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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Kennaraháskóla Íslands er fjallað um gildi þess 

að beita fyrirbyggjandi aðgerðum í lestrarkennslu ungra barna. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á mikilvægi þess að grípa snemma inn í lestrarnám barna til þess að reyna að koma í veg 

fyrir að nemendur lendi í lestrarerfiðleikum. Fjallað er um mikilvægi hljóðkerfisvitundar 

og skimunarprófa, ásamt reynslu og þekkingu kennara en allir þessir þættir geta haft áhrif 

á það hvort nemendur verða yfirleitt læsir. Gefin eru dæmi um tvenns konar 

kennsluskipulög sem byggja á því að ná til allra barna með tilliti til mismunandi getu í 

upphafi lestrarnáms.  

Fjallað er almennt um lestur og þróun hans ásamt því hvað gerist ef þróunin er ekki eins 

og henni ber að vera.  
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1. Inngangur 

Af hverju er mikilvægt að beita fyrirbyggjandi aðgerðum í lestrarkennslu barna? Ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við lestrarerfiðleika og hvað það er sem veldur 

þeim. Síðustu ár hafa fræðimenn komist að því að góð og ítarleg kennsla skiptir sköpum 

þegar kemur að lestrarnámi barna. Með fyrirbyggjandi aðgerðum er markmiðið að grípa 

snemma inn í nám barna til þess að reyna að koma í veg fyrir að nemendur lendi í  

lestrarerfiðleikum. Börn eru misjöfn eins og þau eru mörg og því þarf að passa upp á að 

öll börn fái kennslu við hæfi. 

 

Að kunna að lesa telst vera það sjálfsagður hlutur hjá okkur sem teljumst fluglæs að við 

áttum okkur ekki á því að bæði ungir og aldnir geta átt í erfiðleikum með að ná tökum á 

lestri.  

Að geta lifað og starfað í nútímaþjóðfélagi krefst þess að við séum læs. Börn sem ekki ná 

tökum á lestri geta orðið utanvelta í skólakerfinu og vandamálin hlaða utan á sig sé ekkert  

gert. Líffræðilegir, tilfinningalegir og félagslegir þættir hafa áhrif á einstaklinginn þegar 

lesið er, því er upplifun læsis ávallt einstaklingsbundin. Farsælt lestrarnám og árangursrík 

lestrarkennsla skiptir  miklu máli strax í upphafi svo að nemendur komi til með að eiga 

góða skólagöngu. 

 

Lestrarerfiðleikar geta verið af ýmsum toga og dyslexía er sú tegund lestrarerfiðleika sem 

er algengust. Rannsóknir sýna að dyslexía tengist vandamáli með hljóðræna umskráningu 

og því er mikilvægt að kennslan taki mið af þáttum sem tengjast henni.  
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2. Lestur 

2.1. Hvað er lestur? 

Lestur stendur saman af ótal þáttum eins og líffræðilegum, tilfinningalegum, umhverfis- 

og félagslegum (Þóra Kristinsdóttir, 2000:186). Lestur er flókið ferli sem felur í sér 

samhæfingar sjónrænnar, hljóðkerfis, merkingarfræðilegrar og málfræðilegrar úrvinnslu 

(Plaut, 2005:24). 

Hoover og Gough (1990) voru fyrstir til að tala um hugtakið „The simple view of 

Reading“. Einföld skilgreining á lestri gerir ráð fyrir að lestur sé settur saman af tveimur 

þáttum, annars vegar á umskráningu og hins vegar lesskilningi. Samkvæmt kenningunni 

er ekki hægt að tala um virkan lestur nema ef þessir tveir þættir vinna saman (Catts, 

Adlof og Weismer, 2006:2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Færni sem lestur byggist á (Burns, Griffin og Snow 1999:7). 
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Umskráning felur í sér að lesandinn breytir stafarunum í hljóðarunur, nær að lesa upphátt 

eða í huganum til þess að skilja hvað stendur (Höien og Lundberg 2000:5). Það að breyta 

stöfum í hljóð og blanda saman hljóðum til þess að mynda þekkjanleg orð.  

 

Lesskilningur felur í sér að skilja merkingu orðanna. Þegar börn ná færni í lestri læra þau 

að framkvæma báða þessa þætti sem gerir þeim kleift að beina athygli að merkingu 

textans (Ehri, 2002:167-169). Til þess að börn geti skilið þann texta sem þau eru að lesa 

þurfa þau að hafa færni á tveimur þáttum. Annars vegar þurfa þau að hafa almennan 

skilning á sjálfu tungumálinu og hins vegar hæfileika til þess að bera kennsl á einstök orð 

í texta á nákvæman og sjálfvirkan hátt. Þekking og virk notkun á ákveðinni lestrartækni 

er einnig hjálpleg til að auka lesskilning (Torgesen, 2002:9). Skilningur á texta felur í sér 

ferli eins og tengingu við texta út frá eigin reynslu og hugarheimi, að draga ályktanir út 

frá textanum og túlkun (Höien og Lundberg, 2000:5). Sjálfvirkni er skilgreind sem sú 

leikni að geta brugðist við áreiti án þess að þurfa að hugsa sig um (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:240). Sjálfvirkni er grunnur góðrar leikni í lestri. Sýnt hefur 

verið fram á það að leshamlaðir sem eru þó búnir að ná tökum á lestri, lesa hægar og 

ónákvæmar og erfiða meira við lestur heldur en jafnaldrar þeirra (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:159). Lesfimi er það nefnt þegar lesarar þurfa ekki lengur að 

einblína á orðin og geta skoðað merkingu textans. Lesfimi fer því eftir hversu snöggt eða 

sjálfvirkt lesarar bera kennsl á orð svo þeir geti einbeitt sér að merkingu textans. Lesfimi 

hefur því mikið að segja í tengslum við lesskilning (Tyner, 2005:34). 

 

Hljóðkerfisúrvinnsla er það ferli sem á sér stað þegar einstaklingur notar hljóðkerfi 

talmálsins til að umskrá ritmál við lestrarnám. Rannsóknir hafa staðfest að þeir 

samtengdu þættir innan hljóðkerfisferilsins sem tengjast lestrargetu eru: 

� Hljóðkerfisvitund 

� Hljóðræn endurheimt 

� Hljóðrænt minni 

� Hæfni til að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (Catts og Khami, 2005:110-

114). 
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Hljóðkerfisvitund er mikilvægt hugtak í tengslum við lestur og lestrarkennslu. Með 

hljóðkerfisvitund er verið að vísa til þekkingar á hljóðum málsins, skilningi á því að 

málinu má skipta upp í smærri einingar og hægt sé að vinna með þær á mismunandi hátt 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2002:22). Rannsóknir sem hafa verið gerðar á þróun lesturs hjá 

venjulegum lesara og þeim sem eiga við einhverja lestrarerfiðleika að stríða sýna að 

þróun hljóðkerfisvitundar getur spáð mikið fyrir um lestrareiginleika seinna meir. 

