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Formáli 

Rannsókn sú sem hér er greint frá er 30 einingar til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 
uppeldis- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með 
áherslu á sérkennslufræði. Leiðsögn við verkefnið var tvískipt. Helga 
Sigmundsdóttir aðjunkt við Háskóla Íslands veitti handleiðslu við fræðilegan 
grunn verkefnisins og Rúnar Sigþórsson prófessor við Háskólann á Akureyri 
við aðferðafræði. Ég kann þeim báðum mínar bestu þakkir fyrir hvatningu, 
góð ráð og uppbyggjandi gagnrýni. 

Viðmælendum mínum er ég afar þakklát fyrir að hafa gefið mér stundir 
af dýrmætum tíma sínum og gefið mér kost á að skyggnast inn í 
starfsaðstæður þeirra og hugarheim.  

Að lokum vil ég þakka góðum vinum sem hafa aðstoðað mig við 
yfirlestur og síðast en ekki síst þakka ég Sambandi íslenskra sveitarfélaga 
fyrir að hafa veitt mér námsleyfi skólaárið 2011-2012 og þar með gert mér 
kleift að stunda framhaldsnám og skerpa sýn mína á menntamál á Íslandi. 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu umsjónarkennara í 3. 
bekk af kennslu nemenda með lestrarerfiðleika. 

Rannsóknin var gerð á árunum 2009-2012 og var aðferð Vancouver-
skólans í fyrirbærafræði fylgt. Þátttakendur voru fimm umsjónarkennarar í 
3. bekk. Rætt var við hvern þeirra tvisvar, vorið 2009 og aftur vorið 2012. 
Rannsóknarspurningarnar voru: 

• Hver er reynsla fimm umsjónarkennara í 3. bekk af kennslu nemenda 
með lestrarerfiðleika? 

• Hvað telja kennararnir að efli möguleika þeirra til að mæta þörfum 
nemenda með lestrarerfiðleika og hvað telja þeir að hafi hamlandi 
áhrif á það? 

Helstu niðurstöður voru þær að þátttakendur sögðu að fræðslu um 
lestrarerfiðleika hafi verið ábótavant í grunnnámi þeirra en að þeir hafi 
öðlast þekkingu með aukinni starfsreynslu og með markvissum 
vinnubrögðum sem skólarnir sem þeir starfa við hafa lagt áherslu á. Fjöldi 
nemenda í bekkjum var það mikill að kennararnir töldu sig ekki hafa 
nægjanlegt svigrúm til þess að sinna nemendum með lestrarerfiðleika eins 
vel og þeir myndu kjósa. Kennararnir töldu einkenni lestrarerfiðleika skýr 
strax á fyrstu misserum grunnskólagöngunnar og að fljótt þurfi að bregðast 
við þeim með markvissri kennslu og hvatningu þannig að nemendur missi 
ekki áhugann á lestrarnáminu. Árangursríkustu leiðirnar til þess voru að 
mati þátttakenda að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreytt 
námsefni ásamt því að eiga gott samstarf við foreldra. Kennararnir sögðu að 
mikilvægi heimilanna væri ótvírætt og að heimanám í lestri þurfi að vera 
ánægjuleg athöfn en ekki kvöð. 

Niðurstöður vekja spurningar um hvernig hægt sé að hlúa að kennurum 
og nemendum á fyrstu árum grunnskólans þannig að hægt sé að mæta 
þörfum ólíkra nemenda í læsisnámi. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 
reynslu kennara á þessu sviði og því ætti helsti ávinningur rannsóknarinnar 
að vera sjónarhorn þeirra á aðstæður og það má hafa til hliðsjónar þegar 
hugað er að úrbótum á innra starfi grunnskóla eða menntun kennara. 
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Abstract 

“The child needs care and attention from the very beginning“ Experiences 
of supervising teachers in year 3 of teaching pupils with reading 

difficulties. 
The aim of this research was to explore the experiences of supervising 
teachers in Year 3 with regard to the teaching of pupils with reading 
difficulties. 

The research was carried out during the period 2009-2012 and was 
conducted in accordance with the method of the Vancouver school of doing 
phenomenology. The research participants were five supervising teachers in 
Year 3. Each of them was interviewed twice, in spring 2009 and again in 
spring 2012. The research questions were as follows: 

• What are the experiences of five supervising teachers in Year 3 of 
teaching pupils with reading difficulties? 

• What do the teachers feel would help them meet the needs of pupils 
with reading difficulties and what do they believe would hinder them 
in this work? 

The main results were as follows: the participants stated that instruction 
regarding reading difficulties had been inadequate in their basic training. 
They have, however, gained knowledge through professional experience 
and by means of organised work practices which have been emphasised by 
the schools in which they were employed. As a result of the large number 
of pupils in each class, the teachers felt they did not have the opportunity 
to attend to pupils with reading difficulties to the extent they would have 
wished. The teachers felt that the symptoms of reading difficulties were 
already clearly revealed in the first months of primary school, and that 
those problems need to be promptly addressed by appropriate teaching 
methods and encouragement to prevent the pupils´ loss of interest in 
reading. The participants believed that the most effective ways of 
responding to the problem comprised varied teaching methods and study 
materials as well as successful cooperation with parents. The teachers 
stated that the importance of the home was indisputable and that reading 
tasks assigned at home have to be a pleasure but not an imposition. 
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The conclusions bring up questions as to how teachers and pupils may 
be supported during the first years of primary school to ensure that pupils´ 
divergent needs in their reading practice can be adequately met. Only very 
limited research has been carried out with regard to teachers´ experiences 
in this area and the main benefit of this project should be presenting their 
perspective of the situation which ought to be kept in mind when planning 
improvements in primary school work or teacher training. 
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1 Inngangur 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þau atriði sem kennurum 
finnst einkennandi fyrir þá nemendur sem glíma við lestrarerfiðleika og fá 
upplýsingar um hugmyndir kennaranna um meðbyr og mótbyr í starfi. 
Rannsóknarspurningarnar voru: 

• Hver er reynsla fimm umsjónarkennara í 3. bekk af kennslu nemenda 
með lestrarerfiðleika? 

• Hvað telja kennararnir að efli möguleika þeirra til að mæta þörfum 
nemenda með lestrarerfiðleika og hvað telja þeir að hafi hamlandi 
áhrif á það? 

Ástæðan fyrir þessu efnisvali er sprottin úr starfsreynslu minni sem 
umsjónarkennari, sérkennari, sérkennsluráðgjafi og námsráðgjafi. Reynsla 
mín af störfum með kennurum og börnum með lestrarerfiðleika er mér 
hugleikin og ekki síður það vandasama hlutverk sem kennarar hafa í vinnu 
með þessa nemendur. Það er persónuleg skoðun mín að 3. bekkur sé afar 
mikilvægt ár í lestrarnámi barna. Sumir nemendur eru lengi að verða læsir 
en ná sér vel á strik án sértækrar íhlutunar. Aðrir þurfa mikinn stuðning og 
sérhæfða kennslu til að ná tökum á lestri. 

Ég tel að 3. bekkur sé það skólaár sem nemendur verða að ná tökum á 
lestri því annars mun bilið milli þeirra og jafnaldranna breikka hratt og slök 
lestrarfærni fer að hafa hamlandi áhrif á árangur í öðrum námsgreinum. 
Niðurstöður margra fræðimanna styðja þessa ályktun. Kamhi og Catts 
(2012a) benda á að hæfnin til að þekkja og lesa orð auðveldlega sé 
undirstaða lesskilnings og þess vegna sé vægi námsgreina á borð við sögu, 
landafræði og náttúrufræði aukið í og upp úr 3. bekk þegar ráð er gert fyrir 
að nemendur hafi öðlast töluverða lestrarfærni. Das (2009) segir að við lok 
2. bekkjar eigi að vera ljóst hvaða börn eiga í erfiðleikum með lestur. Das 
(2009) segir einnig að í 3. bekk sé gert ráð fyrir að lesfimi barna taki 
verulegum framförum. Torgesen (2005) greinir frá því að í Bandaríkjunum 
sé vaxandi áhersla lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir og að bregðast snemma 
við lestrarerfiðleikum. Eitt af því sem þar er gert er að skima lestrarfærni 
nemenda sérstaklega við lok 3. bekkjar til þess að greina milli þeirra sem 
hafa náð tilskilinni færni og hinna sem þurfa meriri aðstoð til að standast 
frekari námskröfur. 
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Rannsóknir sýna að sérhæfð íhlutun snemma á skólagöngu skilar 
ótvíræðum árangri og getur komið í veg fyrir að nemendur dragist aftur úr 
jafnöldrum sínum í námi síðar. Lyon, Fletcher og Barnes (2003) segja að 
niðurstöður úr langtímarannsóknum sýni að 75% þeirra nemenda sem ekki 
hafa náð tökum á lestri í 3. bekk muni glíma við lestrarerfiðleika það sem 
eftir er af skólagöngu þeirra. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla auk formála og ágrips. Fyrsti kafli er 
inngangur þar sem kynnt er hvaðan áhugi höfundar á efninu er sprottinn 
ásamt vísun í fræðilegt efni sem rökstyður viðfangsefni rannsóknarinnar. Í 
öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um lestur og þar er fjallað um helstu 
hugtök og kenningar sem tengjast lestri, lestrarnámi og lestrarerfiðleikum. 
Auk þess er fjallað um hlutverk skóla og samstarf við heimili í tengslum við 
lestrarnám barna. Þriðji kafli fjallar um rannsóknina og aðferðafræði 
hennar. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru 
flokkaðar í fimm þemu sem eru skólakerfið og skólinn, starf kennarans,  
nemendur með lestrarerfiðleika, foreldrar og fjölskylda og framtíðarsýn og 
væntingar. Fimmti kafli er umfjöllun um niðurstöður þar sem leitast verður 
við að svara rannsóknarspurningunum út frá fræðilegum bakgrunni 
rannsóknarinnar. Í lokakaflanum er samantekt á niðurstöðum og þar er lagt 
mat á gildi rannsóknarinnar. Jafnframt eru settar fram þær hugleiðingar 
sem vöknuðu um nánari rannsóknir sem tengjast niðurstöðunum. 
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2 Fræðilegur grunnur 

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í 
upphafi er dregin upp mynd af þeim skilningi sem lagður er í hugtökin lestur 
og læsi. Því næst er athyglinni beint að tengslum talmáls og lestrar. Þar á 
eftir er grein gerð fyrir hugmyndum og skilgreiningum í lestrarfræðum sem 
og kenningum um lestrarferlið. Þá er fjallað um lestrarerfiðleika og hvernig 
þeir eru greindir í nokkra undirflokka. Í framhaldinu er umfjöllun um lestrar-
kennslu og nemendur með lestrarerfiðleika. Að lokum er sjónarhorninu 
beint að hlutverki skóla og samvinnu við heimili. 

2.1 Mál og læsi 

Þegar börn sem eru að hefja skólagöngu eru spurð hvað þau ætli að læra í 
skólanum svara þau gjarnan að þau ætli að læra að lesa. Lestur er einn af 
mikilvægustu námsþáttunum í fyrstu bekkjum grunnskólans og alla ævi 
getur fólk bætt og þróað lestraraðferðir sínar. Mikilvægi þess að vera vel 
læs er augljóst, það er hæpið að þeim sem ekki geta lesið vegni vel í marg-
brotnu og tæknivæddu samfélagi þar sem margar og mikilvægar 
upplýsingar eru í formi ritmáls. 

Fljótt á litið virðist lestur vera einföld athöfn og í Íslenskri orðabók (1983) 
er hún skilgreind svo: „Að ráða úr leturtáknum þannig að úr verði samfellt 
mál, orð og setningar.“ 

Lestur er athöfn sem byggist á tungumálinu. Lestrarnám hefst með því 
að kynna tæknileg atriði eins og hljóð og bókstafi fyrir börnum og svo 
hvernig ritmáli er breytt í talmál. Til að lesari geti nýtt sér það sem hann les 
þarf hann að búa yfir góðum orðaforða, málfræðiþekkingu og málskilningi 
(Steinunn Torfadóttir, 2007). 

2.1.1 Tengsl tal- og ritmáls 

Talmál og ritmál eiga það sameiginlegt að byggjast á orðaforða tungu-
málsins. Talmál er mannfólkinu eðlislæg færni sem lærist í samskiptum og 
athöfnum daglegs lífs en almennt tekst fólki ekki að tileinka sér lestur nema 
það hljóti markvissa kennslu (Kamhi og Catts, 2012b).  

Þó að ritmál sé á okkar tímum mikilvæg leið almennings til að nálgast 
upplýsingar og miðla þeim hefur það ekki alltaf verið svo. Sögu lestrar má 
rekja aftur til fjórðu þúsaldar fyrir Krists burð en þá er talið að ritmál hafi 
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verið fundið upp og byrjað að þróast í Mesópótamíu. Með nokkrum 
undantekningum má segja að fáir íbúar þjóða hafi verið læsir og skrifandi 
fram að iðnbyltingu (Coulson, 2008). 

Kamhi og Catts (2012a) benda á þrjú atriði sem greina talmál og ritmál 
að og skýra hvers vegna það er mun erfiðara að læra að lesa en tala. Í fyrsta 
lagi byggist lestur á afdráttarlausri þekkingu á hljóðkerfi tungumálsins og 
tengslum bókstafa við málhljóð. Í öðru lagi er lestur tiltölulega ný færni í 
sögu mannsins og sjónkerfi hans er ekki líffræðilega lagað að úrvinnslu 
ritmáls og því krefst lestrarnám sérhæfðrar örvunar. Í þriðja lagi alast flestar 
manneskjur upp í umhverfi þar sem talmál er ríkjndi í samskiptum. Því má 
segja að talmálið byggist bæði á líffræðilegum og samfélagslegum grunni. 
Þessu er ekki eins farið með lestur og í sumum samfélögum heimsins er lítil 
sem engin áhersla lögð á lestur með þeim afleiðingum að flestir 
þjóðfélagsþegnar þeirra eru ólæsir. Samkvæmt skýrslu UNESCO (UNESCO 
Institution for Statistics, 2010) var áætlað að rúmur miljarður jarðarbúa 
væri ólæs eða 796 miljónir fullorðinna og 130 miljónir barna og unglinga. 
Þessar staðreyndir sýna að lestur er ekki meðfædd eðlislæg færni og til þess 
að læra að lesa  þurfa lykilatriði eins og meðvitund um lestur, lestrarkennsla 
og áhugahvöt að vera til staðar (Kamhi og Catts, 2012a).  

Snow, Griffin og Burns (2005) benda á að læsi sé afleidd færni (e. 
secondary system) sem byggist á tungumálinu sem er grundvallarfærni (e. 
primary system). Þær segja að til þess að kennarar geti náð góðum árangri í 
lestrarkennslu þurfi þeir að vera meðvitaðir um að tungumálið greinist í 
nokkra undirþætti. 

2.1.2 Læsi 

Læsi (e. literacy) er markmið lestrarkennslu en það er færni til að notfæra 
sér lestrar- og skriftarkunnáttu í daglegu lífi ásamt skapandi og greinandi 
þáttum sem tengjast því að semja og skilja ritmál (Halldóra Haraldsdóttir og 
Rósa Eggertsdóttir, 2007). Læsi samanstendur af þremur færniþáttum; 
lestrartækni sem veltur á þekkingu til að yfirfæra ritmál í talmál, lesskilningi 
sem ræðst af orðaforða og málskilningi og ritun og stafsetningu sem er 
byggð á öllum þáttum tungumálsins (Freyja Birgisdóttir og Steinunn 
Torfadóttir, 2007). Í þessum skrifum er gengið út frá ofangreindum 
skilgreiningum á læsi. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 
er bent á að þó að læsi snúist um kerfisbundin tákn og miðlunartækni þá sé 
mikilvægt að hafa hugfast að það snýst fyrst og fremst um sköpun 
merkingar sem alltaf litast af aðstæðum, reynslu og þekkingu hvers 
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einstaklings. Hugtakið læsi snýst um orð jafnt sem ljósmyndir, prentað mál 
eða tónlist. Markmið læsis er „að nemendur séu virkir þátttakendur í að 
umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast 
á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra 
miðla og tækni sem völ er á.“ 

Sameinuðuþjóðirnar tilnefndu áratuginn 2003-1012 áratug læsis með 
yfirskriftinni „Læsi til frelsis“ (e. Literacy as Freedom) af því að á 21. öldinni 
er hæpið að segja að fólk njóti fullkomins frelsis án læsis. Fram á síðustu ár 
hefur venjan verið að skilgreina læsi sem hæfni til að skilja og skapa ritaða 
texta. Með tækniframförum síðustu ára hafa kröfur til læsis þróast og nú 
þarf fólk auk þess að vera læst á texta að geta lesið myndir og myndbönd á 
alls konar stafrænu formi. Sömuleiðis er fólki ætlað að geta komið efni frá 
sé á sama máta. Hugtakið fjöllæsi (e. multiliteracies) hefur verið sett fram til 
að undirstrika að læsi er annað og meira en færnin til að hagnýta sér ritmál 
(Westby, 2012). 

Þegar rýnt er í fræðilegt efni um lestur kemur í ljós að fræðimenn eru 
nokkuð sammála um að lestur sé flókið fyrirbæri. Til að skilja fyllilega við 
hvað er átt með hugtökunum lestur og læsi þarf að skoða nánar tengsl 
þeirra við tungumálið ásamt kenningum um lestrarferlið. 

2.1.3 Helstu hugtök í mál- og lestrarfræðum 

Kamhi og Catts (2012a) segja að almennt sé talað um að tungumálið 
samanstandi af fimm undirþáttum sem eru hljóðkerfisfræði (e. phonology), 
merkingarfræði (e. semantics), myndunarfræði/formfræði (e. morphology), 
setningafræði (e. syntax) og málnotkun (e. pragmatics).  

Snow o.fl. (2005) nefna sömu undirþætti tungumáls og Kamhi og Catts 
en þær draga upp stærri heildarmynd og tilgreina samtals átta undirþætti 
tungumáls og læsis. Þættirnir sem bætast við eru ritháttarkerfi (e. 
orthography), orðsifjafræði (e. etymology) og námsvitund (e. meta-
cognition). 

Skilgreiningar Kamhi og Catts (2012a) og Snow o.fl. (2005) á undirþáttum 
tungumáls eru þessar: 

• Hljóðkerfisfræði er sá hluti tungumálsins sem lýtur að reglum um 
sundurgreiningu og samruna málhljóða. Hægt er að greina orð upp í 
litlar hljóðeiningar sem kallast fónem. Orðið sál samanstendur af 
þremur fónemum og sé einu þeirra er breytt verður til nýtt orð, t.d. 
kál, söl, eða sár. Röð fónema skiptir líka máli, stela hefur allt aðra 
merkingu en selta. Góð hljóðgreining felur í sér næmi á lengd hljóða, 
hljómfall og áherslur í setningum. 
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• Merkingarfræði snýst um merkingu og framsetningu einstakra orða 
annars vegar og samhengi þeirra við önnur orð hins vegar. Merking 
setningar á borð við „sumir foreldrar dönsuðu við öll börnin“ liggur 
einungis fyrir þegar hugtökin foreldrar, börn og dans hafa verið 
skilgreind og gagnkvæmur skilningur er á því magni sem felst í 
orðunum „sumir“ og „allir.“ Öðruvísi er ekki hægt að átta sig á því 
hverjir hafa dansað við hverja. 

• Formfræði er kerfi um morfem sem eru minnstu merkingarbæru 
einingarnar í tungumáli, orð og orðhlutar. Sem dæmi má nefna að 
orðið altalandi hefur þrjú morfem, forskeytið al, rótina tal og 
viðskeytið andi. 

• Setningafræði snýst um reglur er varða setningarliði (e. phraces), 
greinar (e. clausters) og málsgreinar (e. sentences). Sé setningin „það 
sem heimurinn þarf núna er ást“ greind kemur í ljós að hún inniheldur 
nafnlið (e. noun phrase) sem er frumlag (e. subject) („það sem 
heimurinn þarf núna“ ), umsagnarlið (e. predicate) úr sagnorði („er“) 
og mun einfaldari nafnlið („ást“). Frumlag setningarinnar er í sjálfu 
sér aukasetning (e. embedded clause) sem samanstendur af frumlagi 
og umsagnarlið. Sé innihald setningarinnar umorðað og sett fram sem 
spurning „Hvað þarf heimurinn núna?“ breytist formgerð hennar og 
setningafræði. 

• Málnotkun á við um notkun tungumáls. Sá sem talar kemur sínu til 
skila en lagar það að þekkingu og skilningi þess sem hann talar við. Í 
málnotkun samþættast siðvenjur og hefðir í gagnkvæmum sam-
skiptum milli fólks og stofnana, t.d. kurteislegar spurningar þegar sóst 
er eftir upplýsingum, viðeigandi orðaval þegar umsagnir eru gefnar og 
þegar viðeigandi er að sýna eldra eða hærra settu fólki virðingu. 
Orðræðu má greina í mismunandi gerðir eftir aðstæðum og eftir því 
hvort vettvangur hennar er formlegur eða óformlegur. 

• Ritháttarkerfi snýst um stafsetningu, sambönd hljóða og bókstafa 
sem stundum koma endurtekið fyrir í orðum eða orðhlutum og 
byggjast á formfræði, orðsifjafræði eða sögu tungumálsins. 

• Orðsifjafræði sem fjallar um uppruna og tengsl milli orða. 
• Námsvitund í þessu samhengi er meðvitund um ofangreinda 

undirþætti tungumálsins. Skilningur á eðli og virkni undirþáttanna 
leiðir til aukins skilnings á tungumálinu og notkun þess.  

Árið 1997 ákváðu yfirvöld í Bandaríkjum Norður-Ameríku að fá hóp 
sérfræðinga á sviði lestrar- og læsisrannsókna til að taka saman í skýrslu 
upplýsingar byggðar á rannsóknarniðurstöðum um grunnþekkingu á lestri 
og áhrifaríkar lestrarkennsluaðferðir. Skýrslunni var ætlað að vera leiðandi 
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plagg fyrir þá sem koma með einum eða öðrum hætti að lestrarkennslu. 
Árið 2000 kom skýrslan National Reading Panel (NRP) út og var hún 
afrakstur vinnu sem stjórnað var af 14 einstaklingum úr röðum leiðandi 
sérfræðinga á sviði lestrarfræða, fulltrúa menntastofnana, lestrarkennara, 
skólastjórnenda og foreldra. Niðurstöður og ábendingar í NRP eru settar 
fram í fimm efnisflokkum sem eru a) þekking á stafrófinu (e. alphabetics), b) 
lesfimi (e. fluency), c) lesskilningur (e. comprehension), d) menntun kennara 
og lestrarkennsla  og d) tölvutækni og lestrarkennsla (National Reading 
Panel, 2000).  

Þó að skilgreiningar á lestri og lestrarferlinu séu mismunandi eftir 
fræðimönnum þá eru nokkur lykilhugtök í lestrarfræðum sem einkenna 
hugmyndir og umræðu um lestur. Hugtökin heyra undir fyrstu þrjá 
efnisflokkana í NRP sem eru þekking á stafrófinu, lesfimi  og skilningi. Þessi 
hugtök eru: 

• Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er skilningur á því að 
tungumálið samanstendur af hljóðeiningum sem eru smærri en 
einstök orð og að hægt er að skoða þessar hljóðeiningar án þess að 
tengja þær við merkingu orða. Í gegnum hljóðkerfisvitundina átta 
börn sig á tengslunum milli talmáls og ritmáls og tengslunum milli 
fónema (e. phoneme) og stafrófsins. Þegar börn geta greint fremsta 
hljóð í atkvæði (e. onset), rím og hliðstæður (e. analogy) eru þau í 
góðri stöðu til að læra um fónem og hvernig hægt er að greina orð og 
mynda hljóð til þess að lesa orð (Browne 2009; Snow o.fl. 2005). Að 
auki þarf barnið að átta sig á því að hljóðin litast hvert af öðru og má 
sem dæmi nefna að fyrsta hljóðið í orðunum bíll, bók, bak og böl er 
ekki nákvæmlega eins. Sérhljóðið sem kemur á eftir ákvarðar hvernig 
hljóðið verður og því er ekki hægt að treysta eingöngu á það sem 
maður heyrir. Maður þarf að geta síað frá mismuninn í samruna 
hljóðanna og geta greint það sem er sameiginlegt í upphafi þessara 
orða og við táknum með bókstafnum b. Slík færni grundvallast á 
hljóðkerfisvitundinni og hún er forsenda þess að hægt sé að blása lífi í 
bókstafina ( Herrlin og Lundberg, 2005). 

• Hljóðvitund (e. phonemic awareness) er undirflokkur hljóðkerfis-
vitundar. Hún snýst um hæfnina til að greina og vinna með einstök 
málhljóð sem og skilning á því að töluð orð samanstanda af 
hljóðaröðum. Byrjendur í lestri þurfa að átta sig á ólíkum málhljóðum 
og því gegnir hljóðvitund mikilvægu hlutverki þegar fyrstu skrefin eru 
stigin við lestur og ritun orða (Vacca o.fl., 2006; Snow o.fl., 2005). 

• Fónem er minnsta hljóðeining máls sem aðgreinir merkingu eins og í 
sá og tá (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007). 
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• Umskráning (e. decoding) en hún á sér stað við lestur þegar raðir af 
bókstöfum eru umskráðar úr rituðu máli yfir í talað mál. Sá sem það 
gerir býr yfir þekkingu á stafrófinu ásamt skilningi á töluðum orðum 
og hvernig hægt er að skipta þeim upp í litlar hljóðeiningar sem 
táknaðar eru með bókstöfum. Þessi færni byggist að stórum hluta á 
hljóðkerfisvitund og er hún talin forsenda þess að maður skilji hvernig 
hægt er að blása lífi í bókstafina, raða þeim saman og mynda orð 
(Herrlin og Lundberg, 2005). 

• Sjálfvirkni (e. automaticity) er til staðar þegar endurþekking orðs er 
svo hröð að hún verður ósjálfrátt og án þess að lesari leiði hugann 
umskráningu (Walpole og McKenna, 2007). 

• Lesfimi (e. fluency) er hæfni til að lesa texta hratt og rétt með réttum 
blæbrigðum. Lesfimi er ein af forsendum lesskilnings því að sá sem 
þarf að hafa mikið fyrir lestri lendir í erfiðleikum með að muna 
innihald texta og tengja það við eigin reynslu og þekkingu (National 
Reading Panel, 2000). Boyle og Scanlon (2010) og Rasinski (2008) 
greina frá þremur undirþáttum lesfimi og það eru nákvæmni (e. 
accuracy), hraði (e. rate) og hljóðfall (e. prosody). Nákvæmni þarf að 
vera áreynslulaus til þess innihald texta skili sér og hún grundvallast á 
hljóðskynjun og hljóðkerfisvitund, orðþekkingu og tækni við að lesa 
orð (e. word-attack skills). Hraði er sá undirþáttur sem algengast er 
að fólk tengi við lesfimi enda tengist hann sjálfvirkni þegar orð eru 
lesin og gefur þannig vísbendingar um sjónrænan orðaforða. Að geta 
lesið á hæfilegum hraða felur í sér að geta lesið hratt og 
áreynslulaust. Hljóðfall við lestur er talið gefa vísbendingar um 
lesskilning og hæfni til að túlka innihald texta. Hljóðfalli er beitt til að 
brjóta setningar upp í minni einingar og leggja áherslu á atriði sem 
skipta máli. Rasinski (2008) varar við því að leshraða og lesfimi sé 
ruglað saman 

• Lesskilningur (e. comprehension) er flókið fyrirbæri sem erfitt er að 
leggja mat á en hann er talinn velta á samspili þriggja undirliggjandi 
þátta. Í fyrsta lagi er hæfni lesandans þegar kemur að umskráningu, 
lesfimi, orð- og málþekkingu, athygli, einbeitingu, áhugahvöt, bak-
grunnsþekkingu og ályktunarhæfni. Í öðru lagi er það gerð textans, 
uppbygging hans og stíll. Í sumum tilfellum getur leturgerð haft áhrif. 
Í þriðja lagi eru það þær aðferðir sem notaðar eru til að meta 
lesskilning en þær þurfa að fanga muninn á bókstaflegum skilningi á 
orðum og setningum og skilning á efni sem gerir kröfur um þekkingu 
og orðaforða til að skilja flókna texta um sérhæfð málefni (Cecil, 
2011; Kamhi, 2012). 

