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Ágrip 

Lokaverkefni þetta við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2013 er til 

M.Ed.-gráðu í sérkennslufræði. Markmið með verkefninu er að fjalla um og 

lýsa námsskipulagi ásamt náms- og kennsluefni þar sem byggt er á 

gagnreyndum kennsluaðferðum fyrir börn sem eiga við mál- og 

lestrarörðugleika að stríða. Tilgangur námsefnisins er að styrkja börn sem 

samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. the Simple view of reading) eru talin 

vera með veikleika í hljóðkerfisvitund og/eða í málskilningi. Unnið er með 

hljóðkerfisvitund, sjónrænan orðaforða, umskráningu og hljóðaaðferðina, 

stafsetningu og orðaforða. Kennsluefnið er ætlað til nota í 

einstaklingskennslu eða fyrir minni hópa, 2–3 nemendur í einu. Áhersla er 

lögð á að styrkleikar og veikleikar barnanna hafi verið kortlagðir samkvæmt 

einfalda lestralíkaninu til þess að kennsla verði við hæfi. Það er gert með því 

að meta hraða í lestri, öryggi, nákvæmni og skilning. Einnig að þyngdarstig 

lesefnis sé við hæfi. Námsefnið birtist hér í drögum í fræðilegri ritgerð þar 

sem kennslustundir eru skipulagðar og námsefni lýst. Ætlunin er að hanna 

kennsluefnið sem smáforrit fyrir spjaldtölvur en í kennsluleiðbeiningum 

fylgja einnig aðrar útfærslur sem hægt er að nýta sér ef spjaldtölvur eru ekki 

til staðar. Stefnt er að því að fara í áframhaldandi þróun á námsefninu. 

Fjallað er ítarlega um grunnþætti og þróun læsis í lokaverkefninu. Líka 

hvernig lestrarerfiðleikar birtast samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu og 

hvaða gagnreyndu kennsluaðferðir virðast helst virka til þess að ná tökum á 

lestrarerfiðleikum. 
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Abstract 

Trump Card 

Reading and verbal stimulation teaching material for pupils who have not 

mastered the art of reading after first grade 

 

This masters thesis is for M.Ed degree in special education, for the 

Department of Education, University of Iceland spring 2013. The aim of this 

master´s thesis was to design language and reading material. It´s for first 

graders in elementary school who have trouble with speech and reading. 

Trump card is designed to help children who have weaknesses in 

phonological awaress and phoneme awareness, have trouble decoding 

letters and have poor listening comprehension. Working with phonological 

awareness and phoneme awareness, phonics and sight word reading, 

spelling and writing.  It´s meant for one-on-one teaching but can be used in 

a small group. It´s  very important to analyse the childrens ability before the 

teaching starts and with Trump card comes assessment tools to estimate 

letter knowledge, reading speed, decoding ability, fluency, accuracy and 

reading comprehension. It´s important to assess the pupils so the reading 

material is of correct instructional level. Trump card is made for tablet 

computers but can be used in traditional teaching. In the thesis is also 

written about the basic elements of reading, reading disabilities and 

evience-based reading material that works to help children master the art 

af reading. 
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1. Inngangur 

Tungumál og læsi eru lykill að þekkingu og fullgildri þátttöku í samfélaginu. 

Lestur er ein flóknasta hugræna færnin sem börn þurfa að ná tökum á og 

reynist það ekki öllum jafnauðvelt. Margir fræðimenn á lestrarsviðinu telja 

að engin frávik í þroskaferli barna hafi verið rannsökuð eins mikið og 

erfiðleikar í lestri (Hulme og Snowling, 2009:37). Öllum þessum rannsóknum 

fylgir sá kostur að mikil þekking hefur orðið til á orsökum og afleiðingum 

lestrarerfiðleika. Með aukinni þekkingu á lestrarerfiðleikum er auðveldara 

að finna hvaða aðferðir virka sem er mikilvægt þar sem rannsóknir benda til 

þess að rétt kennsluaðferð skipti höfuðmáli til þess að ná tökum á 

lestrarvanda (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011:17). 