Hljóðkerfisvitund hefur mikið að segja um hvort börn eigi auðvelt með að læra stafina og 

þróa lestrargetu (Muter, 2006:55). Það barn sem svarar t.d. að ekki heyrist /s/ í sól af því 

að sólin tali ekki, hefur ekki náð tökum á þessari hæfni. Þegar börn eru um fjögurra ára 

eru þau flest komin með nokkra hljóðkerfisvitund og leikur með rím og orð er eitthvað 

sem þau eru farin að kunna að meta (Amalía Björnsdóttir og fl., 2003:11). 

Hljóðavitund er nátengd hljóðkerfisvitundinni og er einn þáttur hennar. Með henni er átt 

við getuna til þess að heyra, bera kennsl á og greina einstök hljóð í orðum. Barn sem áttar 

sig á að orðið kot (k-o-t) sé búið til úr þremur hljóðum hefur náð tökum á hljóðavitund 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:26). 

 

2.2. Þróun lesturs 

Hugtakið lestrarþróun vísar til þess hvernig lesturinn þróast frá unga aldri fram á 

fullorðinsár og því er hægt að segja að lestur sé ævilangt ferli (Þóra Kristinsdóttir, 

2000:186-187). 

Fræðimenn eru flestir á því að þróun lesturs skiptist upp í nokkur stig. Einn af þessum 

fræðimönnum er Linnea C. Ehri en hún skipti lestrarþróuninni upp í fjögur stig. 

Kenning hennar gengur út frá því hvernig börn byggja upp sjónrænan orðaforða í lestri og 

telur hún að þróun sjónræns orðaforða sé undirstaða góðrar lestrarkunnáttu. Nám á 

sjónrænum orðaforða hefst áður en barn fer að læra bókstafi, þetta ferli inniheldur minni 

til að tengja á milli tákna og orða (Ehri, 2002:174). 

Ehri telur að til séu að minnsta kosti fjórar aðferðir til að lesa orð. 

1. Með því að hljóða sig í gegnum orðin, þ.e. í gegnum hljóðræna umskráningu (r-ó-

s-i-r). Eða með því að lesa í orðbútum / lesbútum, þ.e. stærri einingum gegnum 

hljóðræna umskráningu (fu-ru-hús-gögn). 
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2. Með því að endurheimta eða kalla fram sjónræna mynd af orðunum úr 

langtímaminni. Það er að lesa eða þekkja orðin beint sjónrænt. 

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

og t.d. brother-mother. 

4. Með því að giska á orðið út frá samhengi þess (Ehri, 1991,1994; sbr. Ehri, 

2002:169). 

Í fyrstu þremur aðferðunum þarf barn að hafa ákveðna einbeitningu og athygli til að lesa 

óþekkt orð, en fjórða aðferðin er notuð til að lesa orð og geyma í langtímaminninu. Ferlið 

er ekki það sama í hverju tilfelli, því þegar lesari öðlast meiri kunnáttu fer hann að lesa 

með öllum aðferðunum. 

Samkvæmt Ehri hefst sjónrænn lestur án tenginga við bókstafi, hann byggist á því að 

tengja sjónræn merki eða myndir við orð í minninu. Með aukinni þekkingu á stöfunum 

þróast þetta og einstaklingur fer yfir á næsta stig (Ehri, 2002:169). 

 

2.2.1. Fjögur þróunarstig lesturs 

Undanfari bókstafsstigs eða myndastigið (Pre Alphabetic Phase) 

Undanfari bókstafsstigs einkennist af sjónrænu námi eða ágiskunar á orð, áður en börn 

vita eitthvað um stafi. Lesendur tengja ekki staf við hljóð heldur þekkja þau orðin 

sjónrænt, með því að mynda nokkurs konar tengsl á milli eiginleika orðsins og 

framburðar þess eða merkingar. 

Þetta stig er kallað myndastigið því lesandinn er ekki farinn að tengja stafi og hljóð við 

orð og getur aðeins þekkt orðin aftur vegna vísbendinga frá umhverfinu. Samkvæmt 

Byrne (1992) á þetta stig sér stað vegna skorts á ákveðinni þekkingu þar sem ung börn 

grípa til þess að taka eftir og muna sjónræn merki eða tákn því þau geta ekki tengt 

samband stafs og hljóðs. 

 

Bókstafsstig að hluta (Partial Alphabetic Phase) 

Á þessu stigi muna lesendur hvernig á að þekkja orð sjónrænt með því að tengja form 

sumra stafa í orðum við hljóð í framburði, oftast fyrstu eða síðustu stafina í orðum. Þegar 

lesendur hafa áttað sig á fyrsta og síðasta stafnum í framburði orðs þekkja þeir að stafirnir 
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eru tákn fyrir viðeigandi hljóð sem skipta máli. Þetta hefur verið kallað hljóðmerkjalestur. 

Til að lesandinn geti munað orð sjónrænt á þennan hátt verður hann að þekkja hluta 

stafrófsins og hafa einhverja þekkingu á tengslum stafs og hljóðs. Lesandi getur ruglast á 

orðum sem hafa álíka stafastrengi. 

 

Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase) 

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

og hljóðs. Lesandinn veit fyrir hvaða hljóð hver einasti stafur í stafrófinu stendur fyrir, 

hann getur því hlutað orðin niður í stök málhljóð og lesið sig í gegnum orðið. Lesandinn 

les orð sjónrænt og getur sótt í minni sitt myndir af orðunum. 

Helsti munurinn á Bókstafsstigi að hluta og Fullkomnu bókstafsstigi er geta barns til að 

umskrá orð sem það hefur aldrei lesið áður. Lesendur á þessu stigi geta geymt 

stafsetningu orða í minni sér og þar sem þeir geta einnig umskráð orðin ná þeir að greina 

orðin hvert frá öðru. 

 

Samtengt/heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase) 

Á fjórða og síðasta stiginu er lesandinn fær um að muna fjölda orða sjónrænt, þar sem 

hann man nákvæmlega hvernig þau eru stafsett. Lesandinn þekkir nú orð eða orðhluta 

sem heildir, hann les ekki staf fyrir staf heldur í stærri einingum og ber kennsl á orðin í 

heild eða jafnvel nokkur orð í röð. Fyrir sjónræna lesturinn eru stærri stafa einingar 

mikilvægar því þá þarf lesandinn ekki að muna eins margar einingar og hann á einnig 

auðveldara með að tengja þær nýjum orðum. Hér er grunnurinn að sjálfvirkum og 

fyrirhafnarlausum lestri náð. 

 

Samkvæmt kenningu Ehri staðna börn með dyslexíu á stigi tvö eða á Bókstafsstigi að 

hluta þar sem þau hafa ekki vald á þeirri umskráningu sem þau þurfa. Barnið hefur 

einungis vald á hluta stafrófsins og þekkir því ekki alla þá bókstafi sem koma fyrir í orði 

og því festist orðið ekki sjónrænt í langtímaminni barnsins. Það að barn þekki ekki nema 

hluta stafanna og hljóð þeirra getur leitt til þess að barnið nái ekki færni í hljóðrænni 

umskráningu og verður því lengi að byggja upp sjónrænan orðaforða (Ehri, 2002:175-

178). 
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3. Lestrarerfiðleikar 

Lestur er flókið fyrirbæri og erfitt er að skilja hvað veldur truflun á öflun hæfileikans. 

