið nálgast merkingu textans með samskiptum sínum 

við hann. Lesandinn leggur til þá reynslu og þekkingu sem hann hefur öðlast á því efni sem 

textinn fjallar um og á því máli sem hann er skrifaður á. Í þessu ferli fer fram málfarsleg 

úrvinnsla þar sem mál á texta er borið saman við mál lesanda og þekking sem texti birtir borin 

saman við fyrri reynslu og þá þekkingu sem lesandinn hefur fyrir (Brown, 2009:34-36). 

Lesskilningur reynir því á setningarfræði, merkingarfræði, málnotkun og málfræðiþætti 

tungumálsins (sbr mynd 2).  
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Þó að markmið lesskilnings sé að skilja textann er færni í umskráningu þó nauðsynleg til að 

lesandi nái innihaldi hans. Lesskilningur er því afrakstur umskráningarfærni og málskilnings 

(Hoower og Gough, 1990).  

 Sá málþáttur sem hefur hvað mest áhrif á lesskilning er orðaforðinn, en talið er að bein 

tengsl séu milli orðaforða og lesskilnings (Nation, 2006:128). 

Orðaforði eru orð sem einstaklingur skilur og hefur tileinkað sér í gegnum reynslu sína og er 

nátengdur lesskilningi. Hann skiptir einna mestu máli til að lesandi geti skilið texta. 

Orðaforðaþekking hefur ákaflega mikla þýðingu og keðjuverkandi áhrif, þeim mun fleiri orð 

sem einstaklingur þekkir, þeim mun auðveldara er að læra ný og fleiri orð. Orðaforðinn þróast 

frá unga aldri og er í þróun allt lífið (Juel, 2006:412 – 416). 

Orðaforða er skipt upp í fjóra þætti: 

 Orðaforði hlustunar, þau orð sem barnið ræður yfir og getur nýtt til að skilja það sem 

við það er sagt. 

 Orðaforði talmáls, hér ræður uppeldið miklu og þá helst það hvort mikið er talað við 

barnið og lesið fyrir það, auk þess sem máltjáning barnsins hefur fengið að njóta sín 

með frásögnum af eigin reynslu og almennri þekkingu. 

 Orðaforði lestrar, er sá hluti orðaforðans sem nýtist við að skilja lesinn texta. Til 

styrkingar hans er mikilvægt að lesa fyrir börnin og með þeim, auk hvatningar til þess 

að þau lesi meira sjálf til að efla sjálfstæði í lestrinum. 

 Orðaforði ritunar, er orðaforði sem barnið getur nýtt við að skrifa og er skyldur 

orðaforða lestrar og verður best aflað með lestri (Guðmundur, 2000:74-75). 

 

   

Undanfarin ár hafa Jean Chall og Andrew Biemiller skoðað námsskrár skóla og hvað þær 

innihalda miklar leiðbeiningar fyrir kennara um hversu mikið eigi að kenna orðaforða, þá 

einkum í yngstu bekkjum grunnskóla. 

Niðurstöður þeirra benda til þess að lítið fari fyrir fræðslu um orðaforða inn í námskrám 

skólanna og nauðsyn sé að bæta þar úr vegna mikilvægi hans í tengslum við lesskilning. 

Yfirleitt sé bein kennsla orðaforða skilinn eftir  og ætlað að hann sé kenndur heima fyrir, en 

þar sé þó ákaflega misjaft við hvaða aðstæður börn búa.  

 Rannsóknir hafa sýnt að börn sem fá beina kennslu í orðaforða í  1. bekk grunnskóla 

séu með 30% meiri orðaforða en 7. bekkjafélagar þeirra, sem ekki fengu slíka kennslu. 

(Biemiller, 2001). Í rannsóknum sínum benda þeir einnig á að þeir sem eru að lesa eða hlusta 
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og skilja minna en 95% orðanna í textanum séu líklegir til að missa töluvert af 

heildarskilningi textans.  

 Bent er á að þar sem hljóðkerfisvitundin er mjög nauðsynleg í kennslu sem undanfari 

umskráningarhæfni er jafn mikilvægt að þjálfa og kenna orðaforða í tengslum við lesskilning. 

Biemiller bendir einnig á að 80% eða meira af orðum (root words, orð sem hafa breyst vegna 

viðskeyta) ( Walpole og McKenna, 2007) sem börn þekkja og skilja fyrir 6. bekk, þekkja þau 

vegna beinnar kennslu foreldra, jafningja, kennara og af texta. Þau sem hafa betri orðaforða 

skilja þyngri og viðameiri texta sem hjálpar þeim í skilningi eftir því sem námsefnið verður 

erfiðara. Því er svo mikilvægt að orðaforði sé kenndur markvisst, þó það séu ekki nema 2 – 3 

orð á dag, með útskýringum hvað orðin þýða og gefa börnum einnig tækifæri til að nota þau 

við réttar aðstæður.  

 Næmisskeið barna til að tileinka sér þýðingu nýrra orða er fyrir 3 – 4. bekk þegar þau 

eru farin að lesa sjálf. Eftir þann aldur hægist á. Með tilliti til þessa ætti að kenna orðaforða 

markvisst, að minnsta kosti upp að 4. bekk til að auðvelda þeim námið sem koma skal 

(Biemiller, 2001). Ástæðan er einnig  sú að lestrarefnið í fyrstu tveimur bekkjunum bætir lítið 

við orðaforðann því aðaláherslan er á að  börnin þekki orðin sjónrænt. Fram að þessu hefur of 

mikil áhersla verið lögð á beina lestrarkennslu og sjónræna þáttinn í henni í skólum 

(Biemillier, 2001).  

 Hægt er að auka orðaforða með beinum hætti í kennslu en einnig með óbeinum hætti 

við dagleg samskipti, hlustun og lestur (Walpole og McKenna 2007:85-88). Mikill bókalestur 

leiðir af sér betri orðaforða og helst því orðaforðinn gjarnan í hendur við hversu mikið 

einstaklingur les (Walpole og McKenna 2007:85). 

 2.5.1 Lesfimi 

Tilgangur þess að lesa er ávallt sá að einstaklingur sé fær um að skilja og læra af því sem lesið 

er sér til ánægju, gagns og gamans af lesefninu. Til þess að það sé hægt þurfa börn að ná 

ákveðinni leikni í lestrinum sem kallast lesfimi (fluency). Þegar barn hefur náð lesfimi getur 

það lesið samfelldan texta á hæfilegum hraða og með réttu hljóðfalli án fyrirhafnar. Til að geta 

lesið með réttu hljómfalli verður barnið að skilja og túlka efnið sem það les jafn hratt og 

lesturinn á sér stað, en þetta kallar á lesskilning á efninu. Nákvæmni við lestur er þá ekki síður 

mikilvægur, þar sem barnið hefur umskráð orð af vandvirkni frá upphafi og þekkir því orðin 

sjónrænt og nákvæmt. Hlutfall orða sem barnið getur ekki lesið beint með sjónrænum hætti 

takmarkar lesfimi, þó mest við upphaf lestrarnáms (Torgensen, 2001).  

  Þegar barnið þarf að umskrá hvert einasta hljóð og tengja það saman eða nota 

ágiskunaraðferð til að fylla inn í eyðurnar hindrar það leshraðann. Þegar barn hefur öðlast 
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lesfimi getur það lesið án fyrirhafnar, þekkir orðin sjónrænt og getur einbeitt sér algjörlega að 

innihaldi textans (Phillips & Torgesen 2006:104-105).  

  Þeir sem hafa öðlast góða sjálfvirkni við lestur, líta nánast á hvert einasta orð innan 

textans sem þeir lesa bæði hratt og áreynslulaust. Þeir  skynja orð sem ritháttareiningar/myndir 

út frá sjónrænum orðaforða í minninu.  

  Ef veikleikar finnast í lesfimi lesandans þarf að athuga sjónrænan orðaforða og færni í 

hljóðavitund með skimunarprófum (Ehri, 1998). Ef þeir þættir eru ekki í lagi á barnið erfitt með 

að ná sjálfvirkni í lestrinum (Walpole og McKenna, 2007:26).  

 

2.5.1 Þjálfun lesskilnings 

Forsendur lesskilnings eru margbreytilegar og má jafnvel kalla heimanmund hvers 

einstaklings. Þær skapast smám saman allt frá ungaaldri. Kennari getur ekki skapað þessar 

forsendur á stuttum tíma en hann getur kannað hvaða forsendur eru þegar fyrir hendi og 

unnið út frá því. Mikilvægt er að huga að því að efla hugtök og orðaforðann til að tryggja 

undirstöður lesskilnings.  

 Börn kynnast fjölbreyttu orðavali í fjölbreyttum bókum og textum sem eru jafnvel 

ekki notaðir mikið í talmáli. Til að þjálfa lesskilninginn er einnig mikilvægt að læra nýja 

merkingu á þekktu orði, læra ný orð yfir þekkt hugtök, læra fleiri orð yfir hugtök sem verið 

er að læra og skýra og dýpka merkingu þekktra hugtaka.  

Þrír meginþættir (ásamt orðaforða) eru mikilvægastir við myndun æðri skilnings (higher 

level) og til að lesandinn öðlist heildarskilning á texta: 

 Næmi fyrir uppbyggingu texta. 

 Færni við að draga ályktanir. 

 Hæfni til að fylgjast með eigin skilningi/námsvitund (metacognition). 