• Orðaforði vísar almennt til orðþekkingar einstaklings en er stundum 
skilgreindur nánar eins þegar talað er um sjónrænan orðaforða og þá 
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er átt við þau orð sem viðkomandi þekkir í sjón (Walpole og 
McKenna, 2007). 

2.1.4 Skilgreiningar á lestri 

Lestrarfræðingar hafa sett fram margar skilgreiningar á lestri og eru þær 
töluvert margbrotnari en sú/þær sem eru að finna í almennum orðabókum. 
Sú elsta sem vitað er um kemur frá írönskum vísindamanni og sálfræðingi 
að nafni Ibn al-Haytham (þekktur sem Alhazen á Vesturlöndum), f. 965,d. 
1040) og er talinn vera faðir nútíma ljósfræði. Auk ljósfræði rannsakaði 
hann sjónræna skynjun með vísindalegum aðferðum á grunni líffærafræði 
og stærðfræði. Um 1030 gaf Ibn al-Haytham út bókina „Ljóseðlisfræði“ 
(Book of optics eða Kitãb al Mãnazir) og þar leitaðist hann við að útskýra 
það hugræna ferli sem fram fer þegar maður les. Ibn al-Haytham gerir grein 
fyrir þætti sjónrænnar skynjunar í lestri, fjallar um endurþekkingu orða og 
tveggja leiða aðferð við lestur orða á eftirfarandi máta:  

„Þegar læs manneskja sér orðið „abjad“ [orð sem stendur fyrir 
arabíska stafrófið] á prenti skynjar hún samstundis um hvaða 
orð er að ræða þar sem hún þekkir mynd þess. Það getur verið 
vegna skynjunar á „a“ og „d“ aftast eða skynjun á heildarútliti 
alls orðsins ... og þannig er það með öll vel þekkt rituð orð sem 
oft hafa borið fyrir augu, læs manneskja þekkir orð og áttar sig 
strax á um hvaða orð er að ræða án þess að skoða hvaða stafi 
það inniheldur. Þessu er öðruvísi farið þegar læs manneskja 
tekur eftir orði sem hún þekkir ekki og líkist ekki orðum sem 
hún hefur lesið áður. Viðkomandi mun einungis geta lesið og 
skilið með því að greina hvern einasta bókstaf sem það 
inniheldur (Kennedy o.fl., 2000). 

Takmörkun þessarar fornu skilgreiningar er að hún nær svo til einungis til 
umskráningar. 

Árið 1973 setti Sarah Gudschinsky (Booth, Walther og Dawson 1999) 
fram skilgreiningu á læsi sem tekur mið af tungumálinu. Samkvæmt henni 
er manneskja læs þegar hún getur lesið og skilið texta á því tungumáli sem 
hún talar eins og hún myndi skilja ef til hennar væri talað og getur tjáð sig 
skriflega eins vel og munnlega og þannig að aðrir geti lesið. Gudschinsky 
telur að lestur grundvallist á þremur þáttum og til að verða fullkomlega læs 
þurfi færni í þeim öllum: 
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• Sjálfstæði (e. independence) sem er getan til að valda viðfangsefnum 
án aðstoðar frá öðrum, að lesa og skrifa í samræmi við skilning og 
kunnáttu í eigin tungumáli. 

• Skilningur (e. comprehension skills) sem er hæfileikinn að nota 
samhengi texta og fyrri þekkingu við lestur og átta sig á innihaldi 
hans. Skilningur byggist fjórum þáttum sem eru: 

a) Vitneskjan um að texti hefur merkingu. 
b) Fyrri þekking lesandans. 
c)  Innihald texta.  
d)  Efni texta greiðir fyrir endurþekkingu orða og merkingu þeirra. 

• Lesfimi (e. fluency) sem er að skynja heildina í texta þegar setninga-
hlutar og orðatilæki eru lesin og geta lesið fljótt og örugglega. 

Adams (1990) skilgreinir lestur sem flókið kerfi þar sem færni og þekking 
spila saman. Það er nauðsynlegt að þekkja orð í sjón en sú færni komi þó 
ekki að gagni nema málskilningur og þekking á formgerð tungumálsins sé 
fyrir hendi. Ef ferlið við að lesa einstök orð virkar ekki almennilega þá virkar 
ekkert annað í kerfinu á viðunandi hátt og því má segja að hæfileikinn til að 
lesa orð fljótt, örugglega og án fyrirhafnar sé undirstaða lesskilnings. 

Hoover og Gough (1990) settu fram kenningu um lestrarferlið sem þeir 
nefndu The Simple View of Reading og er kallað Einfalda lestrarlíkanið á 
íslensku og verður það heiti notað hér. Grunnhugmynd Hoover og Gough er 
sú að lestur hafi tvo undirþætti sem báðir eru nauðsynlegir við lestur, það 
eru umskráning (e. decoding) og málskilningur (e. linguistic comprehension) 
og að lestur ákvarðist af samspili milli þessara þátta. Ef lestur (L), 
umskráning (U) og málskilningur (M) eru hugsuð sem breytur á bilinu 0 
(engin færni) til 1 (fullkomin færni) þá gerir kenningin ráð fyrir að hægt sé 
að skýra lestur með jöfnunni L = U X M. Þar sem um margfeldisáhrif er að 
ræða getur lestur ekki átt sér stað ef annar hvor eða báðir undirþættirnir 
hafa gildið 0.  

Taube (2007) greinir frá hugmyndum Mogens A. Dalby frá árinu 1992 en 
hann gengur út frá hugmyndum Hoovers og Gough um lestrarferlið eins og 
þær eru settar fram í Einfalda lestrarlíkaninu en bætir einni breytu við 
jöfnuna sem skýrir lestur. Þessi breyta er áhugahvöt (Á) og því skýrir Dalby 
lestur með jöfnunni L = U X M X Á. 

Herrlin og Lundberg (2005) gera líkt og Dalby ráð fyrir að áhugahvötin sé 
einn af undirstöðuþáttum lesturs. Þau telja að rétt eins og rými hefur þrjár 
víddir þá hafi lestur fimm víddir eða undirþætti sem eru hljóðkerfisvitund, 
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umskráning, lesfimi, lesskilningur og lestraráhugi. Þau segja að læsisþróun 
barna velti annars vegar á færni þeirra innan hvers undirþáttar og hins 
vegar á samspili milli undirþáttanna og verður nánar fjallað um þetta í 
næsta kafla. 

Fræðimenn (Das, 2009; Hoover og Gough, 1990; Høien og Lundberg, 
2000) eru nokkuð sammála um að í stórum dráttum megi segja að lestur 
grundvallist á tveim efnisþáttum, annars vegar umskráningu (e. decoding) 
og hins vegar lesskilningi (e. comprehension). Umskráning er tæknilega 
hliðin á lestri, þ.e. að skynja stafarunur, vita fyrir hvað þær standa og geta 
svo sagt tiltekið orð. Að umskrá texta byggist á færni til að nota lögmál 
stafrófs og rittákn til þess að ráða fram úr rituðum orðum. Umskráning 
veltur á því hversu nákvæmt og fljótt lesandanum gengur að þekkja stafina, 
að tengja rétt hljóð við stafi, samstöfur og orð og hversu sjálfvirk 
endurþekking orða er. Allt eru þetta atriði sem einkenna góðan lestur. 
Lesskilningur byggist meira á vitsmunalegum úrræðum. Til að skilja texta 
þarf sá sem les að geta tengt hann við eigin reynslu og þekkingu, dregið 
ályktanir af texta og túlkað hann. Um sambærilegt ferli er að ræða og þegar 
hlustað er á lesinn texta. 

Robinson og McKenna (2008) eru sammála Hoover og Gough þegar 
kemur að hugmyndinni um að umskráning og skilningur séu aðal-
viðfangsefni lestrar. Þeir telja að kenningin henti vel til að varpa ljósi á eðli 
lestrar en jafnframt að hæpið sé að tala um einfalt ferli þar sem um afar 
flókna undirþætti er að ræða. 

Browne (2009) segir líkt og Adams (1990) að lestur sé flókið ferli sem 
verður þegar færni og þekkingu á tal- og ritmáli er beitt samhliða. Hún 
bendir líkt og Høien og Lundberg (2000) og Hoover og Gough (1990) á 
samspil umskráningar og lesskilnings en bætir við að lestur byggist líka á 
hæfni lesandans til að spá fyrir um orð í texta með því að nota eigin 
þekkingu á uppbyggingu málsins, setningafræði, orðskilningi og inntaki 
textans.  

Cecil (2011) fjallar um skilgreiningar á lestri og hvernig þær lúta að 
umskráningu bókstafa í málhljóð, endurþekkingu orða, lesskilningi, túlkun á 
því sem lesið er og ályktanir sem dregnar eru í framhaldinu auk hvatans til 
að lesa. Í framhaldinu bendir hún á að með tækniframförum 21. aldarinnar 
hafi komið fram nýjar skilgreiningar á læsi sem ekki einungis ná til þess 
hvernig við lesum og skrifum heldur líka til þess að gera og birta  texta sem 
oft eru á rafrænu formi frekar en á pappír. Búnaðurinn sem styður við slíka 
texta er fjölbreyttur og má sem dæmi nefna tölvur, farsíma, lesbretti og 
gagnvirkar töflur (e. interactive withbords) og þeim fylgja oft margvíslegar 
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viðbætur, til dæmis myndbönd, tölvugerðar myndir og stafrænar ljós-
myndir. Þessi tækni býður upp á margvíslega notkunarmöguleika og 
stundum geta börn verið í gagnvirku sambandi við texta. Þetta nýja læsi (e. 
new literacies) krefst færni barna á sex sviðum tungumálsins sem eru lestur, 
ritun, talmál, hlustun, birting (e. viewing) og sjónræn framsetning (e. 
visually representing) til þess að nálgast og meðtaka upplýsingar frá 
mismunandi miðlum, sérstaklega veraldarvefnum, og til þess að meta 
hversu nákvæmar, viðeigandi og áreiðanlegar þær eru. 

2.1.5 Kenningar um lestrarferlið 

Leiðin frá fyrstu hugmyndum barns um lestur til læsis er löng. Robinson og 
McKenna (2008) fjalla um hugtakið bernskulæsi (e. emergent literacy) og 
segja að það hefjist á leikskólaaldri þegar börn eru að ná tökum á 
grunnorðaforða tungumálsins, læra stafrófið og móta sínar fyrstu 
hugmyndir um uppbyggingu bóka og ritmáls. Þau er líka að átta sig á ólíkum 
málhljóðum og það er færni sem kemur þeim til góða þegar þau hefja 
lestrarnám. Whitehurst og Lonigan (2001) greina frá að tengsl séu milli 
bernskulæsis og árangurs í lestri þegar kemur að formlegu lestrarnámi. 

Kamhi og Catts (2012b) segja að til þess að átta sig á ferlinu frá 
bernskulæsi til fullkomins læsi sé nauðsynlegt að skilja hvað felist í því að 
vera fullkomlega læs. Almenna skilgreiningin sé sú að þá beri maður 
fyrirhafnarlaust kennsl á einstök orð. Nákvæm og hröð endurþekking orða 
byggist á því að þekkja ákveðnar stafarunur (e. letter sequences) og 
ritháttarmunstur (e. ortographic patterns). Þó að umskráning á grundvelli 
hljóðkerfisvitundar sé nauðsynleg meðan sjónrænn orðaforði er að þróast 
þá er það ekki aðferð sem fluglæsir einstaklingar nota nema í undan-
tekningartilfellum þegar þeir rekast á orð sem þeir þekkja ekki. 

Samkvæmt Beech (2005) og Kamhi og Catts (2012b) hafa fræðimenn 
undanfarna þrjá áratugi leitast við að skilgreina hvernig börn verða góðir 
lesarar og í þeim tilgangi hafa komið fram kenningar um að lestrarfærni 
barna þróist í nokkrum stigum. Beech (2005) bendir á að slíkar kenningar 
auðgi fræðasamfélagið ásamt því að gefa kennurum hugmyndir um hvernig 
þeir geti áttað sig á stöðu og framförum nemenda í lestri. 

Linea C. Ehri er ein þeirra sem hafa sett fram kenningu um lestur. Hún 
telur að lestrarnámið grundvallist annars vegar á þekkingu á stafrófinu og 
hins vegar á hljóðkerfisvitund. Með kenningu sinni leitast Ehri við að skýra 
hvernig sjónrænn orðaforði þróast við tengsl stafa og hljóða, stafsetningar, 
framburðar og merkingar (Ehri 2005b). 
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Samkvæmt Ehri (2005a) er sjónrænn orðaforði, það er hæfnin að þekkja 
orð og geta lesið það fyrirhafnarlaust um leið og augað nemur það, afar 
mikilvæg því hún gefur lesara færi á að beina allri athygli sinni að 
uppbyggingu og merkingu þess texta sem hann les. 

Kenning Ehri hefur hlotið mikla athygli og umfjöllun en hún gerir ráð fyrir 
að sjónrænn orðaforði þróist í fjórum stigum (Boyle og Scanlon, 2010; 
Beech, 2005; Ehri, 2005b; Stuart, Stainthrop og Snowling, 2008; Vacca o.fl., 
2006): 

• Myndastig (e. Pre-Alphabetic Phase) kemur fram hjá ungum börnum 
áður en eiginlegt lestrarnám hefst. Þau hafa litla eða enga þekkingu á 
stafrófinu en geta engu að síður „lesið“ nokkur orð. Þetta eru orð 
sem þau hafa lært að þekkja út frá sjónrænum einkennum og er þá 
gjarnan um nafnið þeirra að ræða og algeng vörumerki. Börn á þessu 
stigi eru í rauninni ólæs og öll geta þeirra til að lesa orð er byggð á 
vísbendingum sem eiga sér enga stoð í stafrófinu og hafa rannsóknir 
sýnt að það truflar þau ekki þótt einum staf í vörumerki sem þau 
þekkja sé breytt. Sem dæmi má nefna að börn á myndastigi átta sig 
ekki á muninum á XEPSI og PEPSI jafnvel þó að þeim hafi verið bent á 
að máski sé um mistök að ræða. Barn sem þekkir orðið bíll gæti lesið 
orðið halló sem bíll ef það hefur náð að tengja „tvö strik“ við orðið bíll 
enda byggist lestur orða á myndastigi algjörlega á sjónrænu minni. 

• Ófullkomið bókstafastig (e. Partial-Alphabetic Phase). Börn færast 
yfir á þetta stig þegar þau læra heiti og hljóð bókstafa og fara að nýta 
sér þau til að lesa orð. Þau ná þó aðeins að vinna úr hluta af hljóðum 
stafanna og svo virðist sem þeim gangi best með fyrsta og síðasta staf 
í orði og gætu því til dæmis nýtt sér b og r til að lesa orðið bekkur. 
Hins vegar geta þau auðveldlega ruglast á orðum eins og bekkur og 
blár vegna sameiginlegra bókstafa í þeim. Umskráningarhæfnin er 
takmörkuð því þau geta ekki sundurgreint öll málhljóð í orðum og 
þau hafa ekki öðlast fulla þekkingu á stafrófinu, sérstaklega ekki á 
sérhljóðunum. Af þessum orsökum eiga börn á þessu stigi erfitt með 
að umskrá orð sem þau þekkja ekki. Stafsetning er fremur frumstæð 
og stafir með veik hljóð og stafir í miðju orða falla gjarnan út. 
Einkenni ófullkomins bókstafastigs sjást ekki einungis hjá þeim sem 
eru að hefja lestrarnám heldur geta þau líka átt við um nemendur 
með lestrarerfiðleika þegar þeir eiga í erfiðleikum með að þróa 
sjónrænan orðaforða. 

• Fullkomið bókstafastig (e. Full-Alphabetic Phase) tekur við þegar 
börn hafa náð fullu valdi á stafrófinu og áttað sig á tengslunum milli 
stafsetningar, fónema og framburðar. Þessi færni grundvallast á því 
að þau þekkja samræmið milli bókstafa og fónema og að þau geta 
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auðveldlega brotið framburð orða upp í fónem og tengt þau við 
bókstafina sem þau sjá. Með aukinni þjálfun og endurtekningum 
næst sá ávinningur að börn fara að þekkja orðhluta og orð í sjón sem 
er upphafið að þróun sjónræns orðaforða. Einn af kostum þess að 
hafa sjónrænan orðaforða er að lesturinn verður mun nákvæmari og 
verulega dregur úr líkum á að lesari ruglist á orðum sem eru lík í útliti. 
Á þessu stigi geta börn umskráð orð sem þau ekki þekkja og í 
stafsetningu finna þau tákn fyrir öll fónem og þau eiga mun 
auðveldara en börn á ófullkomnu bókstafastigi með að muna hvernig 
einstök orð eru stafsett. 

• Ritháttarstig (e. Consolidated-alphabetic Phase) einkennist af vaxandi  
sjónrænum orðaforða. Eftir því sem börn læra það þekkja og bera 
fram fleiri stafamunstur sem koma fyrir í ólíkum orðum eykst 
lestrarfærni þeirra. Þetta á við um orðhluta og orð sem ríma, 
samstöfur (e. syllables), heil orð og orðasambönd. Til dæmis er miklu 
léttara og fljótlegra að lesa orðið bílskúr fyrir þann sem þekkir 
orðmyndina bíl, samhljóðasambandið sk og orðmyndina úr heldur en 
fyrir þann sem þarf að skoða hvern staf og leita eftir hljóði hans og 
þannig fækkar viðfangsefnunum frá því að þurfa að finna hljóð 7 
bókstafa í að finna hljóð fyrir þrjár þekktar einingar. Þegar börn hafa 
náð þessu stigi er mikilvægt að þau lesi sem mest svo að þau geti 
byggt upp sjónrænan orðaforða og öðlist færni til að lesa hratt og 
örugglega. Því meira sem þau lesa því stærri verður sjónræni 
orðaforðinn og það verður til þess að athöfnin að lesa orð hefur ekki 
hamlandi áhrif á lesskilning sem í rauninni knýr lestrarferlið áfram. 

Ehri (2005b) bendir á að sú þekking sem börn á myndastigi hafa tileinkað 
sér nýtist ekki þegar þau fara að læra að lesa eftir lögmálum stafrófsins en 
stigin komi fram hvert á eftir öðru eftir að eiginlegt lestrarnám hefst. Hvert 
stig á að vera lýsandi fyrir þau atriði sem eru mest einkennandi fyrir 
lestrarlag barns hverju sinni en þrátt fyrir það geti barn gripið til úrræða 
sem einkenna önnur stig við lestur orða. Þetta getur til dæmis gerst þegar 
barn á ritháttarstigi rekst á orð sem það þekkir ekki eða þegar barn á 
ófullkomnu bókstafastigi les umhugsunarlaust orð sem það þekkir í sjón.  

Ehri (2002) segir að sjónrænn lestur sé að þekkja orð hratt, örugglega og 
án fyrirhafnar og er slíkur lestur að hennar mati árangursríkasta og 
skilvirkasta leiðin til að lesa því þá sé nánast um ósjálfrátt ferli að ræða. Sá 
sem les þarf að ráða yfir fullkominni þekkingu á tengslum bókstafa og 
hljóða. Þessar hugmyndir falla vel að umfjöllun Boyle og Schanlon (2010) 
um mikilvægi lesfimi í lestrarnámi. Þeir benda á að sterkt samband sé milli 
lesfimi og lesskilnings sem felist í því að góð lesfimi geri lesara kleift að 
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beina athygli sinni frá umskráningarferlinu að merkingu textans sem verið 
er að lesa. Að auki stuðlar lesfimi að því að lesari geti lesið milli línanna og 
áttað sig á atriðum sem höfundur gefur í skyn. Sé lesfimi ekki til staðar má 
gera ráð fyrir að lesskilningi sé verulega ábótavant. 

Beech (2005) viðurkennir hagnýtt gildi kenningar Ehri en gagnrýnir hana 
einnig og bendir á nokkur atriði sem hann telur ekki nógu vel skilgreind og 
nefnir: a) ekki er skilgreint hver þróunin er innan hvers stigs eða hvort barn 
geti verið á tveim stigum samtímis, b) það vantar viðmið sem lýsa 
einkennum við upphaf hvers stigs en þau myndu auðvelda niðurröðun og 
flokkun nemenda, c) kennsluaðferðir sem henta á hverju stigi eru ekki 
tilgreindar, d) athygli er ekki beint að sambandi undirliggjandi vitsmuna-
þátta og framfara í lestri og e) það er hæpið að segja að fjórða stigið, 
ritháttarstigið, lýsi lestrarfærni fullorðins einstaklings sem hefur náð góðum 
tökum á lestri og því virðist sem einhvers konar lokastig sé ekki til staðar í 
kenningu Ehri. 

Kamhi og Catts (2012b) fjalla einnig um annmarka á kenningum sem 
skilgreina færni til að þekkja orð í nokkrum stigum. Fyrst er nefnt að gjarnan 
sé greint frá þekkingu sem börn þurfa að hafa til að teljast góðir lesarar 
fremur en að lýsa þeim færniþáttum sem orsaka framþróun í lestrarfærni. 
Því næst er sagt að stigin séu ef til vill of einföld og að einungis sé gert ráð 
fyrir einni umskráningarleið við að lesa orð. Líkt og Beech (2005) telja Kamhi 
og Catts að þróun lestrar innan hvers stigs verðskuldi meiri athygli. Að 
lokum benda þau á að kenningar sem ganga út frá nokkrum stigum við 
lestur orða taki ekki tillit til ólíkra einstaklinga og þess að börn geti tileinkað 
sér lestur með ólíkum aðferðum. 

Herrlin og Lundberg (2005) setja fram ítarlega skilgreiningu á lestrar-
ferlinu og þeim þáttum sem það grundvallast á. Þau tala um að rétt eins og 
hægt sé að færa rök fyrir að rými hafi þrjár óaðskiljanlegar víddir megi segja 
að á sama hátt hafi lestur fimm víddir eða undirþætti: 

1. Hljóðkerfisvitund. Þegar fólk talar er það almennt ekki meðvitað um 
einstök málhljóð orða heldur beinist athyglin að innihaldi þess sem 
sagt er. Orðin koma sjálfkrafa og áreynslulaust. Stök málhljóð renna 
saman og talmál framkallast með jöfnu hljóðstreymi. Í rituðu máli er 
þessu öðru vísi farið því þar eru bókstafir í snyrtilegum röðum og orð 
aðskilin með bili. Sá sem les þarf nálgast upplýsingar og skoðanir með 
því að umskrá þöglar raðir af bókstöfum í náttúruleg málhljóð. Þetta 
krefst skilnings á því að hlutverk stafrófsins er að greina málhljóð sem 
má brjóta niður í smáar einingar, fónem, og tákna þau með 
bókstöfum. Smám saman fara börn að bera skynbragð á bókstafina, 
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átta sig á notkun stafrófsins og búa til alls konar orð. Ef barn nær ekki 
þessum þroska í hljóðkerfisvitund má gera ráð fyrir að umskráning 
ritaðra orða verði því erfið. Því er mikilvægt að meta hljóðkerfisvitund 
barna og hjálpa þeim með örvandi verkefnum og leikjum. Mikilvægt 
er að hafa í huga að tilraunir við að lesa orð efla hljóðkerfisvitundina 
og þannig getur barn sem hefur óþroskaða hljóðkerfisvitund unnið 
með umskráningu og um leið styrkt hljóðkerfisvitund sína. 

2. Umskráning. Augljós forsenda þess að texti sé lesinn er að maður geti 
borið kennsl á skrifuð orð. Þekkt er að lítil börn þekkja svolítið af 
orðum áður en þau læra að lesa. Þau taka eftir vissum einkennum 
orðanna, muna þau og geta greint þau frá öðrum orðum og á gjarnan 
við um nafnið þeirra, ákveðin vörumerki og merkingar á skiltum. 
Þetta stig í orðalestri, samsvarar myndastigi í kenningu Ehri, krefst 
ekki þekkingar á reglum stafrófsins en að barn sé farið að veita 
skrifuðum orðum í umhverfinu eftirtekt getur verið mikilvægt skref í 
átt að raunverulegum lestri. Barn sem er að byrja á að ná valdi á 
umskráningu orða hefur stigið stórt skref og öðlast voldugt verkfæri 
sem það getur notað til að ráða í merkingu áður óþekktra orða sem 
verða á vegi þess. Þó að barn geti beitt umskráningu á það langt í 
land með að endurþekkja orð fljótt og örugglega. Vanur lesari þekkir 
orð samstundis, áreynslulaust og af sjálfvirkni og getur eiginlega ekki 
komist hjá því að lesa það sem hann sér. Sjálfvirk umskráning er 
stigvaxandi ferli. Fyrst eru það nokkur orð sem eru lesin af sjálfvirkni 
og svo þegar sama orðið hefur komið nokkrum sinnum fyrir aukast 
líkurnar á því að það verði einnig lesið af sjálfvirkni og þannig verður 
umfangsmikil aukning á lestrarfærni. Að ná fullkominni sjálfvirkni er 
ferli sem getur tekið langan tíma, jafnvel alla skólagönguna. 
Umskráningin byggist á þróun hljóðkerfisvitundar en lesskilningur 
eflir hana líka. Þegar maður skilur innihald málsgreinar eða kafla, 
aukast líkurnar á að vel gangi að bera kennsl á orð í textanum. Í 
upphafi lestrarnámsins skiptir samhengið sérstaklega miklu máli við 
umskráninguna. Mikilvægu stigi í lestrarnáminu er náð þegar orð eru 
lesin án þess að samhengi styðji við og þá opnast leiðin að sjálfvirkum 
lestri. 

3. Lesfimi. Sjálfvirkni er ekki alveg það sama og lesfimi en hún er 
mikilvæg forsenda fyrir lesfimi. Lesfimi snýst annars vegar um að 
glæða texta lífi og kalla fram rétt blæbrigði þegar lesið er upphátt og 
hins vegar að geta lesið samfelldan texta hæfilega hratt og rétt ásamt 
því að muna efnisatriði langra málsgreina. Sá sem les hægt, höktandi 
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og án blæbrigða lendir að öllum líkindum í töluverðum vandræðum 
með að tileinka sér innihald texta. Lesfimi felur í sér djúpan skilning á 
innihaldi texta. Til að geta lesið hratt, örugglega og náð að túlka 
innihald texta þarf lesari að ráða yfir færni til að skipta textanum upp 
í merkingarbærar einingar, orðtök og setningar. Það útheimtir tíma 
og æfingu að öðlast lesfimi og veltur á hvers konar texti er lesinn, 
hvort orðin eru vel þekkt og hversu mikið textinn hefur verið æfður. 
Jafnvel mjög snjall lesari getur farið út af sporinu við lestur texta sem 
inniheldur mörg ókunnug orð og fjallar um framandi efni og þá 
einkennist lesturinn ekki af lesfimi. Segja má að lesfimi sé brúin milli 
umskráningar og lesskilnings. Sá sem les af lesfimi þarf ekki að 
einbeita sé að því að bera kennsl á orðmyndir en getur í staðinn 
einbeitt sér að inntaki texta og tengt það við eigin reynslu og 
þekkingu. 