Rannsóknir hafa í auknum mæli aflað svara sem sýna fram á orsakir erfiðleikanna. Þessar 

rannsóknir gefa til kynna að lestrarerfiðleikar stafi af samspili innri og ytri þátta. Innri 

þættir vísa til líffræðilegra eða taugafræðilegra orsaka eins og dyslexíu og erfiðleika með 

lesskilning á meðan ytri þættir vísa til umhverfisþátta eins og ófullkominnar kennslu eða 

lítillar örvunar (Catts og Kamhi, 2005:94). 

 

3.1. Dyslexía 

Dyslexía er einn af nokkrum skilgreindum lestrarerfiðleikum og er ákveðin röskun tengd 

tungumáli sem á uppruna í erfiðleikum með umskráningu orða (Lyon, 1995 sbr. 

Torgesen, 2005:522). Einföld skilgreining á dyslexíu samkvæmt Hoien og Lundberg er 

viðvarandi erfiðleikar við umskráningu ritmálsins sem rekja má til veikleika í 

hljóðkerfinu (Höien og Lundberg, 2000:9). 

Skilgreining á dyslexíu samkvæmt International Dyslexia Associations er eftirfarandi: 

Dyslexía eru sértækir námsörðugleikar af taugafræðilegum toga. Einkennin koma fram í 

erfiðleikum við nákvæmni og / eða sjálfvirkni í lestri ásamt slakri stafsetningu og færni í 

umskráningu. Þessa erfiðleika er oft hægt að rekja til veikleika í hljóðkerfisþætti málsins 

sem eru oft ekki í samræmi við aðra vitsmunafærni og þrátt fyrir vandaða kennslu. 

Afleiddar afleiðingar geta leitt til erfiðleika með lesskilning og lítillar lestrarreynslu sem 

getur komið niður á þróun orðaforða og öflun annarar þekkingar. 

(Lyon, Shaywitz, og Shaywitz, 2003 sbr. Catts og Kamhi 2005: 62) 

 

3.1.1. Einkenni 

Athuganir hafa sýnt það að ekki er hægt að líta á þá sem greinast með dyslexíu sem 

einsleitan hóp þar sem undirflokkar hennar eru margir (Höien og Lundberg, 2000:11). 

Dyslexía er á engan hátt tengd greind einstaklinga og getur komið í mismunandi 

birtingarformi hjá hverjum og einum. Stærsti vandi einstaklings með dyslexíu kemur 

fram í lestri og ritun. Lestur þeirra getur verið allt frá stirðum og hægum í að vera nokkuð 

hraður og getur lestur framandlegra orða verið þeim seinlegur. Vegna þess að lesturinn er 
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hikandi fer mikill tími og orka í það að umskrá bókstafi í hljóð og því gæti umskráningin 

orðið á kostnað skilningsins (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:17-18). 

Margir fræðimenn hafa rannsakað einkenni hljóðkerfisröskunar og hefur Thomson (2001) 

borið saman niðurstöðurnar og tekið þær helstu saman. Þær eru eftirfarandi: 

� slök hljóðtenging 

� slök hljóðgreining 

� hæg nefning á myndum, litum eða stöfum 

� erfiðleikar við að endurtaka bullorð 

� slakur orðaforði 

� slök rímfærni 

� slakt skammtímaminni (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:38). 

 

3.1.2. Áhrif 

Eins og kemur fram hér fyrir ofan eiga þeir sem eru með dyslexíu við vandamál tengd 

hljóðkerfisvitund að stríða. Þar sem um er að ræða málræna veikleika þar sem að minnsta 

kosti einn þáttur málsins virkar ekki eins og hann á að gera er ekki skrýtið að margir eigi 

einnig við aðra málræna erfiðleika að stríða. Nátengdir grunnerfiðleikar geta birst í 

veikleika í skammtímaminni eins og erfiðleikar við að nefna hluti, lélegur framburður og 

seinkaður málþroski. Þessir þættir geta allir haft slæm áhrif á lestrarnámið. 

Önnur taugafræðileg vandamál eins og erfiðleikar með fín- og grófhreyfingar og athygli- 

og einbeitingarvandamál birtast oft samhliða dyslexíu en eru þó ekki hluti af 

lestrarerfiðleikum. Þessi vandamál geta gert vandann enn meiri og erfiðari að takast á við 

(Höien og Lundberg, 2000:11). 

 

Stanovich hefur notað hugtakið Matthew effects eða Mattheusarhneigð til að lýsa þeim 

neikvæðu  afleiðingum sem tengjast misbresti í lestri. Hugtakið kemur úr biblíunni og 

vísar til þess að þeir sem eru ríkir verði ríkari og þeir fátæku verða fátækari. Stanovich 

heldur fram að þeir sem byrja illa í lestri lendi í vítahring misbresta, þar sem lítið er vænst 

af þeim, þeir fá takmarkaða æfingu og litla hvatningu. Ein af helstu afleiðingum 

Mattheusarhneigð eru vandamál með tungumálið. Þar sem lestur er uppspretta orðaforða 
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og annarrar þekkingar er líklegt að þau börn sem ekki lesa mikið dragist aftur úr 

jafnöldrum sínum. Slakir lesarar sem ekki hafa náð góðum tökum á málfræði eiga í hættu 

á að þróa með sér vandamál tengd tungumálinu (Catts og Kamhi, 2005:97). 

 

Afleidd vandamál eða afleiðingar þess að vera með dyslexíu geta verið af ýmsum toga 

eins og til dæmis léleg sjálfsmynd, vandræði með stærðfræði, félagsleg aðlögun og 

atferlisvandamál (Höien og Lundberg, 2000:9). 

 

3.1.3. Orsakir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á dyslexíu, þær hafa verið stundaðar lengi og standa 

enn yfir. Flestar rannsóknanna byggja á því að orsakirnar séu líffræðilegar en líffræðilegir 

þættir hafa áhrif á vitsmunastarfsemi eða hugarstarf einstaklinga. Innan þessara kenninga 

skipar hljóðkerfisvitund og röskun á starfsemi hennar stóran sess (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir 2006:19). 

Rannsóknir sýna með skýrum hætti að veikleiki í hljóðkerfisúrvinnslu, einkum 

hljóðkerfisvitund er talinn vera helsti orsakaþáttur dyslexíu (Catts og Kamhi, 2005:67, 

Velluntino, Flecher, Snowling og Scanlon, 2004:12). Oft er að finna taugafræðilega 

veikleika í heilastarfsemi sem yfirleitt er hægt að rekja til flókins samspils á milli 

erfðaþátta og umhverfisáhrifa, samspilið hefst strax á fósturskeiði (Höien og Lundberg 

2000:9). 