  

Þekking á eigin hugsun, eða námsvitund (metacognition) er mikilvæg til að mynda dýpri 

skilning. Í þekkingu á eigin hugsun felst að við getum fylgst með hugsun okkar og stýrt henni 

og þannig beint henni að þeim atriðum og þáttum sem skipta máli við lausn sérhverra 

verkefna (McDonald og Siger, 2009:512-513). 

 Leggja þarf áherslu á alla málþætti tungumálsins, s.s að þjálfa skilning á setningum, 

málsgreinum og efnisgreinum. Huga þarf að því að nemandi skoði texta sem heild og átti sig á 

byggingu hans með því að geta greint aðalatriði út frá aukaatriðum ásamt því að geta gert sér 

grein fyrir orsakasamhenginu.  

Einnig þarf að taka á lestrarvenjum  þegar lesið er:  
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Áður en lesið er: 

Skoða textann, greina tilgang með lestrinum, þekkingu á efninu, eftir hverju er leitað og 

spáð í meginhugtök og merkingu þeirra. 

Á meðan lesið er: 

Fylgjast með skilningi, greina meginhugmyndir, skrá athugasemdir og helstu hugtök. 

Að lestri loknum: 

Koma skipan á upplýsingar og flokka þær, draga saman niðurstöður, draga ályktanir: 

dæmi: 

• Forsögn og ályktun (ég held að hann geri þetta vegna þess að...) 

• Draga saman efni í texta (Ég skil að ... Aðalatriðið hér er...) 

• Greina (Þessi bók er spennandi vegna þess að ...) 

• Gagnrýna (þetta er ekki trúverðugt vegna þess að...) 

Smekkur kallar á gagnrýni, þá tilfinningu þarf að ala upp í börnunum til að efla með þeim 

sjálfstæðan lestur (Person, 2009:3 - 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

3 Kenning Linnea C. Ehri um þróun lesturs 

Samkvæmt kenningum Linnea C. Ehri  um þróun lesturs heldur hún því fram að með því að 

æfa sjónrænan orðaforða þurfi viðkomandi ekki að umskrá hljóðin staf fyrir staf. Lesandinn 

nær smám saman að þekkja orð eftir að hafa séð þau oft. Orðin festast í sjónrænu orðasafni 

hugans út frá framburði orðsins við merkingu þess. Þá er líka forsendan sú að lesandi þekki 

hvern staf innan orðsins og viti fyrir hvaða hljóð hver stafur stendur fyrir.  

 Ehri telur að sjónræni orðaforðinn aukist mjög hratt við æfingu lesturs og gefi lesanda 

meiri möguleika á að ná góðri lesfimi og sjálfvirkni í lestrinum. Þá þegar sjálfvirknin er orðin 

svo góð getur lesandinn beint meiri athygli að innihaldi textans sem lesinn er og því stuðlar 

sjónrænn orðaforði að meiri lesskilningi (Walpole og McKenna, 2007:26).  

 Ehri telur að allir lesarar þurfi að ganga í gegnum sjónrænt nám til að ná fullkomnum 

tökum á lestri. Til að kenna börnum þessi tengsl þarf að tengja ritháttarmyndir orðsins við 

framburð og merkingu þess (Ehri 1998). 

 

3.1 Aðferðir til að lesa orð  

Ehri  telur að það séu fjórar aðferðir sem börn nota til að lesa orð: 

1. Með því að hljóða sig í  gegnum hljóðræna umskráningu  

(s-o-l). Eða með því að lesa  í lesbútum, dæmi: (snú-ru-staur-inn). 

 

2. Með því að kalla fram sjónræna mynd af orðunum úr langtímaminni. Það er að þekkja 

orðin beint sjónrænt. 

 

3. Með því að bera saman við önnur lík orð sem nemandinn þekkir sjónrænt eins og til dæmis: 

sofa – lofa. Rím nýtist einnig vel við þessa aðferð. Þessi aðferð krefst samt einhverrar færni 

við hljóðræna umskráningu. 

 

4. Með því að giska á orðið út frá samhenginu. Þessi aðferð er mjög ónákvæm því erfitt er að 

giska á merkingarbærustu orðin í textanum.  

  

Allar þessar aðferðir krefjast mikillar einbeitingar nema aðferð tvö, sem er sjónræna leiðin. Sú 

aðferð gerist  ómeðvitað og ósjálfrátt án mikillar fyrirhafnar hjá lesara sem hefur öðlast góðan 

sjónrænan orðaforða. Aðferð tvö fær þó stuðning hinna aðferðanna. En það fer eftir því 
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hvernig einstaklingur ber kennsl á framburð og merkingu orðanna hvaða leið hann velur 

(Ehri, 2002:169-172). 

3.2 Þróunarstig á sjónrænum orðaforða 

Ehri telur að sjónrænn orðaforði sé undirstaða að lesfimi og sjálfvirkni í lestri. Hún skiptir 

kenningu sinni um þróun á sjónrænum orðaforða í fjögur stig: 

 

1. Undanfari bókstafsstigs. Myndastigið  

Sjónrænn lestur hefst án tenginga við bókstafina. Hér er engin tenging komin á milli stafs og 

hljóðs heldur er lesandinn farinn að þekkja orðin svolítið sjónrænt. Þegar lesendur á þessu 

stigi lesa orð úr umhverfinu gera þeir það með því að muna táknin frekar en sjálf orðin, til 

dæmis þekkir barn „Bónusmerkið“ þó það geti ekki lesið sjálft orðið „Bónus“, barnið þekkir 

myndina sem fylgir orðinu. 

 

2. Bókstafsstig að hluta. 

Hér byrja börnin að tengja form sumra stafa í orðum við hljóð í framburði. 

Lesendur á þessu stigi taka vel eftir fyrstu og síðustu stöfum í orði því þeir eru mest áberandi, 

þannig byrja þeir að leggja orðin á minnið. Þetta krefst þess að börnin séu farin að hafa 

svolitla kunnáttu í að sundurgreina hljóð. Börn með dyslexíu lenda í vanda á þessu stigi vegna 

hljóðrænna veikleika og tekur það þau lengri tíma að þróa með sér sjálfvirkan lestur. Næsta 

stig verður þeim gjarnan erfitt líka.  

 

3. Fullkomið bókstafsstig  

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

hljóðs. Þetta er hægt vegna þess að lesarinn veit nú nákvæmlega hvaða hljóð hver einasti 

stafur í stafrófinu stendur fyrir. Á þessu stigi er barn komið með þó nokkra lesfimi. Börn með 

lesblindu hafa veikleika í hljóðkerfi tungumálsins og því lenda þau oftast  

 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig  

Lesarinn þekkir nú orð eða orðhluta sem heildir. Barnið les ekki staf, fyrir staf heldur í stærri 

einingum, ber kennsl á orðin í heild og jafnvel hluta setningar. Þegar lesandi hefur náð þessu 

stigi er grunninum að sjálfvirkum, fyrirhafnarlausum sjónrænum lestri náð. Þetta ferli reynir  

fremur á minnisferlið en umskráningarferlið (Ehri, 2002:175-178). 

Þessi stig útskýra vel það ferli sem börn fara í gegnum þegar þau læra að lesa og einnig hvað 

það er sem fer úrskeiðis hjá þeim börnum sem eru með lesblindu. Mikilvægt er að kennari 
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þekki þessi stig vel til að geta mætt öllum einstaklingum og þá einkum þeim sem eiga í 

erfiðleikum með lestur. 

Til að barn geti náð tökum á sjónrænum orðaforða þarf það að hafa náð fullkomnum tökum á 

stafaþekkingu og hljóðum þeirra. Þannig geta þau þekkt stafina hratt án umhugsunar og náð 

tökum á að skrifa þá eftir minni (Ehri, 2002:180-181). 
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4 Ritun 

 

Ritun er ákaflega mikilvæg fyrir málþróun og þróun læsis þar sem hún reynir á alla  

málþættina, hún leiðir til meiri lesturs og ýtir undir lesskilning. Að skrifa markvisst er mjög 

öflug leið til að byggja upp sjónminni á orð, því ætti lestrarkennslan að byggjast á markvissri 

þjálfun í ritun alveg frá upphafi, samhliða þjálfun í hljóðrænni umskráningu. Erfiðleikar við 

að stafsetja eru eitt skýrasta einkenni veikleika í hljóðavitund (Brown, 2009:44).  

 

4.1 Þróun ritunar 

Mikilvægt er að hvetja börn til að skrifa áður, þá verða hugmyndir barnanna að sjáanlegum 

táknum á blaði og þau geta skrifað sig inn í lesturinn. Með auknum þroska barnsins kemst á 

gagnvirkt samband  milli máls, ritunar og máltilfinningar.Við ritun, leitar barnið í 

orðaforðasafni sínu að þekkingu, málfræðilegum og stílfræðilegum atriðum sem það kann og 

þekkir, því hvetur ritunin börnin með margvíslegum hætti. Þau fara að skilja að prentað mál 

stendur fyrir einhverju meiru  

(Riley, Reedy, 2000:47-48). 

  

4.2 Þróunarstig ritunar 

Samkvæmt kenningu Riley og Reedy skiptist þróun ritunar í sjö þrep þar sem allir þættir 

tungumálsins koma við sögu. 

 

1. þrep - frumkrot (scribbling) – þrep áður en kennsla í ritun og lestri hefst. 

Einkennist af tilviljunarkenndu og merkingarlausu kroti.  