4. Lesskilningur. Áður en börn byrja í skóla vita flest þeirra að ritmál 
hefur merkingu, að táknin á skiltum segja hvað verslun eða gata 
heitir, að vörumiði á krukku segir til um innihaldið, að talblöðrurnar í 
teiknimyndum greina frá því sem persónurnar þar segja hver við aðra. 
Barn sem er óöruggt í umskráningu getur oft giskað á merkingu út frá 
samhengi. Við upphaf lestrarnáms þarf kennari ekki að hafa áhyggjur 
af tilhneigingu barns til að giska því það er eðlileg leið í leit að 
merkingu. En fljótlega ætti skilningur barnsins að grundvallast á 
textaskilningi, skilningi á orðunum sem þar eru en ekki ágiskunum. 
Við lestur mætast lesandi og texti. Sá sem les á að vera virkur, 
skapandi og hafa getu til að túlka texta út frá eigin reynslu og 
væntingum. Til að svo sé þarf umskráning að ganga fljótt og 
áreynslulaust og svo þarf orðskilningur að vera góður sem og 
skilningur sé á innihaldi textans. Fyrri þekking lesara á því efni sem 
texti fjallar um gerir honum kleift að lesa milli línanna og álykta út 
fyrir gefnar upplýsingar, draga eigin ályktanir út frá textanum og 
komast að niðurstöðu sem ekki er tilgreind nákvæmlega í textanum. 
Mikilvægt er að ýta undir virka hugsun hjá nemendum þegar þeir lesa 
og fá þá til að hugsa fram á við og velta fyrir sér hvað gæti átt eftir að 
koma í ljós og það þarf að byrja snemma á að veita nemendum 
stuðning til að vera virkir í lestri þannig að þeir bregðist við þegar þeir 
ekki skilja, t.d. með því að skoða skýringamyndir, fletta óþekktum 
orðum upp í orðabók, eða spyrja einhvern. Kennari getur verið góð 
fyrirmynd og hugsað upphátt og sýnt nemendum hvernig hann ber 
sig að þegar hann þarf að glöggva sig á því sem hann er að lesa. 
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5. Lestraráhugi. Fjórir af undirþáttunum markast af því sem nemendur 
kunna og geta gert en síður af því sem þeir vilja eða langar til. Án 
löngunar og gleði er ekki mikilla framfara að vænta í lestri. Skólinn 
þarf að koma jákvæðu ferli af stað í lestrarnámi nemenda þar sem 
velgengni ýtir undir framfarir sem auka sjálfstraust nemenda og 
tilfinningu þeirra fyrir auknum árangri í lestri. Þess vegna er mikilvægt 
allt frá upphafi skólagöngu að löngun og ánægja séu þær tilfinningar 
sem börn upplifa í tengslum við lestur. Ábyrgð kennarans er mikil 
þegar kemur að því að leggja grunninn að lestraráhuga og vel 
ígrunduð kennsluáætlun er nauðsynleg. Tími barns í skóla dugir ekki 
til að það öðlist fullkomna lestrarfærni og því þarf mikla lestrarþjálfun 
utan skólans. Til þess að ná góðri færni í einhverju má reikna með að 
það útheimti þjálfun í að minnsta kosti 5.000 klukkustundir hvort sem 
átt er við leik á klarínett, hástökk, svig, skák, golf eða lestur. Lestur er 
krefjandi og reynir bæði á einbeitingu og athygli. Í byrjun er 
umskráningin erfiðust og því næst beinast átökin að greiningu á 
uppbyggingu texta, setninga og svo að lesskilningi. Sum börn verða 
svo til óstöðvandi þegar þau ná svolítilli lestrarfærni, fá lánaðar 
bækur á bókasafni og lesa allt sem þau sjá í kringum sig. Því miður 
finnst andstæða lestrarhestanna meðal barna, oftar á meðal drengja. 
Þeir nemendur lesa leiðbeiningar, teiknimyndasögur, texta í tölvu-
leikjum og sjónvarpstexta og það er ákveðin hætta á að svona 
takmarkaður lestur dugi ekki til að þjálfa upp nauðsynlega 
lestrarfærni. Sá sem ekki les fer á mis við margvíslega ánægju og 
missir af tækifærum til að auka þekkingu sína. Fyrirhöfn og ávinningur 
eru þættir sem huga þarf að og gæta þess að milli þeirra sé 
ásættanlegt jafnvægi. Ef fyrirhöfnin er of mikil miðað við ávinninginn 
er líklegt að þeir sem í hlut eiga snúi sér að öðrum viðfangsefnum, til 
dæmis sjónvarpsáhorfi, í staðinn fyrir að opna bók. Þessi einfalda 
greining gefur tvo mikilvæga kennslufræðilega þætti í lestrarnámi 
nemenda. Annars vegar að finna leiðir til að draga úr fyrirhöfninni, 
t.d. með því að hjálpa nemendum að bæta umskráningarfærni, 
sjálfvirkni og lesfimi. Velja þarf viðeigandi texta (orðaforði, setninga-
gerð og letur) og nota hljóðbækur eða talgervil. Hins vegar að auka 
ánægju af lestri, til dæmis með því að finna texta sem höfða til 
nemenda, skapa ánægjulegt andrúmsloft sem ýtir undir löngun og 
ánægju af lestri, vekja áhuga með því að kynna bækur og jafnvel lesa 
fyrsta kaflann upphátt. Aðkoma kennara þegar kemur að því fá hvert 
barn til að langa til að lesa textaða bók hefur mikla þýðingu. Börn 
geta líka haft jákvæð áhrif hvert á annað þegar þau uppgötva efni 
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sem er skemmtilegt aflestrar. Framfarir hvers barns í lestri tengjast 
vilja þess og löngun til að lesa. 

Herrlin og Lundberg (2005) segja að lestrarfærni barna velti bæði á 
samspili undirþáttanna fimm sem og framförum innan hvers þeirra fyrir sig. 
Þau segja mikilvægt að sjá og skilja gagnkvæmnina milli undirþáttanna, sjá 
mynd 1. 

 

                   2                      4                    6                      8    
Hljóðkerfis-

vitund Umskráning Lesfimi Lesskilningur Lestraráhugi 

    1    3    5    7 

Mynd 1. Líkan Herrlin og Lundberg af samspili fimm undirþátta lestrar.  

Góð hljóðkerfisvitund eflir umskráningu (1) og góð umskráning hefur 
jákvæð áhrif bæði á hljóðkerfisvitund (2) og á lesfimi (3). Þegar umskráningu 
ritaðra orða er náð eykst um leið skilningur á því hvernig töluð orð eru 
uppbyggð. Þegar umskráningin gengur fljótt og auðveldlega við lestur 
málsgreina eflist lesfimi. Góður taktur með rennsli í gegnum setningarnar 
greiðir líka fyrir sjónrænum orðaforða og þar með umskráningu(4). Lesfimi 
hefur jákvæð áhrif á lesskilning (5) um leið og góður lesskilningur stuðlar að 
betri lesfimi (6). Góð lesfimi auðveldar einstaklingi að muna upphaf 
málsgreina eða kafla og þá á hann auðveldara að tengja ólíka hluta úr texta 
saman og að skilja hann. Orkan sem áður fór í umskráningu orða og að átta 
sig á uppbyggingu málsgreina getur í staðinn farið í það vitræna ferli sem 
þarf til að skilja texta. Góður lesskilningur er forsenda fyrir jákvæðum 
lestraráhuga (7) og lestraráhugi ýtir undir aukinn lesskilning (8). 

2.2 Lestrarerfiðleikar 

Catts, Kamhi og Adolf (2012) rekja hugmyndir manna um lestrarerfiðleika 
en fyrst komu þær fram undir lok 19. aldrar. Fram að þeim tíma var talið að 
um lítinn áhuga eða slaka greind væri að ræða þegar nemendur tileinkuðu 
sér ekki lestur. Með auknum kröfum um menntun barna og lögboðna 
skólagöngu urðu námserfiðleikar kennurum sýnilegir. Fræðimenn fóru að 
veita athygli ákveðnum sameiginlegum einkennum hjá einstaklingum sem 
höfðu hlotið afmarkaðan heilaskaða vegna áverka eða veikinda og hjá 
einstaklingum sem áttu í erfiðleikum með lestrarnám. Skilgreiningar 
nokkurra einstaklinga markaði ákveðin tímamót í sögu lestrarfræða: 
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• Árið 1896 skrifaði breskur læknir að nafni Morgan grein um fjórtán 
ára gamlan dreng með lestrarerfiðleika. Drengurinn sem Morgan taldi 
að væri vel gefinn og hæfileikaríkur í alla aðra staði hafði einungis náð 
færni til að lesa og skrifa einföld orð þrátt fyrir sjö ára markvissa 
lestrarkennslu og þjálfun. Morgan gat ekki fundið neina augljósa 
skýringu á lestrarerfiðleikum drengsins og ályktaði því að ástand hans 
stafaði af meðfæddri orðblindu (e. congenital word blindness).  

• Um og upp úr aldamótunum 1900 skrifaði Hinshelwood nokkrar 
greinar um meðfædda orðblindu og færði rök fyrir að slíkt ástand 
væri afleiðing taugafræðilegra frávika sem skerða hæfni barna til að 
muna sjónræn áreiti á borð við bókstafi og orð. Hann hafði líka tekið 
eftir að ástandið virtist ganga í ættir og ályktaði að um 
erfðafræðilegan vanda væri að ræða. Hinshelwood hafði skoðanir á 
hvernig hægt væri að hafa áhrif á þessa röskun og taldi að börn með 
lestrarvanda ættu að fá daglega þjálfun maður á mann og að best 
væri að nota „gamaldags“ hljóðlestur fremur en „horfa og segja“ 
aðferð sem algeng var þessum tíma. Hann mælti einnig með 
fjölskynjunar íhlutun. Hugmyndir Hinshelwood um íhlutun eru 
merkilega samkvæmar þeim hugmyndum sem eru ríkjandi nú 
hundrað árum síðar. 

• Orton starfaði á geðheilbrigðissviði í Bandaríkjunum á þriðja áratug 
síðustu aldar. Þar vöktu skýrslur um börn með „orðblindu“ (e. word 
blindness) athygli hans og urðu til þess að hann lagði út í viðamikla 
rannsókn á mál- og lestrarerfiðleikum barna. Í kjölfarið setti Orton 
fram niðurstöður sínar og voru þær um margt frábrugðnar fyrri 
hugmyndum. Í fyrsta lagi taldi Orton að lestrarerfiðleikar væru mun 
algengari en 1/1000 eins og áður hafði verið talið, að um breiðan hóp 
barna væri að ræða og að erfiðleikarnir gætu ýmist verið alvarlegir, 
vægir eða einhvers staðar þar á milli. Í öðru lagi leitaðist Orton við að 
skýra orsakir lestrarerfiðleika út frá truflunum í boðum milli 
heilahvela og taldi að þær væru orsökin fyrir tilhneigingu til að spegla 
bókstafi eins og b/d og snúa við orðum eins og gas/sag. Að lokum 
benti Orton á tengsl milli lestrarerfiðleika og málerfiðleika en þær 
hugmyndir fengu ekki hljómgrunn fyrr en nokkrum ártugum síðar. 
Orton mótaði lestrarkennsluaðferð fyrir börn með lestrarerfiðleika. 
Hann taldi að þau gætu lært að lesa ef byrjað væri á að kenna 
bókstafina og hljóð þeirra og því næst að tengja hljóðin saman í orð. 
Enn í dag nýtur þessi hugmyndafræði mikilla vinsælda. 

• Johnson og Myklebust voru fyrst manna árið 1967 til að útlista hversu 
mikil áhrif truflun í hljóðkerfisvinnslu hefur á lestrarnám barna. Þau 
bentu á erfiðleika við greina lík hljóð, að brjóta orð upp í samstöfur, 
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að nefna stafi og orð, að muna munnlegar upplýsingar og að bera 
fram hljóðkerfisfræðilega flókin orð. 

Das (2009) og Snowling (2000) gera orðanotkun og skilgreiningar í 
tengslum við lestrarerfiðleika að umfjöllunarefni benda á að skilgreiningar á 
lestrarerfiðleikum eru svo margar og ólíkar að það geti verið erfitt bæði fyrir 
kennara og foreldra að átta sig á þeim. Catts o.fl. (2012) benda á að 
lestrarerfiðleikar séu viðfangsefni margra fagstétta. Sérkennarar, lestrar-
fræðingar, læknar, sjónfræðingar, sálfræðingar og talmeinafræðingar hafa 
ólík sjónarhorn þegar kemur að greiningu og meðhöndlun á lestrarerfið-
leikum og það hafi orsakað mismunandi skilgreiningar. Þrátt fyrir ólíka 
stefnumörkun og fræðilega sýn eru þessar fagstéttir sammála um að 
hugtakið lestrarerfiðleikar (e. reading disability) eigi ekki við um öll börn 
sem glíma við vanda í lestrarnámi og það beri að undanskilja nemendur sem 
hafa fengið ófullnægjandi lestrarkennslu og nemendur með alvarlega 
sjónskerðingu eða þroskahömlun (e. mental retardation). 

Catts o.fl. (2012) segja að í Bandaríkjunum sé vaninn að fella nemendur 
með lestrarerfiðleika undir hóp nemenda með námserfiðleika (e. learning 
disabled) en þar sem um mjög sundurleitan hóp sé að ræða sé nákvæmara 
orðalag æskilegt og því hafi þau valið að að nota hugtakið lestrarerfiðleika 
(e. reading disabilities) sem yfirhugtak og hugtökin dyslexía (e. dyslexia) og 
sérstakir lesskilningserfiðleikar (e. specific comprehension deflict) til þess að 
lýsa afmarkaðri lestrarvanda. 

Á Íslandi hafa ýmis hugtök verið notuð yfir lestrarerfiðleika og má þar 
nefna orðin lesblinda, orðblinda, torlæsi, leshömlun, lestrarörðugleikar, 
sértækir lestrarerfiðleikar, sértækir lestrar- og skriftarörðugleikar, lestregða 
og dyslexía (Jörgen Pind, 1997; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 
2006). Ef mið er tekið af nýjum skrifum um lestrarerfiðleika virðist sem 
íslenskir fræðimenn noti jöfnum höndum orðin lesblinda og dyslexía yfir 
enska hugtakið dyslexia (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010; Helga Sigurmunds-
dóttir, 2011) en þó ber að geta að í almennum hluta Aðalnámskrár grunn-
skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er talað um leshömlun. 
Í þessum skrifum er hugtakið lestrarerfiðleikar notað sem yfirhugtak yfir 
allar skilgreindar tegundir af frávikum í lestri og orðið dyslexía fyrir 
skilgreindan lestrarvanda sem einkennist af umskráningarerfiðleikum þrátt 
fyrir góðan hlustunarskilning. 

Catts o.fl. (2012) kjósa að flokka lestrarerfiðleika út frá kenningu Hoover 
og Gough um Einfalda lestrarlíkanið (e. The Simple View of Reading) sem 
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greint var frá í kafla 2.1.4. Greinarmunur er gerður á börnum með 
lestrarerfiðleika eftir því hvers eðlis vandi þeirra er eins og mynd 2 sýnir.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mynd 2. Undirflokkar lestrarerfiðleika samkvæmt Einfalda lestrarlíkaninu. 

Samkvæmt þessu líkani er hægt að bera kennsl á lestrarerfiðleika út frá 
styrkleikum og veikleikum sem tengjast hlustunarskilningi og endurþekkingu 
orða. Um fjóra undirflokka að ræða: 

• Dyslexía sem felst í erfiðleikum við endurþekkingu orða (e. word 
recognition) og er það í samræmi við núverandi skilgreiningar á 
einkennum hennar. Allt frá upphafi eiga börn með dyslexíu erfitt með 
hljóðræna umskráningu orða og að öðlast sjónrænan orðaforða. 

• Sértækir skilningserfiðleikar (e. specific comprehension deflict) sem 
hafa það einkenni að börn eiga auðvelt með endurþekkingu orða 
þrátt fyrir að eiga erfitt með hlustunarskilning.  

• Blandaðir lestrarerfiðleikar (e. mixed reading disability) eru þegar 
vandi nemenda tengist endurþekkingu orða og hlustunarskilningi.  

• Óskilgreindir lestrarerfiðleikar (e. nonspecified) eiga við um börn 
sem stríða við lesskilningsvanda af ástæðum sem Einfalda 
lestrarlíkanið gerir ekki ráð fyrir. 

Í ljós hefur komið að þegar endurþekking orða og málskilningur eru 
skoðaðir sem tveir sjálfstæðir þættir í lestri eins og Einfalda lestrarlíkanið 
gerir þá getur það hjálpað kennurum að vera markvissari í kennsluháttum 
þar sem sömu aðferðir og námsefni henta ekki þegar þjálfa á 
endurþekkingu orða og málskilning (Stuart o.fl., 2008). 
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Þegar kemur að skilgreiningu á dyslexíu virðast sérfræðingar vera 
nokkuð sammála um að hún eigi rætur sínar að rekja til veikleika í 
hljóðkerfisvitund. Hljóðræn umskráning veitist nemendum erfið og þeim 
gengur ekki nógu vel að þróa sjónrænan orðaforða (Høien og Lundberg, 
2000; Snowling, 2000; Vellutino og Fletcher 2005). Snowling (2006) segir að 
þeir veikleikar sem mest hefur verið bent á í sambandi við dyslexíu og 
tengjast hljóðkerfisvanda séu takmarkanir í yrtu skammtímaminni (e. verbal 
short-term memory) og hljóðkerfisvitund en að einnig hafi fundist 
takmarkanir í yrtu langtímaminni (e. verbal long-term memory). Í skólastarfi 
birtast afleiðingar þessa veikleika ekki bara í lestri heldur geta þeir líka 
komið fram í erfiðleikum þegar til dæmis kemur að því að læra vikudaga, 
mánuði, margföldunartöflur og erlend tungumál.  

Ýmis sjónarhorn hafa komið fram varðandi tengsl milli dylsexíu og 
greindar. Áður fyrr töldu menn að um dyslexíu væri að ræða ef misræmi 
væri milli vitsmunaþroska og lestrarfærni. Nú hefur verið fallið frá þessum 
hugmyndum og er talið að greind og færnin til að breyta stöfum í hljóð fari 
ekki saman. Það hefur sýnt sig að börn sem mælast með lágan 
vitsmunaþroska geta öðlast góða umskráningarfærni þó að lesskilningi 
þeirra séábótavant (Snowling, 2006). Þetta samræmist hugmyndum Høien 
og Lundberg (2000) sem telja að dyslexía sá óháð greind. Catts o.fl. (2012) 
segja hins vegar að flestar skilgreiningar geri ráð fyrir að börn með dyslexíu 
hafi eðlilegan vitsmunaþroska.  

Alþjóða dyslexíusamtökin (2002), (International Dyslexia Association – 
IDA), skilgreina dyslexíu á eftirfarandi hátt: 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugafræðilegum 
uppruna. Einkenni hennar eru erfiðleikar við nákvæma og/eða 
hraða endurþekkingu orða ásamt slakri færni í stafsetningu og 
umskráningu. Þessir erfiðleikar eru að jafnaði afleiðing frávika í 
hljóðkerfisþætti tungumálsins og koma gjarnan á óvart þegar 
horft er til annarrar vitsmunalegrar færni og þeirra 
kennsluhátta sem hafa verið viðhafðir. Afleiðingarnar geta 
verið lesskilningsvandi og minni lestur sem getur dregið úr 
aukningu orðaforða og almennrar þekkingar. 

Høien og Lundberg (2000) skilgreina dyslexíu með svipuðu móti og IDA en 
en bæta við að um ævilanga röskun sé að ræða. Einfaldasta skilgreining 
þeirra á dyslexíu er „viðvarandi röskun á umskráningu ritmáls sem orsakast 
af frávikum í málhljóðakerfinu.“ 
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Innan lestrarfræðanna hafa erfiðleikar við endurþekkingu orða gjarnan 
verið í brennidepli og því hafa sértækir skilningserfiðleikar verið minna til 
umfjöllunar. Catts o.fl. (2012) benda á að með þekkingu á sértækum 
skilningserfiðleikum beinist athygli manna líka að börnum með búa við 
skilningsvanda þrátt fyrir að hafa góða færni við endurþekkingu orða. 
Nýjustu rannsóknarniðurstöður benda til þess að töluverður hluti nemenda 
með lestrarvanda falli undir skilgreiningar á sértækum skilningsvanda og að 
það eigi sérstaklega við um nemendur í efri bekkjum grunnskólans. 

Nemendur með blandaða lestrarerfiðleika eiga við sambærilegan vanda 
að etja við endurþekkingu orða eins og nemendur með dyslexíu en að auki 
sýna þeir veruleg frávik í málskilningi. Sá vandi getur verið einungis tengdur 
málþroska eða frávikum á sviði fleiri vitsmunaþátta og er þá um bæði yrta 
og óyrta erfiðleika að ræða (Catts o.fl., 2012). 

Nation (2005) fjallar um hversu breiður hópur það er sem á við 
lesskilningsvanda að etja. Hún segir að samkvæmt Einfalda lestrarlíkaninu 
sé lesskilningur afurð sem fæst þegar umskráningu og málskilningi er beitt á 
ritmál. Draga má þá ályktun að slakur lesskilningur sé vegna frávika í 
umskráningu, málskilningi eða hvort tveggja. Hægt er að ganga út frá því að 
tengslin milli hlustunarskilnings og lesskilnings séu mjög náin sérstaklega 
eftir því sem nemendur verða eldri og lesskilningurinn veltur meira á 
þekkingu og skilningi frekar en á umskáningu einstakra orða. Miðað við 
þetta er lesskilningsvandi ekki einungis lestrarvandi og hann ætti því frekar 
að skoðast í tengslum við almennan málþroska. Sumir kenningasmiðir ganga 
svo langt að segja að fyrst tengslin milli lesskilnings og málskilnings séu 
svona sterk ætti ef til vill frekar að tala um frávik í málþroska- og 
vitsmunaþroka heldur en lestrarerfiðleika. Engu að síður er ekki hægt að 
hafna þeirri staðreynd að nemendur með skilningsvanda eigi erfitt með 
lestur þó svo að hægt sé að rekja vandann til veikleika í málþroska. Á sama 
hátt má segja að enginn vafi leiki á að börn með dyslexíu stríða við 
lestrarerfiðleika og þrátt fyrir góðan málþroska eigi þau erfitt með með 
ákveðin viðfangsefni á málsviði. Það á við um verkefni sem tengjast 
hljóðrænni úrvinnslu og reyna á hljóðkerfisvitund, endurtekningu bullorða, 
hraða nefningu, að muna nöfn og heyrnrænt skammtímaminni.  

Catts, Adolf og Weismer (2006) rannsökuðu málhæfni (e. language 
abilities) barna með sértæka skilningserfiðleika og báru saman við 
málþroska barna með venjulega lestrarfærni og barna með umskráningar-
erfiðleika. Niðurstöður þeirra sýna að nemendur í 8. bekk með slakan 
málskilning eiga í erfiðleikum með lesskilning en virðast hafa eðlilega færni 
á hljóðkerfissviði. Nemendur með slaka umskráningarfærni sýndu hins 
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vegar öfugt mynstur og er það í samræmi við þá undirflokka sem skilgreindir 
eru í Einfalda lestrarlíkaninu. Í 2. og 4. bekk var annað uppi á teningnum. 
Þar mældust veikleikar við lestur orða hjá nemendum með slaka 
umskráningu en nemendur með slakan skilning sýndu eðlilega færni við 
lestur orða. Catts og félagar benda á að þetta geti verið villandi niðurstöður 
vegna þess að þau mælitæki sem eru notuð nái ekki að bera kennsl á vanda 
nemenda með skilningserfiðleika og að veikleikarnir verði ekki sýnilegir fyrr 
en síðar á skólagöngunni. Í rannsókninni kom einnig fram að töluverðir 
veikleikar í málþroska mældust hjá börnum með slakan skilning en að 
meðaltali voru þau í 20. hundraðsröð í orðaforða og 30. hundraðsröð í 
málfræði. Þrátt fyrir þessa veikleika hafði einungis þriðjungur barnanna með 
skilningsvanda greinst með málþroskafrávik í leikskóla og einungis lítill hluti 
þeirra hafði notið aðstoðar talmeinafræðings á fyrstu skólaárunum. 

Í rannsókn Nation og félaga (2004) kom fram að 30-35% af 8 ára börnum 
með slakan skilning uppfylltu greiningarviðmið um málhömlun (e. language 
impairment). Þrátt fyrir góðan og nákvæman lestur, eðlilega hljóðkerfis-
vitund og góða færni við óyrtar athafnir var lesskilningur þessara barna 
ófullnægjandi. Það vakti athygli rannsakenda að ekkert þessara barna hafði 
greinst með frávik í mál- eða lestrarfærni og þeir benda á að þetta sé falinn 
vandi sem þurfi að huga betur að.  

Það er svolítið erfitt að segja til um tíðni lestrarerfiðleika þar sem 
skilgreiningar og viðmið er breytileg eftir fræðimönnum. Torgesen (2005) 
bendir á mikilvægi þess að skilgreina tíðnina eins nákvæmlega og kostur er 
þannig að hægt sé að byggja upp samræmdan þekkingargrunn um 
nemendur með ólíkar gerðir af lestrarerfiðleikum.  

Catts o.fl. (2012) telja að alltaf þurfi að taka tillit til hvaða færniþætti er 
verið að meta og hvers konar mælitæki er notað þegar reynt er að ákvarða 
tíðni lestrarerfiðleika. 

Alþjóða dyslexíusamtökin (2008), (International Dyslexia Association – 
IDA) segja að um að um 13-14% nemenda séu greind með einhverskonar 
frávik sem orsaka að þau eru talin þurfa sérkennslu. Helmingur þessar 
nemenda er með námserfiðleika (e. learning disabilities) og er talið að 
flestir þeirra eða 85% glími við vanda sem tengist lestrar- og málhæfni. Engu 
að síður er fjöldi þeirra sem hefur einhvers konar lestrarerfiðleika mun meiri 
og má reikna með að 15-20% allra nemenda sýni einhver merki um 
lestrarerfiðleika. 

Das (2009) segir að skilgreiningar á tíðni lestrarerfiðleika hjá grunnskóla-
börnum hlaupi á bilinu 10-20% en að tíðni dyslexíu sé talin vera um 2%.  
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Høien og Lundberg (2000) og Snowling (2000) fjalla einnig um vandann 
sem fylgir ólíkum skilgreiningum á tíðni lestrarerfiðleika og dyslexíu og segja 
að skilgreiningar gefi upp tölur á bilinu 1-20%. Ef mörk um lestrarerfiðleika 
eru dregin við eitt staðalfrávik frá meðaltali jafnaldra þá er hægt að segja að 
um 16% að nemenda eigi erfitt með lestur en sú tala lækkar niður í 2% ef 
mörkin eru sett við tvö staðalfrávik. Høien og Lundberg hallast að því að um 
10% nemenda séu með dyslexíu.  

2.3 Lestrarkennsla og nemendur með lestrarerfiðleika 

Takmark allrar lestrarkennslu er að nemendur verði vel læsir eða „fluglæsir“ 
og samkvæmt Wolf og O´Brien (2001) einkennist slíkur lestur af nákvæmni, 
sjálfvirkni og góðum lesskilningi. Óhjákvæmilegur hluti kennarastarfsins 
hlýtur því að vera að finna bestu leiðirnar að þessu marki. Þeir sem kenna 
lestur þurfa að vera meðvitaðir um hversu flókið fyrirbæri hann er og hafa í 
huga að þegar læs manneskja sér ritað orð þurfa 17 heilastöðvar að tengjast 
saman á augabragði til þess að hún geti sagt um hvaða orð er að ræða. Ef 
lestrarfærni er góð gerist þetta áreynslulaust á broti úr sekúndu (Wolf og 
O´Brian, 2001). Auðvelt er að gera sér í hugarlund að margt geti farið 
úrskeiðis í svo flóknum tengingum og því séu orsakir lestrarerfiðleika 
fjölþættar. 

Samkvæmt Vacca o.fl. (2006) er hægt að fara ólíkar leiðir til að ná tökum 
á lestri og eru aðferðir við lestrarnám flokkaðar í þrjá meginflokka: 

1. Eindaraðferðir (e. bottom-up models) gera ráð fyrir að 
lestrarkennslan hefjist með því að gæta að ritmálinu. Nemendur 
byrja á að vinna með minnstu einingar ritmáls og talmáls. Fyrst læra 
þeir bókstafina og hljóð þeirra, læra svo að tengja bókstafi saman í 
orð og orð í setningar og átta sig svo á merkingu textans. 

2. Heildaraðferðir (e. top-down models) leggja áherslu á að reynsla og 
fyrri þekking nemandans sé útgangspunktur lestrarkennslunnar. 
Nemandinn veit hvaða orð og hugtök eru í texta og nýtir sér þá 
vitneskju þegar hann leitast við að lesa og lærir þannig að þekkja 
rithátt orða 

3. Samvirkar aðferðir (e. interactive models) flétta saman hugmynda-
fræði eindar- og heildaraðferða. Þær gera ráð fyrir að í 
lestrarkennslu sé jöfnum höndum unnið með merkingu texta, orð og 
hugtök sem og umskráningu einstakra bókstafa í hljóð. 
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Þessar nálganir eru allar vel þekktar á Íslandi, hljóðaaðferðin er 
eindaraðferð, lestur á talmálsgrunni (LTG) er heildaraðferð og Byrjendalæsi 
telst til samvirka aðferða.  

Þegar hljóðaaðferð í lestri er notuð er byrjað á að kenna heiti bókstafa 
og að hver og einn stafur hafi ákveðið hljóð. Því næst er nemendum kennt 
að tengja hljóðin þannig að þau renni saman í mælt mál. Áhersla er lögð á 
framburð, heyrnar- og sjónskynjun. Aðferðin er talin henta vel í hópkennslu 
og fyrir seinfæra nemendur (Helga Magnúsdóttir, 1987). Hljóðaaðferðin á 
vel við þegar nemendur þurfa að öðlast meiri leikni í umskráningu og hún er 
sú aðferð sem nemendum er kennt að nota til að lesa orð sem þeir ekki 
þekkja og byggja þannig upp sjónrænan orðaforða (Helga Sigurmundsdóttir, 
2011). 