 

Rannsóknir tengdar erfðum sýna að þær hafa mikil áhrif. Í fjölskyldurannsóknum kemur í 

ljós að hættan á dyslexíu er átta sinnum meiri hjá börnum þar sem foreldrar hafa átt við 

einhverja lestrarerfiðleika að stríða (Velluntino, Flecher, Snowling og Scanlon, 2004:21). 

Einnig eru um 40% líkur á að ef barn eigi í erfiðleikum með lestur að systkini þess stríði 

við hið sama (Catts og Kamhi, 2005:98). Þrátt fyrir þessar niðurstöður er það ekki 

fullnægjandi ástæða þar sem fjölskyldur taka saman þátt í mörgum þeim aðstæðum sem 

hafa áhrif á lestur (Wood og Grigorenco, 2001 sbr. Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006:171). 
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Fjöldinn allur af tvíburarannsóknum hafa verið gerðar. Þá hafa verið bornir saman 

eineggja tvíburar sem hafa sömu gen og hins vegar tvíeggja sem eiga ekki meira 

sameiginlegt heldur en venjuleg systkini. Greinilegur munur hefur fundist í þessum 

rannsóknum en ósamræmi hefur verið um hversu mikill munur eða marktækur hann er 

(Höien og Lundberg, 2000:135).   

 

4. Snemmtæk íhlutun 

Síðustu ár hafa margar kenningar verið settar fram um að með snemmtækri íhlutun 

sé hægt að fækka þeim börnum sem lenda í lestrarerfiðleikum. Þegar börn eru mjög 

ung og löngu áður en eiginlegt lestrarnám hefst þá er undirbúningur fyrir 

lestrarnámið hafið. Þau börn sem alast upp í umhverfi þar sem er mikið lesið og 

bókstafir og lesefni er sýnilegt koma til með að ganga betur í lestrarnáminu 

(National Research Council, 1998 sbr. Amalía Björnsdóttir og fl., 2003:12). 

Skilningur og þekking á því hvernig lestur þróast og hvað getur brugðist í því ferli 

hefur aukist gríðarlega síðustu tvo áratugina. Það má rekja til þeirra fjölda rannsókna 

sem gerðar hafa verið á þeim þáttum sem hafa forspárgildi um hæfni til þess að lesa. 

Þessa þætti er hægt að skilgreina og mæla og þeir geta sagt til um það hvaða 

nemendur gætu komið til með að eiga í erfiðleikum með lestur. Oft er hægt að hafa 

áhrif á þættina með réttri kennslu og því er mjög brýnt að kennarar geti borið kennsl 

á þá (Muter, 2006:54). Niðurstöður úr nýlegum rannsóknum benda til þess að 

lestrarerfiðleika hjá börnum megi rekja til skorts á reynslu og kennslu frekar en að 

horfa eingöngu á vitsmunalegan og líffræðilegan skort, en það sjónarmið hefur ríkt í 

kenningum og rannsóknum síðustu aldar (Vellutino, Flecher, Snowling og Scanlon, 

2004:3). 

 

Það er útbreytt vandamál að almenn kennsla sé ekki eins áhrifarík eins og hún ætti 

að vera og samkvæmt Torgesen þarf að haga kennslunni á þrjá vegu til þess að hún 

beri árangur fyrir öll börn. Í fyrsta lagi verði að tryggja að allt frá leikskóla til þriðja 

bekkjar sé kennslu faglega komið til skila. Í öðru lagi verði að vera til staðar 
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nákvæmar aðferðir sem finna börn um leið og þau byrja að dragast aftur úr lestri, 

jafnvel þegar þau fá fyrirtaks bekkjarkennslu. Í þriðja lagi verði að veita þeim 

börnum sem eru í áhættu bekkjarkennslu sem er öflugri, skýrari og veitir meiri 

stuðning heldur en hægt er að veita í bekk með 20-30 nemendum (Torgesen, 

2002:13). 

 

Samkvæmt Torgesen er aðal sjónarmiðið í þeim breytingum sem þurfa að verða á 

lestrarkennslu að nýta þurfi rannsóknir á snemmtækri íhlutun og fyrirbyggjandi 

kennslu. Ef beðið er með að bera kennsl á þau börn sem þarfnast sértækrar kennslu 

þar til um miðjan grunnskóla felur það of mikinn kostnað í sér. Það getur m.a. verið 

á þann hátt að þegar lestrarfærni þróast hægt hefur það áhrif á vöxt orðaforðans, 

getur breytt viðhorfi og hvatningu barnsins til þess að lesa og gefur um leið minni 

möguleika til þess að þróa skilning. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn 

sem eru slæmir lesarar fyrstu þrjá bekkina, fara á mis við iðkun lesturs sem gerir 

þeim alltaf erfitt fyrir og þau ná yfirleitt ekki meðallagi í lesfimi. Það er augljóst að 

ef börn ná ekki góðum tökum á lestri verða þau í verri aðstöðu hvað menntun varðar 

þegar þau eru komin á fullorðinsár (Torgesen, 2002:8). 

 

4.1. Lesskimanir 

Skimunarpróf eru próf sem mæla þá þætti sem geta sagt til um lestrarhæfni barna. 

Markmið með skimunarprófum er að finna þau börn sem koma til með að eiga í 

erfiðleikum með lestrarnámið svo hægt sé að veita þeim viðeigandi kennslu. Próf sem 

þessi geta náð allt að 80-90 % árangri. Rannsóknir hafa sýnt að þó að mikil áhersla hafi 

verið lögð á forspárgildi hljóðkerfisvitundar barna þá er ekki nóg að meta hana eina og 

sér í skimunarprófum. Það þarf þó einnig að varast að mælingarnar spanni ekki of vítt 

svið. Nýlegar rannsóknir sem hafa notað nokkra þætti óháða hvor öðrum hafa komist að 

nákvæmari niðurstöðum. Þá er oft notast við eina eða fleiri leiðir til þess að mæla 

hljóðkerfisvitundina ásamt því að mæla skammtíma munnlegt minni, nefnihraða eða 

jafnvel báða þessa þætti (Muter, 2006:63). Það er þó ekki nóg að huga einungis að þeim 

prófþáttum sem á að mæla heldur þarf að gæta þess að fyrirmæli prófsins séu vel orðuð. 
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Torgesen (1998) leggur til að skimunarpróf séu ekki lögð fyrir börn fyrr en um mitt 

seinasta ár þeirra í leikskólanum. Þá reynist meira að marka prófin og þá sé með öruggum 

hætti hægt að finna út hvaða börn þurfi á þjálfun á hljóðkerfisvitund og öðrum 

lestrarfærniþáttum að halda (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:192-193). 