 

2. þrep - meðvitað krot (controlled scribbling)  – þrep áður en kennsla í ritun og lestri hefst. 

Barnið reynir að líkja eftir ritmálinum með endurteknu kroti eins og bylgjum, mynstrum og 

línum. Krotið hefur ákveðna merkingu í huga barnsins, en á þessu stigi gerir það ekki 

greinarmun á því að teikna og skrifa.  
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3. þrep - meðvitað og merkingarbært krot (name scribbling eða pre phonetic stage). 

Barnið er farið að geta gert greinarmun á teikningu og skrift, það áttar sig á því að prentað 

letur merkir eitthvað meira. Barnið fer að nota táknin/bókstafina sem það þekkir og bætir 

þeim við sitt eigið táknkerfi. Barnið þykist vera að lesa og fer að skrifa ofan í texta sem annar 

hefur skrifað.  

 

4. þrep - forstig hljóðritunar (semi phonetic stage) 

Nú áttar barnið sig á að hægt er að yfirfæra talmál yfir á ritmál en getur það ekki sjálft. Það 

veit að það á að skrifa frá vinstri til hægri. Það fer að tákna orð með fáum bókstöfum sem hafa 

sterkustu hljóðin. Börn á þessu stigi sleppa oft sérhljóðunum.  

 

5. þrep - hljóðritunarstig (phonetic stage) 

Barnið velur sér bókstafi eftir hljóðum þeirra. Það skrifar meginhljóð og bókstafi sem eiga að 

vera í orði en sleppir oft sérhljóðum á eftir samhljóða. Barnið hefur yfirleitt ekki bil á milli 

orða og blandar saman stórum og litlum stöfum. Textinn er yfirleitt stuttur, oft ein, frekar löng 

setning í einni til tveimur línum. Textinn verður smá saman innihaldsmeiri og orðaforðinn 

sem barnið notar í rituninni eykst. 

 

6. þrep - millistig hljóðritunar og réttritunar (transitional- stage)  

Nú notar barnið stundum stafsetningarhefðina þegar það skrifar ókunn orð. Barnið skrifar alla 

bókstafina í orði og notar sérhljóða í hverju atkvæði. Það hefur bil á milli orða og setur punkt. 

Barnið er byrjað að nota sjónminni við ritun á algengum orðum. Ritsmíðin felur í sér upphaf, 

miðju og endi. Textarnir lengjast og eru innihaldsríkari. 

 

7. þrep – stig réttritunar (correct stage) 

Barnið þekkir grunnreglur stafsetningar og málfræði. Það nýtir sér sjónminni og hefur 

þekkingu á uppbyggingu orða, tvöfaldri merkingu orða og orðum sem hafa líka merkingu. 

Barnið fer að þróa eigin stíl í ritun (Riley, Reedy, 2000:52-58). 
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5 Lestrarvandamál 

 

Talið er að um það bil 85 – 90% nemenda með námsvandamál eigi í erfiðleikum með lestur  

                                                                                                             (Catts og Kamhi, 2005).                             

Lestrarerfiðleikar eru algengasta námsvandamálið. Allt að 20% nemenda í Reykjavík fá 

sérkennslu að einhverju leyti á hverju skólaári í lestri (Menntasvið Reykjavíkur, 2005). 

Vandamál barna í lestri margfaldast ef þau bíða úrlausna. Ef börn dragast alvarlega aftur úr í 

lestri hafa þau minni möguleika á að iðka lestur, sem aftur hindrar þau í að ná auknum 

orðaforða og þekkingu (Cunningham & Stanovich, 1998).  

 Nýlegar rannsóknir sýna að börn sem ná litlum árangri í lestri fyrstu þrjú ár 

grunnskólans hafa litla möguleika á að ná meðal árangri í leshraða (lesfimi) en það getur haft 

afgerandi afleiðingar fyrir lesskilning (Torgesen, 2005). 

 Erfiðleikunum í lestri má skipta upp í þrjá undirhópa út frá færni barns í umskráningu 

og hlustunarskilningi (Hoover og Gough 1990). 

 (sjá töflu 2). 

 

 1. Lesblinda (dyslexía)  

Þessir einstaklingar eiga erfitt með umskráningu og koma til með að lenda í vanda með 

lesskilning því öll einbeitingin fer í að reyna að umskrá orðin í stað þess að geta hugað að 

innihaldi textans. Þarna verða erfiðleikar í lesskilningi afleiðing af slakri umskráningarfærni 

og lítilli lesfimi. 

Þessi hópur þarf kennslu sem leggur áherslu á umskráningu og lesfimi. Athuga þarf einnig 

hljóðkerfisvitund barnsins. 

 

1. Sértækir skilningserfiðleikar   

Einstaklingar sem eiga auðvelt með að umskrá bókstafi í hljóð, orð og setningar en erfitt með 

hlustunarskilning eru með sértæk vandamál í lesskilningi. Erfiðleikar í lesskilningi má oft 

rekja til veikleika í málþáttum einstaklingsins, svo sem slökum orðaforða og málskilningi. 

Börn með lesskilningsvanda hafa nákvæma og skilvirka máltjáningu, lesa hratt og af 

nákvæmni vegna færni þeirra í að umskrá. Því er oft erfitt að bera kennsl á erfiðleikana í 

skólastofunni og finnast þessi börn jafnvel ekki fyrr en þau eru prófuð með sérstökum prófum 

sem kanna undirliggjandi erfiðleika við máltjáningu og lesskilning.  

 Orsakirnar eru erfiðleikar við að draga ályktanir úr frá texta og nota viðeigandi 

almenna þekkingu til að skilja textann (McDonald og Siger, 2009:512-513). 
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 Einkenni þeirra  sem eiga við lesskilningsvanda að etja eru meðal annars að 

orðaþekking og orðaskilningur (merkingarþátturinn) er mjög slakur og þau eiga einnig í 

erfiðleikum með hlustunarskilning og hæfni til að fylgjast með eigin skilningi. 

Börn í þessum hópi þurfa öfluga kennslu í málþáttum tungumálsins, orðaforða og lesskilningi 

því þeim gengur illa að ná heildarmerkingu og beita ályktunum þegar þau hlusta og lesa.  

 Talið er að um það bil 10 – 15% barna á aldrinum 7 – 11 ára eigi í erfiðleikum með 

lesskilning af þessu tagi (Nation, 2006). 

 

2. Börn með ýmsa málörðugleika  

Börn með sértæka málþroskaröskun (SM) læra ekki málið sem fyrir þeim er haft eins og 

önnur börn (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004). Börnin eiga erfitt með bæði umskráningu og 

lesskilning. 

Þau hafa ekki sömu tök á hljóðkerfisvitund, orðaforða, málfræði, setningafræði og málnotkun 

og jafnaldrar. Þessir einstaklingar heyra vel og hafa eðlilega verklega greind, eðlilegan 

taugaþroska og geta haft eðlileg samskipti við fólk, en máltaka þeirra hefst seinna. 

 Orsakirnar eru að öllum líkindum þær að úrvinnsla heyrnrænna og almennra 

upplýsinga er hægari og þau eiga erfiðara með að kortleggja hljóðkerfið og notkun þess. Þau 

hafa minni getu en jafnaldrar til að skilja og tileinka sér reglur málfræðinnar og 

setningafræðinnar. 

 Greining fer fram með útilokunaraðferð. Ef barn er ekki með Down’s heilkenni eða 

einhverfu en með frávik í málþroska bendir ýmislegt til að einstaklingur sé með sértæka 

málþroskaröskun. Barn með SM getur einnig verið með ADHD/ADD og því getur ofvirkni og 

athyglisbrestur ekki útilokað sértæka málþroskaröskun. 

 Einkenniin geta birst í því að hljóða og framburðaþroski er slakur, orðaforðanum er 

ábótavant,  setningar sem þessi börn segja eru oft stuttar, þau hafa sjaldan frumkvæði að 

samskiptum og eiga erfitt með að segja frá því sem þau upplifa frá upphafi til enda. 

 Rannsóknir sýna (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004) að þau börn sem hafa náð jafnöldrum í 

málþroska þegar þau eru 5,6 ára koma ekki til með að eiga í erfiðleikum með málþroska þegar 

þau eldast. Hér þarf ákaflega öfluga kennslu bæði í umskráningu og lesskilningi 

                                                                                                                (Catts og Kamhi, 2005). 

 

Talið er að með því að flokka veikleika og styrkleika hópanna megi efla kennslu barna til 

muna. Framangreind flokkun er góð leið til að bera kennsl á vísbendingar um yfirvofandi 

hindranir á leið til læsis sem má bregðast við með snemmtækri íhlutun.  
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 Þegar rætt er um lestrarerfiðleika þarf að gera grein fyrir hvort átt er við 

umskráningarerfiðleika eða lesskilningserfiðleika. Skimunarpróf í 1. bekk hjálpa kennurum að 

kortleggja veikleika og styrkleika barnanna (Walpole og McKenna, 2007). 

 

 

Að lesa orð – Umskráning 
                                                 
                                     Slakir Góðir 
 
             Góðir 
 
    Hlustunar 
    skilningur 
 

      Slakir 

         

Tafla 2-  Líkanið byggir á hlustunarskilningi og umskráningu (Catts og Kamhi 2005:74) 

 

     5.1 Lesblinda - Dyslexía  

Lesblinda hefur verið skilgreind sem námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna sem hefst 

á fósturskeiði (Høien og Lundberg, 2000:9).  