LTG aðferðin varð til í Svíþjóð um 1970 og barst upp úr því til Íslands. 
Aðferðin er byggð á þeirri hugmyndafræði að lestrarnám þurfi að taka mið 
af hugtakaþroska barna ef þau eiga að geta tileinkað sér það sem kennt er. 
Ekki er kennt út frá sérstökum lestrarbókum heldur er unnið með texta sem 
byggjast á talmáli barnanna því talið er að textar með orðum sem börnin 
ekki þekkja dragi úr áhuga þeirra á lestrarnáminu. Áhersluatriði í LTG eru 
móðurmálskennsla og málþekking, áhrif umhverfis á málþroska, samtöl, 
hugtakaþróun og lestrar- og skriftarþjálfun. Fimm vinnustig eru skilgreind í 
LTG; samtal, textagerð, úrvinnsla, endurlestur og nánari úrvinnsla. Ráð er 
gert fyrir að 8-12 nemendur vinni saman og að kennslan sé löguð að ólíkum 
nemendum. Mikilvægt er talið að börn læri tengsl hljóða og stafa með eigin 
hraða og að þar beri að nota bæði samtengjandi og sundurgreinandi 
aðferðir (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. 
Jóhannesdóttir, 1987). 

Á allra síðustu árum hafa komið fram nýjar hugmyndir í lestrar- og 
móðurmálskennslu á Íslandi og er þeim ætlað að auðvelda kennurum að 
skipuleggja markvissa kennslu sem sinnir þörfum ólíkra nemenda.  

Frá haustinu 2006 hafa grunnskólar átt kost á að innleiða Byrjendalæsi í 
samvinnu við Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Byrjendalæsi 
er samvirk kennsluaðferð sem fyrst og fremst er notuð í 1. og 2. bekk en 
hægt er að laga aðferðina að kennslu næstu bekkja fyrir ofan. Með 
samvirkni er átt við að með aðferðinni er aðferðum heildar- og 
eindaraðferða beitt samhliða. Markmið Byrjendalæsis er að ná til allra 
undirþátta læsis með aðferðum sem taldar eru einkenna góðar og skilvirkar 
aðstæður í námi og kennslu. Hlutverk kennarans að skapa nemendum góðar 
aðstæður til náms og kenna þeim að beita skilvirkum aðferðum í náminu. 
Helstu einkenni aðferðarinnar eru: 
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• Vinna með merkingarbær viðfangsefni og er grunnurinn sóttur í 
aldurssvarandi gæðatexta sem geta verið sögur, ævintýri, ljóð eða 
fróðleikstextar. 

• Markviss vinna með orðaforða. 
• Kennsla námsaðferða. 
• Stigskiptur stuðningur kennara og einstaklingsmiðuð kennsla þar sem 

leitast er við að mæta þörfum nemenda án aðgreiningar. 

Tekið er mið af hugmyndum um að læsi snúist um margbrotna hugsunar-
færni og vangaveltur (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra 
Rósa Geirsdóttir, 2010). 

Leið til læsis (LtL) er stuðningskerfi í lestrarkennslu og er sniðið að 
kennurum sem kenna lestur allt frá 1. bekk og upp á unglingastig. Gengið er 
út frá hugmyndum um snemmtæka íhlutun og einstaklingsmiðaða 
lestrarkennslu. Markmið kerfisins er að vera verkfæri sem kennarar geta 
notað til að skima og hafa sýn yfir lestrarþróun hvers nemanda allt frá 
upphafi til enda grunnskólagöngu. Við upphaf skólagöngu er staða 
nemendahópsins í undirstöðuþáttum læsis könnuð þannig að hægt sé að 
skipuleggja kennslu út frá styrkleikum og veikleikum allra nemenda. Helstu 
verkfæri sem kennarar hafa aðgang að eru: 

• Lesskimunarpróf og próf sem greina hljóðkerfisþætti í 1.bekk.  
• Lestrarpróf fyrir 1.-4. bekk sem gefa kennurum kost á að fylgjast með 

framförum nemenda í lestri. 
• Stöðupróf í lestri fyrir 5.-10. bekk. 
• Handbók með upplýsingum og leiðbeiningum um fyrirlögn, úrvinnslu 

og túlkun prófanna auk leiðbeininga um kennsluskipulag og 
kennsluaðferðir sem líklegar eru til að henta ólíkum þörfum 
nemenda. 

• Gögn til að afla bakgrunnsupplýsinga frá foreldrum. 

Öll prófin í LtL eru stöðluð (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010) og það gerir 
kennurum mögulegt að sjá hvar nemendurnir standa miðað við íslenska 
jafnaldra. 

Orð af orði er kennsluaðferð sem miðar að því að efla orðaforða og 
skilning nemenda í námi. Aðferðin er afurð þróunarverkefnis sem byggist á 
fræðikenningum um að markviss orðakennsla stuðli að auknum orðaforða, 
lesskilningi og námsárangri. Í kennslu er unnið með lestur, orða- og 
hugtakavinnu, hugræna kortagerð, ritun og leiki auk þess sem áhersla er 
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lögð á samræður og samvinnu. Rækt er lögð við að hafa málumhverfið 
fjölbreytt og gefa nemendum kost á að lesa daglega í 20 til 30 mínútur efni 
sem þeir velja sér sjálfir. Þar sem árangur af verkefninu hefur verið metinn  
hafa mælst framfarir í lesskilningi og orðaforða (Guðmundur Engilbertsson, 
2010).  

Þó að hver skóli marki sína eigin skólastefnu sem kennarar vinna eftir þá 
ber þeim að starfa innan þess ramma sem menntamálayfirvöld hafa sniðið 
um grunnskólastarf. Í almennum hluta Aðalnámskrár (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011) segir: 

Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja árangursríkustu 
leiðirnar til að ná sem bestum árangri í samræmi við 
hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni. Við val á kennslu-
aðferðum og vinnubrögðum ber að taka tillit til aldurs, þroska 
og getu nemenda sem í hlut eiga og eðlis viðfangsefnisins. 
Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra 
nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri. 

Walpole og McKenna (2007) fjalla um rannsóknarniðurstöður sem sýna 
að framfarir barna í lestrarnámi eru mestar þar sem kennsla er sniðin að 
ólíkum þörfum nemenda og þess vegna sé brýnt að kennarar átti sig á þeirri 
staðreynd að nemendur þeirra eru staddir á ólíkum stöðum í ferlinu sem 
leiðir til læsis. Þau telja að lykillinn að framförum nemenda séu einstaklings-
miðaðar kennsluáætlanir sem grundvallast á því að kennarinn átti sig á hvar 
nemendur eru staddir, hvert þeir þurfa að komast og hvaða aðferðir eru 
líklegastar til að skila þeim þangað. 

Þær kennsluaðferðir sem Walpole og McKenna (2007) leggja til eru 
gagnreyndar og spanna fimm þætti lestrar: a) hljóðkerfisvitund, b) 
umskráningu, c) lesfimi, d) orðaforða og e) lesskilning. Kennarar þurfa að 
flétta saman kennslu í þessum undirþáttum út frá þörfum nemenda. Þau 
hafa gert leiðbeinandi líkan sem sýnir hvernig skynsamlegt er að skipuleggja 
áhersluatriði í lestrarkennslu á fyrstu fjórum árum formlegrar lestrar-
kennslu, sjá mynd 3. Líkanið tekur mið af bandarísku skólakerfi þar sem 
lestrarkennsla hefst á síðasta ári leikskólastigsins og er það auðkennt sem K 
í töflunni. Áhersla á þessa undirþætti er í samræmi við áherslur í NRP 
(2000). 
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 Hljóðkerfis-
vitund Umskráning Lesfimi Orðaforði 

Lesskilnings-
aðferðir Ritun 

K 20% 10% 20% 30% 10% 10% 
1 10% 20% 20% 20% 10% 20% 
2  10% 30% 10% 30% 20% 
3   20% 20% 30% 30% 

Mynd 3. Líkan Walpole og Mckenna sýnir áætlað hlutfall viðfangsefna í kennslu 
undirstöðuatriða fyrstu fjögur ár skipulagðrar lestrarkennslu.  

Vinnuhópurinn sem stóð að NRP skýrslunni er kom út árið 2000 fann 
fjölmargar rannsóknarniðurstöður sem sýna að markviss kennsla eftir 
hljóðaaðferð í lestri ýtir verulega undir góðan árangur nemenda fyrstu þrjú 
árin í lestrarnámi. Sýnt var fram á að hún greiddi fyrir endurþekkingu orða 
og færni í stafsetningu. Áframhaldandi rannsóknir styðja enn frekar 
mikilvægi þess að hljóðaaðferð sé notuð í lestri í 1.-3. bekk og lengur fyrir 
nemendur með lestrarerfiðleika (Shanahan, 2006). 

Helga Sigurmundsdóttir (2002) rannsakaði hvort markviss þjálfun 
hljóðkerfisvitundar samhliða lestrar- og stafsetningarkennslu stuðlaði að 
framförum í þessum greinum. Unnið var með níu ára börn með 
lestrarerfiðleika í átta vikur. Kennt var í 4-5 manna hópum í fjórar 
kennslustundir á viku eftir fyrirfram ákveðnu skipulagi sem samanstóð af 
verkefnum sem reyndu á hljóðkerfisvitund, lestur og stafsetningu. 
Niðurstöður gáfu til kynna að kennslan hafi skilað árangri og haft jákvæð 
áhrif á lestur samfellds texta, lestrarnákvæmni og stafsetningu. 

Í rannsókn Önnu G. Thorarensen (2010) kom í ljós að börn í 2. bekk 
sýndu töluverðar framfarir í lestri eftir að hafa hlotið markvissa 
einstaklingskennslu í 40 kennslustundir. Kennt var samkvæmt aðferð sem 
kallast Fyrstu skrefin (e. Early Steps) en þar er áhersla lögð á lestur, 
endurlestur, orðavinnu, æfingar í hljóðkerfisvitund, stafsetningu og ritun. 

Sambærilegar niðurstöður fengust úr rannsókn Sigurlaugar Jónsdóttur 
(2007) en hún vann einnig með nemendur í 2. bekk eftir kennsluáætluninni 
Fyrstu skrefin. Niðurstöðurnar bentu til meiri þekkingar nemenda á 
tengslum bókstafa og hljóða auk þess sem framfarir urðu í umskráningu, 
lestri stakra orða, lestri á samfelldum texta og í stafsetningu.  

Samkvæmt Vaughn, Bos og Schumm (2011) hentar engin ein ákveðin 
kennsluaðferð nemendum með lestrar- eða námserfiðleika því um 
sundurleitan hóp er að ræða. Þó hafa niðurstöður úr fjölmörgum 
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rannsóknum sýnt fram á að nokkrur lykilatriði þurfi að vera til staðar í 
kennslu svo hún beri góðan árangur: 

• Að viðfangsefni séu viðráðanleg en þó hæfilega krefjandi. 
• Samvirk kennsla í litlum hópum með sex eða færri nemendur. 
• Sjónrænt skipulag og sjónrænar vísbendingar sem skýra hugtök 

og hugmyndir. 
• Að samþætta beina kennslu (e. direct instruction) og kennslu 

sem reynir á hugræna úrvinnslu (e. cognitive strategy 
instruction) 

• Að vera fyrirmynd og „hugsa upphátt“ til að leggja áherslu á 
mikilvæg atriði og námsaðferðir. 

• Að kenna nemendum að meta hvernig þeim gengur og leita eftir 
lausnum þegar þeir ráða ekki við það sem þeir eru að fást við. 

• Að tryggja næga þjálfun með endurgjöf. 
Að auki býður ný tækni upp á mikla möguleika fyrir nemendur með náms- 
og lestrarerfiðleika og má sem dæmi nefna leiðréttingarforrit við ritun 
texta, hugbúnað sem getur lesið texta fyrir nemendur  

Undirstaða árangursríkrar lestrarkennslu er heildstæð kennsluáætlun 
sem grundvallast á ólíkum þáttum lestrar- og ritunarnáms. Verkefni sem 
byggjast á hljóðvitund, stafa- og hljóðakennslu, auknu lestraröryggi og 
lesskilningi þurfa að tvinnast saman (National Reading Panel, 2000; Rósa 
Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) hefur hlotið töluverða athygli í 
lestrarkennslu á síðustu árum. Með hugtakinu er átt við fyrirbyggjandi 
kennslu, örvun og þjálfun barna sem eru í áhættuhópi með lestrarerfiðleika 
eða þegar skjótt er brugðist við vanda með markvissri kennslu (Halldóra 
Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Vaughn o.fl. (2011) segja að lestrarerfiðleikar séu algengasti vandi 
nemenda með námserfiðleika enda kemur fram í skýrslu Reykjavíkurborgar 
um framkvæmd sérkennslu í almennum grunnskólum (Hildur B. 
Svavarsdóttir, Sara Björg Ólafsdóttir og Hrund Logadóttir, 2011) að verulegu 
hlutfalli sérkennslutíma í 1.-4. bekk er varið í aðstoð við lestur. Í 22 skólum 
af 33 var um 71-100% af sérkennslutímum skólanna að ræða. Þetta hlutfall 
minnkaði eftir því sem ofar dró og í 8.-10. bekk voru 2 skólar af 29 sem 
úthlutuðu 31-40% af sérkennslu tímum sínum til lestrarkennslu, aðrir skólar 
voru með lægra hlutfall. 

Þróun í lestrarkennslu á Íslandi virðist fylgja áherslum um snemmtæka 
íhlutun. Leið til læsis er kynnt af höfundum sem stuðningskerfi í 
lestrarkennslu og tæki til að gera kennurum kleift að fylgjast með 
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lestrarþróun nemenda alla grunnskólagönguna og laga kennslu að þörfum 
hvers og eins (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010). Þó svo að Byrjendalæsi 
spanni einungis fyrstu ár grunnskólagöngunnar þá er undirtónninn skýr 
„stigskiptur stuðningur kennara og einstaklingsmiðuð kennsla sem geri ráð 
fyrir að mæta þörfum nemenda án aðgreiningar“ (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 
2010). 

Í National Reading Panel (2000) kemur fram að niðurstöður rannsókna 
hafa sýnt fram á að tveir þættir við upphaf skólagöngu, hljóðvitund og 
stafaþekking, hafa mest forspárgildi um árangur barna í lestri fyrstu tvö ár 
skólagöngu þeirra. Margar rannsóknir hafa sýnt að markviss þjálfun á 
hljóðvitund hefur jákvæð áhrif á lestrarnám en í skýrslunni er engu að síður 
tekið fram að gæta þurfi jafnvægis í kennslu og þjálfun grunnþátta í lestri og 
að kennarar þurfa að búa yfir leikni til að laga kennslu að ólíkum þörfum 
nemenda. 

Samkvæmt Stuart o.fl. (2008) hefur orðaforði mest forspárgildi þegar 
kemur að lesskilningi. Börn með góðan orðaforða skilja texta betur og 
forspárgildið milli orðaforða og lesskilnings verður sterkara eftir því sem þau 
eldast. 

Torgesen (2002) gerir grein fyrir aðgerðum sem eru líklegar til að vera 
fyrirbyggjandi og draga úr lestrarerfiðleikum. Hann fjallar um mikilvægi 
snemmtækrar íhlutunar og segir áríðandi að bera kennsl á börn í 1. bekk 
sem virðast hafa litla þekkingu á bókstöfum, litla þekkingu á tengslum 
bókstafa og hljóða og slaka hljóðkerfisvitund því að þau muni þurfa 
markvissari kennslu en önnur börn til að átta sig á þeirri tækni sem felst í 
umskráningu orða. Rannsóknir benda til að einungis með ítarlegri íhlutun og 
markvissri kennslu geti nemendur sem eru í áhættuhópi við upphaf 
skólagöngu verið búnir að ná aldurssvarandi færni við lestur orða í 3. bekk. 
Einnig bendir Torgesen á að kennarar þurfi að huga sérstaklega að 
andlegum stuðningi og jákvæðri endurgjöf þegar nemendur með 
lestrarerfiðleika eiga í hlut. Þessir nemendur hafa líka ríka þörf fyrir 
sýnikennslu og smá og afmörkuð viðfangsefni sem eru partur af markvissri 
námsáætlun.  

Fuchs og Fuchs (2006) kynna kennsluskipulag sem kallast „Responsive-
ness to intervention“ eða RTI og miðar að snemmtækri íhlutun og 
einstaklingsmiðaðri kennslu. Gengið er út frá því að slakur námsárangur 
nemenda skýrist annað hvort af ófullnægjandi kennslu eða af 
námserfiðleikum. Þegar um námserfiðleika er að ræða þarf skóli að taka 
ákvörðun um kennslu út frá sex þáttum sem eru: 
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• Umfang íhlutunar. Mælt er með að skólar geti boðið þrenns konar 
aðstæður til náms; a) almenna kennslu, b) sérstakan stuðning í 
almennri kennslu og c) sérkennslu. 

• Að finna nemendur sem þurfa sértæka íhlutun. Ráðlagt er að 
framkvæma námsmat á 5 vikna fresti í almennri kennslu þannig að 
hægt sér að sjá strax hvaða nemendur fylgja ekki áætlun.  

• Að ákvarða hvers konar íhlutunar er þörf. Skólar þurfa að geta boðið 
íhlutun sem hentar ólíkum vanda nemenda, hvort rætur vandans 
megi rekja til erfiðleika við að skilja námsefni, athyglisbrests, ofvirkni 
eða hegðunarfrávika.  

• Að meta framfarir nemenda. Bent er á mikilvægi þess að framfarir 
nemenda séu bæði metnar út frá framförum hvers einstaklings og út 
frá framförum þeirra í samanburði við árangur annarra nemenda. 

• Stigskipt kennsla. Til þess að koma sem best til móts við nemendur er 
þeim skipt í hópa miðað við þarfir þeirra. Ef gagnreyndar aðferðir 
skila ekki tilætluðum árangri fær nemandinn sérkennslu.  

• Skipulag og framkvæmd sérkennslu. Íhlutun þarf að vera sveigjanleg 
þannig að nemendur geti farið milli ólíkra námsaðstæðna í skólanum 
eftir því hvaða þarfir þeir hafa.  

Fletcher og Vaughn (2009) segja að þungamiðjan í RTI verklags-
áætluninni sé snemmtæk íhlutun sem felist í að; a) skima öll börn með tilliti 
til náms- og hegðunarerfiðleika, b) fylgjast með framförum nemenda sem 
eru í áhættuhópi af þessum sökum og c) veita kennslu sem er í samræmi við 
metnar þarfir. Með því að bjóða gagnreyndar kennsluaðferðir ásamt þéttu 
námsmati er hægt að fylgjast með námsframvindu nemenda og laga 
kennsluúrræði að þeirra þörfum í samræmi við niðurstöður námsmats. Sé 
þetta gert er hægt að finna leiðir til að kom í veg fyrir og/eða vinna með 
námsvanda. 

Alþjóða dyslexíusamtökin (2004), (International Dyslexia Association – 
IDA), segja að líffræðilegir þættir orsaki dyslexíu en vísbendingar séu um að 
tilfinningalegir erfiðleikar komi í ljós þegar kennsluaðferðir í lestri fari ekki 
saman við námsstíl nemenda. Það hefur sýnt sig að sjálfsmynd barna með 
dyslexíu er brothætt og hætta er á að neikvæðar tilfinningar þróist með 
þeim ef þeim finnst þau ekki rísa undir væntingum kennara og foreldra. 
Börnum sem eiga erfitt með lestur hættir til að halda að þau séu heimsk. 
Rannsóknir gefa til kynna að í kringum 10 ára aldurinn hafi þau þróað með 
sér vanmáttartilfinningu gagnvart lestri og þegar þannig er komið sé erfitt 
að hjálpa barni að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og að það séu afar 
sterk rök með snemmtækri íhlutun. 
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Samkvæmt Taube (2007) er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um að 
nemendur við upphaf skólagöngu eru ólíkir. Sum börn koma full af 
sjálfstrausti í skólann og eru tilbún til að takast á við námið. Önnur verða 
óróleg þegar þau mæta nýjum kröfum og hafa ekki trú á eigin getu til að 
standa undir væntingum skólans. Því miður tapa sumir nemendur 
sjálfstrausti sínu strax á fyrsta ári þegar þeir verða fyrir hindrunum og reyna 
að grípa til úrræða sem yfirleitt auka vanda þeirra í lestrarnáminu. Dæmi 
um hjáleiðir eru að forðast lestur og beita ágiskunum frekar en markvissri 
umskráningu. Ef ekkert er aðhafst breikkar bilið milli þeirra og jafnaldranna 
fljótt og vanmáttartilfinning þeirra eykst.  

Høien og Lundberg (2000) segja að nemendur með lestrarerfiðleika eigi á 
hættu að lenda í ákveðnum vítahring. Vandi þeirra er að þeir eiga í 
vandræðum með umskráningu og þess vegna verður lesturinn þeim erfiður 
og ánægjusnauður. Nemendurnir forðast að lesa og þar með fá þeir ekki þá 
þjálfun sem þeir þurfa til að taka framförum. 

Stanovich (1986) fjallaði um ofangreindan vanda, það er bilið sem 
breikkar fjótt milli jafnaldra og vítahringinn sem skapast þegar nemendur 
forðast lestur, og kallaði hann Mattheusaráhrif. Þar vísar Stanovich til 
hugmynda um að „hinir ríku verða ríkari“ og byggir þær á 
rannsóknarniðurstöðum sem gefa til kynna að í 1. bekk lesi börn sem eiga 
auðvelt með lestur þrisvar sinnum meira en börn sem eiga erfitt með lestur. 
Með árunum eykst þessi munur og er orðinn tífaldur á miðstigi og þannig 
gerist það að börn sem lesa vel og hafa góðan orðaforða lesa meira, læra 
meira og auka þannig þekkingu sína og lestrarfærni. Börn sem hins vegar 
hafa slakan orðaforða, lesa hægt og njóta þess ekki að lesa, sækja minna og 
minna í lestur og þar með eykst orðaforði þeirra og lestrarfærni mun hægar.  

Þorgerður Guðmundsdóttir (2008) rannsakaði þætti sem hafa áhrif á 
mótun sjálfsálits barna með lestrarerfiðleika. Hún ræddi við fimm börn á 
aldrinum sjö til ellefu ára, foreldra þeirra og kennara. Niðurstöðurnar gáfu 
til kynna að lestrarerfiðleikar valdi börnum álagi og hafi mikil áhrif á daglegt 
líf þeirra og fjölskyldna þeirra. Fram kom að bæði kennarar og foreldrar 
töldu sig skorta þekkingu til að veita börnunum fullnægjandi stuðning. 
Þættir sem virtust hafa styrkjandi áhrif á sjálfsálit barnanna voru góð tengsl 
við fullorðna sem einkenndust af virðingu og viðurkenningu auk þess að 
unnið væri út frá styrkleikum hvers barns. Hamlandi þættir á sjálfsálit 
barnanna voru skortur á þekkingu á lestrarerfiðleikum hjá börnunum 
sjálfum, foreldum þeirra og kennurum. Einnig kom fram að of þung verkefni 
og samanburður við aðra nemendur skapaði mikið álag. 
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Byrne (2005) segir áríðandi að fylgst sé með áhuga barna á lestrarnámi 
og að brugðist sé við fyrstu merkjum um dvínandi áhuga því annað geti haft 
afdrifaríkar afleiðingar fyrir lestrarþróun þeirra. Máli sínu til stuðnings 
bendir Byrne á rannsóknarniðurstöður sem gefa til kynna að 
lestrarerfiðleikar geti meðal annars leitt til kvíða og neikvæðrar hegðunar 
hjá börnum. 

Í nýlegri skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Auður 
Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009) eru kynntar rannsóknarniðurstöður á 
stöðu lestrarkennslu í grunnskólum á Íslandi. Þátttakendur í rannsókninni 
voru umsjónarkennarar í 4. bekk, íslenskukennarar í 10. bekk, skólastjórar, 
kennaranemar á lokaári og sérfræðingar á sviði lestrar við Háskóla Íslands 
og Háskólann á Akureyri. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna líkt og 
í rannsókn Þorgerðar (2008) að kennarar telja sig ekki hafa næga þekkingu 
til að geta greint frávik í lestri og brugðist nógu semmma við með viðeigandi 
hætti. Í ljós kom að kennarar telja að gunnnám þeirra hafi verið of fræðilegt 
á kostnað vettvangsnáms. Niðurstöður gefa einnig til kynna að eftir 3. bekk 
dragi verulega úr lestrarkennslu og að það bitni á nemendum sem eru hæg- 
eða torlæsir án þess að hafa verið greindir með lestrarerfiðleika. Kennarar 
sögðu tölvur lítið notaðar við lestrarkennslu í 4. bekk og að þær væru einna 
helst notaðar við stafainnlögn í fyrstu bekkjum grunnskólans. 

2.3.1 Hlutverk skóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er byggð á gildandi lögum og reglugerðum um 
grunnskólastarf og í henni kristallast menntastefna stjórnvalda. Aðalnám-
skrá á að vera rammi um skólastarfið og veita öllu starfsfólki skóla, 
nemendum, foreldrum og þjóðfélaginu öllu upplýsingar um tilgang og 
starfsemi skólastarfs. Ennfremur er aðalnámskrá tæki fræðsluyfirvalda til að 
samræma og samhæfa skólastarf og út frá markmiðum hennar getur 
mennta- og menningarmálaráðuneytið sinnt lögbundnu hlutverki sínu sem 
er að hafa yfirstjórn og eftirlit með framkvæmd og gæðum skólastarfs. 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í íslenska grunnskólakerfinu er rík áhersla lögð á jöfn tækifæri allra barna 
til náms. Starfsemi grunnskóla á að vera án aðgreiningar en þá er átt við að 
öll börn geti sótt skóla í nærumhverfi sínu eða heimabyggð og að námið þar 
sé sniðið að mismunandi þörfum og hæfileikum nemenda (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011). Reglugerð nr. 585/2010 um nemendur 
með sérþarfir í grunnskóla tekur til nemenda sem þurfa sérstakan stuðning í 
námi í samræmi við metnar sérþarfir sem til dæmis geta verið 
lestrarerfiðleikar. Í 3. gr. reglugerðarinnar kemur fram að nemendur eiga að 
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fá jöfn tækifæri til náms á eigin forsendum og að námið eigi að vera 
fjölbreytt, við hæfi og taka mið af þörfum þeirra og stöðu hvers og eins. 

Menntamálayfirvöld hafa skilgreint sex grunnþætti sem eiga að mynda 
kjarnann í þeirri menntastefnu sem mótuð hefur verið á Íslandi. 
Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 
mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur 
hluti 2011, bls. 34). Í þeim hluta Aðalnámskrár sem fjallar um íslensku er 
námsmarkmiðum hennar skipt upp í fjóra flokka: a) talað mál og hlustun, b) 
lestur og bókmenntir, c) ritun og d) málfræði. Áhersla er lögð á að 
markmiðin séu skýr, auðskilin og að þorri nemenda geti náð þeim. Sett eru 
lokamarkmið fyrir allt grunnskólanámið sem og áfangamarkmið við lok 4., 7. 
og 10. bekkjar. Í þeim hluta Aðalnámskrár grunnskóla sem fjallar sérstaklega 
um íslensku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007) eru áfanga-
markmið í lestri og bókmenntum skilgreind og þar segir að við lok fjórða 
námsárs í grunnskóla eigi nemandi að: 

• Geta lesið sér til gagns og gamans, hátt og í hljóði. 
• Geta valið sér bækur eftir áhugasviði og lesið sögur og ljóð sér til 

ánægju. 
• Kunna að afla sér upplýsinga úr bókum og af netinu. 
• Þekkja hugtökin söguþráð, sögupersónur og boðskap. 
• Hafa kynnst fjölbreyttum textum, innlendum og erlendum, fornum og 

nýjum. 
• Þekkja nokkur hugtök í bragfræði, svo sem kvæði, þulu, vísu, ljóðlínu 

og erindi. 
• Kunna nokkur ljóð og hafa flutt þau fyrir aðra. 
• Geta lesið úr myndrænu efni, svo sem kvikmyndum fyrir börn, 

einföldum skýringarmyndum og kortum. 