Ef hugsanlega koma upp villur í skimunum út frá einstökum atriðum þurfa kennarar að 

hafa þekkingu til þess að túlka þær. Stundum kemur upp röng jákvæð niðurstaða en þá 

hefur ranglega verið úrskurðað að nemandi þurfi stuðning á tilteknum þætti. Slíkar villur 

eru sjaldgæfar og eru yfirleitt uppgötvaðar fljótt þar sem nemandanum gengur vel í 

upphafi kennslunnar. Í tilviki rangrar neikvæðrar niðurstöðu þá hefur verið litið svo á að 

nemandi hafi enga þörf fyrir auka stuðning og kennslu þrátt fyrir að þörfin sé til staðar. 

Hér er villan mun alvarlegri þar sem töf verður á að bera kennsl á nemandann. Því er 

mikilvægt að öðlast reynslu í að leggja fyrir og túlka skimunarpróf (Walpole og 

McKenna, 2007:14). 

 

Í eftirfarandi töflu má sjá líkan af kennsluskipulagi sem byggir á mati. Ef skimunarpróf 

sýnir ekki fram á vandamál heldur hefðbundin kennsla áfram. Hins vegar ef nemandi er 

metinn í áhættu í þeim þáttum sem metnir eru þá fer fram ítarlegra mat til að undirbúa 

sérhæfari kennslu. 
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Tafla 1: Líkan af kennsluskipulagi sem byggir á mati (Walpole og McKenna, 2007:17). 

 

Dæmi um þau skimunarpróf sem mikið eru notuð hér á landi eru annars vegar Hljóm-2 

sem lagt er fyrir leikskólabörn og hins vegar Læsi – lestrarskimun sem lagt er fyrir í 

fyrstu bekkjum grunnskóla. 

4.1.1. Hljóm-2 

Hljóm-2 er próf í leikjaformi og ætlun þess er að kanna hljóðkerfisvitund elstu barna í 

leikskólum. Það má því segja að prófið sé nokkurs konar tæki fyrir leikskólakennara. 

Sérstök áhersla er lögð á að finna börn sem eru með slaka hljóðkerfisvitund. Á þann hátt 

er hægt að reyna að þjálfa þá nemendur sem eru í áhættuhóp tengdum lestrarerfiðleikum 

áður en eiginlegt lestrarnám hefst. Að loknu námskeiði í meðferð og túlkun á Hljóm-2 
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geta leikskólakennarar lagt próf fyrir þau börn sem eru í elsta árgangi á leikskólanum. 

Ætlast er til þess að prófið sé lagt fyrir tvisvar, fyrst að hausti til og endurtekið aftur í 

byrjun nýs árs. Hljóm-2 gefur því færi á að fyrirbyggjandi starf með þeim börnum sem 

lenda í áhættu og hægt er að búa þau betur undir lestrarnámið. Hljóm-2 skiptist í sjö 

megin þætti og skiptist hver þáttur í nokkur atriði. Megin þættirnir eru: 

� Rím – orð er lesið og barnið á að ríma það við eina af þremur myndum sem voru 

kynntar 

� Samstöfur – hér endurtekur barnið orð, sundurgreinir og klappar atkvæði 

� Samsett orð – gefin eru upp tvö orð sem barnið á að setja saman í eitt 

� Hljóðgreining – orð er lesið og barnið á að hlusta eftir ákveðnu hljóði í orðinu 

� Margræð orð – barninu er sýnt fjórar myndir og á tveimur myndanna á sama orð 

við tvo ólíka hluti 

� Orðhlutaeyðing – barninu er gefið upp orð og á að segja hvað verði eftir ef hluti af 

orðinu er tekið 

Í lok prófsins eru niðurstöður teknar saman og sýnir hvort barnið hafi mjög slaka færni, 

slaka færni, meðal færni eða góða færni. Mælst er til að vinna sérstaklega með þau börn 

sem ekki koma vel út (Amalía Björnsdóttir og fl., 2002). 

 

4.1.2. Læsi - lestrarskimun 

Læsi er lagt fyrir nemendur í 1. og 2. bekk. Þrjú próf eru lögð fyrir í 1. bekk og tvö í 2.  

bekk. Meginmarkmið prófsins er að finna þá nemendur sem eiga í erfiðleikum með 

lesturinn og þurfa á aðstoð að halda ásamt því að greina færni þeirra nemenda sem 

komnir eru lengra í náminu.  

Prófið mælir þó ekki alla þá þætti sem tengjast þróun lesturs en geta gefið kennaranum 

vísbendingar um ákveðna þætti sem tengjast erfiðleikunum. Prófin gefa ekki skýr og 

afmörkuð svör við því hvert vandamálið sé heldur gefa þau kennaranum tilefni til að 

skoða nemendurna nánar. Helstu þættir sem prófið kannar eru: 

� Viðhorf nemenda til lestrar 

� Táknvitund – geta greint á milli bókstafa og tákna. Kunna ýmis hugtök eins og 

setning, orð, atkvæði og hljóð 
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� Hljóðavitund – greina á milli merkingar og forms (lengsta orðið þarf ekki að eiga 

við lengsta/stærsta hlutinn), beina athygli að ýmsum einingum talmálsins. 

� Bókstafskunnátta – mismunandi form bókstafa, tenging hljóðs og staftákns 

� Hljóðgreining – tenging hljóðs í orð 

� Hröð og örugg umskráning – orðlestursverkefni (lesa orð og velja eina mynd af 

fjórum sem passar, skoða mynd og velja viðeigandi orð) 

� Skilningur – áhersla á samhengi og heild (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra 

Kristinsdóttir, 2000:17-22). 

 

 

4.2. Einstaklingsmiðuð kennsla 

Ýmsar hugmyndir eru um hvað einstaklingsmiðuð kennsla sé í raun. Samkvæmt Tyner 

(2005) er einstaklingsmiðuð kennsla þegar kennarar fá tækifæri til þess að skipuleggja 

áætlun þar sem þeir geta komið til móts við alla nemendur, bæði þá sem eru slakari og þá 

sem eru sterkari. Í hvert skipti sem kennari talar til lítils hóps í einu til þess að skapa sem 

mesta mögulega upplifun í kennslu er hann að beita einstaklingsmiðaðri kennslu. Börn 

koma í skólann með fjölbreytta reynslu í skólann og því mikilvægt að komast til móts við 

stöðu þeirra. Ef það er ekki gert mun bilið á milli slakra og góðra lesara sífellt aukast og 

er dæmi um að þessi munur geti verið allt að fjögur ár. 

Samkvæmt rannsóknum leiðast kennarar oft til þess að haga kennslunni þannig að hún 

henti flestum eða þeim sem eru meðal. Þar af leiðandi hafa margir slakir og bráðgerir 

nemendur ekki tækifæri til náms sem hentar þörfum þeirra (Tyner, 2005:6). 

 

 

4.3. Áhrifarík kennsla 

4.3.1. Stigskipt kennsla 

Eitt af þeim kennslufyrirkomulögum sem hafa verið sett fram kallast stigskipt kennsla. 

Það fyrirkomulag hefur verið notað til þess að breyta og jafnframt bæta lestrarkennslu í 

yngstu bekkjum grunnskóla víða í U.S.A. Stigskipt kennsla byggir á þremur stigum. 