Einkennin birtast með slakri færni í umskráningu sem hefur bein áhrif á lestrarnákvæmni, 

leshraða, stafsetningu og sjálfvirkni  í lestri sem hefur svo áframhaldandi áhrif á lesskilning.  

Veikleikar tengjast oft einhverjum þáttum hljóðkerfisúrvinnslunnar og birtast þá oft  

með erfiðleikum í  eftirfarandi: 

 

 Að sundurgreina orð í stök hljóð – s – a – g – a = saga. 

 Að muna að tengja saman hljóð og bókstafi í skammtímaminni. 

 Að endurtaka bullorð. 

 Talhraða. 

 Hljóaðvíxlun (jóla kort...kóla jort) 

 

Hljóðkerfisveikleikarnir láta oft ekki mikið á sér bera, til dæmis ekki hjá unglingum og 

fullorðnum sem hafa iðkað lestur og ritun um árabil. Þó koma þeir greinilega í ljós þegar 

unnið er með verkefni eins og hljóðavíxl (Höien og Lundberg, 2001). 

              
           Lesblinda 
               (Dyslexia) 

 
      Engin sértæk       
          vandamál 
          (Non-specified) 

 
Börn með ýmsa 

málerfiðleika 
(Broad-based Language 

Deficits) 

 
Sértækir lesskilnings 

erfiðleikar 
Specific Comprehension  

Deficit 
            (Hyperlexia) 
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Margir eiga í erfiðleikum með að nýta sér fyrri þekkingu við að skilja texta og mynda 

tengsl þar á milli. Slakt skammtímaminni er einn veikleikaþáttur nemenda með dyslexíu. Því 

skiptir miklu að gefa nemendum möguleika á upprifjun og endurtekningu meðan ný atriði og 

færni er að festast í minni (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003:).  

Börn með lesblindu stafsetja  gjarnan út frá framburði því þau þekkja ekki 

ritháttarmyndir orðanna, hafa ekki öðlast sjónrænan orðaforða í minni og stafsetja gjarnan 

vitlaust, víxla stöfum, sleppa stöfum, bæta við stöfum og eru óörugg með hljóðlengd og 

hljóðstyrk (Snowling, 2006:99-100). Einstaklingur getur náð ásættanlegri sjálfvirkni í lestri en 

yfirleitt eru erfiðleikar með stafsetningu viðvarandi (Høien og Lundberg, 2000:8).  Hægt er að 

meðhöndla veikleikana með markvissri þjálfun/snemmtækri íhlutun, en ekki lækna þá 

(Snowling og Stackhouse, 2006:4).  

 Orsakir lestrarerfiðleika eru oft samspil ytri og innri þátta. Innri þættir vísa til 

líffræðilegra/taugafræðilegra orsaka sem einkenna dyslexíu og lesskilnings erfiðleika. Ytri 

þættir vísa til umhverfisins og ófullkominnar kennslu (Catts og Kamhi, 2005:95-97). 

 

5.1.1 Innri orsakir 

Rannsóknir benda til þess að innri orsakir dyslexíu megi rekja til taugafræðilegra frávika í 

málsvæðum heilans, einkum í hljóðkerfisþættinum (Helga Sigurmundsdóttir, 2007b). Börn 

með dyslexíu hafa slakar forsendur til að kortleggja hljóðrænt form tungumálsins sem er 

nauðsynleg færni þess að geta umskráð orð.  

 Gerður hefur verið samanburður á virkni í heila fólks með og án dyslexíu við vinnslu  

ýmisra lestrartengdra verkefna. Þeir sýna þá mismunandi heilastarfsemi, ekki síst innan svæða 

sem tengjast hljóða og málúrvinnslu. Það virðist sem önnur heilasvæði verði virk í staðinn 

sem ekki eru virk hjá einstaklingum án dyslexíu. Niðurstöður rannsókna sýna áreiðanlegan og 

skýran mun í heilaskönnum milli þeirra sem eru með lesblindu/dyslexíu og þeirra sem hafa 

eðlilega lestrargetu (Helga Sigurmundsdóttir, 2007b).  

Rannsóknir á erfðum sýna fram á að lesblinda erfist frá foreldrum til barna í um það bil 50% 

tilvika. Þá eru u.þ.b 50 % líkur á að lesblinda erfist frá föður til sonar og um 40% líkur frá 

móður til sonar, sjaldnar erfist lesblinda til dætra. Talið er að um það bil 30 – 40% líkur séu á 

því að einstaklingur með lesblindu eigi einnig systkini með lesblindu (Snowling, 2006:6). 

Aðrir veikleikar birtast oft samhliða lesblindu sem meðal annars skýrist af því að þeir eigi 

rætur að rekja til sömu svæða í heilanum. Þeir eru: 

 

 Sértæk málþroskaröskun. 
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 Erfiðleikar við fín – og grófar hreyfingar. 

 Athyglisbrestur með eða án ofvirkni (ADD/ADHD). 

 Erfiðleikar við að ná fyrirmælum og vinna verkefni sem byggjast á röðun. 

                                                                                                     (Høien og Lundberg, 2000:10). 

 

Miklar kröfur eru gerðar til nemenda sem glíma við lestrarerfiðleika.  Náms- og 

samfélagskröfur eru miklar ekki síður en væntingar foreldra.  Nemandi með lesblindu er alltaf 

að upplifa ósigur, ekki aðeins í lestrarnáminu heldur í öllu námi þar sem það byggir að svo 

mjög á góðri lestrarfærni.  Þetta reynist sumum einstaklingum mjög þungt og þurfa sumir 

mikla aðstoð til að geta fótað sig í samfélaginu (Høien og Lundberg, 2000:1-2).  

 Rannsóknir sýna (Høien og Lundberg, 2000:1-2) að þeir sem lenda í erfiðleikum með 

lestur og ritun þróa oft með sér veikt sjálfsálit og sjálfsmat sem hefur áhrif á líðan og nám. Oft 

fylgja tilfinningalegir erfiðleikar og erfiðleikar við félagslega aðlögun. 

  Afar mikilvægt er að bregðast strax við lestrarerfiðleikum þar sem vitað er að góður 

árangur í lestri við upphaf skólagöngunnar gefur börnum forskot í námi og getur verið ávísun 

á farsælt nám síðar á ævinni (Riley, 2006:239). 

                                            

5.1.2 Ytri orsakir 

Ytri orsakir  dyslexíu má rekja til málumhverfis, uppeldisaðstæðna og kennslu. 

Umhverfisáhrif geta haft úrslita áhrif á hvort barnið nær tökum á lestri eða ekki. Sumir 

fræðimenn vilja ganga svo langt og kalla það kennsluskaða þegar ekki er brugðist strax við 

vandamálinu. Þá fá börnin ekki nóga markvissa kennslu, þau þekkja ekki bókstafi og hljóð, og 

lenda þar af leiðandi í erfiðleikum með að ná umskráningarfærni, sjálfvirkni, lesfimi og 

lesskilningi  (Catts og Kamhi:95-97). 

 

5. 2 Matteusaráhrif 

Matteusaráhrif er hugtak sem Stanovich (1986) notaði til að útskýra neikvæðar afleiðingar 

lestrarerfiðleika. Hugtakið er tekið úr dæmisögunni um ríka manninn úr Matteusar guðspjalli 

þar sem segir að þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku verða fátakari. Samlíkinging á við börn 

sem fara hægt af stað og lenda í vítahring neikvæðra viðhorfa sem síðan hefur áhrif á 

lestrarþróun þeirra. Nemendur leggja sig best fram við það sem þau ná árangri í og verða 

þannig betri og betri. En vítahringurinn kallar á að bilið á milli slöku og góðu lesarana 

breikkar og breikkar, svo enn frekar hlutfallslega þegar þau eldast. Barnið hefur litlar 
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væntingar, fær litla hvatningu og takmarkaða þjálfun sem veldur því að framfarir  barnsins 

verða litlar. Lesari á erfitt með að auka við sig þekkingu og orðaforða sem skerðir en frekar 

forsendur hans til lesturs og lífsgæði hans.   

Börn sem lesa lítið eiga á hættu að standa mun verr að vígi en jafnaldrarnir varðandi 

málnotkun bæði í tali og ritmáli (Stanovich, 1986).  
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6 Snemmtæk íhlutun 
 

 

Hjá flestum börnum sem eiga ekki við lestrarerfiðleika að stríða helst þróun lestrar og ritunar í 

hendur. Slíkt á ekki við um börn með lestrarerfiðleika eftir fyrsta árið í grunnskóla. Mörg 

börn sem ná illa tökum á lestri fá ekki kennslu við hæfi þrátt fyrir allar þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið. Snemmtæk íhlutun getur komið í veg fyrir alvarlegar afleiðingar 

lestrarerfiðleika og afar dýra sérkennslu seinna á skólagöngunni (Riley, 2006:239). 

 Snemmtæk íhlutun þýðir að brugðist sé við vandanum sem fyrst því lestrarvandamál 

eldast ekki af börnum, en rót vandans liggur í tungumálinu. 

 Nýlegar rannsóknir sýna að það skipti ekki sköpum að nota háþróað og vel útfærð 

námsefni fyrir árangur í kennslu, heldur  hvernig kennara tekst til að greina og bregðast við 

einstaklingsþörfum nemenda sem eru í lestrarvanda (Walpole og McKenna, 2007). 