Lög um grunnskóla (2008, 7. gr.) kveða á um að skólastjóra beri að veita 
skóla faglega forustu og stuðla að samvinnu allra aðila skólasamfélagsins. 
Enn fremur segir í 6. gr. reglugerðar nr. 585/2010 um nemendur með 
sérþarfir í grunnskólum að skólastjóra beri að sjá til þess að metið sé hvort í 
skólanum séu nemendur sem hafa þörf fyrir sérstakan stuðning í námi og sé 
svo þá beri skólastjóri ábyrgð á að skjótt sé brugðist við í samræmi við 
metnar sérþarfir. 

Það er ákveðinn samhljómur með ofangreindum lagabókstöfum og 
niðurstöðum úr rannsókn sem Crawford og Torgesen (2007) framkvæmdu í 
Flórída skólaárið 2005-2006. Þar kemur fram að eitt einkenni skóla sem geta 
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státað af góðum árangri nemenda í lestri er sterk forysta sem annað hvort 
er í höndum skólastjórnenda, lestrarkennara (e. reading coach) og/eða 
teymis sem vinnur að læsi. Sterkir leiðtogar áttu það sameiginlegt að þekkja 
vel til nemenda, hafa þekkingu á lestrarkennsluaðferðum, kunna að túlka og 
vinna úr gögnum, vera meðvitaðir um þarfir kennara ásamt því að hafa 
skýra sýn á stefnu skólans. 

Browne (2009) greinir frá mikilvægi þess að í skóla sé virkur leiðtogi sem 
heldur utan um stefnu skólans varðandi lestur og læsiskennslu. Hlutverk 
leiðtoga á að vera að: 

• Útfæra, viðhalda og þróa stefnu skólans. 
• Fylgjast með kröfum um nám og kennslu. 
• Veita starfsfólki faglegan stuðning í tengslum við móðurmál og læsi. 
• Bera kennsl á þarfir starfsfólks til þess að það geti aukið starfsþroska 

sinn. 
• Halda utan um og skipuleggja námsefni og kennslugögn. 
• Viðhalda áherslu á móðurmálið. 
• Vera í sambandi við samherja í öðrum skólum. 

Eitt af mikilvægustu hlutverkum leiðtogans er að vinna að og viðhalda 
skriflegri stefnu sem kennarar nota við kennsluskipulag, kennslu og 
námsmat. Góðar stefnur endurspegla þarfir nemenda og þær 
kennsluaðferðir og námsleiðir sem skóli hefur að bjóða og enn fremur hafa 
þær verið ræddar og samþykktar af öllu starfsfólki. 

Þessar hugmyndir Browne eru í anda hugmynda um námssamfélög (e. 
professional learning communities) en þau eru fyrir hendi ef þungamiðja 
skólastarfs er að stuðla að og viðhalda leiðum sem efla nám allra nemenda. 
Skólastjórnendur, kennarar og starfsfólk starfa náið eftir sameiginlegri sýn 
og markmiðum. Samvinna starfsmanna skóla er náin og byggist á faglegum 
en gagnrýnum samræðum, trausti og virðingu. Í námssamfélagi læra 
starfsmenn saman, þeir læra hver af öðrum og leggja áherslu á raunverulegt 
nám nemenda fremur en kennslu (Stoll og Louis, 2007).  

Í 27. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 er fjallað um námsmat og að 
það eigi að vera fastur liður í skólastarfi. Tilgangur þess er að fylgjast með 
námsframvindu nemenda og sjá hvar þeir standa með tilliti til markmiða 
aðalnámskrár. Samkvæmt lögunum er námsmati annars vegar ætlað að 
hvetja nemendur til framfara og hins vegar að meta hvaða nemendur þurfa 
á sérstakri aðstoð að halda. 
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Mat á framförum nemenda á að vera reglubundinn þáttur í skólastarfi. 
Markmið námsmats er margþætt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
2011; Lög um grunnskóla 2008, 27. gr): 

• Veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og 
skólayfirvöldum upplýsingar um námsframvindu nemenda og hvernig 
þeim gengur að ná hæfniviðmiðum aðalnámskrá. 

• Vera nemendum hvatning og örva þá til framfara. 
• Meta hvaða nemendur þurfa á sérstakri aðstoð að halda. 
• Vera leiðarljós við áframhaldandi skipulagningu náms. 

Herrlin og Lundberg (2005) leggja áherslu á námsmat í lestri sem tekur 
mið af framförum sem tengjast hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi, 
lesskilningi og lestraráhuga en þessi atriði skilgreina þau sem fimm 
undirþætti lestrar eins og fram kom í kafla 2.1.4. Þau leggja áherslu á að 
nemendur eru ólíkir og framfarir þeirra verða með mismunandi hætti. Því 
þufi námsmat að sýna nemanda, foreldrum og kennara hvernig færni innan 
hvers undirþáttar þróast þannig að hægt sé að skipuleggja námið í samræmi 
við það. Herrlin og Lundberg hafa gert skema sem ætlað er að sýna 
framfarir fyrstu þrjú til fjögur skólaárin, sjá mynd 4. 

hljóðkerfisvitund umskráning lesfimi lesskilningur lestraráhugi 

 
 
 

Les algengustu orð hratt, 
án þess að þurfa að hljóða 

sig í gegnum þau 
(13) 

Nær að lesa texta í 
sjónvarpi 

(8) 

Hefur áhuga og úthald 
til að lesa lengi 

(17) 

Segir frá og hefur 
skoðanir á því sem 

hann les í dagblöðum 
(12) 

 
 
 

Les óhljóðrétt orð  
(12) 

Les sjálfur heila bók þar 
sem texti hefur meira 

vægi en myndir 
(7) 

Íhugar og gagnrýnir 
það sem hann les 

(16) 

Tekur virkan þátt í  
lestri í bekknum 

(11) 

 
 
 

Getur umskráð orðleysur  
(11) 

Les sjálfur heila bók með 
einföldum texta og 
mörgum myndum 

(6) 

Les bækur sem hafa 
fleiri en 100 bls. og 

byggja aðallega á texta 
(15) 

Þekkir titla á bókum 
og nöfn rithöfunda 

(10) 

 Les orð með flóknum 
samhljóðasamböndum 

(10) 

Les teiknimyndasögur 
(5) 

Les og skilur texta í 
dagblöðum 

(14) 

Er „bókaormur“ 
(9) 

 
 
 

Reynir af sjálfsdáðum að 
lesa óþekkt orð 

(9) 

Leiðréttir villur í lestri 
„spontant“ 

(4) 

Fylgist með eigin lestri 
(13) 

Kýs oft lestur umfram 
aðrar athafnir 

(8) 
 
 
 

 Les þyngri málsgreinar 
með lesfimi, öryggi og 

skilningi 
 (3) 

Leitar eftir 
upplýsingum í ólíkum 

heimildum 
(12) 

 Les gjarnan fyrir aðra 
(7) 

 
 
 

 Les einfaldar 
málsgreinar með flæði, 

öryggi og skilningi 
(2) 

Getur teiknað 
atburðakort sem sýnir 

innihald í sögum 
(11) 

Fer oft á bókasafn að 
eigin frumkvæði 

(6) 

Kemur með orð út frá 
gefnu upphafshljóði 

 (10) 
 

Les orð með einföldum 
samhljóðasamböndum 

(8) 

Les algeng orð af 
sjálfvirkni 

(1) 

Nær „rauða 
þræðinum“ í 
atburðarás 

(10) 

Þykir gott að fá bækur 
að gjöf 

(5) 

Ræður við hljóðvíxlun  
(9) 

Hljóðar sig í gegnum 
tveggja stafa orð 

(7) 

 Les fyrirmæli og fer 
eftir þeim 

(9) 

Velur lestur að eigin 
frumkvæði 

(4) 
 Les einföld smáorð 

(6) 
  Les á milli línanna, 

dregur ályktanir 
(8) 

Vill fara heim með 
bækur af bókasafni 

(3) 
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Þekkir algeng smáorð 
(5) 

 Tengir lesefni við fyrri 
reynslu og þekkingu 

(7) 

 

 
 

Reynir að lesa ný orð út frá 
upphafi þeirra og giska á 

það sem á eftir kemur 
(4) 

 Talar um lesið efni og 
spyr spurninga 

(6) 

 

Getur bætt hljóði við 
orð og gert nýtt orð 

(8) 

  Les og skilur staka 
kafla (5) 

 

Ræður við einfalda 
hljóðeyðingu 

(7) 

Þekkir algeng orð á skiltum 
og umbúðum 

(3) 

 Spyr um merkingu 
nýrra orða 

(4) 

 

Sundurgreinir málhljóð í 
orðum 

(6) 

Les eigið nafn og þekkir  
orðmyndir annarra nafna   

(2) 

 Les og skilur langar 
málsgreinar 

(3) 

 

Tengir saman þrjú 
málhljóð  

(5) 

Þekkir fleiri en 8 bókstafi 
(1) 

 Les og skilur einfaldar 
málsgreinar(2) 

 

   Umskráir og skilur 
einföld orð 

 (1) 

 

Greinir sameiginlegt 
hljóð í ólíkum orðum 

(4) 

    

Greinir fyrsta hljóð í 
tölum orðum 

(3) 

    

Getur fundið fjölda 
atkvæða í orðum 

(2) 

   Hefur ánægju af að 
hlusta á lestur 

(2) 
Skynjar rím og getur 

rímað  
(1) 

   Vill gjarnan hlusta á 
sögur 

(1) 

Mynd 4. Yfirlit frá Herrlin og Lundberg sem er notað til að fylgjast með 
lestrarþróun nemenda í 1. – 3. bekk. 

Á bak við hvern reit er próf sem metur það sem þar er tilgreint og ætlast er 
til að kennarinn merki með dagsetningu inn í reitina þegar viðunandi færni 
er náð. Yfirlitið er notað til að ræða um framfarir við nemandann, foreldra 
hans og taka ákvarðanir um næstu viðfangsefni í náminu. 

2.3.2 Samvinna skóla og heimila 

Í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2007) er fjallað um mikilvægi þess að góð samvinna sé milli 
skóla og heimila. Foreldrar og aðrir aðstandendur geta haft mikil áhrif á 
áhuga nemenda og stuðningur þeirra við heimanám nemenda er 
mikilvægur alla grunnskólagönguna. Kennarar geta veitt foreldrum stuðning 
með því aðkynna aðferðir við lestrarnámið fyrir þeim. 

„Læsi hefst heima“ eru orð Vacca o.fl. (2006) þegar þau gera grein fyrir 
þeim atriðum sem hafa áhrif á læsisnám. Þau telja að almennt sé fólk 
meðvitað um hið veigamikla hlutverk sem foreldrar gegna þegar kemur að 
máltöku og málþroska barna. Þau benda á að upphaf læsisnáms grundvallist 
líka á samspili við foreldra og aðra nákomna aðstandendur í gegnum 
samræður, lestur, ritun og aðrar athafnir sem efla þann málþroska sem 
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börn þurfa að hafa til að ná tökum á lestri. Fjölmargar rannsóknir á leiðinni 
til læsis benda til þess að sterk tengsl séu milli læsisnáms og aðstæðna á 
heimilum. Börn sem fara snemma að lesa hafa alla jafna haft aðgang að 
auðlesnu efni heima hjá sér og þau hafa líka kynnst bókasöfnum. Ennfremur 
virðast þau hafa það sterka áhugahvöt að þau veita ritmáli í umhverfi sínu 
athygli og spreyta sig til dæmis á matvælaumbúðum, sjónvarpsdagskrám, 
símaskránni, matreiðslubókum og tímatöflum fyrir almenningssamgöngur. 
Börn læra ung um lestur með því að fylgjast með sínum nánustu og því 
skiptir máli að fyrirmyndirnar séu góðar.  

Browne (2009) tekur í svipaðan streng og Vacca og félagar með því að 
benda á að flest börn sem þekkja fullorðna sem lesa sér til ánægju líti lestur 
jákvæðum augum og telji hann vera mikilsverða athöfn og þetta sé sá 
þáttur sem hefur hvað mest forspárgildi um fyrstu skref í þróun læsis hjá 
ungum börnum.  

Clark og Hawkins (2010) gera grein fyrir viðamikilli rannsókn á læsi barna 
í Bretlandi en þar var samband milli aðstæðna og aðbúnaðar á heimilum 
borin saman við viðhorf til lesturs, ánægju af lestri, lestrarvenjur og árangur 
í lestri. Upplýsingum var safnað með spurningum um fjögur atriði: 

• Eign eða aðgangur að farsíma, tölvu, eigin skrifborði, eigin bókum, 
dagblöðum, tímaritum og eigin svæði á samskiptasíðu á netinu eða 
bloggsíðu. 

• Hversu oft er talað við einhvern úr fjölskyldunni um eitthvað sem 
hefur verið lesið. 

• Hver hvetur til lesturs. 
• Hverjir í fjölskyldunni verja tíma í lestur. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að sterk tengsl séu milli þess að eiga 
bækur og hafa ánægju af lestri. Einnig kom fram að börn sem áttu bækur 
voru mun líklegri til að lesa og hafa ánægju af því. Jákvætt samband 
greindist milli árangurs í lestri og aðgangs að tölvu, eigin skrifborði, 
dagblöðum og tímaritum. Börn sem áttu erfitt með lestur voru síður líkleg 
til að eiga bækur og hafa aðgang að dagblöðum og tímaritum. Hvatning 
foreldra hafði mikið að segja og væri hún til staðar voru börn líklegri til að 
lesa, hafa ánægju af lestri, hafa jákvætt viðhorf til lesturs og trú á að lestur 
sé mikilvægur til að ná árangri í lífinu. Að börn sjái foreldra sína lesa virtist 
hafa jákvæð áhrif á ánægju þeirra af lestri og hversu oft þau kusu að lesa. 
Helmingur barna með lestrarfærni yfir meðaltali jafnaldra átti mæður sem 
lásu oft. Til samanburðar átti þriðjungur barna með lestrarfærni undir 
meðaltali mæður sem lásu oft. Að lokum virtist það hafa jákvæð áhrif á 
lestur og lestrarfærni barna ef talað var um það sem lesið er innan 
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fjölskyldunnar. Niðurstöður Clark og Hawkins eru í samræmi við það sem 
Browne (2009) segir þegar hún fjallar um stuðning foreldra við mál og 
læsisnám barna sinna. Hún tilgreinir að foreldrar geti haft mikil og jákvæð 
áhrif á nám barna sinna áður en þau hefja skólagöngu og sömuleiðis eftir að 
þau byrja í skóla og þá með því að taka virkan þátt heimanámi og ekki síður 
með því að eiga frumkvæði að því að kenna börnum sínum nýja hluti. 

Barnyak og McNelly (2009) greina frá bandarískri, megindlegri rannsókn 
á viðhorfum kennara og skólastjórnenda til aukins foreldrasamstarfs. Í 
úrtakinu voru 92 kennarar og 7 skólastjórnendur í Pennsylvania. 
Aðstandendur rannsóknarinnar tilgreina að í kjölfar þjóðarátaks í læsi barna 
(No Child Left Behind) hafi sú stefna verið mörkuð að auka þátttöku foreldra 
í námi barna sinna. Skólar fjármagnaðir af almannafé eru samkvæmt lögum 
skyldugir til að upplýsa foreldra um hvernig þeir geti verið virkir 
þátttakendur í skólastarfinu. Þessar skyldur eru ekki nýjar af nálinni en 
aðstæður í samfélaginu hafa þróast þannig að nú eru auknar kröfur gerðar 
til skólastjórnenda í sambandi við námsárangur nemenda. Þetta er mikil 
áskorun fyrir marga skóla sem eiga í erfiðleikum með að ná viðunandi 
námsárangri nemenda. Því er skynsamlegt að taka mið af fjölmörgum 
rannsóknum í menntavísindum sem sýna að foreldrar geta haft mikil og 
jákvæð áhrif á nám barna og virkja þá til samvinnu við skólana og þar geti 
skólastjórnendur beitt áhrifum sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 
kynna að bæði kennarar og skólastjórnendur hafi mikla trú á mikilvægi þess 
að foreldrar eigi aðild að menntakerfinu. Hins vegar eru athafnir þeirra ekki 
endilega í samræmi við skoðanirnar. Barnyak og McNelly (2009) segja að 
ekki náist árangur af skipulögðum áætlunum um aukna þátttöku foreldra í 
námi barna nema kennarar og skólastjórnendur fái faglega handleiðslu og 
ráðgjöf um það hvernig best sé að standa að verki í þessum efnum. Þær 
stöllur telja að nánari rannsókna sé þörf á þessu sviði og að viðfangsefni 
þeirra eigi til dæmis að snúast um a) athuganir á hvers konar heimanám er 
líklegt til að skila árangri, b) áhrif sérþjálfaðra foreldraráðgjafa og c) aðstoð 
við foreldra þannig að þeir geti lagað heimanám að persónubundnum 
þörfum barna sinna.  

Browne (2009) fjallar um mikilvægi þess að virkja foreldra til að taka 
jákvæðan þátt í heimanámi barna. Hún segir að það sé áríðandi að leiðbeina 
foreldrum um læsisþjálfun því að ýmsar rannsóknir gefi til kynna að 
heimalestur geti verið síður en svo ánægjuleg reynsla fyrir börn því að 
foreldrum hætti til að leiðrétta þau um of, stundum með neikvæðum 
athugasemdum, og leggja of mikla áherslu á umskráningu og 
lestrarnákvæmni á kostnað lesskilnings og samræðna um innihald texta. Því 
sé brýnt að skólar láti foreldrum í té leiðbeiningar og hugmyndir um þær 
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leiðir sem eru líklegar til að efla læsisnám. Vacca o.fl. (2006) eru á sama máli 
og segja að auðveldlega sé hægt að kenna foreldrum einfaldar og skilvirkar 
leiðir sem til dæmis felast í félagalestri sem byggist á að lesa og endurlesa 
texta til skiptis, ræða hann og túlka. Með því að leiðbeina foreldrum og 
jafnvel kennurum, um eðli og framkvæmd félagalesturs skapast mikilvæg 
tækifæri til að efla læsisnám barna og ekki síður orðaforða og almennan 
málþroska (Phillips og Lonigan, 2005). 

Hornby og Witte (2010) framkvæmdu viðtalsrannsókn í 22 skólum í Nýja-
Sjálandi en skólastefna landsins fyrir tímabilið 2005-2010 hafði þrjú 
skilgreind megin áhersluatriði sem voru að efla þátttöku foreldra og 
fjölskyldu í námi barna, auka gæði kennslu og stuðla að starfi sem væri 
grundvallað á niðurstöðum úr vísindalegum rannsóknum á skólastarfi. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að afla vitneskju um hvaða leiðir skólarnir 
fara varðandi foreldrasamstarf. Hugtakið foreldrasamstarf er skilgreint sem 
„þátttaka foreldra í námsferli og upplifun barna sinna.“ Þeir veikleikar sem 
rannsóknin leiddi í ljós hjá skólunum og tengjast foreldrasamstarfi voru a) 
skrifleg stefna um foreldrasamstarf yfirleitt ekki til, b) lágmarks fræðsla til 
foreldra af hálfu skólanna, c) lítilli athygli beint að möguleikum foreldra til 
að styðja við nám barna, d) lítið um að fulltrúar skólans færu heim til 
nemenda, e) takmarkaðar hugmyndir um samvinnu við ólíka foreldra, f) 
samvinna við foreldra barna með sérþarfir af skornum skammti og g) lítið 
gert til að auka starfsþroska kennara í tengslum við foreldrasamstarf. Þær 
leiðir sem Hornby og Witte benda á til úrbóta eru að skólarnir fái 
handleiðslu til að rýna inn á við, móta og þróa svo í kjölfarið eigin stefnu um 
foreldrasamstarf. Einungis þannig sé líklegt að breytingar nái að festast í 
sessi og leiða til hagsbóta fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk skólanna. 
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3 Rannsóknin 

Um eigindlega rannsókn var að ræða þar sem ætlunin var að fá sýn á 
reynslu fimm kennara af því að kenna nemendum í 3. bekk með 
lestrarerfiðleika. Eigindlegar rannsóknir henta vel þegar rannsakanda finnst 
ekki nógu mikið vitað um viðfangsefnið og hann ákveður að leita eftir 
persónulegri upplifun þeirra sem hafa raunverulega reynslu af því sem 
rannsaka á (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Rannsóknarspurningarnar voru:  
• Hver er reynsla fimm umsjónarkennara í 3. bekk af kennslu nemenda 

með lestrarerfiðleika? 
• Hvað telja kennararnir að efli möguleika þeirra til að mæta þörfum 

nemenda með lestrarerfiðleika og hvað telja þeir að hafi hamlandi 
áhrif á það? 

Aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði varð fyrir valinu en það er 
rannsóknaraðferð sem hefur agað og skipulagt ferli sem engu að síður gefur 
möguleika á að skoða reynslu og persónulega upplifun einstaklings. 
Aðferðin grundvallast á þeim skilningi að hver einstaklingur skynji heiminn á 
eigin forsendum og að skoðanir mótist af fyrri reynslu hans og hvernig hann 
hefur unnið úr henni. Áhersla er lögð á að skilja hverja manneskju í því 
samhengi sem hún er í og hvernig sú reynsla sem verið er að rannsaka lítur 
út frá sjónarhorni hennar. Til að ná viðunandi mettun (e. saturation) þarf að 
ræða við 5-15 einstaklinga eða eiga að minnsta kosti tíu samræður. Í 
Vacouver-skólanum er litið á þátttakendur sem meðrannsakendur (e. co-
reasearchers) og gagnaöflun fer fram með samræðum (e. dialouges). 
Rannsakandinn þarf að vera opinn og tilbúinn til að víkka sjóndeildarhring 
sinn og átta sig á raunveruleika meðrannsakenda sinna. Í þessum skrifum 
verður talað um meðrannsakendur sem þátttakendur eða viðmælendur. Í 
gegnum samræður við þátttakendur verður til mynd af reynslu hvers 
þátttakanda. Það er svo verk rannsakandans að draga upp heildarmynd af 
því sem þátttakendur hafa sagt frá og vinna niðurstöður út frá því (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2003).  

Aðferðin hentar vel þegar ætlunin er að auka skilning á fyrirbærum og 
leita eftir umbótamiðuðum hugmyndum. Í úrtakinu verða fimm kennarar og 
því óvarlegt að fullyrða að niðurstöðurnar verði dæmigerðar fyrir reynslu 
allra kennara í 3. bekk á Íslandi. Engu að síður ættu að fást vísbendingar um 
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starfsaðstæður kennara og tilfinningu þeirra fyrir þeim atriðum sem hafa 
áhrif á námsframvindu þeirra í lestri/læsi. Það er von mín að rannsóknin 
veiti hagnýtar upplýsingar þrátt fyrir að á henni verði ákveðnar takmarkanir. 

Rannsóknarferli Vancouver-skólans greinist í tólf þrep, sjá mynd 5. 

1. Að velja samræðufélaga – val á úrtaki 
2. Að vera kyrr – undirbúningur og umhugsun fyrir samtöl við 

meðrannsakendur 
3. Þátttaka í samræðum – gagnasöfnun 
4. Skerpt vitund varðandi orð – upphaf gagnagreiningar 
5. Byrjandi greining á þemum – orð eru sett á hugmyndir 
6. Að átta sig á heildarmynd hvers einstaklings – unnið að gerð 

greiningarlíkans 
7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum 

sjálfum 
8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu – 

meginniðurstöður rannsóknarinnar byggðar á niðurstöðum allra 
samtalanna 

9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin 
10. Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðu hennar í 

örstuttu máli – heitið á að fela í sér túlkun á niðurstöðum 
rannsóknarinnar 

11. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum 
meðrannsakendum – enn leitað eftir staðfestingu á að 
rannsakandi hafi túlkað samræður rétt 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar 
 

Mynd 5. Rannsóknarferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Á hverju þrepi rannsóknarferilsins þarf rannsakandinn að vera opinn, 
athugull og tilbúinn til að fara í gegnum vitrænan vinnuferil sem er nokkurs 
konar hringrás sjö atriða sem sýnd eru á mynd 6 (Sigríður Halldórsdóttir, 
2003). 
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Mynd 6. Vitrænn vinnuferill Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Rannsóknin var framkvæmd í samræmi við vinnuferli Vancouver-skólans. 
Rætt var við fimm umsjónarkennara í 3. bekk við skólalok vorið 2009 og árið 
á eftir notað til að greina niðurstöður og sannreyna þær með hverjum 
þátttakanda. Við skólalok vorið 2012 var rætt aftur við sömu kennara og 
þeir beðnir um að skoða fyrri niðurstöður og meta hvort sýn þeirra hafi 
breyst á einhvern hátt. 

Viðtölin voru hálfformgerð (e. semistructured) og byggðu á 
fyrirframskipulögðum viðtalsrömmum sem lögðu ákveðnar línur fyrir 
samtalið en buðu engu að síður upp á sveigjanleika og rými fyrir það sem 
þátttakendur vildu koma á framfæri. Fyrri ramminn var mótaður og þróaður 
í samræðum við þrjá kennara skólaárið 2007-2008 en þeir eru ekki 
þátttakendur í rannsókninni. Seinni ramminn var gerður út frá niðurstöðum 
fyrri viðtalanna. 

3.1 Þátttakendur 

Takmarkið var að fá meðrannsakendur úr skólum sem endurspegla 
fjölbreytileika íslenskra grunnskóla bæði hvað varðar fjölda nemenda og 
stærð skólasamfélags. Leitað var til nokkurra skólastjórnenda í skólum 
víðsvegar um landið. og þeir beðnir um að benda á kennara sem gætu 

að vera 
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að 
ígrunda

að koma 
auga á

að veljaað túlka

að raða 
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58 

hugsað sér að gerast meðrannsakendur. Skilyrði fyrir vali í úrtak var að 
viðkomandi væri grunnskólakennari með B.Ed.-próf, væri umsjónarkennari í 
3. bekk og hefði að minnst kosti þriggja ára starfsreynslu.  

Val á þátttakendum umfram sett skilyrði réðist af breidd í starfsaldri og 
stærð skólanna sem þeir vinna í. Fyrir valinu urðu fimm konur, sjá mynd 7. 

Dulnefni Aðstæður í viðtali 2009 Aðstæður í viðtali 2012 

Karen Starfsaldur tæp 10 ár. 
Meðalstór skóli. 
Er ein með 22 nemendur í 
bekk en deilir 
stuðningsfulltrúa með öðrum 
bekk í árganginum. 
Sérkennari 5 tímar á viku. 

Kennir í 6. bekk í sama skóla, 
er enn með sama bekk. 
Tók hálft ár í endurmenntun í 
lestri og lestrarkennslu. 
Skólinn búinn að taka inn 
Byrjendalæsi og Orð af orði. 

Lilja Starfsaldur tæp 20 ár. 
Stór skóli. 
Rúmlega 20 nemendur í 
bekknum. 
Umsjónarkennararnir í 
árganginum vinna saman. 

Kennir í 1. bekk í sama skóla. 
Leið til læsis tekin upp s.l. 
haust og kennarar í 1. bekk 
hafa verið að tileinka sér það. 

Ragna Starfsaldur rúm 20 ár. 
Fremur fámennur skóli. 
Um 20 nemendur í bekknum. 

Kennir 1. bekk í sama skóla. 
Fékk námsleyfi í ár og bætti 
við sig menntum í listum og 
læsi. 

Signý Starfsaldur tæp 10 ár. 
Fremur fámennur skóli. 
Tæplega 30 nemendur í 
bekknum. 
Tveir kennarar í 1,45% stöðu 
og stuðningsfulltrúi frá 8-13. 

Kennir í 2. bekk í sama skóla. 
Er að ljúka við meistaranám 
með áherslu á lestrarfræði. 

Sigurbjörg Starfsaldur tæp 10 ár. 
Meðalstór skóli. 
Nemendur í bekknum rétt 
undir 20, þar af 3 erlendir.  

Kennir í 3. bekk í sama skóla. 
Búið að innleiða Byrjendalæsi 
í lestrarkennslu skólans. 
 

Mynd 7. Þátttakendur í rannsókninni og starfsaðstæður þeirra. 
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3.2 Framkvæmd 

Netföng hugsanlegra meðrannsakenda komu frá skólastjórnendum og 
fyrsta skrefið til samstarfs var stigið með því að senda kennurunum 
tölvupóst með upplýsingum um verkefnið. Eftir að jákvætt svar hafði borist 
var þeim boðið að velja stund og stað fyrir samtal. Við upphaf hvers samtals 
var fengin staðfesting á upplýstu samþykki þátttakenda. Því næst var farið 
yfir leiðir rannsakanda til að tryggja að ómögulegt yrði að rekja upplýsingar 
til ákveðinna einstaklinga eða grunnskóla. Það var gert með því að engin 
manneskja fékk vitneskju um hvaða kennarar endanlega lentu í úrtaki, 
fjallað er um meðrannsakendur undir dulnefni, engin nöfn á fólki eða 
stöðum koma fram, allar upplýsingar sem mögulega má tengja við 
meðrannsakanda voru felldar út og ekki eru gefnar upp nákvæmar 
upplýsingar um starfsaldur og fjölda nemenda. 