 22

 
Mynd 2: Stigskipt kennsla (Walpole og McKenna, 2007:2). 

 

1. stig – Grunnur námsefnis og kennslu er sá sami fyrir allan bekkinn eða hópkennsla. 

Með því er átt við að öll börnin í bekknum vinni að sams konar verkefnum. Þessi 

verkefni fela í sér beina kennslu frá kennara, hópvinnu, einstaklingsæfingar og mat. 

Gæða kennsla sem þessi ætti að miða að því að nemendur nái það góðum árangri á einu 

ári að þau geti tekist við námsefni næstu bekkjar á eftir. Kennsla á þessu stigi ætti að 

byggja á þekkingu, færni og viðurkenndum aðferðum. Hún þarf að vera í samræmi við 

opinbera námskrá, taka mið af rannsóknum sem gerðar eru á kennslu og síðast en ekki 

síst þarf kennarinn að endurskoða kennsluna daglega. 

 

2. stig – Kennslan er orðin meira aðgreinandi á þessu stigi. Nemendur vinna í litlum 

hópum sem kennarinn hefur mótað út frá mismunandi þörfum þeirra. Einn hópurinn 

vinnur um stund undir beinni leiðsögn kennara á meðan hinir hóparnir fást við sjálfstæð 

þjálfunarverkefni tengd lestri. Á þessu stigi er komið til móts við nemendur sem: 

� Eru komnir lengra á veg en aðrir nemendur og lengra en viðmið fyrir viðkomandi 

aldur segja til 

� Eru á réttu róli en vantar örlítið upp á til þess að ná ákveðnum undirstöðuatriðum 
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� Eiga erfitt með að ná tökum á námsefni og þurfa endurtekningu á ákveðnum 

grunnatriðum 

 

3. stig – Fyrir þau börn sem dugir ekki kennslan á 1. og 2. stigi er þetta stig svokallað 

öryggisnet fyrir þau. Kennslan er hnitmiðaðri og felur oft í sér einstaklingsnámskrár fyrir 

nemendur þar sem kennslan er markviss og ítarleg. Þessi nálgun býður upp á meiri 

svörun og er tímabundin og miðar að því að hindra börn frá því að þurfa sérkennslu með 

því að bjóða sveigjanlegri möguleika á fræðslu. 

 

Þegar farið er í gegnum stigskipta kennslu frá stigi 1 til 2. stigs og til stigs 3 er meira  

verið að horfa beint á þarfir nemendanna. Það eru margar vísbendingar sem sýna að 

einstaklingsáætlun sem þessi er hagnýt fyrir kennara og skóla og ekki síst fyrir 

nemendurna sjálfa (Walpole og McKenna, 2007:2-3). 

 

Kennsluskipulagið hér fyrir ofan segir þó ekkert til um það hvað kennarar eiga að kenna 

og getur það verið vandasamt. Kennarar þurfa að taka margar ákvarðanir varðandi 

kennsluáætlanir, sumar þeirra eru teknar fyrirfram og sumar eru teknar á meðan 

kennslunni stendur. Taflan hér fyrir neðan sýnir þá grunnþætti sem þarf að kenna en þeir 

eru: hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, orðaforði, lesskilningsaðferðir og ritun. 

Jafnframt er sýnt dæmi um hversu mikinn tíma eigi að verja í kennslu á hverjum þætti 

miðað við aldur nemenda. 

 

 Hljóðkerfis- 
Vitund 

Umskráning Lesfimi Orðaforði Lesskilnings- 
aðferðir 

Ritun 

Leikskóli 20% 10% 20% 30% 10% 10% 

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

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

3. bekkur   20% 20% 30% 30% 

Tafla 2: Tillaga af því hversu miklum tíma eigi að eyða hvern þátt miðað við aldur (Walpole og McKenna, 
2007:5). 
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Suma af þessum áðurnefndu þáttum er betra að kenna í minni hópum á meðan aðra þætti 

hentar betur að kenna í stærri hópum. Taflan hér fyrir neðan sýnir tillögu að því hvaða 

námsfyrirkomulag er hægt að nota með tilliti til þess hvað verið er að kenna og aldurs 

nemenda. 

 

 Hljóðkerfis- 
Vitund 

Umskráning Lesfimi Orðaforði Lesskilnings- 
Aðferðir 

Leikskóli Hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkurinn Allur bekkurinn 

1. bekkur Hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Hópur miðað við 
þarfir nemenda 

Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkurinn Allur bekkurinn 

2. bekkur Eingöngu 
sérkennsla 

Hópur miðað við 
þarfir nemenda 

Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkurinn Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

3. bekkur  Eingöngu 
sérkennsla 

Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkurinn 
og hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Tafla 3: Tillaga að námsfyrirkomulagi miðað við aldur nemenda og hvaða þætti verið er að kenna (Walpole 
og McKenna, 2004 sbr. Walpole og McKenna, 2007:5). 
 
 

4.3.2. Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum 

Líkanið af þessu kennsluskipulagi er beint til þess að hver einasti nemandi eigi möguleika 

á að fá þá lestrarkennslu sem hann þarfnast. Börn koma með mjög mismunandi þekkingu 

á tungumálinu í skóla og því er mikilvægt að aðlaga kennsluna að þessum mismun. 

Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum er því árangursrík leið til þess að veita 

viðeigandi kennslu. Ástæður fyrir velgengni einstaklingsmiðaða líkansins eru helst: 

� Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum býður upp á ýtarlega og yfirgripsmikla 

yfirferð á þeim aðferðum sem þarf til að gera nemendur færari í lestri. 

� Kennarinn tryggir að lestraraðferðirnar séu „ábyrgðafullar“. Hverjum hóp er 

gefinn kostur á gæða lestrarkennslu og fær verkefni sem eru gagnleg fyrir 

nemendur og miðuð að getu þeirra. 
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� Notast er við símat þar sem kennarar safna saman upplýsingum með bæði 

formlegum og óformlegum skráningum um hvernig námsframvinda nemenda er á 

hverri stund. Allt sem kennarinn veit um lestrarstöðu nemandans hjálpar honum 

að skipuleggja næstu skref í kennslunni. 

� Nemendur eru stöðugt metnir og stokkað er reglulega upp í nýja hópa til að koma 

sem best til móts við þarfir allra nemenda.  

� Skipulagið býður upp á öfluga og sífellda aðlögun lestrarkennslu, orðalesturs og 

ritunar. 

� Einstaklingsbundinn lestur tekur tillit til eiginleika hvers nemenda, nýtir sér styrk 

þeirra og eflir hæfileika. 

� Einstakir þættir í skipulaginu vinna gagnvirkt, það er að segja þeir byggja á og 

styðja við hvern annan. Í hverjum tíma er kynnt ný bók. Endurtekinn lestur á 

þessari bók byggir upp sjónrænan orðaforða, eflir notkun aðferða og eykur 

lesfimi. Til viðbótar eru ný orð í orðabankann valin úr endurtekna lestrinum. 