                                                              

Mynd - 4 var tekin af 10 ára gömlum dreng með mikla og alvarlega lestrarerfiðleika fyrir og 

eftir 60 klukkustunda markvissa kennslu. 

Efri myndin af hægra og vinstra 

heilahvelinu er mynd af dæmigerðu 

heilamynstri barna með lestrarerfiðleika, en 

flestir eru með málstöðvar sínar í vinstra 

heilahvelinu. Neðri myndin er tekin af sama 

dreng af hægra og vinstra heilahvelinu hans 

eftir 60 klst. markvissa kennslu og má þar 

greinilega sjá aukna starfsemi í vinstra 

heilahvelinu þar sem flestar málstöðvar eru 

staðsettar (King og Torgesen, 2001).                   

                                                              Mynd 4 – Myndrænn árangur lestrarkennslu á heila (King og Torgesen, 2001) 

 

Að mati Walpole og McKenna ætti að byrja á því að aðlaga kennsluna að nemendum og 

einstaklingsþörfum þeirra. Kennari þarf að kanna hvert nemendur eru komnir í sinni 

lestrarþróun. Afar mikilvægt er að kennari þekki vel hvernig lestur þróast og hafi góð 

matstæki til taks svo hann geta séð hvernig best sé að grípa  inn í                                                                               

                                                                                               (Walpole og McKenna, 2007:106). 
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Lestrarkennsla ætti að vera einstaklingsmiðuð og styðjast við þrennskonar aðgerðir því það er 

talið áhrifaríkast (sjá mynd 5). Sú fyrsta er vönduð hópkennsla í bekk, önnur er 

einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum og þriðja aðgerðin, ef hinar tvær duga ekki fyrir 

börn með lestrarerfiðleika, er mjög öflug kennsla, sem samanstendur af einum kennara á 

hvern nemanda, lestraræfingu í klukkutíma í senn og helst fimm sinnum í viku til að kennslan 

skili árangri fyrir viðkomandi. Niðurstöður rannsókna sýna að kennarar sem ná góðum árangri 

í lestrarkennslu beita sjaldnar kennslu sem miðast við allan bekkinn í einu.  

 Til að fylgjast svo með gangi mála má nota skimunarpróf, greiningapróf, árangurspróf 

og mat á framförum eða stöðupróf (Walpole og McKenna, 2007:2-3).   

 

 

      

                 Mynd 5 – Árangursríkt bekkjarskipulag byggir á þriggja þrepa skipulagi (McKenna, 2007:3). 

 

 Í töflunni hér að neðan er tillaga að því í hversu miklu hlutfalli kennslutímans eigi að verja til 

kennslu ákveðinna grunnþátta lestrar miðað við aldur nemenda (Walpole og McKenna, 

2007:4-5). 

 Hljóðavitund Umskráning Lesfimi Orðaforði Lesskilningur Ritun 

Leikskóli 20% 10% 20% 30% 10% 10% 

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

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

3. bekkur   20% 20% 30% 30% 

    

  Tafla 3 - Tillaga að því í hversu miklu hlutfalli á að kenna ákveðna grunnþætti í lestri                              

                                                                                                          (Walpole og McKenna, 2007:5). 

6.1 Forspárþættir 

Flestar rannsóknir á forspárþáttum varðandi lestur byggja á fylgnirannsóknum sem meta 

tengsl milli forspárþáttarins og lestrargetu.  

Helstu forspárþættir sem notaðir eru í erlendum skimunarprófum eru: 

Aðgerð 3 
Mjög öflug kennsla 

Aðgerð 2 
Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum 

Aðgerð 1: 
Vönduð hópkennsla í  bekk 
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 Hljóðkerfisvitund. 

 Stafaþekking. 

 Hljóðminni/nefnuhraði (hversu hratt þú getur endurheimt úr minni). 

 

Yfirleitt er um langtímarannsóknir að ræða þar sem börn eru prófuð á vissum tímapunkti (t.d. 

við upphaf skólagöngu) í þeirri færni sem talin er hafa forspárgildi fyrir lestur í framtíðinni.  

Barnið er síðan prófað í lestri á ákveðnum tímum (t.d. við lok fyrsta bekkjar og næstu ár) og 

reiknuð fylgni milli lestrargetu og færniþáttarins (t.d. hljóðkerfisvitundar) til að ákvarða 

hversu góður forspárþáttur viðkomandi færni er (Muter, 2006:65). 

 Skoða þarf  helstu áhættuþættina vel að mati Snowling sem  fela í sér aukin líkindi 

lestrarerfiðleika en eru þó ekki fyrirfram gefin niðurstaða.  

Þeir eru til dæmis: 

 Slök hljóðkerfisvitund. 

 Málerfiðleikar. 

 Fjölskyldusaga um lestrarerfiðleika 

                                                                                                                          (Muter, 2006:62). 

Forspárþættir geta sagt til um hverjir lenda í erfiðleikum og hverjum kemur til með að ganga 

vel að læra að lesa. Stafaþekking, eða hversu auðvelt það reynist að læra stafina er eitt besta 

forspárgildi varðandi lestrargetu. Rannsóknir benda til þess að stafaþekking geri börn 

meðvitaðri um hljóðauppbyggingu orða og einnig að hljóðkerfisvitund ýti undir 

stafaþekkingu, jafnvel óháð tungumálum og þjóðfélagsbakgrunni.  

Rannsóknir á því hvernig lestur þróast annars vegar með eðlilegum hætti og hins vegar meðal 

þeirra sem eru með lestrarerfiðleika (dyslexíu) hafa einnig sýnt að hæfni við 

hljóðkerfisúrvinnslu getur sagt til um lestrarhæfni seinna meir. Próf í hljóðkerfisvitund 

(einkum hljóðavitund þar sem börn þurfa að sundurgreina og vinna með einstök hljóð 

orðanna) sem lögð eru fyrir við 5-6 ára aldur hafa sýnt marktæka forspá varðandi lestrargetu 

við 9-10 ára aldur svo dæmi sé tekið. Hljóðkerfisvitundarpróf sem lögð eru fyrir við lok 

leikskóla og/eða við upphaf grunnskóla geta því sagt til um hvort nemendur komi til með að 

eiga í lestrarvanda eða ekki  (Muter, 2006:55-57).  

 Huga þarf vel að því hvenær skimunarpróf eru lögð fyrir, þá einkum ef meta á börn 

sem hugsanlega eru í áhættu varðandi lestrarerfiðleika til að geta brugðist við vandanum                       

(Muter, 2006:72).  
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 Tilgangur skimunarprófa er ákaflega mikilvægur. Skimanirnar verða að vera 

hnitmiðaðar og prófa þá þætti sem rannsóknir hafi leitt í ljós að sýni mestu forspána um 

lestrarerfiðleika síðar meir (Muter, 2006:63).  

 

6.2 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er greiningarpróf sem metur mál- og hljóðkerfisvitund elstu barna í leikskólum og 

er það eina sinnar tegundar á Íslandi sem leikskólakennarar hafa réttindi til að nota til að 

kanna málvitund barna (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009:5). 

Prófið sýnir forspárgildi fyrir síðara lestrarnám. Mikil fylgni er á árangri á HLJÓM-2 

samkvæmt rannsóknum við færni í lestri á fyrsta og öðru ára í grunnskóla. Niðurstöður úr 

rannsókn leiddu í ljós að tengsl væru á milli árangurs á HLJÓM-2 og lestrar í 1. og 2. bekk 

grunnskóla. Börn sem komu vel út úr HLJÓM-2 prófinu í leikskóla gekk vel í lestri á 1. og 2. 

árinu í grunnskóla. Þeim börnum sem komu illa út úr HLJÓM-2 í leikskóla gekk ekki vel í 

lestri fyrstu tvö ár grunnskólans. Gerð var önnur langtímarannsókn þar sem málþroskaprófið 

TOLD-2P var einnig notað. Í rannsókninni voru börn prófuð bæði með HLJÓM-2 og  

TOLD-2P við fimm ára aldur, sjö ára börn voru einnig prófuð með TOLD-2P. 

Niðurstöðurnar voru bornar saman við einkunnir á samræmdu prófi í íslensku í fjórða bekk. 

Niðurstöður benda til að þau börn sem sýna góða færni á málþroskaprófinu við fimm og sjö 

ára aldur voru flest með meðalgóðar eða góðar einkunnir á samræmdum prófum í íslensku í 

fjórða bekk. Börn sem komu út með slaka færni á HLJÓM-2 eða á TOLD-2P við fimm eða 

sjö ára aldur voru flest með slaka eða meðalgóða einkunn á samræmdu prófi í íslensku í 

fjórða bekk. Samkvæmt þessum niðurstöðum má sjá að með málþroskamælingum við fimm 

ára aldur er hægt að spá fyrir um gengi barns á samræmdu prófi í íslensku í fjórða bekk 

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

 

 Hljóðgreining og hljóðtenging eru þættir sem umskráning í lestri byggist á og 

HLJÓM-2 prófar. HLJÓM-2 inniheldur samt sem áður ekki alla þætti sem taldir eru gefa 

forspá um lestrargetu. Það kannar ekki bókstafsþekkingu, sem er talin vera einn mikilvægasti 

þátturinn sem við upphaf grunnskóla segir til um hvernig barni komi til með að ganga í 

formlegu lestrarnámi. 