Framkvæmdin var í tvennu lagi. Við skólalok árið 2009 var rætt við 
meðrannsakendurna fimm og svo voru framhaldssamtöl vorið 2012. 

3.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Samtölin voru hljóðrituð og var hvert þeirra opnað með 
rannsóknarspurningu og svo leitast við að láta þau rekja sig áfram með 
hæfilegri hvatningu og nánari spurningum frá rannsakanda. Þau voru unnin 
hvert á eftir öðru en alltaf með sama móti. Hlustað var tvisvar sinnum á 
hvert samtal áður en það var afritað nákvæmlega. Því næst var viðtalið lesið 
einu sinni í heild sinni og svo aftur og aftur á nokkrum dögum. Í annarri 
umferð lestrar var byrjað að skrifa á spássíurnar það sem upp kom í hugann 
og þær upplýsingar svo flokkaðar. Eftir það miðaðist lesturinn við að raða 
upplýsingum saman í fimm flokka sem voru nefndir skólakerfið og skólinn, 
starf kennarans, nemendur með lestrarerfiðleika, foreldrar og fjölskylda og 
að lokum framtíðarsýn og væntingar. 

Til að auka líkurnar á að lykilatriði samtalanna væru dregin fram voru 
utanaðkomandi aðilar sem þekkja vel til í grunnskólum (stuðningsfulltrúi, 
vanir umsjónarkennarar á yngsta stigi og skólastjóri) fengnir til að lesa eitt 
viðtal, merkja við og skrá atriði sem þeim fannst skipta máli. Þegar 
greiningarlíkan með niðurstöðum lá fyrir var það sent til viðkomandi 
þátttakanda og hann beðinn um að meta hvort rétt mynd hafi verið dregin 
upp af því sem samtalið snerist um og þeim gefinn kostur á að breyta, bæta 
við eða fjarlægja atriði í greiningarlíkaninu. Tveir þátttakendur gerðu 
svolitlar athugasemdir sem tillit var tekið til.  
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Næstu þrep voru unnin samkvæmt skipulagi Vancouver-skólans og gekk 
það hnökralaust. Hljóðupptökum var eytt strax eftir afritun hvers samtals. 
Þegar greiningarlíkönin höfðu tekið á sig endanlega mynd var þeim steypt 
saman í eitt líkan sem gefur heildarmynd af því helsta sem fram kom í 
samtölunum, sjá í viðauka. 

3.4 Réttmæti 

Samkvæmt hugmyndafræði Vancouver-skólans er litið á rannsóknar-
niðurstöður sem framlag til þekkingar og að framtíðin muni leiða í ljós. 
Vinnulag Vancouver-skólans miðast við að rannsakandi sé sífellt vakandi 
fyrir atriðum sem geta ógnað réttmæti rannsóknarinnar. Helstu ógnanir eru: 
a) þegar rannsakandi telur sig hafa náð fullri mynd af fyrirbærinu sem hann 
er að rannsaka en í rauninni hefði hann þurft að ræða við fleiri einstaklinga, 
b) of einsleitt úrtak, c) þegar rannsakandanum tekst ekki að halda hæfilegri 
faglegri fjarlægð við þátttakendur og missir hæfnina til að vera hlutlaus 
gagnrýnandi og d) ótímabær rannsóknarlok ef rannsakandinn gefur sér 
ónógan tíma til að greina gögn og lokar of snemma á greiningarferlið. 
Rannsakandinn þarf að tileinka sér spyrjandi hugarfar og vera vakandi fyrir 
því að hann hafi skilið hlutina rétt og hvort honum takist gefa rétta mynd af 
aðalatriðum þess sem viðmælendurnir hafa sagt (Sigríður Halldórsdóttir, 
2003). 

Til að stuðla að réttmæti í rannsókninni var farið eftir vinnuferli 
Vancouver-skólans og leitað eftir staðfestingu á heildarmynd hvers 
einstaklings með honum sjálfum. Þátttakendur fengu greiningarlíkönin til 
íhugunar og umsagnar eftir að rannsakandi taldi sig hafa fundið öll 
mikilvægustu atriði samtalsins og hafði forvitnast um sjónarhorn hlutlausra 
aðila sem þekkja til viðfangsefnisins.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Umfjöllunin 
greinist í fimm undirkafla sem byggðir eru á þeim þemum sem urðu til við 
greiningu gagnanna. Innan hvers þema eru atriði sem þátttakendur 
skilgreindu ýmist sem meðbyr eða mótbyr í vinnu sem tengist nemendum 
með lestrarerfiðleika. 

4.1 Skólakerfið og skólinn 

Allir kennararnir töluðu um að í B.Ed.-kennaranáminu hefðu þeir fengið 
kynningu á mismunandi lestrarkennsluaðferðum en að lítið sem ekkert hafi 
verið fjallað um lestrarerfiðleika og viðbrögð við þeim og að það hafi verið 
þeim fjötur um fót til að byrja með. Tveir kennarar veltu því fyrir sér hvort 
kennaranámið hafi ef til vill verið of fræðilegt á kostnað þjálfunar og 
upplýsinga um dagleg viðfangsefni grunnskólakennara. Ragna sagði: „Mér 
fannst ég bara kunna alveg ótrúlega lítið þegar ég byrjaði að kenna“ og Lilja 
sagði: 

Mér fannst námið svolítið yfirborðskennt ... fyrsta árið [í 
kennslu] var maður svamlandi í djúpu lauginni og maður varð 
bara að bjarga sér. Það var ekkert eins og ég væri að koma út 
úr skóla og vissi alveg nákvæmlega hvað og hvernig ég ætti að 
gera þetta. Nei, þú færð þarna lifandi fólk í hendurnar og það 
er bara ekkert hægt að undirbúa mann endilega undir allt það 
sem maður á eftir að reka sig á ... ég held að það sé voðalega 
erfitt. En mér fannst kennararnir [í háskólanum] voða 
veruleikafirrtir stundum, svo langt frá raunveruleikanum, þeir 
höfðu ekki hugmynd um hvernig þetta var í raun ... besti 
kennarinn var kennari sem var að kenna í grunnskóla og líka að 
kenna okkur ... maður lærði mest af honum. 

Ragna tók það sérstaklega fram að hún teldi að núna væri kennslan í 
grunnnámi kennara markvissari en áður. Það væri trúlega af hinu góða að 
geta valið nám yngri barna sem kjörsvið og að þá væri væntanlega farið 
betur í lesturinn og annað sem hvílir mest á herðum kennara á yngsta stigi 
grunnskólans. 
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Signý talaði um að enda þótt kennaranámið hafi ekki alveg staðið undir 
væntingum þá sagði hún líkt og Ragna að „sumt er ekki hægt að kenna, 
sumt verður maður bara að reyna.“ Signý talaði um mikilvægi þess að hafa 
fengið tækifæri til að auka hæfni sína og starfsþroska á margvíslegan hátt. 
Skipulögð námskeið og endurmenntun sem hafa staðið starfsmönnum skóla 
til boða hafa oft verið hagnýt og svo ákvað hún að byrja í framhaldsnámi 
samhliða vinnunni og tók meðal annars námskeið um lestur og læsi. 
Framhaldsnámið opnaði nýjan heim í lestrarkennslu og það sama á við um 
námskeið og vinnu undir handleiðslu sérfræðinga þegar skólinn hennar tók 
að kenna lestur samkvæmt Byrjendalæsi. 

Allir kennararnir ræddu um gildi þess að skóli hafi markvissa stefnu og 
skýr viðmið þannig að kennari viti að hverju hann gengur og hvaða úrræði 
eru tiltæk. Þrjú atriði voru nefnd í þessu sambandi.  

Í fyrsta lagi ræddu viðmælendur um mikilvægi þess að í skóla séu skýr 
viðmið um hvað sé viðunandi árangur í lestri og að þeim fylgi fyrirkomulag 
sem tryggi úrræði ef barn víkur frá slíkum viðmiðum. Sigurbjörg var mjög 
ánægð með fyrirkomulagið í sínum skóla og sagði:  

Deildarstjórinn minn hefur líka rosa mikla reynslu af að kenna á 
yngsta stigi og lestrarkennslunni þannig að ég leita til hennar ... 
alveg jafn mikið og í rauninni til sálfræðingsins eða sérkennslu-
ráðgjafans. Hérna er fyrirkomulagið þannig að ef það eru börn 
sem ekki eru farin að lesa eða orðin læs eftir fyrsta árið þá 
tekur sérkennari þau í átak þar sem hún hittir þau í rauninni í 
klukkutíma á hverjum degi ... þetta er bara einhvern veginn 
fyrirkomulag sem allir ganga inn í ... hér er bara alveg um leið 
og einhverjar smá vísbendingar sjást bara kýlt á það  skilur þú 
og þetta er bara svona í öðrum, þriðja og fjórða og fimmta, 
sjötta og upp úr held ég, alla vegana upp í unglingadeild. 

Fram kom að auk þess að hafa skýr viðmið sé heppilegt að einhver einn 
aðili, sérkennari eða deildarstjóri hafi sýn yfir stöðu lestrarmála í nokkrum 
árgöngum. Tveir kennarar töluðu um að í þeirra skóla þyrfti að samræma 
betur hvernig bregðast skuli við lestrarerfiðleikum. Þegar Karen var spurð 
um viðbrögð af hálfu skólans þegar nemandi sýndi ófullnægjandi árangur í 
lestri sagði hún: „... ég held að það sé nú ekkert ákveðið endilega yfir 
skólann, ég held að það sé svo sem háð hverjum kennara“ og Signý sagði: 
„...náttúrulega er það voðalega óþægilegt að þetta skuli alltaf velta bara á 
umsjónarkennara því ef umsjónarkennarinn er ekki hæfur eða er ekki svona 
alveg með á nótunum þá kemst barnið kannski áfram án þess að það sé 
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nokkuð gert.“ Aðkomu skólastjórnenda að skipulagi á lestrarkennslu bar á 
góma. Einn kennari skilgreindi það sem styrkleika að stjórnendur í hans 
skóla væru leiðtogar og legðu línur varðandi lestrarkennslu og mat á 
lestrarfærni. Annar kennari sagði að í hans skóla mættu stjórnendur koma 
sterkari inn í stefnumörkun um framkvæmd lestrarkennslu því það sé 
nauðsynlegt að hafa samræmi í því hvernig brugðist er við frávikum sem 
upp koma.  

Í öðru lagi ræddu viðmælendur um aðkomu stuðningsfulltrúa. Tveir 
kennarar sögðu að í þeirra skóla væri það skýr stefna að manna vel með 
stuðningsfulltrúum á yngsta stigi meðan nemendur eru að ná tökum á lestri 
og almennri skólahegðun. Einn kennari talaði um jákvæða reynslu af því að 
hafa aðstoðarmann vegna nemanda með fötlun því að allur bekkurinn hefði 
notið góðs af vinnuframlagi hans. 

 Í þriðja lagi sagði Karen að agastefna skóla geti verið öflugt verkfæri 
þegar kemur að námi og áhugahvöt nemenda, eða með hennar eigin 
orðum: „... skólastefnan okkar er svo frábær ... hún miðar að að byggja upp 
metnað og svona þeirra ábyrgð og að þau hafi svolítið mikið með það að 
gera hvernig þeim gengur.“ 

Rætt var um áhrifaþætti sem ekki eru á valdi einstakra skóla eða 
skólastjórnenda. Hæst bar umræður um að nemendahópar væru í mörgum 
tilfellum of stórir og oft hefðu kennarar lítið svigrúm til þess að uppfylla 
kennsluþörf allra nemenda auk þess sem undirbúningstími kennara væri 
knappur og Karen sagði: „Mér finnst ég oft ekki hafa nægan tíma fyrir hvern 
og einn inni í kennslustundum ... eða undirbúninginn fyrir kennsluna, ég 
held að ég sé ekkert öðruvísi en flestir kennarar, við vinnum þá bara aðeins 
lengur.“ 

Tveir kennarar töluðu um mikilvægi þess að hafa námsefni sem hæfði 
nemendum og að skortur á léttu lesefni sem passaði aldri nemenda væri 
bagalegur. Framboð á léttlestrarbókum hefur aukist töluvert upp á síðkastið 
og það er af hinu góða en enn vantar upp á námsefni fyrir seinfæra 
nemendur sem er nógu létt en ekki of barnalegt. Það skiptir miklu máli að 
bækur séu fallegar og að námsefnið sé áhugavert og skemmilegt. Einn 
kennari nefndi að á miðstigi þurfi að huga betur að námsefni sem hentar 
nemendum með lestrarerfiðleika því stundum, til dæmis í stærðfræði, 
byggist það of mikið á lestri. 

Sérkennsla og aðkoma sérkennara að lestrarnámi barna var öllum 
þátttakendum hugleikin. Allir voru sammála um að nemendur með 
lestrarerfiðleika þyrftu meiri stuðning þó að einhver sérkennsla væri innt af 
hendi. Einn kennari sagði frá námsveri í skólanum sínum þar sem nemendur 
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fara í litlum hópum og vinna verkefni sem tengjast læsi tvisvar til þrisvar í 
viku. Þar eiga allir nemendur kost á að fara einhvern tímann í námsverið en 
þeir sem þurfa mikinn stuðning fara oftar en hinir. Meðal nemenda er 
almenn ánægja með námsverið og kennarinn metur það mikils. Annar 
kennari talaði um nauðsyn þess að skapa aðstæður þannig að hægt væri að 
vinna með nemendur í fámennum hópum. 

Þátttakendur létu allir vel af samstarfi við sérkennara og sögðust vilja 
vinna meira með þeim. Mat kennaranna var að sérkennarar þyrftu að koma 
enn meira að lestrarnámi barna fyrstu þrjú skólaárin bæði í formi beinnar 
kennslu en líka sem ráðgjafar kennara og foreldra. Einn kennari talaði um að 
það væri betra að það tímamagn sem kæmi frá sérkennara sé jafnt yfir 
skólaárið frekar en í skorpum af og til. 

Það var mat kennaranna að mikil hjálp sé í alls konar námsmats- og 
greiningarverkfærum sem gera þeim kleift að sjá hvar nemendur standa 
miðað við áætlað meðaltal jafnaldra, að bera saman bekki eða árganga og 
að sjá þróun í námi hjá einstökum nemendum. 

Allir þátttakendur töluðu um ytra stoðkerfi skóla eða svokallaða 
sérfræðiþjónustu. Kennurunum finnst mikill styrkur í að geta leitað til 
sérkennsluráðgjafa og sálfræðings þegar þeir hafa áhyggjur af 
námsframvindu nemenda. Að geta óskað eftir lesgreiningum, fengið 
skriflegar niðurstöður og ráðgjöf í kjölfarið eflir þá í starfi. Lilja lýsti þessu 
með eftirfarandi hætti: 

Maður verður kannski rólegri ... æi það kemur oft fyrir að 
maður hugsar bara okey ég er að gera vitlaust sko og ég get 
þetta ekki og eða hvað á ég að gera? Maður verður dálítið 
áhyggjufullur, þannig að um leið og það er komin greining þá 
fer maður að verða rólegur og hugsa þetta yfirvegað, okey það 
eru vandamáli í gangi og nú bara tek ég á því og og þá auðvitað 
fær maður oft líka svona ákveðnari línu frá sérkennaranum 
hvernig sé kannski best að taka á þessum málum ... Svo get ég 
haft samband við foreldrana og meiri samvinnu, af því að  
foreldrunum líður kannski bara alveg eins og mér, áhyggjufull 
yfir því að barnið nái engum árangri. Það er bara alltaf þannig 
að um leið og einhver greining er komin, hvernig sem hún er og 
hvort það er eitthvað þá er auðveldara að kenna þeim ... 
maður er bara rólegri vegna þess að þetta er ekki ég sem er að 
klúðra heldur er þetta verkefni sem við þurfum öll að takast á 
við og vera yfirveguð yfir. 
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Tveir kennarar töluðu um að stundum væri sérfræðiþjónustan of hæg og 
sennilega væri það vegna manneklu. Vandinn væri að það færi of mikill tími 
í að bíða eftir framkvæmd greiningar, að niðurstöðum sé skilað og 
skilafundir með foreldrum boðaðir eða eins og Karen sagði: „Þetta er svo 
langt ferli sem fer í gang og það er kannski hálfur vetur búinn [þegar 
niðurstöður koma] og tíminn er svo mikilvægur hjá þessum krökkum á 
fyrstu árunum, mér finnst kerfið ekki ganga nógu fljótt fyrir sig.“ Karen 
sagðist því oft frekar reyna að fá sérkennarana í skólanum til að meta eða 
greina. 

Styrkur sem felst í samvinnu kom oft til tals. Mat kennaranna var að 
skipulagðir samráðs- og samvinnufundir innan skóla séu mjög gagnlegir 
hvort sem um er að ræða fundi kennara með sérkennurum og 
skólastjórnendum eða þegar kennarar í nokkrum bekkjum vinna saman að 
kennsluskipulagi og kennslu. Einn kennari talaði um hversu mikilvægt það 
væri að hafa haft leiðsagnarkennara fyrsta árið í kennslu. 

Þrír kennarar ræddu um upplýsingaflæði og samstarf milli leik- og 
grunnskóla. Þeir töldu skilafundi leikskóla til grunnskóla afar mikilvæga og 
að það væri sérstaklega mikilvægt að vita strax ef nemendur eru undir 
mörkum á einhverjum sviðum en þó sérstaklega ef um málskilning sé að 
ræða. Einn kennari hafði hugleitt hvort grunnskólakennarar kynnu nógu vel 
að nýta sér sumar upplýsingar frá leikskólum, t.d. skimunarprófið HLJÓM-2 
og annar kennari sagðist halda að á yngsta stigi væri mjög gott að hafa 
leikskólakennara og grunnskólakennara saman með bekk. 

Í seinni viðtölunum, vorið 2012, kom í ljós að í skólum þriggja 
þátttakenda var verið að innleiða nýjar kennsluaðferðir í lestrar- og 
móðurmálskennslu. Í skólum Karenar og Sigurbjargar var um Byrjendalæsi 
og Orð af orði að ræða en í skóla Lilju var verið að innleiða Leið til læsis. 
Allar þrjár voru ánægðar með með að vera þátttakendur í innleiðingu nýrra 
aðferða og töldu að um skref til framfara væri að ræða. Sigurbjörg sagði: 
„Byrjendalæsið er töluverð breyting, en samt held ég að við höfum unnið 
nokkuð mikið í þessum anda áður en það er meiri fjölbreytni í 
Byrjendalæsinu og það er meira í því fyrir alla.“ Þar sem Karen fylgdi sínum 
3. bekk upp á miðstig hafði hún ekki kynnst Byrjendalæsi af eigin raun en 
hún hafði hins vegar unnið með Orð af orði og sagði:  

Ég er með Orð af orði og þau læra mjög mikið að vinna með 
orð, bækur, nýyrði og svoleiðis. Ég finn að orðaforðinn eykst og 
lesskilningurinn eykst og í rituninni líka, kemur sko fram þar. Ég 
finn að krakkarnir eru tilbúnari að skoða og spá í orð. Ef þau 
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koma að orði sem þau þekkja ekki þá eru þau tilbúnari að 
spyrja hvað merkir þetta, þau fara ekki bara framhjá því og 
giska. 

Skóli Lilju var að stíga sín fyrstu skref með stuðningskerfið Leið til læsis 
og þar sem hún var að kenna 1. bekk var hún að kynnast aðferðinni frá 
grunni. Hún sagði: 

Við erum að fikra okkur áfram og það lofar góðu. Þetta er allt 
miklu markvissara, við vinnum allar saman í árganginum og 
mjög náið með sérkennaranum. Þetta er allt miklu markvissara 
og núna eftir áramótin skiptum við þeim svolítið í hópa eftir 
getu þannig að við getum mætt þeim sem eru slakastir betur 
og þeir sem eru duglegir fá meira við sitt hæfi, meiri áskoranir.  

Skóli Signýjar var í hópi þeirra skóla sem voru fyrstir til að innleiða 
Byrjendalæsi þannig að hún hafði töluverða reynslu af aðferðinni í báðum 
viðtölunum. Í fyrra viðtalinu talaði Signý um að hún kynni vel við 
kennsluaðferðina og best kynni hún að meta hvernig aðferðin ýtir undir 
virka hugsun hjá nemendum. Í seinna viðtalinu hafði hún orð á að það væri 
mikið öryggi í að kenna eftir aðferð sem væri markviss og undir handleiðslu 
sérfræðinga innan og utan skóla og að það væri gott að geta alltaf leitað til 
einhvers ef einhverjar spurningar vöknuðu eða ef eitthvað væri óljóst í 
kennslunni. 

4.2 Starf kennarans 

Góður bekkjarandi og örvandi námsumhverfi sem hentar öllum nemendum 
virtist vera kennurunum efst í huga. Allir töluðu um mikilvægi þess að beita 
fjölbreyttum kennsluháttum sem vekja áhuga nemenda, að tengja leik og 
nám saman og nýta vel þau tækifæri sem gefast til að leika með 
tungumálið. Sömuleiðis kom fram að allir kennararnir leggja áherslu á 
daglegan lestur heima og í skólanum og að þeim fannst mikilvægt að 
skipuleggja lestrarkennsluna vel og þjálfa lestur á mismunandi hátt með því 
að láta nemendur lesa upphátt, í hljóði, lesa sínar eigin sögur fyrir aðra og 
hlusta á aðra lesa. Einn kennarinn talaði um mikilvægi þess að vinna þar 
sem nemandinn væri staddur þó svo að það þyrfti að bakka í viðfangsefni 1. 
bekkjar. Annar talaði um að kennari þurfi alltaf að vera meðvitaður um að 
hver nemandi þurfi fyrst að vinna með lestrartækni, svo hraða og að lokum 
með lesskilning og að kennsluskipulagið verði að taka mið af því hvert 
þessara atriða hver og einn nemandi þarf helst að þjálfast í. Þriðji kennarinn 
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sagði að lestrarkennslan væri markviss lausnaleit þar sem kennarinn leitast 
við að laga verkefni að ólíkum nemendum og finna bækur við hæfi hvers og 
eins. og sá fjórði sagði nauðsynlegt að gefa öllum sitt svigrúm og hafa í huga 
að nemendur eru ólíkir einstaklingar, allir með sinn bakgrunn og ólíkar 
forsendur. 

Fram kom að kennararnir líta á umhyggju og hvatningu í lestrarnámi sem 
ákveðna hornsteina. Þeim fannst mikilvægt að nemendur réðu við verkefni 
sem þeim væru falin og í því sambandi sagðist einn kennari aldrei biðja barn 
með lestrarerfiðleika um að lesa upphátt fyrir aðra nema það hafi texta sem 
það þekkti. Sömuleiðis álitu kennararnir mikilsvert að hrósa nemendum fyrir 
hvert lítið skref til framfara og leggja sig fram um að hafa aðstæður þannig 
að nemendum geti liðið vel. Ragna sagði: 

Ég legg alveg ofboðslega mikla áherslu á að þau séu glöð og 
mér finnst það bara forsendan fyrir öllu öðru að þau sko upplifi 
sig sterk þó þeim gangi ekki vel með lesturinn og að lesturinn 
verði ekki einhver svona áþján. Ég bara peppa þau upp og reyni 
að halda þeim glöðum ... Það skiptir mig rosalegu máli með 
börnin að það séu allir svolítið á sínum forsendum og glaðir í 
sínu út frá því þar sem þeir eru. 

Karen tók í svipaðan streng og sagði: „Ég held að það sé líka okkar að 
skapa þannig umhverfi að þetta [lestrarerfiðleikarnir] eigi ekki að þurfa að 
skapa vanlíðan nema að því marki að þau finna kannski vanmátt sinn 
gagnvart lestrinum.“ Lilja talaði um að mikilvægi þess að huga að 
sjálfsstyrkingu fyrir nemendur sem glíma við námserfiðleika af einhverju 
tagi og sagði: „... að styrkja nemendur í sjálfinu hjálpar ... oft þá opnast 
einhverjar gáttir og þetta kemur allt í einu.“ Signý sagðist finna hvernig 
nemendur skynja viðhorf hennar og sagði: „Við þurfum ekki endilega að tala 
um að þessi sé með lestrarerfiðleika heldur bara að við séum ólík á allan 
hátt og líka námslega. Það er fjölbreytni alveg eins og í útliti þá erum við líka 
ólík hvernig við lærum.“ Signý talaði líka um mátt jákvæðra væntinga til 
nemenda og sagði mikilvægt að kennarar trúi því að allir geti lært að lesa 
það sé bara spurning hvenær og hversu vel. 

Allir þátttakendurnir höfðu eitthvað til málanna að leggja um námsmat. 
Sigurbjörg og Karen töluðu um að námsmat ætti að hefjast strax við upphaf 
1. bekkjar og ætti að felast í sérstakri eftirfylgni og skráningu á framförum 
nemenda sem teljast vera í áhættuhópi þannig að hægt sé að sjá hvernig 
færni þeirra og geta þróast og hægt sé að grípa inn í áður en í óefni er 
komið. Ragna taldi að umsögn ætti að vega þyngst í námsmati og að frekar 
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ætti að tilgreina styrkleika og framfarir en einkunn í tölum. Henni fannst líka 
mikilvægt að gefa sjálfsmati nemenda gaum, það sýni hugarfar þeirra til 
lestrar og út frá því sé mikilvægt að ræða við þá hvaða væntingar þeir hafa 
og hvert þeir vilja stefna. Signý og Lilja lögðu áherslu á að námsmat sé 
fjölbreytt, bæði í formi símats og stuttra kannana eða prófa sem meta 
leshraða, lesskilning, framsögn, stafsetningu, ritun, hlustun, daglega 
frammistöðu, heimanám og mat nemenda á eigin frammistöðu í lestri.  

Fram kom að samkennarar skipa stóran sess í hugum allra þátttakenda 
og voru þrjú atriði sem tengjast þeim nefnd. Í fyrsta lagi kom fram að 
tækifæri til að setjast niður, ræða á faglegum grunni um lestur og 
lestrarkennslu ásamt því að miðla af og heyra um reynslu annarra viðheldur 
áhuga á starfinu og ýtir undir að kennarar prófi nýjar leiðir í kennslu. 

Í öðru lagi var samvinna kennara innan árgangs eða í samliggjandi 
árgöngum nefnd. Mat þátttakenda var að hún væri skemmtileg auk þess að 
bjóða upp á möguleika til að vinna með nemendur í fjölbreyttari hópum, 
t.d. eftir þörfum í námi.  

Í þriðja og síðasta lagi sögðu þátttakendur að það væri oft gott að sitja 
ekki einn uppi með erfið mál. Lilja vinnur í stórum skóla þar sem 4 bekkir 
eru í árgangi og mikil samvinna milli fjögurra kennara og tveggja 
stuðningsfulltrúa. Dæmi um kosti samvinnu kom fram í frásögn Lilju: 

Þetta er svolítið öðruvísi kerfi hér, við erum að blanda 
árganginum þannig að ég þekki öll börnin í árganginum og 
hinar þekkja mín börn ... Þau eru í hópum, sem sagt ekki alltaf í 
bekkjunum ... þetta er mjög skemmtilegt og mér finnst það líka 
gott, sérstaklega af því að það eru alltaf erfið mál sem koma 
upp og það eru erfiðir einstaklingar og það eru erfiðar 
uppákomur og þá er svo auðvelt að deila því með 
samstarfsfólkinu af því að við erum allar inni í málunum allra 
nemenda ... Við höfum mikinn stuðning hver af annarri hérna, 
ég kann mjög vel við þetta og mér finnst þetta kennaravænt 
fyrirkomulag ... einhver annar getur haft miklu betra lag á 
einhverjum sem á erfitt og það er einmitt mjög mikil hjálp í því. 