Ritun setninga felur í sér orð úr orðabankanum og úr orðalestrinum. Þar af 

leiðandi gefur þetta líkan möguleika á gagnvirkri þróun lesturs, orðanáms og 

ritunar (Tyner, 2005:12). 

 

Taflan hér fyrir neðan lýsir í smáatriðum þeim fimm stigum sem eru tengd við 

Einstaklingsmiðaða kennslu í litlum hópum. Nemendur fara í gegnum þessi stig þegar 

þeir byggja við þekkingu sína og fara áfram á sínum eigin hraða. 
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Stig Viðmið miðað við 
aldur 

Þættir sem einkenna 
hvert stig 

Aðal áhersla 

1. Undirbúningsstig 
lestur 

Elsti bekkur leikskóla � Þekkir minna en 
helming stafrófsins 

� Þekkir ekki 
hugtakið orð 

� Hefur litla 
hljóðavitund 

� Þekkir fá orð 
sjónrænt 

� Para hugtök og 
myndir 

� Þekkja og 
endurskrifa stafi í 
stafrófinu 

� Spora stafi og orð 
� Greina 

upphafshljóð 
samhljóða 

� Þekkja 10 orð 
sjónrænt 

2. Byrjandi Byrjun 1. bekkjar � Þekkir þrjá fjórðu 
hluta stafrófsins eða 
meira 

� Er byrjaður að 
spora stafi 

� Er fær um að greina 
sum hljóð 

� Þekkir 10 orð 
sjónrænt 

� Að þekkja alla stafi 
stafrófsins 

� Greina byrjunar- og 
endahljóð 
samhljóða 

� Þekkir 50 orð 
sjónrænt 

� Les einfaldan texta 
� Nýta sér samhengi 

texta og mynda til 
stuðnings við lestur 

3. Nýliði  Byrjun og um miðjan 1. 
bekk 

� Getur greint 
forhljóð og 
endahljóð orða 

� Þekkir 50+ orð 
sjónrænt 

� Les einfaldan texta 

� Þekkja og greina 
orðhluta í orðum 
við lestur og ritun 

� Þekkja 100+ orð 
sjónrænt 

� Les flóknari texta 
� Lesfimi eykst 
� Skilningur eykst 
� Leiðréttir eigin 

villur 

4. Lesfærni Um miðjan og lok 1. 
bekkjar 

� Þekkir orðhluta í 
orðum við lestur og 
skrift 

� Þekkir 100+ orð 
sjónrænt 

� Les flóknari texta 

� Nýtir þekkingu á 
orðhlutum við lestur 
og ritun 

� Þróast í sjáfstæðan 
lesara með 
umskráningu og 
skilningi 

� Lesfimi eykst 

5. Sjálfstæður lesari Byrjun og lok 2. bekkjar � Les og skrifar 
sjálfstætt 

� Notar aðferðir til 
þess að bera kennsl 
á ný orð 

� Lesfimi góð 
� Nýtir þekkingu á 

orðhlutum við lestur 
og ritun 

� Þróar margvíslegar 
aðferðir við skilning 
á texta 

� Notar flóknari 
orð/orðhluta 

� Þróar lesfimi í 
ýmsum textum 

� Bregst við lesefni á 
ýmsa vegu 

Tafla 4: Stig í byrjunarlestri (Tyner, 2005:8). 
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Þetta skipulag byggir á eftirfarandi þáttum: endurteknum lestri, orðabanka, orðalestri, 

ritun og þar á eftir nýju lesefni. Í þessu skipulagi er ætlast til þess að hver hópur sé með 

hámark sex nemendur. Nemendum er raðað saman í hópa eftir færni í lestri og orðanámi. 

Grundvallaratriði  fyrir því að árangur náist með þessari áætlun er að hver hópur sé 

endurskoðaður reglulega. 

 

Endurtekinn lestur 

Hver tími byrjar á því að nemendur endurlesa þá bók sem þeir lásu deginum áður og fer 

eftir lengd bókarinnar hvort lesturinn er endurtekinn einu sinni eða tvisvar. Rannsóknir 

sýna augljóslega hversu mikilvægt það er að byggja upp lesfimi í gegnum endurlestur. 

Með endurlestri á texta geta nemendur aukið hraða, notað orðasambandstækni og náð 

meiri sjálfvirkni í lestrarferlinu. Endurtekinn lestur er frábær aðferð til þess að hjálpa 

nemendum að ná sjálfvirkni í lestri. Ennfremur getur endurtekinn lestur leitt til bætt 

skilnings. Slakir lesarar sem stunda endurtekinn lestur sýna greinilegar framfarir í hraða, 

nákvæmni og lesskilningi.  

Upplestur – samkvæmt The Nation Reading Panel (2000) hefur stýrður upplestur með 

endurgjöf frá kennara veruleg jákvæð áhrif,  þar með á þekkingu orða, lesfimi og skilning 

og gagnast í raun bæði slökum og góðum lesurum alveg fram að fjórða bekk. Tækifæri til 

þess að lesa upphátt og hlusta á aðra er liður í heildarlæsi. Þegar kennarar lesa upphátt 

skerpir það löngun nemenda og þegar upplestur er sæmandi, getur hann byggt upp 

sjálfstraust og löngun til þess að deila góðum sögum með öðrum. 

Hringlestur – þar sem nemendur skiptast á að lesa upphátt. Ein aðferð til að lesa upphátt. 

Skynsamlegt er hér að líta framhjá villum í lestri nemenda nema þær hafi áhrif á 

merkingu textans. Ef kennari er sífellt að leiðrétta smáar villur geta nemendur orðið 

pirraðir og misst áhuga á því sem þeir eru að gera. 

 

Orðabanki 

Orðabanki er safn þekktra orða og er mikilvægur liður í skipulaginu eða þar til allir 

nemendurnir í hópnum þekkja að minnsta kosti 100 orð sjónrænt. Þegar nemendur ná 

meiri nákvæmni í að bera kennsl á orð sjónrænt eykst lestrarhraði þeirra. Orðabankinn 

samanstendur af orðum sem flestir nemendur í hópnum þekkja sjálfvirkt. Unnið er með 
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20 orð í einu, síðan eru fyrstu 15 orðin sem flestir nemendur þekkja tekin til hliðar og 

öðrum 15 er bætt inn og svo endurtekið. 

Þau orð sem eru í bankanum finna nemendur í bókum, orðalestri eða við ritun setninga. 

Þegar nemendur hafa náð tökum á þessum orðum er orðabankanum breytt og felur þá í 

sér sérhæfðan orðaforða og erfið orð. Orðabankinn er mikilvægt tæki til þess að koma á 

sjónrænni þekkingu orða.  