 Með skimunarprófi sem þessu gefst leikskólakennurum tækifæri til að þjálfa þá 

nemendur sem eru  í áhættuhópi varðandi lestrarerfiðleika áður en börnin hefja almennt 

lestrarnám (Amalía Björnsdóttir og fl. 2003:10). 
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Prófþættir í HLJÓM- 2 eru eftirfarandi: 

 

 Rím. 

 Samstöfur (að klappa nafnið sitt og annað langt orð). 

 Samsett orð.  

 Hljóðgreining.  

 Margræð orð.  

 Orðhlutaeyðing.  

 Hljóðtenging.  

 

Fleiri eru þó í áhættu en þeir sem greinast á HLJÓM-2 og því er mikilvægt að hafa 

eftirfarandi atriði jafnframt í huga: 

Barn getur verið í áhættu ef: 

 Umhverfið hvetur ekki til læsis, hvort sem er á heimili eða í leikskóla. 

 Ef barn er óöruggt með lesátt blaðsíðu og bókar og þekkir fáa eða enga bókstafi og 

tengir þá ekki við málhljóð. 

 Ef barn er með slaka málvitund, málskilning og getu til að raða orðum rétt í setningar. 

 Ef barn er með slaka hljóðvitund, greinir ekki einstök hljóð í orði svo sem í upphafi 

orða eða enda þeirra. 

 Ef barn á erfitt með að segja frá svo skiljanlegt sé, barn  er með (seinkun í málþroska). 

 Ef barn er með skerta heyrn eða þroskaröskun. 

 Ef barn á foreldra eða nána ættingja með lestrarerfiðleika 

                                                                                           (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009:4-5). 

   

6.3 TOLD-2P 

TOLD-2P er greinandi málþroskapróf sem metur málþroska barna. Prófið er ætlað börnum á 

aldrinum 4 – 9 ára. Prófið er bandarískt, þýtt og staðhæft fyrir íslensk börn. Það inniheldur sjö 

undirpróf, hvert þeirra prófa mæla ákveðna kunnáttu. Undirprófin sjö mynda eina 

málþroskatölu. Áreiðanleiki prófsins hefur reynst afar góður við athugun (Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símaonardóttir, 2004:67-90). TOLD-2P mælir 

færni í eftirfarandi þáttum: 

 

 Myndir – orðaþekking. 
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 Túlkun setninga. 

 Botnun setninga. 

 Hljóðgreiningu. 

 Orðaskilning. 

 Framburð. 

Með því að leggja HLJÓM – 2 og TOLD- 2P fyrir leikskólabörn  má finna börn sem eru með 

slakan málþroska og /eða hljóðkerfisvitund áður en eiginlegt nám hefst í grunnskólanum. 

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að það er hægt að þjálfa og auka málþroska og 

hljóðkerfisvitund hjá börnum í áhættuhópum á leikskólaaldri.  

 Samkvæmt 52 rannsóknum Ehri og félaga á hljóðavitund og málþroska er hægt að sjá 

marktækan mun á lestri og lesskilningi barna sem hafa fengið kennslu og þjálfun í 

hljóðavitund samanborið við þá sem ekki hafa fengu þjálfun (Jóhanna Einarsdóttir og fl, 

2004:83).  

 Komið hefur í ljós afar sterkt samband milli HLJÓM-2 OG TOLD-2P það er að segja 

á milli almenns málþroska og hljóðkerfisvitundar. Börn sem eru með góðan málþroska eru 

yfirleitt með meðalgóða eða góða hljókerfisvitund og þau sem eru yfirleitt með slakan 

málþroska eru með slaka eða meðalgóða hljóðkerfisvitund. Það er varla til að barn sé með 

góðan málþroska en slaka hljóðkerfisvitund og öfugt (Jóhanna Einarsdóttir og fl, 2004:83-84).  

 

6.4 Greining og mat 

Mat á stöðu nemenda eftir skimun í áhættuhóp er algjört grundvallaratriði snemmtækrar 

íhlutunar. Börn koma með afar misjafna færni og bakgrunn í skólann og því er ekki hægt að 

ætlast til þess að þau séu öll stödd á sama stað. Kanna þarf hvaða færni nemendur hafa við 

upphaf lestrarnámsins svo hægt sé að skipuleggja kennsluna í kjölfarið.  

 Skimunarpróf meta hvort veikleikar séu til staðar í ákveðnum forspárþáttum. 

Niðurstöður leiða í ljós hvort bregðast þurfi við með markvissri kennslu. Skimun gefur þó 

ekki upp sérþarfir nemandans. Ef prófið gefur til kynna að bregðast þurfi við þarf kennari að 

leita með barnið til sérkennara. Skimunin spáir fyrir um ákveðna færni í lestri, svo sem 

hljóðkerfisvitund, lesfimi, orðaforða og lesskilning. 

Greiningarpróf eru próf sem gefa til kynna nákvæmlega það sem þarf að vinna með í kennslu. 

Prófin fela í sér fullkomnar upplýsingar um stöðu í grunn- og færniþáttum lesturs og eru því 

trúnaðarupplýsingar. 

Árangurspróf er athugun sem mælir árangur eftir inngrip. 
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Stöðupróf gefa aldurssvarandi upplýsingar um framfarir hjá hópi eða nemenda  

(Walpole og McKenna, 2007:11-13). 

  

6.5 Staða lestrarkennslu á Íslandi í dag 

Þess má að lokum geta, að fyrir nokkru síðan var athuguð staða lestrarkennslu í grunnskólum 

landsins. Skýrslan var síðan birt í apríl árið 2009. Rannsóknin var unnin af félagsvísindadeild 

fyrir menntamálaráðuneytið. Í úrtakinu voru 10 grunnskólar, fjórir á höfðuborgarsvæðinu og 

sex á landsbyggðinni. Skólarnir voru valdir út frá gengi þeirra í PISA könnuninni sem fór 

fram árin 2000 – 2006. Fjórir þessara skóla sem voru í úrtakinu komu út á PISA könnunum 

með bestan árangur, tveir með miðlungs árangur og fjórir með slakan árangur. 

Niðurstöðurnar leiddu meðal annars í ljós eftirfarandi: 

 Að formleg lestrarkennsla fer fram í fyrstu þremur bekkjum grunnskólans en síðan verður 

óljóst hverjir eigi að sinna henni.  

 Námsmat í lestri virðist vera í föstum skorðum við mat á lestrarhraða en kennara skorti 

hinsvegar tæki til að meta aðra þætti lestrar eins og til dæmis lesskilning.  

 Eftir 3. bekk er lítil þjálfun í lestri vegna tímaskorts og lítið um skipulagða þjálfun sem 

kemur sér afar illa fyrir þá sem eru hæg- eða torlæsir en hafa þó ekki endilega sérstaka 

lestrarörðugleika. 

  Koma þarf skipulagi á formlega lestrarkennslu  á öllum stigum grunnskólans svo hún geti 

mætt öllum. Auka þarf samstarf heimilis og skóla því einangrun kennara í starfi hamlar 

faglegri þróun við lestrarkennslu. 

 Tryggja þarf að kennarar á öllum stigum grunnskólans hafi þekkingu til að kenna lestur. 

Núverandi skipulag á kennaranámi undirbýr takmarkaðan hóp kennaranema til að kenna 

lestur í fyrstu bekkjum grunnskólans. Einkum þarf að auka kunnáttu kennaranema til að 

kenna ólíka þætti lestrar í eldri bekkjum grunnskóla.  

 Vísbendingar eru um að nemendur í efstu bekkjum grunnskólans lesi minna en jafnaldrar 

þeirra gerðu fyrir nokkrum árum síðan. Leita þarf leiða til að snúa þessari þróun við 

(Menntamálaráðuneytið, 2009:17). 

 

Í þessari skýrslu kemur einnig fram að kennarar og skólastjórar hafi átt nokkuð auðvelt með 

að benda á stefnu skólanna í lestrarkennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans þar sem áherslan er 

á tæknilegu hlið læsis. En þegar spurt var um stefnur sem tækju á áframhaldandi lestrarnámi 

og þjálfun til lesskilnings virtist fátt um svör. 
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 Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir, svo sem rannsókn Biemiller  

hér að framan um mikilvægi þess að styrkja kennslu og árvekni á lesskilning og skoða þurfi 

nánar námsskrár í tengslum við læsi. Huga þarf vel að því að haldið verði áfram að huga að 

öllum þáttum læsis eftir 3. bekk. Orðaforðinn er ávallt í þróun og hefur keðjuverkandi áhrif á 

skilning í texta eins og fram hefur komið og því nauðsynlegt að kennarar á öllum stigum 

skólans hafi þekkingu til að kenna lestur. 

  

Mynd 6 - Lestur er samhangandi þróunarferli þar sem aðferðir við kennslu skipta miklu  
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7 Læsissamfélag í skólanum 

 

Til að móta vitund um læsi og stuðla að læsissamfélagi þarf þrennt til: 

Umgjörð  - Umhverfi sem stuðlar að læsisvitund nemenda og hvetur til umræðna um læsi. 

Tíma - Huga þarf að því að gefa nemendum tíma til að sinna þessari mótun. 

Samvinnu - Foreldrar og starfsfólk skólanna þarf að vinna saman að uppbyggjandi námi barna 

sinna. 