Samhljómur var í umræðum um starfsreynslu. Kennararnir sögðu að 
með aukinni starfsreynslu hafi vinnan orðið auðveldari og þeir hafi lært að 
þekkja einkenni lestrarvanda fyrr og náð að tileinka sér einhverjar leiðir til 
að bregðast við honum. Ragna talaði um að til þess að kennari geti þrifist í 
starfi þurfi hann að finna einhvern ramma sem hann er öruggur í. 
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Þegar spurt var um mótbyr í starfi bar nokkur kennslufræðileg atriði á 
góma: 

• Ekki víst að kennarar búi yfir nægilegri þekkingu til að greina 
lestrarerfiðleika og að þörf væri fyrir þjálfun á því sviði. 

• Kennarar geta fundið til vanmáttar af því að stundum er erfitt að 
finna leiðir sem hjálpa nemendum.  

• Það getur verið erfitt að mæta þörfum nemenda af erlendum 
uppruna sem eru bæði að læra íslensku og að læra að lesa þegar aðrir 
í bekknum eru búnir að læra undirstöðuatriðin í lestri og mjög erfitt 
sé að finna tíma innan skipulags bekkjarkennslu til að fara í 
undirstöðuatriði íslensku- og lestrarkennslu með þessum nemendum.  

• Mögulegt er að kennarar hætti of snemma að vinna með lestur. 
Hugsanlega gerist það í 4. og 5. bekk. Þá séu nemendur almennt búnir 
að ná þokkalegri lestrarfærni og ýmsar nýjar námsgreinar komnar inn 
í stundatöfluna hjá þeim. Ef til vill skorti meðvitund hjá kennurum 
annars vegar um áframhaldandi lestur og mismunandi leiðir eins og 
að beita yfirlitslestri eða nákvæmnislestri og hins vegar um að lestur 
og lestrarvandi sé ekki bara viðfangsefni þeirra sem kenna á yngsta 
stigi. 

Þátttakendur voru mjög samhljóma þegar kom að umræðum um 
álagsþætti. Allir nefndu að fyrst og fremst væri það tímaskortur, að hafa 
ekki tíma fyrir hvern og einn í kennslustundum, að geta ekki fylgst með 
öllum og aðstoða alla sem þurfa á hjálp að halda og því miður séu það oft 
nemendur sem víkja mikið frá heildinni. 

Tveir kennarar nefndu eigin vanlíðan sem tengdist því að kenna 
nemendum með lestrarerfiðleika.  Signý sagði: 

Mér finnst ég aldrei hafa tíma til að gera allt sem ég vil gera 
eða þarf að gera til að geta hjálpað þeim ... og maður er alltaf 
með samviskubit yfir því ... stundum áttar maður sig ekki ... 
þegar maður er að leggja fyrir verkefni, maður reynir alltaf að 
aðlaga það að börnunum og svo áttar maður sig ekki alltaf á því 
og þá sér maður hvernig þau gefast upp ... þú veist, maður fær 
alveg sting í hjartað þegar barnið situr með eitthvað fyrir 
framan sig og tárin fara að renna af því að það ræður ekki við 
þetta. 

Lilja sagði oft erfitt að horfa upp á vanlíðan sem verður þegar nemendur ná 
ekki tökum á lestrinum: „Mér finnst náttúrulega rosalega erfitt að horfa upp 
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á nemendur sem ekki ná góðum árangri og eru metnaðarfullir og vilja geta 
en allt gerist svo hægt að þau verða einhvern veginn hálf vonlaus. Mér 
finnst erfitt að upplifa vanlíðan þeirra í sambandi við að ná ekki lestrinum.“ 

4.3 Nemendur með lestrarerfiðleika 

Allir kennararnir sögðu að hægt væri að sjá einkenni lestrarerfiðleika mjög 
snemma á skólagöngunni. Tveir sögðu að upp úr áramótum í fyrsta bekk 
væri oftast hægt að sjá hvaða nemendur koma til með að eiga erfitt með að 
ná tökum á lestri en hinir þrír töldu það vera í 2. bekk. Fyrstu áþreifanlegu 
vísbendingarnar um mögulega lestrarerfiðleika að mati kennaranna eru: 

• Stafainnlögn gengur treglega. Nemendur eiga erfitt með að læra heiti 
og hljóð stafa, eiga erfitt með að tengja rétt hljóð og staf og virðast 
gleyma fljótt stöfum og hljóðum sem þeir hafa lært. 

• Þegar kemur að því að lesa tveggja og þriggja stafa orð þá gengur 
nemendum oft illa að tengja hljóð stafanna saman þannig að þau 
renni saman í merkingarbært orð og eru lengi að ná þeirri  
lestrartækni. 

• Þegar svolítilli umskráningarfærni er náð lesa sumir hljóðin í rangri 
röð, aðrir giska mikið og verða óþolinmóðir við lesturinn.  

• Sumir nemendur fara allt ekki að lesa og aðrir taka afskaplega litlum 
og hægum framförum.  

• Mjög hægur og höktandi lestur, sumir festast í að hljóða sig í gegnum 
orð, jafnvel stutt og algeng orð. 

• Gera margar villur í stafsetningu. Í rithætti þeirra sést oft ruglingur á 
stöfum sem annað hvort hafa lík hljóð eða líkt útlit, til dæmis b/d, t/d, 
og þ/ð. Einnig ber á stafavíxli eins og þegar ei verður ie. 

Önnur einkenni sem viðmælendur töldu að kæmu snemma í ljós en 
erfiðara væri að festa hönd á eru þegar nemendur sýna ekki áhuga eða 
virðast ekki skilja út á hvað lestrarkennslan gengur og það er eins og þá 
langi ekki til að læra. Þetta finna sumir foreldrar fljótt og kvarta um að 
barnið nenni ekki að takast á við heimaverkefni eða sýni þeim hvorki áhuga 
né skilning. 

Þegar spurt var um áhrif lestrarerfiðleika á nemendur nefndu flestir 
þátttakendur atriði sem tengjast líðan og sjálfsmynd nemendanna. Karen 
sagði: „Stundum eru viss einkenni um vanlíðan, þau geta tekið þetta 
ofboðslega inn á sig ... þá reyni ég markvisst að hafa þau glöð og hrósa þeim 
fyrir hvert lítið skref.“ 
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Signý sagðist oft sjá merki um uppgjöf, vanmátt, óöryggi og viðkvæmni: 
„Þau eru viðkvæmari finnst mér og þau eru viðkvæmari fyrir því að geta ekki 
eitthvað þó svo að það sé eitthvað allt annað en lestur.“ 

Sigurbjörg sagðist sjá nemendur draga sig í hlé: „Þau vilja ekki láta neina 
aðra hlusta á sig [lesa] en kennara og ... vilja helst vinna ein út af fyrir sig.“ 
Hún sagði líka að nemendur væru fljótir að finna þegar þeir geta ekki tekið 
fullan þátt í öllu sem bekkurinn er að gera. 

Lilja sagði: 

Þetta hefur rosaleg áhrif á sjálfstraust ... þau horfa í kringum sig 
og þau vita það alveg að það eru svo margir duglegir ... eða 
þeim finnst allir hinir vera orðnir svo klárir og þá finnst mér þau 
verða óþolinmóð og óörugg ... þau bíða alltaf eftir hvernig 
næsti sem er við hliðina bregst við ef maður er með einhverjar 
æfingar eða eitthvað, þá er alltaf svolítið hik og þau bíða alltaf 
þangað til þau sjá að þetta er í lagi og hugsa kannski get ég 
þetta. 

Signý og Karen bentu á að slök lestrarfærni kæmi niður á lesskilningi og 
það sé oft sá vandi sem háir nemendum mest þegar fer að líða á 
grunnskólagönguna. 

Sigurbjörg talaði um að bæði lestrarþróun og lestrarerfiðleikar hefðu 
ólíkar birtingarmyndir og að kennarar þurfi að huga vel að því. Sumir 
nemendur eru alltaf hæglæsir en geta haft ágætan lesskilning og aðrir eru 
stirðlæsir af því að þá vantar þjálfun og enn aðrir ná sér á strik og komast 
yfir það sem virtist ætla að verða að lestrarerfiðleikum. Hlutverk kennarans 
er að veita nemendum tækifæri til að reyna ólíka hluti því lestrarþroskinn 
og lestæknin koma mishratt og svo þarf kennarinn líka að bera skynbragð á 
það að sumir nemendur þurfa að fá að ráða ferðinni svolítið sjálfir með því 
að velja sér bækur og viðfangsefni. 

Þátttakendur voru beðnir um nefna atriði sem þeim finnst hjálpa 
nemendum að takast á við lestrarerfiðleika. Allir nefndu atriði sem tengjast 
jákvæðu viðhorfi og persónulegum eiginleikum: 

• Vilji til að takast á við lestrarnámið og útsjónarsemi til að finna 
hjáleiðir. 

• Gott úthald. 
• Brennandi áhugi sem knýr nemandann áfram þannig að mikil vinna 

fer í gang og ekkert nær að standa í veginum. 
• Jákvætt viðhorf til sérkennslu eða vinnu með sérkennara. 
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• Að orðaforði og málfræði sé í góðu lagi. 
• Að vilja og geta unnið með öðrum nemendum því mikið nám fer fram 

þegar þeir hjálpast að. 

Einnig voru nefnd þrjú atriði sem eru á valdi kennarans. Fyrst að hvatning og 
stuðningur auki líkurnar á að nemandi vilji þjálfa sig. Því næst að lesa 
fyrirmæli og annað upphátt því margir nemendur skilji vel það sem þeir 
heyra og að lokum að áhugi á bókum eykst ef kennarinn er duglegur að lesa 
fyrir bekkinn sinn.  

Þátttakendur höfðu skýra sýn á að það er þjálfunin sem ræður úrslitum í 
lestrarnáminu og þegar grunnurinn er kominn komast nemendur nokkuð 
langt á honum ef vel er haldið á spilunum eða með orðum Karenar: „Ef þau 
bara ná að lesa sér til ánægju þá auka þau leshraða og lesskilning og þá held 
ég að björninn sé unninn.“ 

4.4 Foreldrar og fjölskylda 

Allir þátttakendur töluðu um mikilvægi þess að góð samvinna og samskipti 
séu milli kennara og foreldra. Þeir sögðust leggja mikið upp úr því að kynna 
foreldrum skólastarfið og námsáherslur. Kennararnir söguðust hvetja til 
daglegs lesturs heima ásamt því að leiðbeina foreldrum, benda þeim á 
fjölbreyttar leiðir til að þjálfa lestur og útvega þeim námsefni til að vinna 
með heima. 

Fjórir kennarar tóku fram að langoftast væru foreldrar meðvitaðir um 
mikilvægi lestrarnáms og að daglegur lestur heima er þjálfun sem skilar 
miklu. Oftast fá nemendur aðstoð heima við daglegan lestur og mat 
kennaranna er að sú vinna skili miklu enda sé þar oft hægt að vinna maður á 
mann en það eru aðstæður sem skólinn getur oft ekki boðið. Signý sagði: 
„Það sem maður finnur kannski mest fyrir hjá þeim nemendum sem bæta 
sig mikið er þegar heimilið er með ... þá heppnast allt miklu betur.“ 

Þátttakendur virtust almennt hafa mikla trú á foreldrum og leggja sig 
fram um að eiga gott samstarf við þá. Ragna sagði: 

Gott samstarf við heimilin, mér finnst það alveg grundvallar-
atriði og á fundum mínum með foreldrum þá ræði ég alveg 
sérstaklega þetta með lestrarnám heima. Að þetta sé notaleg 
stund, svona náin stund þar sem foreldrar og barn eiga 
virkilega góða stund saman, ekki svona í einhverjum flýti, þetta 
svo sem þarf ekki að taka nema fimm mínútur, fimm eða tíu 
mínútur. Ég er ekki að meina að þetta þurfi að taka svo langan 
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tíma heldur bara að þetta sé einhver dagleg iðkun ... ég vil ekki 
að þetta verði kvöð ... ég ræði það mjög við foreldra að ég vil 
ekki að þetta verði tilefni til leiðinda eða eitthvað svona kom 
þú hér, þú átt eftir að lesa og eitthvað svona, heldur að þetta 
sé eitthvað eftirsóknarvert ... það hefur bara allt að segja finnst 
mér þegar lestrarerfiðleikar koma fram að heimili og skólinn 
vinni vel saman og barnið finni það og það sé haldið vel utan 
um barnið. 

Ragna sagðist leitast við að laga heimanám að ólíkum nemendum og 
óíkum heimilum og sagði fólk oftast sýna þakklæti þegar það finnur að 
kennarinn er líka að leggja sig fram. 

 Lilja talaði um mikilvægi þess að foreldrar haldi vel utan um börnin sín 
og hún sagðist oft finna að samvinna við foreldra verði meiri og markvissari í 
kjölfar greininga á lestrarerfiðleikum. 

Eftirfarandi ummæli sýna hversu mikils þeir meta þátttöku foreldra í 
lestrarnámi barna sem eru í erfiðleikum með lestur: 

• Karen: „Ég held að það skipti nánast öllu máli að hafa eitthvert 
umhverfi heima þar sem þau geta þjálfað sig og lesið og fengið 
stuðning og hvatningu ... þó að við séum að vinna í skólanum þá er 
það allt annað þegar það er maður á mann heima.“ 

• Lilja: „Ég held sko að það sé bara einn af hornsteinunum að því að 
þetta gangi upp.“ 

• Sigurbjörg: „Þau eru tilbúin til að leggja ansi mikið á sig ... ég get 
eiginlega ekki ímyndað mér að þetta gangi nokkuð upp ... ef það 
gengur ekki upp með foreldrana.“ 

Signý benti á að oft grundvallist samvinna heimilis og skóla á því að 
kennarinn sé opinn og tilbúinn í samstarf en að foreldrar verði líka að 
viðurkenna vandann og átta sig þegar þörf sé á að grípa til markvissra 
úrræða. Sigurbjörg sagði það sína reynslu að eiginlega undantekningarlaust 
væru lestrarerfiðleikar fjölskyldumál og að nánast alltaf séu foreldrar 
og/eða systkini líka með lestrarerfiðleika. Oft séu foreldrar meðvitaðir um 
að barn sé í áhættuhópi og láti vita strax við upphaf skólagöngu af áhyggjum 
eða líkum á lestrarerfiðleikum og að stundum séu þeir fyrri til að taka af 
skarið og biðja um lesgreiningu. 

Einungis tveir af þátttakendunum töluðu um bresti í samstarfi heimilis og 
skóla. Annar sagði að það kæmi fyrir að ekki næðist samvinna við foreldra 
og að þá virðist sem þeim finnist allt ómögulegt, ekkert nógu gott og að 
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skólinn eigi bara að sjá um lestrarnámið. Hinn sagði að það séu alltaf 
einhver dæmi um að örvun og stuðningur séu ekki til staðar heima. Um leið 
tók hann fram að stundum sé erfitt að átta sig á rót vandans þegar 
nemendur lesa ekki heima. Það þurfi alltaf að velta fyrir sér hvort orsökin sé 
sú að nemendur lesa ekki af því að það er svo erfitt fyrir þá eða hvort 
nemendur eiga erfitt með að lesa af því að þeir lesa svo lítið. Það er líka til í 
dæminu að foreldrar gefist upp á heimalestri þegar mjög erfitt er að fá barn 
til að lesa. Einnig kom fram að stundum slá foreldrar af þegar nemendur eru 
komnir aðeins af stað með lesturinn og slaka á eins og hlutverki þeirra sé 
lokið í staðinn fyrir að viðhalda lestrarfærninni og vinna áfram. 

4.5 Framtíðarsýn og væntingar 

Í báðum viðtölunum voru þátttakendur beðnir um að viðra væntingar sínar 
til framtíðarinnar og hvaða breytingar þeir myndu vilja sjá í þágu barna með 
lestrarerfiðleika. Inntak svara og umræðan í kjölfarið greindist í fjóra flokka; 
a) skólastarf og kennsluúrræði sem taka mið af þörfum barna með 
lestrarerfiðleika, b) betra námsefni, c) markvissara grunnnám fyrir kennara 
og d) aukin umræða um lestur í þjóðfélaginu. 

Þátttakendur höfðu allir þá skoðun að stuðningur í skóla við börn með 
lestrarerfiðleika sé ófullnægjandi og að kennarar hafi almennt ekki svigrúm 
til að sinna þörfum þeirra eins vel og þeir myndu kjósa og því þurfi að auka 
tímamagn til lestrarkennslu. Þeir sögðust vilja sjá meiri skilning í 
skólakerfinu bæði á þörfum og líðan barna með lestrarerfiðleika og á 
mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Lilja sagðist kjósa ríkari áherslu á 
sjálfsstyrkingu nemenda með lestrarerfiðleika og að sérkennarar komi að 
lestrarkennslu með umsjónarkennurum. Ragna vonaði að skólarnir færu að 
vinna markvissara með lestur alla skólagönguna þannig að ekki sé litið á 
lestrarerfiðleika sem vandamál yngsta stigsins. Signý taldi að huga ætti að 
leiðum til að styðja betur við heimilin. 

Karen og Lilja töluðu um að þörf væri á að endurskoða námsbækur með 
þarfir nemenda með lestrarerfiðleika í huga því fallegar og vel skipulagðar 
bækur séu líklegri en aðrar til að vekja áhuga. 

Sigurbjörg, Lilja og Karen töldu aðkallandi að auka kennslu um lestur og 
lestrarerfiðleika í grunnnámi kennara og tengja hana betur við 
vettvangsnám. Karen sagði: „Það þarf einhvern veginn að byggja brú á milli 
námsbókanna og raunveruleikans þannig að þeir sem eru að læra geti séð 
hvernig þetta er í alvörunni um leið og þeir eru að lesa fræðin.“ 

Ragna taldi að ef umræða í þjóðfélaginu um lestur og lestrarerfiðleika 
yrði aukin þá myndi það hafa jákvæð áhrif á foreldra. Hún sagði:  
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Ég myndi vilja sjá fleiri greinar í blöðum almennt um læsi og 
lestrarnám. Til dæmis held ég þeir sem eru að kenna í 
háskólunum gætu skrifað greinar og ég held að margt af því 
sem við vorum að fjalla um í náminu mínu í fyrra hefði hið 
almenna foreldri þurft að hlusta á. Ég held að það mætti 
virkilega auka umræðu um mikilvægi þess að foreldrar lesi á 
kvöldin fyrir börnin sín áður en þau fara að sofa. Foreldrar 
þurfa að vita að þannig eru þeir að efla móðurmálið og efla 
orðaforðann. Það þarf að upplýsa foreldra um mikilvægi 
orðaforða og rannsóknir sem sýna að börn með góðan 
orðaforða standa langtum framar en önnur í námi og þetta 
hefur þvílík áhrif á þeirra framtíð og allt þeirra nám og að þetta 
er vinna sem skilar sér margfalt. 
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5  Umræða 

Hér eru niðurstöður rannsóknarinnar teknar til íhugunar úr frá fræðilegum 
grunni verksins. Umfjöllunin er byggð á sömu þemum og niðurstöðukaflinn 
og er athyglinni sérstaklega beint að þeim atriðum sem svara rannsóknar-
spurningunum: 

• Hver er reynsla fimm umsjónarkennara í 3. bekk af kennslu nemenda 
með lestrarerfiðleika? 

• Hvað telja kennararnir að efli möguleika þeirra til að mæta þörfum 
nemenda með lestrarerfiðleika og hvað telja þeir að hafi hamlandi 
áhrif á það? 

Helstu niðurstöður voru: 
• Fræðslu um lestrarerfiðleika var ábótavant í grunnnámi kennaranna 

en þeir hafa öðlast meiri þekkingu með aukinni starfsreynslu.  
• Mikilvægt er að skólastjórnendur taki þátt í stefnumörkun og veiti 

forustu í málefnum sem tengjast lestrarkennslu.  
• Nemendahópar eru það fjölmennir að erfitt er fyrir kennara að skapa 

svigrúm til þess að sinna nemendum með lestrarerfiðleika eins og 
þeir myndu kjósa.  

• Kennarar sem hafa reynslu af Byrjendalæsi, Leið til læsis og Orði af 
orði telja slíkt kennsluskipulag efla lestrarkennslu.  

• Þátttakendur voru sammála um að einkenni lestrarerfiðleika séu skýr 
og komi fram snemma á skólagöngunni og áríðandi sé að bregðast 
fljótt við þeim með því að veita nemendum hvatningu og stuðning við 
hæfi þannig að missi ekki áhugann lestrarnáminu.  

• Fjölbreytni í kennsluaðferðum og námsefni ásamt tíma til að sinna 
öllum nemendum eru lykilatriði í lestrarkennslu.  

• Þátttaka foreldra í lestrarnámi barna með lestrarerfiðleika skiptir 
sköpum og heimanám í lestri þarf að vera ánægjuleg athöfn. 

5.1 Skólinn og skólakerfið 

Samkvæmt lögum eiga skólar á Íslandi að gera allt sem í þeirra valdi stendur 
til að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda í samræmi við þroska þeirra 
og þarfir. Velferð og menntun hvers einstaklings á að vera í fyrirrúmi (Lög 
um grunnskóla nr. 91/2008, 2. gr). Í almenna hluta Aðalnámskrár 
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grunnskóla (2011, bls. 11) segir að kennarar gegni lykilhlutverki í skólastarfi 
og að „gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á 
vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum.“ 

Hjá þátttakendum kom skýrt fram að þeir leggja mikið upp úr að vera sú 
fagstétt sem til er ætlast. Þeir meta samráð og samstarf við aðra kennara, 
sérkennara, stuðningsfulltrúa og skólastjórnendur mikils. Starfssýn 
þátttakenda var að miklu eða öllu leyti í takti við hugmyndir um 
námssamfélög þar sem áhersluatriði eru að allir starfsmenn skóla vinni eftir 
sameiginlegri sýn og markmiðum, læri saman, læri hver af öðrum með það 
sameiginlega markmið fyrir augum að raunverulegt nám nemenda sé í 
forgrunni skólastarfsins (Stoll og Louis, 2007). Þetta kom til dæmis fram í 
máli Rögnu þegar hún sagði að einn af styrkleikum skólans hennar væri 
metnaðarfullur hópur samhentra starfsmanna sem er alltaf að reyna að 
bæta og gera betur. 

Kennurunum í rannsókninni var umhugað um að nám nemenda væri 
heildstætt alla skólagönguna og að vinnubrögð kennara séu samstillt. Þeir 
sögðu að skýr skólastefna og skráð viðmið um ásættanlegan árangur í lestri 
ásamt öflugri forystu væru þættir sem efla starfshætti þeirra og gera þeim 
auðveldara að vera þeir kennarar sem þeir vilja vera. Þessi sjónarmið 
kennaranna fara saman við hugmyndir fræðimanna um að í skóla þurfi að 
vera virkur leiðtogi sem heldur utan um stefnu skóla varðandi lestur og 
læsiskennslu eins og fram kemur hjá Browne (2009). 

Niðurstöður rannsóknar Crawford og Torgesen (2007) á einkennum 
skóla í Flórída sem sýndu góðan árangur nemenda í lestri skólaárið 2005-
2006 var að sterk forysta skólastjórnenda eða sérfræðinga í lestri var 
afgerandi þáttur. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er 
mikilvægt fyrir árangur nemenda í lestri að leiðtogar innan skólans hafi 
skýra sýn á stefnu hans, haldgóða þekkingu á lestrarfræðum og 
kennsluaðferðum ásamt því að þekkja vel til þarfa nemenda og 
kennara.Kennararnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Byrjendalæsis, Orðs 
af orði og Leiðar til læsis tilgreindu vinnubrögð sem fylgja þessum aðferðum 
sem meðbyr í starfi því þau leiði til markvissari kennslu. Kennararnir sem 
höfðu reynslu af Byrjendalæsi og Orði af orði töluðu um styrkinn sem fælist 
í því að njóta leiðsagnar sérfræðinga meðan á innleiðingarferlinu stæði. 
Kennarinn sem var að byrja að nota Leið til læsis taldi að um öflugt 
stuðningskerfi sé að ræða því það gefi kennurum kost á meta nemendur út 
frá stöðluðum viðmiðum og fá í kjölfarið tillögur um áhersluatriði í 
kennslunnar. 
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Hvernig kennarar kenna lestur ræðst af miklu leyti af þeim hugmyndum 
og reynslu sem þeir sjálfir hafa af lestri og ritun (Cecil, 2011; Vacca o.fl., 
2006). Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru á einu máli um að þeir 
hefðu fengið takmarkaðar upplýsingar og fræðslu um lestrarerfiðleika í 
grunnnámi sínu og það hefði verið þeim fjötur um fót til að byrja með. 
Sérfræðingahópurinn sem vann að National Reading Panel skýrslunni (NRP 
2000) bendir á að í kjölfar þróunar í skólakerfinu, til dæmis að fækka 
nemendum í bekkjum og leggja áherslu á skýrari stefnumörkun, hafi áhersla 
á mikilvægi kennaramenntunar og námsárangur nemenda aukist. Hópurinn 
leitaði eftir upplýsingum um hvernig kennurum væri kennt að kenna lestur, 
hvers konar kennsluaðferðir væru líklegar til að skila árangri og hvernig 
hægt væri að nýta rannsóknir til að efla starfshætti kennara. Niðurstaða 
hópsins var sú að ekki væri mikið til af rannsóknum sem beindust að grunn- 
og endurmenntun kennara. Þær fáu rannsóknir sem voru skoðaðar bentu 
þó til að endurmenntun kennara efldi þá í starfi og hefði jákvæð áhrif á 
kennsluhætti þeirra. Rannsóknirnar voru ekki nógu margar til þess að hægt 
væri að marka stefnu eftir þeim og því var það mat sérfræðinganna að þörf 
væri á fleiri rannsóknum sem beinast að grunn- og endurmenntun kennara. 
Snow, Griffin og Burns (2005) segja að lykilatriði í menntun kennara sé að 
þeir öðlist nægan undirbúning til að takast á við krefjandi starf. Til þess að 
geta náð árangri í lestrarkennslu þurfa kennarar að hafa haldgóða þekkingu 
á kennsluaðferðum og kennsluefni ásamt þáttum sem hafa áhrif á 
umskráningarfærni, lesskilning og áhugahvöt nemenda. 

Eins og fram hefur komið einkennist lagaramminn um íslenska 
grunnskólakerfið af hugmyndum um jöfn tækifæri fyrir alla nemendur út frá 
þeirra eigin forsendum til náms. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í 
grunnskólum (nr. 585/2010, 6. gr.) kemur fram að skólastjórar beri ábyrgð á 
því að fram fari mat á því hvaða nemendur þurfi sérstakan stuðning í námi 
og að skjótt sé brugðist við í samræmi við metnar sérþarfir. Í almenna hluta 
Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 
segir að það sé á ábyrgð kennara að útfæra kennsluna á faglegan hátt í 
ramræmi við lög og menntastefnu yfirvalda. Því er áhugavert að skoða 
þessa umgjörð skólastarfsins út frá þeim atriðum sem kennararnir í 
rannsókninni töldu hafa  hamlandi áhrif á möguleika þeirra til að mæta 
þörfum nemenda með lestrarerfiðleika. Áður hefur komið fram að 
kennararnir töldu sig ekki hafa fengið nægan undirbúning í grunnnámi sínu 
til að sinna nemendum með lestrarerfiðleika en þeir nefndu tvö önnur 
hamlandi atriði, annars vegar knappan tíma til að sinna nemendum og hins 
vegar skort á námsefni sem hæfir nemendum með lestrarerfiðleika. 
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Þegar þær væntingar og kröfur sem skólakerfið gerir til starfa og 
fagmennsku kennara eru skoðaðar í ljósi þess að kennararnir í rannsókninni 
töluðu allir um tímaleysi vakna grunsemdir um einhvers konar ósamræmi í 
kerfinu. Kennararnir sögðu að undirbúningstími fyrir kennslu væri oft of 
knappur og að nemendahóparnir væru það fjölmennir að þeim takist ekki 
að sinna nemendum með lestrarerfiðleika í samræmi við þær þarfir sem 
þeir telja þá hafa. Séu þetta dæmigerðar aðstæður í íslenska skólakerfinu þá 
er nokkuð ljóst að einhverra breytinga er þörf ef kennarar eiga að geta 
útfært og veitt faglega kennslu sem sem tekur mið af nemendum með ólíkar 
námsþarfir. Þau atriði sem kennararnir nefndu sem mögulegar leiðir til að 
vinna bug á þessum vanda voru að vinna með fámennari nemendahópa, 
auka samvinnu kennara og að auka aðkomu sérkennara að lestrarkennslu 
með umsjónarkennurum á yngsta stigi grunnskólans. Hugmyndir 
kennaranna eru samsvarandi niðurstöðum Crawford og Torgesen (2007) en 
þar voru óskir kennar um meiri tíma skýrar. Kennararnir í þeirri rannsókn 
töldu sig geta náð betri árangri með nemendur ef þeir fengju meiri tíma 
fyrir lestrarkennslu, sérstakan tíma og aðstoðarfólk til að sinna nemendum 
með lestrarerfiðleika og tíma fyrir samráðsfundi með öðrum kennurum á 
sama stigi. Þessar óskir kennaranna passar við áhersluatriði í RTI 
verklagsáætlunarinnar en þar er leitast við að veita kennslu í samræmi við 
þarfir nemenda (Fletcher og Vaughn, 2009). 