 

Orðalestur 

Tilgangur með þessum þætti er að kenna nemendum aðferðir svo þeir læri að þekkja orð 

snarlega og á sjálfvirkan hátt og þar með auka lesfimi og skilning þeirra. Orðalestur eða 

orðaflokkun felur í sér að í hverjum tíma læra nemendur hvernig eigi að bera kennsl á 

mynstur í orðum en ekki bara hvernig það hljómar. Stafsetning er hluti af orðalestri og 

hún þróast stigvaxandi með lestrarstigi nemenda. Orðalestur byrjar með því að nemendur 

verða öruggir í þekkingu á stafrófinu og samtímis þróast hljóðkerfisvitund í að heyra 

upphafshljóð. Hver tími byrjar á flokkunar starfsemi, þar á eftir er farið í samstæðuspil, 

villulestur eða orðarugl og síðan er farið í gegnum upphafs og enda samhljóð. 

 

Ritun 

Setningar í svona hópavinnu er sá efniviður sem þarf til þess að skapa skriftarreynslu. 

Ritað mál sýnir fram á staðlað form stafsetningu fyrir unga ritara. Sem dæmi ef 

lestrarhópurinn er að vinna með A orð í orðalestri myndi setningin innihalda orð úr þeim 

flokki ásamt orðum sem koma oft fyrir úr orðabankanum. Kennarinn skrifar setningarnar 

með hjálp nemendanna og sýnir þeim ýmis hugtök eins og hástafi, línubil og greinamerki. 

Þegar setningin er tilbúin, skrifar kennarinn setninguna á lengju, klippir orðin í sundur og 

biður nemendurna um hjálp við að raða setningunni upp aftur. Eftir að hafa náð tökum á 

þessu skrifa nemendur setningar sjálfir, kennarinn ákveður setninguna og nemendur 

skrifa. 

 

Nýtt lesefni 

Það er nauðsynlegt fyrir nemendur að fást við „raunverulegan“ lestur á meðan þeir nýta 

þekkingu sína í öðrum lestraraðstæðum. Gagnlegasta þjálfunarformið er að lesa 
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þýðingarmikinn texta til þess að skilja þann boðskap sem hann býður upp á. Til þess að 

öðlast lesfimi þurfa nemendur að hafa fengið nægar leiðbeiningar við þjálfun sjálfvirkni. 

Æfing er lykillinn að því að byggja upp sjálfvirkni. Nýtt lesefni leyfir nemendum að 

kanna nýja texta daglega þar sem hvatning og stuðningur er mikill. Hver lestrarstund 

endar með kynningu og lestri á nýrri bók. Áður en lesturinn hefst eru nemendur hvattir til 

þess að spá fyrir um söguþráð bókarinnar með því að skoða myndskreytingarnar. Þá geta 

nemendur með hjálp kennara breytt upprunalegu spánni á meðan þeir lesa söguna. 

Venjan við að kynna nýja bók á hverjum degi gefur nemendum tækifæri til þess að lesa 

fimm nýjar bækur á viku og ætti nýja bókin að vera örlítið þyngri en sú fyrri (Tyner, 

2005:34-39). 

 

 

5. Samantekt 

Hér fyrir ofan hefur verið fjallað um mikilvægi fyrirbyggjandi aðgerða og gefin eru dæmi 

um kennsluskipulög sem henta til að koma til móts við alla nemendur. Getið var um 

helstu þætti lesturs, stigskipta þróun hans og lestrarerfiðleika. Dyslexía eru 

lestrarerfiðleikar sem í flestum tilvikum má rekja til veikleika í hljóðkerfisvitund sem 

kemur fram í umskráningarerfiðleikum. Hún þarf ekki að koma niður á lesskilningi og er 

ekki háð greind þeirra sem glíma við þá. Erfiðleikar með lestur geta haft áhrif á allt annað 

nám. Lestur er undirstaða annarar þekkingar og líklegt er að þau börn sem ekki lesa mikið 

dragist aftur úr jafnöldrum sínum og við bætast ýmis önnur afleidd vandamál.  

 

Þegar ung börn byrja í námi eru þau mislangt á veg komin í lestrarferlinu og hefur 

bekkjarkennsla framan af aðeins komið til móts þeirra sem fylgja „norminu“. Það þýðir 

að þau börn sem ná ekki að fylgja eftir eða þau sem komin eru lengra í ferlinu verða oft 

útundan og fá ekki kennslu við hæfi.  

Ótal rannsóknir hafa sýnt fram á það að lestrarerfiðleika megi í mörgum tilfellum rekja til 

skorts á kennslu. Ef nemendur fá viðeigandi kennslu strax í upphafi eru meiri líkur á að 

þeir nái að fylgja jafnöldrum. Þessi viðeigandi kennsla felur þá ekki endilega í sér 

sérkennslu þar sem barnið er eitt ásamt kennara heldur er bekkjarkennslan það áhrifarík 



 30

að hún komi til móts við alla. Einstaklingsmiðuð kennsla er því í raun kennsla sem mætir 

þörfum allra nemenda, hvar sem þeir eru staddir. Lesskimanir er stór þáttur 

fyrirbyggjandi aðgerða þar sem hægt er að bera kennsl á þá nemendur sem geta komið til 

með að eiga í erfiðleikum tengdum lestri. Ýmis kennsluskipulög henta fyrir kennslu sem 

miða að því að ná til allra nemenda. Annars vegar er það Stigskipt kennsla sem byggir á 

þremur stigum kennslu. 1. stig miðar að því að veita gæða kennslu fyrir allan bekkinn, 2. 

stig miðar að einstaklingsmiðri kennslu í litlum hópum og 3. stigið er fyrir þá nemendur 

sem dugir ekki kennslan á 1. og 2. stigi. Hitt skipulagið Einstaklingsmiðuð kennsla í 

litlum hópum byggir á að skipta nemendum í litla getuskipta hópa þar sem unnið er með 

lestur á áhrifaríkan hátt.  

 

 

6. Lokaorð 

Það virðist vera sem svo að flest allir geti náð tökum á lestri bara ef réttum aðferðum er 

beint. Það er sorglegt að hugsa til þess að lestrarerfiðleikar fjölda barna stafi einungis af 

ófullkominni kennslu. Vitneskjan um það hvernig börn læra að lesa og hvað getur farið 

úrskeiðis í tengslum við það er orðin mikil í dag og því mikilvægt að allir kennarar og 

aðrir sem koma að lestrarnámi barna séu meðvitaðir um það. Það er ljóst að í 

lestrarkennslu er að mörgu að hyggja og mikil ábyrgð fylgir því að kenna ungum 

nemendum. Það er mikilvægt að koma til móts við alla nemendur og geta lesskimanir 

verið nauðsynlegt tæki fyrir kennara, ekki bara til að finna þá sem standa verr að vígi 

heldur einnig þá sem komnir eru mun lengra í ferlinu en jafnaldrar. Með hjálp skimana 

geta kennarar raðað í getuskipta hópa og miðað við þá þætti sem þarf að bæta hjá 

hverjum og einum. Það er því ljóst að fyrirbyggjandi kennsla getur skipt sköpum við 

lestrarkennslu ungra barna og mikilvægt að beita henni til að koma í veg fyrir eða minnka 

líkurnar á því að börn bíði skipbrot í náminu. 
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