Í skóla þar sem lestur þrífst vel  leitar kennarinn og samstarfsfólk stöðugt að  leiðum til að 

örva lestur og ritun barnanna ásamt því að hvetja þau til að lesa og skrifa með öllum tiltækum 

ráðum, þá ekki síst til að þau geti lesið sér til gagns og gamans. Skólastofan ætti að vera 

hlaðin sýnilegum orðum, stöfum og bókum til að örva börnin til lesturs. Þar ættu að vera 

sérstök skriftar- og lestrarhorn, bókasafn og afdrep þar sem börnin fá tækifæri til að hlusta á 

sögur (Browne, 2009:41).  

 Gefa þarf börnum tíma til að lesa í skólastofunni. Val á bókum þarf að vera fjölbreytt  

og henta öllum nemendunum í bekknum. Það er mikilvægt að nemandinn upplifi að það sé 

tími fyrir lesturinn. Lestrarskipulag í bekknum þarf að vera fyrirsjáanlegt börnunum svo þau 

viti hvað er framundan. 

 Til að þróa gott læsissamfélag þarf kennarinn að miðla af reynslu sinni, nemendur ættu 

einnig að fá að miðla sinni reynslu því reynsla allra skiptir máli til að vekja áhuga og skapa 

skilyrði fyrir smekk á lesefni.  

 Þegar svona er unnið finnst nemendum að lestur þeirra skipti máli og sé ekki einungis 

til að þjóna skólanaum.  

 Góðar barnabækur eru skrifaðar af höfundum sem huga vel að því hvað verið er að 

bjóða börnum. Þeir hafa frásögn sem einkennist af innihaldsríkum texta og góðum boðskap. 

Það er mikið til af góðum bókum, en einnig lélegum og illa skrifuðum, og jafnvel illa 

þýddum. Því er afar mikilvægt að velja bækurnar vel og hafa þær einnig mjög fjölbreyttar. 

Nemendur ættu að lesa og fá að kynnast ólíkum texta og sniðum. Bækur sem bjóða upp á 

margskonar hugsun þroska einstaklinginn. 

Bækur sem nemendur ættu að hafa greiðan aðgang að eru bækur sem bjóða upp á eftirfarandi 

þætti: 

 Gefa ánægju. 

 Örva ímyndunarafl. 
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 Þroska innlifun. 

 Víkka  og endurspegla reynslu þeirra. 

 Sýna þeim margskonar sjónarhorn 

                                                                                                                  (Browne, 2001:67-71). 

  

Til að börnin fái ánægjuna af lestri og ritun er afar mikilvægt að þau átti sig á ástæðunni fyrir 

því hvers vegna þau læra að lesa og skrifa og hvers vegna þau þurfa að skrifa skilmerkilega, 

með tilliti til reglna. Lesturinn ætti ekki að þróast sem skylda hjá nemendum, heldur sem 

ánægja og löngun vegna raunverulegra krafna í samfélaginu og áhugahvöt   

                                                                                                                     (Browne, 2001:137).                            

 

Hér koma nokkrar tillögur að því hvernig hægt er að þroska frekari áhuga barna á bókum: 

1. Hafa fjölbreytt val bóka í skólastofunni. 

2. Bækurnar þurfa að vera áhugaverðar, aðlaðandi og vel skrifaðar. 

3. Endurnýta bókakostinn reglulega. 

4. Skipuleggja þægileg lestrarsvæði. 

5. Lesa reglulega fyrir bekkinn. 

6. Gefa börnum færi á því að taka upp sínar uppáhalds sögur. 

7. Umræður um bækur sem hafa verið lesnar. 

8. Lestrarstund í hópnum, allir lesa í hljóði, á t.d. hverjum degi í byrjun tímans. 

9. Hjálpa börnum að velja sér bækur til heimalesturs. 

10. Nota bókasafn skólans. 

11. Skipuleggja sögu- og frásagnarstundir, þar sem þau eða aðrir segja frá eða lesa upp. 

12. Segja frá sögu, og gefa börnunum tækifæri til að geta hvaða bók verið er að tala um. 

13. Gefa börnunum kost á að taka þátt í því hvaða bækur eru keyptar inn fyrir skólann. 

14. Fá ýmsa aðila, jafnvel höfunda bóka til að koma í skólann og lesa fyrir börnin. 

                                                                                                                  (Browne, 2009:66-67). 

  

 Mikilvægt er að vinna eftir fastmótuðu kerfisbundnu skipulagi sem allir árgangar 

grunnskólans þurfa að tileinka sér. Kennarinn þarf  að þekkja nemendur sína og stöðu þeirra í 

náminu með því að taka þá í formlegt lestrarmat til að fá sem skírustu stöðu nemendahópsins.  
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8 Samantekt 
 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um bernskulæsi, því rannsóknir sýna að þegar byrjað er 

snemma á lífsleiðinni að leggja grunn að læsi koma börn til með að eiga auðveldara með að 

læra að lesa og geta nýtt sér lesefni sér til frekari fróðleiks og skemmtunar.  

 Í ritgerðinni er stuðst við kenninguna „The simple view of reading“ þar sem kemur 

fram að lestur samanstendur af tveimur þáttum, annarsvegar umskráningafærni og hins vegar 

skilningi, en þessir tveir þættir geta ekki án hvors annars verið ef um virkan lestur er að ræða. 

 Farið var yfir þætti sem einkenna góða lesara, en það samanstendur af því að lesandi 

sé með færni í málþáttunum fimm, Hljóðkerfisþættir, sem er undirstaða umskráningarfærni  

og  merkingafræði, setningarfærði, orðmyndunarfræði og málnotkun sem eru forsendur þess 

að geta öðlast lesskilning, sbr mynd 2. Þessir málþættir vinna saman til að einstaklingur geti 

lært að lesa og skrifa.  

 Aðferðir sem börn nota við að lesa orð eru fjórar að mati Ehri. Hún leggur megin 

áherslu á þar aðferð þar sem börn lesa með því að kalla fram sjónræna mynd af orðunum úr 

langtímaminni, en sú aðferð þykir heppilegust til að lesandi geti öðlast góðan sjálfvirkan og 

fyrirhafnarlausan lestur og beint allri sinni athygli á efni textans sem lesinn er. Til að börn geti 

tileinkað sér þessa fljótvirku aðferð þurfa þau að hafa góða færni í þeim tveim þáttum sem 

lestur samanstendur af að mati The simple view of reading, eða í umskráningu og lesskilningi.  

 Samkvæmt rannsóknum á lestri og ritun bendir allt til þess að hægt sé að þjálfa alla 

þætti tungumálsins með markvissum kennsluaðferðum, því fyrr, því meiri árangur. Það þykir 

ljóst að lestrarerfiðleikar tengjast slökum málþroska og hljóðkerfisvitund. Því er mikilvægt að 

kennarinn vinni af fagmennsku og viti hvernig á að bregðast við mismunandi einstaklingum. 

Rannsóknir sýna að um 90% af árangri nemandans samanstendur af kennaraefni. Kennarar 

þurfa að beita gagnreyndum kennsluaðferðum sem rannsóknir sýna að virki best við hvert 

atriði lestrarnámsins. 

 Með markvissri þjálfun og færni kennarans ættu flest börn að geta lært að lesa sér til 

ánægju og fóðleiks (Torgesen, 2001). 
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9 Lokaorð 
 

Lestur er samhangandi þróunarferli þar sem æfing og góð kennsla skapa meistarann. Ábyrgð 

lestrarkennarans er meiri en margan grunar. Lestur er eitt það viðamesta og afdrifaríkasta sem 

kennarinn fæst við með nemendum sínum og er grunnurinn að öllu öðru námi sem á eftir 

kemur. 

Fagmenntaðir kennarar verða að láta til sín taka og vera virkir þáttakendur í að afla sér 

áframhaldandi þekkingar í faggreininni til enn betri árangurs. Engin kennari ætti að taka að 

sér lestrarkennslu ef hann er ekki með þekkingu á þróun læsis og kennsluaðferðum sem koma 

til móts við þarfir allra nemenda. Það er einfaldlega allt of mikið í húfi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                

                                                                                                  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                 ---------------------------------------- 

                                                                                                             Erla Björk Theodórsdóttir 

 

 



 48 

 

Heimildir 
 

Aðalnámskrá grunnskóla (1999). Íslenska. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

 

Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2003). Þróun 

 HLJÓM-2 og tengsl þess við lestrarfærni og ýmsa félagslega þætti. Uppeldi og 

 menntun,12: 9-30.  

 

Biemiller, A. (2001). Teaching Vocabulary, early, direct, and sequential. American Educator. 

 26, 4. 

 

Browne, A. (2001). Developing Language and Literacy 3-8, (2. útg). London: Paul 

 Champman Publishing. 

 

Browne, A. (2009). Developing Language and Literacy 3-8, (3. útg). London: Paul 

 Champman Publishing. 

 

Burns, M. S., Griffin, P. og Snow, C. E. (1999). Starting out right: A guide to promoting 

 children´s reading success. Washingthon, DC: National Academy Press.  

 

Catts, H.W. og Kamhi, A.G. (2005). Language and reading disabilities. Boston: Pearson. 

 

Chard, D. J. og Dickson, S. V. (1999). Phonological awareness: Instructional and assessment 

 guidelines, Intervention in School and Clinic, 34,5:261-270. 

 

Cunningham, A. E. og Stanovich, K. E. (1998). What reading does for the mind. American 

 Educator, 22:8-15. 