Þátttakendur töluðu um óhagræði af vöntun á lestrarbókum og 
námsbókum sem hentuðu nemendum með lestrarerfiðleika. Fram kom að á 
undanförnum árum hefur framboð léttlestrarbóka aukist til muna en að 
þær séu of barnalegar í útliti fyrir nemendur sem eru komnir í 3. bekk eða 
jafnvel upp á miðstig. Í NRP skýrslunni (2000) er sérstakur kafli um 
tölvutækni og lestrarkennslu og þar eru líkur eru leiddar að því að 
tölvunotkun geti haft jákvæð áhrif á lestrarkennslu. Vaughn, Bos og 
Schumm (2011) benda á að í nýrri tækni felist miklir möguleikar fyrir 
nemendur með lestrarerfiðleika og má sem dæmi leiðréttingarforrit og 
hugbúnað sem les texta fyrir nemendur. 

Í niðurstöðum Crawford og Torgesen (2007) kom fram að í skólum sem 
höfðu náð góðum árangri með lestur nemenda var rík áhersla lögð á tölvu- 
og hugbúnaðarnotkun í lestrarkennslu og skólarnir sem náðu sérlega góðum 
árangri áttu það sameiginlegt að hafa 3-5 tölvur til afnota fyrir nemendur í 
hverri kennslustofu. Í þessu ljósi vekur athygli að þegar kennararnir sem 
tóku þátt í rannsókninni töluðu um námsefni virtust þeir einungis eiga við 
bækur. Enginn talaði um vöntun á stafrænu efni eða búnaði sem gerði 
nemendum auðveldara að lesa texta og koma efni frá sér. Hér vakna því 
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spurningar um hvort auka þurfi meðvitund kennara á Íslandi um þá 
möguleika sem tölvutæknin hefur að bjóða í lestrarkennslu. 

5.2 Starf kennarans 

Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Á 
kennurum hvílir meðal annars sú skylda að fræða nemendur og veita þeim 
tækifæri til að auka þekkingu sína og færni. Jafnframt eiga kennarar að gera 
sér far um að skapa góðan skólabrag og hvetjandi námsumhverfi (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Kennarar þurfa að búa yfir þekkingu til að bregðast við ólíkum þörfum 
nemenda með lestrarerfiðleika því vandi þeirra er margvíslegur. Engin ein 
kennsluaðferð hentar öllum nemendum en þó eru nokkur lykilatriði sem 
þurfa að vera því þau eru talin einkenna kennslu sem ber góðan árangur. Í 
því sambandi má nefna að verkefni séu viðráðanleg en hæfilega krefjandi, 
sjónrænt skipulag og vísbendingar, samvirka kennslu í fámennum hópum og 
námstækni sem fær nemendur til að leita lausna þegar þeir lenda í 
vandræðum ásamt nægjanlegri þjálfun með jákvæðri endurgjöf (Vaughn 
o.fl., 2011). 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sögðust leggja mikla áherslu á 
góðan bekkjaranda og jákvæða sjálfsmynd nemenda. Allir töluðu um líðan 
og sjálfsmynd nemenda. Þeir sögðust leggja ríka áherslu á að hrósa fyrir 
hvert lítið skref og láta nemendur finna að þeir hefðu trú á þeim.  

Þátttakendur voru sammála um að dagleg þjálfun sé sérstaklega 
mikilvæg fyrir nemendur með lestrarerfiðleika og þeir sögðust vera 
meðvitaðir um að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna með 
nemendur þar sem þeir eru staddir. Sífellt þarf að leita leiða til að glæða og 
viðhalda áhuga nemenda á náminu og það má alls ekki vera áþján á 
nemendum. 

Þegar spurt var um hamlandi þætti í starfi greindust svör kennaranna í 
tvennt; atriði sem lúta að kennslu og atriði sem tengjast líðan í starfi. 

Kennararnir töluðu um mikilvægi þess að fylgjast vel með nemendum 
sem eru í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika en töldu sig ekki hafa næga 
þekkingu til að greina þá og því væri mikilvægt að geta leitað til sérkennara 
eða sérfræðiþjónustu skóla. Þetta má túlka sem svo að þeim finnist 
nauðsynlegt að geta unnið með og leitað til aðila sem hafa sérþekkingu á 
sviði lestrarerfiðleika enda kom fram að þeir telja mikinn styrk felast í 
samræðum og samvinnu við aðra fagmenn. 
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Þátttakendur létu í ljós áhyggjur af því að ef til vill væri lestrarkennsla 
ekki nógu heildstæð yfir alla grunnskólagönguna og að of snemma, jafnvel í 
4. eða 5. bekk, sé hætt að vinna markvisst með lestur. Athygli vekur að 
sama sjónarmið kemur fram í rannsóknarskýrslu Menntamálaráðuneytisins 
(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009). 

Áður hefur komið fram að kennararnir telja að skýr stefna skóla í 
lestrarmálum sé mikilvæg og að markviss og vel skipulögð kennsla sem 
byggist á traustum, fræðilegum grunni eins og Byrjendalæsi og Leið til læsis 
skili góðum árangri. Það má velta fyrir sér hvort kennararnir sjái fram á að 
kennsla eftir þessum aðferðum auðveldi kennurum að fylgja lestrar- og 
læsisnámi nemenda eftir og þannig sé hagsmunum nemenda betur borgið 
en nú er. Það verður því forvitnilegt í framtíðinni að fylgjast með mati sem 
væntanlega verður gert til að meta áhrif og árangur af Byrjendalæsi, Orði af 
orði og Leið til læsis. Skilgreint kennsluskipulag eða kennsluaðferðir í lestri 
sem ná heildstætt yfir alla grunnskólagönguna hafa ekki verið notaðar hér á 
landi og því má segja að Leið til læsis sé ákveðið brautryðjenda verkefni 
hvar það varðar. 

Kennararnir lýstu allir einhvers konar vanlíðan í starfi sem tengdist því að 
kenna nemendum með lestrarerfiðleika. Þeir töluðu um mikið álag sem 
verður þegar of lítill tími er til að sinna þeim sem víkja mikið frá heildinni, 
samviskubit yfir að geta ekki gert meira fyrir nemendur, að það sé erfitt að 
horfa upp á vanlíðan og uppgjöf þeirra sem eiga erfitt með að ná tökum á 
lestri og að stundum segi eigin vanmáttur til sín þegar erfiðlega gengur að 
finna leiðir sem hjálpa nemendum. Einn kennarinn hafði nokkra reynslu af 
kennslu nemenda af erlendum uppruna og sagði að þá væri alltaf ákveðinn 
efi til staðar sem kennarinn situr uppi með. Stundum fer þessum 
nemendum hægt fram í lestri og þá sé erfitt að greina orsökina því hún geti 
falist í of lítilli kennslu sem er sniðin að nemandanum, ófullnægjandi 
skilningi nemandans á íslensku eða raunverulegum lestrarerfiðleikum. 

Svo virðist sem þessi vanlíðan sem kennaranir lýsa og tengist kennslu 
nemenda með lestrarerfiðleika stafi af togstreitu milli aðstæðna í skóla-
kerfinu og eðlis kennarastarfsins. Annars vegar á skólakerfið að rúma alla 
nemendur og þar eiga þeir sinn rétt. Hins vegar eiga kennarar að búa yfir 
víðtækri þekkingu til að skapa hvetjandi námsumhverfi og laga kennslu að 
þörfum ólíkra nemenda. Fljótt á litið virðist rökrétt að þetta tvennt fari 
saman en ef nemendahópar eru svo fjölmennir að tími kennarans dugi ekki 
til að sinna öllum þá myndast spenna sem veldur kennurum vanlíðan í starfi. 
Þarft væri að skoða nánar vanlíðan sem kennarar verða fyrir í starfi í kjölfar 
aðstæðna sem gera það að verkum að þeir komast ekki yfir að sinna 
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nemendum eins vel og þeir myndu vilja og það væri fróðlegt að vita hvort 
álag af þessu tagi tengist kulnun í starfi á einhvern hátt. 

Kennararnir voru meðvitaðir um einkenni lestrarerfiðleika og lýsingar 
þeirra á einkennum nemenda fara saman við fræðilegar skilgreiningar á 
lestrarerfiðleikum. Því má gera ráð fyrir að undirstöðuþekking þeirra sé 
nokkuð góð en að vandinn sem þeir tala um felist frekar í að finna leiðir og 
tíma til að sinna þessum nemendum. Kennararnir virtust móttækilegir fyrir 
endurmenntun í lestrarkennslu og þeir sögðust vilja faglegt samstarf, bæði 
við samstarfsfólk innan skólans og við fagaðila utan hans.  Hins vegar voru 
þeir mjög lítillátir þegar þeir töluðu um það metnaðarfulla starf sem þeir 
inna af hendi og það vekur spurningar um hvort kennarar átti sig á hversu 
vel þeir vinna og hvort þeir einhvern tímann fái hrós eða umbun fyrir vel 
unnin störf. 

5.3 Nemendur með lestrarerfiðleika 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennararnir sjái einkenni 
lestrarerfiðleika snemma á skólagöngunni, strax í 1. eða 2. bekk. Fyrstu 
sjáanlegu merkin virðast tengjast veikleikum í hljóðkerfi tungumálsins, 
einkum í hljóðkerfisvitund og koma fram við innlögn bókstafa. Þau lýsa sér í 
tregðu við að muna og læra heiti og hljóð bókstafa og við að tengja rétt 
saman bókstaf og hljóð. Nemendur ruglast á líkum bókstöfum, víxla stöfum 
og lesa hljóð í rangri röð. Þegar lestrarnámið er komið aðeins lengra kemur í 
ljós að framfarir eru hægar og að nemendur eiga erfitt með að ná tökum 
lestrartækni og lestur þeirra er hægur, ónákvæmur og slitróttur. Þessi 
einkenni benda til þess að um umskráningarerfiðleika sé að ræða. Einnig 
sögðu kennaranir að þessum nemendum hætti til að festast í að hljóða orð 
og að þeir þurfi að hljóða sömu stuttu, algengu orðin aftur og aftur má ætla 
að þeir öðlist ekki sjónrænan orðaforða jafn fljótt og aðrir nemendur. 
Samkvæmt Beech, 2005; Boyle og Scanlon, 2010; Ehri, 2005b; Stuart o.fl., 
2008; Vacca o.fl.,2006 kemur þetta heim og saman við kenningu Ehri um 
þróun sjónræns orðaforða og að nemendur með dyslexíu eigi í erfiðleikum 
með að byggja hann upp vegna veikleika í hljóðkerfinu og nái þar af leiðandi 
ekki nægjanlegri lesfimi. Ef þessi einkenni eru borin saman við Einfalda 
lestrarlíkanið (sjá bls. 34) sést að þau passa best við þá gerð lestrarerfiðleika 
sem eru nefndir dyslexía.  

Takmarkaður lesskilningur og erfiðleikar með að átta sig á námsefni voru 
atriði sem einnig voru nefnd til sögunnar sem einkenni lestrarerfiðleika hjá 
nemendum í 3. bekk. Sé vandi af því tagi mátaður inn í Einfalda 
lestrarlíkanið má gera ráð fyrir að annað hvort sé um sértæka 
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skilningserfiðleika eða blandaða lestrarerfiðleika. Ef skilningsvandi barns 
tengist málþroska er ekki víst að einkenni lestrarerfiðleika komi í ljós fyrr en 
um 8 ára aldurinn eða síðar þegar meira fer að reyna á úrvinnslu texta 
(Catts o.fl., 2012). 

Orsakir lestrarerfiðleika bar ekki á góma í viðtölunum. Engu að síður 
virtust kennararnir meðvitaðir um að það þyrfti að kenna nemendum í 
samræmi við birtingarform erfiðleikanna. Þetta kom til dæmis fram í máli 
Sigurbjargar þegar hún lýsti ólíkum vanda nemenda. Hún sagði að þeir gætu 
verið hæglæsir þrátt fyrir ágætan lesskilning, stirðlæsir af því að þá skortir 
þjálfun eða verið í vandræðum með að ná tökum á lestrartækninni. Hún 
taldi það vera hlutverk kennarans að fylgjast með nemendum, bera 
skynbragð á þarfir þeirra og veita þeim tækifæri til að reyna ólíka hluti 
þannig að þeir geti fundið hvaða leiðir henta þeim. Þetta rímar vel við þá 
áherslu sem fræðimenn leggja á að kennarar fylgist með námsframvindu 
nemenda sinna. Snow o.fl. (2005) og Stuart o.fl. (2008) mæla með að 
kennarar fylgist sérstaklega með þróun á lesskilningi og endurþekkingu orða 
því það séu atriði sem veita upplýsingar sem má nota sem útgangspunkta 
við skipulagningu og markmiðssetningu í lestrarnáminu. 

Þegar rætt var um líðan nemenda sögðust þátttakendur sjá ýmis merki 
um vanlíðan og vanmáttarkennd í tengslum við lestrarerfiðleika. Það er í 
samræmi við rannsóknarniðurstöður Þorgerðar Guðmundsdóttur(2008) 
sem benda til að lestrarerfiðleikar séu álag á börn og fjölskyldur þeirra. 

Auk vanlíðunar í kjölfar lestrarerfiðleika sögðu nefndu kennararnir í 
rannsókninni að sumir nemendur virðast missa áhugann á lestri þegar hann 
veitist þeim of erfiður. Það rímar við umfjöllun Byrne (2005) sem telur 
mikilvægt að fólk sé vakandi fyrir dvínandi áhuga bara á lestrarnáminu og 
veiti þeim strax aðstoð því annað geti haft afdrifaríkar afleiðingar. Byrne 
bendir á rannsóknarniðurstöður sem gefa til kynna að lestrarerfiðleikar geti 
meðal annars leitt til kvíða og neikvæðrar hegðunar. 

Vacca o.fl. (2006) leggja áherslu á að við upphaf lestrarnáms sé 
mikilvægt að meta hvort barn geti greint hljóð í orðum og hvort það þekki 
stafina og hljóðin sem þeir standa fyrir. Þegar barn fer að skrifa orð frá eigin 
brjósti án þess að kunna stafsetningu (e. invented spelling) er það ein af 
fyrstu vísbendingunum um að það sé að verða meðvitað um ólík hljóð í 
orðum. Að vita hvar barn er statt í lestrarnámi er forsenda þess að kennari 
fái því viðfangsefni sem reyna hæfilega á það. Þess vegna felast margar 
kennsluaðferðir, t.d. Leið til læsis, í því að flétta mat kerfisbundið inn í 
kennslu þannig að kennarinn geti sem best mætt námsþörfum allra barna í 
samræmi við þau námsmarkmið sem sett eru á hverju aldursstigi. Sé þetta 
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gert frá upphafi skólagöngu má draga úr eða koma í veg fyrir slæmar 
afleiðingar lestrarerfiðleika (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010). 

Herrlin og Lundberg (2005) skilgreina áhugahvötina sem eina af fimm 
undirþáttum lestrar. Þau ganga út frá því að án löngunar og áhuga verði 
ekki það samspil sem nauðsynlegt er milli grunnþátta og þá þurfi ekki að 
reikna með framförum í lestri. Þess vegna segja þau að skóli þurfi að sjá til 
þess að lestrarnámið sé jákvætt ferli í huga hvers nemanda því að sá sem 
upplifir velgengni sé líklegri til að hafa gott sjálfstraust og vilja til að læra. 
Þetta er í samræmi við þau atriði sem kennararnir í rannsókninni töldu 
hjálpa nemendum með lestrarerfiðleika að takast á við námið. Þeir nefndu 
áhuga og vilja til að takast á við lestrarnámið ásamt góðum orðaforða, 
hlustunarskilningi, einbeitingu og skilningi á málfræði.  

Þegar kennararnir voru spurðir um atriði sem þeir telja hjálpa nemend-
um með lestrarerfiðleika töluðu allir um mikilvægi hvatningar. Barn sem fær 
hvatningu og stuðning er líklegra til að vilja þjálfa sig. Sumir nemendur þurfa 
að fá að ráða ferðinni sjálfir og enn aðrir hagnast af samvinnu við aðra 
nemendur. 

Áhugavert væri að skoða betur hverjar afleiðingar lestrarerfiðleika eru í 
íslenska skólakerfinu og hvernig hægt sé að koma betur til móts við nem-
endur og auka þannig lífsgæði og bæta framtíðarhorfur þessara nemenda. 

5.4 Foreldrar og fjölskylda 

Í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2007) er lögð áhersla á að kennarar stuðli að góðri samvinnu 
milli heimila og skóla því foreldrar og aðstandendur geti haft mikil áhrif á 
áhuga og nám nemenda og mælst er til þess að kennarar veiti foreldrum 
stuðning með því að kynna aðferðir við lestrarnámið fyrir þeim. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að kennararnir höfðu miklar og 
jákvæðar væntingar til samstarfs við foreldra. Kennararnir lögðu mikið upp 
úr nánu samstarfi við foreldra og töldu hvatningu og þjálfun heima vera 
lykilatriði í framförum í lestrarnámi barna með lestrarerfiðleika. Einn 
þátttakandinn sagði að lestrarnámið væri eins og hver önnur íþrótt sem 
krefst þrotlausra æfinga og fólk verði að átta sig á að æfingaaðstaðan í 
skólanum er ekki fullnægjandi enda segja Herrlin og Lundberg (2005) að 
reikna megi með æfingatíma upp á 5.000 klukkustundir til þess að ná góðri 
færni í flóknum athöfnum, þar með talið lestri. 

Hvernig foreldrar og þeir sem annast börn tala við þau getur haft mikil 
áhrif á orðaforða þeirra, setningafræði og skilning á tungumálinu (Browne 
,2009; Stuart o.fl., 2008). Vacca o. fl. (2006) segja að mikilvægt sé að 
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læsisnámið fari vel af stað og að það grundvallist ekki einungis á framlagi 
skólans heldur hafi samspil milli barna og nánustu aðstandenda þeirra mikið 
að segja um hvernig viðhorf þeirra og áhugi til lestrarnámsins þróast. Allt frá 
blautu barnsbeini mótast hugmyndir barna um lestur af umhverfinu og því 
skiptir máli að fyrirmyndirnar séu góðar. 

Þegar börn þekkja fullorðna sem lesa sér til gagns og ánægju er líklegra 
að þau líti lestur jákvæðum augum og að þeim finnist eftirsóknarvert að 
læra að lesa en það er einmitt sá þáttur sem talinn er hafa hvað mest 
forspárgildi varðandi fyrstu skref í þróun læsis hjá ungum börnum (Browne, 
2009). 

Margar rannsóknir gefa til kynna að tengsl séu milli læsisnáms og 
aðstæðna á heimilum (Vacca o.fl., 2006). Í þessu ljósi er forvitnilegt að 
skoða hvaða atriði það eru sem kennararnir nefna sem hamlandi þætti í 
lestrarnámi barna og tengjast foreldrum og fjölskyldu. Þess ber að geta að 
kennararnir voru mjög grandvarir í þessari umræðu og gagnrýndu aðkomu 
heimila af mikilli varfærni. Kennararnir sögðu að það væru því miður alltaf 
örfá dæmi um að nemendur fái ekki örvun og stuðning heima og þá leggi 
þeir sig fram um að veita þeim börnum sérstaka athygli og hvatningu í 
skólanum. Reynsla kennaranna hafði kennt þeim að undantekningarlítið séu 
lestrarerfiðleikar fjölskyldumál og að lang oftast eigi börn með lestrar-
erfiðleika foreldra og/eða systkini sem einnig eiga erfitt með lestur. Þetta 
töldu þeir vera algengustu orsök þess að börn nytu ekki hvatningar og 
aðstoðar við lestrarnámið. 

Það er verðugt umhugsunarefni hvernig á að bregðast við þegar heimili 
hafa ekki getu til að sinna lestrarnámi barna. Fræðin sýna að framlag 
foreldra vegur þungt og kennararnir lýsa áhyggjum sínum af því að hafa ekki 
svigrúm til að sinna nemendum með lestrarerfiðleika eins og þarf. Börnin 
standa berskjölduð frammi fyrir þessum tvíþætta vanda og það eru þau sem 
tapa á aðstæðunum. Hver á að bera ábyrgð á því að þau fái þá aðstoð sem 
þau þurfa? 

Það væri áhugavert og í rauninni efni í nýja rannsókn, að vita hvort 
foreldrar geri sér grein fyrir hvað skólinn hefur miklar væntingar til þeirra og 
hvað skólinn hefur mikla trú á að þeirra innlegg skipti sköpum í lestrarnámi 
barna með lestrarerfiðleika. 

5.5 Framtíðarsýn og væntingar 

Kennarnir fimm lýstu allir væntingum sínum til framtíðarinnar. Fyrst nefndu 
þeir mikilvægi þess að í grunnnámi kennara verði lögð meiri áhersla á lestur 
og lestrarerfiðleika. Þessi sama áhersla kom fram í rannsókn sem gerð var á 
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stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum (Auður Magndís Leiknisdóttir 
o.fl., 2009) en þar kom annars vegar fram að nýútskrifaðir kennarar hafa 
takmarkaða þekkingu á lestrarerfiðleikum og hins vegar að kennarar sem 
ekki hafa valið yngri barna kjörsvið geta orðið kennarar án þess að hafa lært 
nokkuð í lestrarfræðum. Þetta þótti í óviðunandi þar sem lestur er 
nauðsynlegur við nám í flestum námsgreinum. 

Þátttakendurnir í rannsókninni höfðu líka væntingar um snemmtæka 
íhlutun og ríkari aðkomu sérkennara í lestrarnámi barna. Þeir vonuðust til 
að skilningur á þörfum og líðan barna með lestrarerfiðleika myndi aukast í 
skólakerfinu þannig að þau fengju þá þjónustu sem þau þurfa og sem þeim 
ber að fá samkvæmt lögum og áherslum í Aðalnámskrá grunnskóla. Segja 
má að framtíðarsýn kennaranna hafi verið að vera þátttakendur í skólastarfi 
sem samræmist 3. grein reglugerðar nr. 585/2010 um nemendur með 
sérþarfir í grunnskóla en þar segir að nemendur eigi að hljóta jöfn tækifæri 
til náms á sínum eigin forsendum og að námið skuli vera fjölbreytt og taka 
mið af þörfum og stöðu hvers nemanda. 

Rætt var um námsefni og sögðu kennararnir að þeir myndu vilja fá meira 
af bókum sem hentuðu börnum með lestrarerfiðleika, sérstaklega þegar 
komið er upp á mið- og unglingastig. Athygli vakti að kennararnir minntust 
ekki á neinar framtíðarvæntingar um góðan tölvubúnað, rafrænt 
kennsluefni eða forrit sem geta auðveldað nemendum námið og því vakna 
spurningar um hvort þörf sé á að kynna sérstaklega fyrir kennurum hvernig 
hægt er að nýta tölvur í lestrarkennslu og lestrarþjálfun. 
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6  Lokaorð 

Í þessum lokaorðum er litið um öxl og hugleitt hvaða lærdóm megi draga af 
niðurstöðum rannsóknarinnar. Ég lagði upp með spurningar um reynslu 
umsjónarkennara í 3. bekk af kennslu nemenda með lestrarerfiðleika. 
Vinnan við rannsóknina miðaðist við að afla upplýsinga og leita svara um þá 
þætti í starfinu sem kennarar annars vegar telja greiða fyrir kennslu þessara 
nemenda og hins vegar atriði sem hafa hamlandi áhrif á kennsluna. 

Megin niðurstaða mín er að mikill vilji sé hjá kennurum til að sinna 
nemendum með lestrarerfiðleika eins vel og kostur sé en að þeir telji sig 
ekki hafa nægilegt svigrúm til þess vegna  þess hve nemendahóparnir eru 
stórir og fjölbreyttir. 

Kennurunum fannst þátttaka í starfstengdum verkefnum á borð við 
Byrjendalæsi, Orð af orði og Leið til læsis styrkja þá í starfi. Þeir sem áttu 
kost á kennsluráðgjöf í tengslum við þessi verkefni sögðu hana mikilvæga. 
Fram kom að kennarar telja að skýr skólastefna og forysta skólastjórnenda í 
málefnum sem tengjast lestrarkennslu hafi jákvæð áhrif og að með 
samvinnu kennara í skólum sé hægt að efla lestrarkennslu. Fram kom að 
kennurunum fannst áríðandi að bregðast fljótt við einkennum um 
lestrarerfiðleika og veita nemendum stuðning og hvatningu til þess að 
takast á lestrarnámið á eigin forsendum þannig að hvorki sjálfsmynd þeirra 
né löngun til náms hljóti skaða af. Kennararnir töluðu um að þekking þeirra 
á lestrarerfiðleikum væri takmörkuð enda hefði lítið sem ekkert verið fjallað 
um þá í grunnnámi þeirra. Því töldu kennararnir brýnt að endurskoða 
áherslur í kennaranámi með tilliti til lestrarkennslu og lestrarerfiðleika. Að 
lokum voru kennararnir mjög sammála um að samvinna skóla og heimila 
skipti sköpum í lestrarnámi barna með lestrarerfiðleika. 

Með niðurstöður rannsóknarinnar í huga tel ég að margt sé hægt að gera 
til að koma betur til móts við kennara og nemendur með lestrarerfiðleika. 
Menntamálayfirvöld geta endurskoðað áherslur í kennaranámi og 
rekstraraðilar grunnskólanna geta í samráði við skólastjórnendur hugað að 
nauðsynlegu kennslumagni og viðeigandi kennsluúrræðum sem samræmast 
hugmyndum um snemmtæka íhlutun. Þó að aukin mönnun á yngsta stigi 
grunnskólans útheimti meiri kostnað þá ber að líta svo á að um framtíðar-
fjárfestingu sé að ræða sem er líkleg til skila áhugasömum og ánægðum 
nemendum auk þess að draga úr þörf fyrir sérkennslu í efri bekkjum 
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grunnskólans og þá er spurning hvort hægt sé að tala um tilfærslu á 
útgjöldum fremur en kostnaðarauka. 

Hafa ber í huga að töluverðar takmarkanir eru á þessari rannsókn þar 
sem einungis fimm umsjónarkennarar voru í úrtaki og erfitt er að segja til 
um hvort þeir hafi verið dæmigerðir fulltrúar umsjónarkennara í 3. bekk. 
Stærra úrtak með upplýsingum frá fleiri kennurum hefði væntanlega aukið 
gæðin með áreiðanlegri gögnum. Hins vegar eru tvö atriði sem ég tel vera 
merki um styrkleika rannsóknarinnar. Hið fyrra er að þátttakendur voru í 
stórum dráttum sammála um þau atriði sem kalla má meðbyr og mótbyr í 
tengslum við kennslu nemenda með lestrarerfiðleika. Hið síðara er hve 
mikill samhjómur var með niðurstöðum þessarar rannsóknar og 
niðurstöðum úr rannsókninni sem Menntamálaráðuneytið lét framkvæma 
og átti að kanna stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum (Auður 
Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009). 

Þó að kennarar og lestrarerfiðleikar nemenda í 3. bekk hafi verið í 
brennidepli  í þessari rannsókn má ætla að margt af því sem fram kom eigi 
við um aðra árganga í grunnskólum því allir kennararnir höfðu kennt 
nemendum í 1.-4. bekk og sumir höfðu kennt upp í 7. bekk. 

Ég vona að rannsókn mín hafi veitt innsýn í aðstæður sem tengjast 
kennslu nemenda með lestrarerfiðleika. Það er trú mín að í grunnskólum 
landsins starfi metnaðarfullir kennarar og að með samstilltu átaki mennta-
málayfirvalda, skólastjórnenda þess samfélags sem stendur að hverjum og 
einum skóla sé hægt að bæta aðstæður kennara og nemenda þeirra með 
lestrarerfiðleika. Markmiðið verður að vera betri skóli fyrir nemendur og 
leiðarljósið eins og einn þátttakandinn í rannsókninni orðaði það: „Frá fyrstu 
tíð þarf að halda þétt og vel utan um barnið og leggja mikla áherslu á að 
sjálfsmyndin skaðist ekki.“ 
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