 

Ehri, L. C. (1998). Grapheme-phoneme knowledge is essential for learning  til read words in 

 Enghlish. Í. J. Metsala og L. C. Ehri (ritstj.). Word recognition in beginning literacy 

 (bls. 3-40). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 



 49 

Ehri, L. C. (2002). Reading processes, Acquisition and Instructional Implications. Í. G. Reid 

 og J. Wearmouth (ritstj.). Dyslexia and Literacy; Theory and Practice. Chichester: 

 John Wiley and Sons. LTD. 

 

Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir (2007). Hvað er læsi? Lesvefurinn.Vefslóð:   

 http://lesvefurinn.khi.is/lestur  [sótt:09.02.2010]. 

 

Gough, P. og Tunmer, W. (1986). Decoding, Reading and Reading Disability. Remedial and 

 Special Education, 7, 6-10. 

 

Guðmundur B. Kristmundsson (2000). Kraftaverk og kræsingastaður. Lestrarbókin okkar, 

 greinasafn um lestur og læsi, (bls: 67-91). Heimir Pálsson (ritstj.). Rannsókanrstofnun 

 Kennaraháskóla Íslands og Íslenska lestrarfélagið. 

 

Guðrún Sigursteinsdóttir (2009). Byrjendakennsla í lestri, bernskulæsi – snemmtæk íhlutun. 

 Glæður, Fagtímarit Félags íslenskra sérkennara. Árg: 19:4-10.  

 

Helga Sigurmundsdóttir (2007a). Lesvefurinn. Forsendur lesturs. Vefslóð: 

 http://lesvefurinn.khi.is/forsendur_lesturs [Sótt: 17.02.2010]. 

 

Helga Sigurmundardóttir (2007b). Lesvefurinn. Orsakir. Vefslóð: 

 http://lesvefurinn.khi.is/orsakir [Sótt: 24.03.2010]. 

 

Helga Sigurmundsdóttir (2007c). Lesvefurinn. Umskráning. Vefslóð: 

 http://lesvefurinn.khi.is/umskraning [Sótt: 22.03.2010]. 

 

Helga Sigurmundsdóttir (2007d). Lesvefurinn. Greiningar og mat. Vefslóð: 

 http://lesvefurinn.khi.is/greining_og_mat [Sótt: 30.03.2010]. 

 

Hoower, W.A. og Gough, P. B. (1990). The Simple View of Reading. Reading and writing: 

 An Interdiscplinary, Journal 2, bls:127-160. 

 

Höien, T. og Lundberg, I. (2000). Dyslexia, from theory to intervention. Dordrecht NL, 

 Kluwer Academic Publishers. 

http://lesvefurinn.khi.is/lestur
http://lesvefurinn.khi.is/forsendur_lesturs
http://lesvefurinn.khi.is/orsakir
http://lesvefurinn.khi.is/umskraning
http://lesvefurinn.khi.is/greining_og_mat


 50 

Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símaonardóttir (2004). 

 Málþroskamælingar í leikskóla og forspárgildi þeirra um námsgengi í grunnskóla. 

 Uppeldi og menntun, árg: 13.1. hefti. 

 

Juel, C. (2006). The Impact of Early School Experiences on Initial Reading. Í. S.B. Neuman 

 og D. K. Dickinsson (ritstj.). Handbook of Early Literacy Research 2. New York:  

 The Guilford Press. 

 

King, R. og Torgesen, J. K. (2006). Improving the effectiveness of reading 

 instruction in one elementary school: A description of the process. Í 

 Blaunstein, P. & Lyon, R. (ritstj.). It Doesn’t Have to be This Way. Lanham, MD: 

 Scarecrow Press, Inc. (63 KB). 

 

Lundberg, I. og Höien, T. (2001). Dyslexia and phonology. Í A. Fawcett (ritstj.). Dyslexia: 

 Theory and good practice, (bls: 109 – 123). London: Whurr publishers. 

 

Lyon, G. R, Shaywitz. S. E. og Shaywitz, B. A. (2003). Promoting Literacy Through 

 Research, Education and Advocacy. Vefslóð: http://www.interdys.org/  

 [Sótt: 22.03.2010]. 

 

McDonald, R. W. og Swiger, S. (2009). Developing Higher Order Comperhension in the 

 Middle Grades. E. Israel og G. Duffy.(ritstj.). Handbook of research on reading 

 comprehension. New York: Routledge. 

 

Menntamálaráðuneytið (2009). Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum. Vefslóð: 

 http://ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7948 [Sótt: 06.04.2010]. 

 

Muter, V. (2003). Early Reading Development and Dyslexia. London: Whurr Publishers.  

 

Muter, V. (2006). The prediction and screening of children´s reading difficulties. Í M. J. 

 Snowling og J. Stackhouse. Dyslexia speech and language: A practitioner´s 

 handbook. (2. útgáfa, bls. 54-73). London: Whurr Publishers. 

 

http://www.interdys.org/
http://ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7948


 51 

Moats, L. C. (2000). Speech to print. Language essentials for teacher. Baltimore: Paul H. 

 Bookers. 

 

Nation, K. (2006). Assessing childrens reading comprehension. Í M. J. Snowling og J. 

 Stackhouse (ritstj.). Dyslexia: Speech and language. London: Whurr Publishers. 

 

Otto, B. (2006). Language Development in Early Childhood. 2. útg. Upper Saddle River: 

 Pearson. 

 

Person, D. (2009). The Roots of Reading Comprehension Instructíon. Susan E. Israel og 

 Gerald G. Duffy (ritstj.). Handbook of research on reading comprehension. New 

 York: Routlege. 

 

Phillips, B. M. og Torgesen, J. K. (2006). Phonemic awareness and reading: Beyond the 

 growth of inital reading accuracy. Í D. K.  Dickinson og S. B. Neuman (ritstj).  

 Handbook of early literacy research,( 2. útg.). New York: The Guilford Press. 

 

Rannveig G. Lund og Ásta Lárusdóttir (2004). GRP 14t Handbók, Greinandi ritmálspróf fyrir 

 14 ára nemendur. Reykjavík: Rannveig G. Lund og Ása Lárusdóttir. 

 

Riley. J. (2006). Language and Literacy 3-7. Creative Approaches to Teaching. London: Sage 

 Publications Ltd. 

 

Riley. J og Reedy. D. (2000). Developing  writing for different purposes. London: Paul 

 Chapman Publishing Ltd. 

 

Snow, C. E. og Juel, C. (2008). Teaching Children to Read: What Do We Know about How to 

 Do It? Margaret J. Snowling og Charles Hulme (ritstj.). The Science of reading. A 

 Handbook, bls: 501-520. Malden: Blackwell Publishing. 

 

Snow, C. E., Burns, M. S. og Griffin, P. (1998). Preventing Reading Difficulties in Young 

 Children. Washington DC: National Academiy Press.  

 

Snowling, M. J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell. 



 52 

 

Snowling, M. J. og Stackhouse, J. (2006). Dyslexia Speeech and Language. (2. útg.). London: 

 Whurr  Publishers. 

 

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual 

 differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21. 

 

Steinunn Torfadóttir (2007a). Þróun lestrar. Lesvefurinn. Vefslóð: 

 http://lesum.khi.is/throun_lestrar [Sótt: 24.02.2010]. 

 

Steinunn Torfadóttir (2007b). Hvað er lestur? Lesvefurinn. Vefslóð: 

 http://lesvefurinn.khi.is/hvad_er_lestur [sótt:11.02.2010]. 

 

Steinunn Torfadóttir (2007c). Hljóðkerfisvitund. Lesvefurinn. Vefslóð: 

 http://lesvefurinn.khi.is/hljodkerfisvitund [sótt:26.03.2010]. 

 

Torgesen, J. K. (2001). The teory and good practice of intervention: comparing outcomes 

 from prevention and remediation studies. Í A. Fawcett (ritstjóri). Dyslexia: Theory and 

 good practice, (bls.185-202). London: Whurr Publishers. 

 

Torgesen, J.K. (2005). Remedial Interventions for Students with Dyslexia: National Goals 

 and Current Accomplishments. In Richardson, S., & Gilger, J. (rietsj.) Research-

 Based Education and Intervention: What We Need to Know. (pp. 103-124). Boston: 

 Intenational Dyslexia Association. 

 

Vacca, J. A. L., Vacca R. T. og Gove. M. K. (2000). Reading and learning to read. Boston: 

 Pearson Education, Inc.  

 

Walpole, S. og McKenna, M. C. (2007). Differentiated reading instruction. Strategies for the

 primary grades. New York: The Guilford Press. 

 

Whitehurst, G. J. og Lonigan, C. J. (2002) Emergent literacy: Development from prereaders 

 to readers. Í S.B. Neuman og D. K. Dickinson (Ritstj.). Handbook of early literacy 

 reaserch. Guilford Press, New York. 

http://lesum.khi.is/throun_lestrar
http://lesvefurinn.khi.is/hvad_er_lestur
http://lesvefurinn.khi.is/hljodkerfisvitund
http://www.fcrr.org/publications/publicationspdffiles/IDEA_intervention_paper.pdf
http://www.fcrr.org/publications/publicationspdffiles/IDEA_intervention_paper.pdf


 53 

 

Þóra Sæunn Úlfsdóttir (2004). Sértækar málþroskaraskanir barna á skólaaldri. 

 Talfræðingurinn. 18 (1), 22-23. 

 

Þóra Kristinsdóttir (2000). Að lesa list er góð. Í Heimir Pálsson (ritstj.).  Lestrarbókin okkar  - 

 greinasafn um lestur og læsi, bls. 185-198. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

 Kennaraháskóla Íslands og Íslenska lestrarfélagið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