Það er mikilvægt að hjálpa þeim börnum sem koma inn í grunnskólana á 

hverju  hausti full af tilhlökkun og bjartsýni og umfram allt full af trú á sjálf 

sig. Annars er hættan sú að skólinn skili þeim út í veröldina illa læsum, með 

lélega samskiptafærni og brotna sjálfsmynd vegna þess að þau fengu ekki 

kennslu við hæfi. 

Meginhugmyndin með þessu lokaverkefni var að búa til námsefni sem 

ýtt gæti undir málþroska, lestrarfærni og lesskilning barna sem ekki ná að 

tileinka sér auðveldlega að læra að lesa í upphafi skólagöngu. Höfundur 

hefur starfað sem sérkennari undanfarin ár og hefur í starfi sínu fengið 

töluvert af upplýsingum frá mál- og lestrarsérfræðingum úr ýmsum áttum. Í 

flestum tilfellum hefur verið um að ræða upplýsingar um hvaða þætti þyrfti 

að þjálfa samkvæmt hinum ýmsu greiningarprófum en oft minna um þær 

leiðir sem best væri að fara til þess að ná árangri. Hugmyndin að 

námsefninu kviknaði á námstímanum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands í sérkennslufræðum á árunum 2011–2013 þar sem höfundur las 

mikið um gagnreyndar lestrarkennsluaðferðir.  

Við heimildaöflun kynnti höfundur sér hvaða þætti væri mikilvægast að 

þjálfa í upphafi skólagöngu hjá börnum sem ekki ná nógu góðum tökum á 

lestrarfærninni. Eftir töluverðan lestur bóka og rannsókna um lestur varð til 

námsefnið Tromp á hendi. Vonin er sú að námsefnið nýtist í kennslu með 

þeim nemendum sem virðast ekki geta aukið lesfimi sína eða lesskilning 

með hefðbundnum bekkjarkennsluaðferðum. Kennslusefnið Tromp á hendi 

er hugsað fyrir spjaldtölvur og hannað með þær í huga en rannsóknir benda 

til þess að spjaldtölvur í lestrarnámi geti aukið einbeitingu og námsvitund 

nemenda (McClanahan, Williams, Kennedy og Tate, 2012:20). Vinnan að því 
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að búa til kennsluforrit fyrir spjaldtölvur er ekki hafin en á meðan sú vinna 

er ekki farin af stað er hægt að nýta sér námsefnið án þess að hafa aðgang 

að spjaldtölvu. Námsefninu fylgja ítarlegar kennsluleiðbeiningar sem hægt 

er að nýta sér í kennslu á hefðbundnari máta. Framtíðarmarkmiðið er að 

raunprófa námsefnið og aðferðirnar í starfi. Gera rannsókn á því hvernig 

það virkar eða hvort það skili tilætluðum árangri en það verður ekki hluti af 

þessu verkefni. 

Lokaverkefnið skiptist niður í átta yfirkafla og hverjum kafla fylgja 

undirkaflar en í þeim eru efni og hugtök útskýrð nánar. Í fræðilegum hluta 

ritgerðar að loknum inngangi koma kaflar sem fjalla um undirstöðuþætti og 

þróun læsis. Í undirköflum þeirra er útskýrð hugtök eins og málvitund, 

hljóðkerfisúrvinnsla og hljóðkerfisvitund, umskráning, lesskilningur og 

námsvitund. Einnig er fjallað um hvernig sjónrænn orðaforði þróast 

samkvæmt kenningu Ehri og hvernig lesfimi og sjálfvirkni í lestri þróast. 

Útskýrðar eru þær kenningar og rannsóknir sem máli skipta fyrir námsefnið. 

Í framhaldi af því er fjallað um lestrarerfiðleika, skimunar- og 

lestrargreiningarpróf sem notuð eru á Íslandi til þess að finna börn sem hafa 

veikleika undirstöðuþáttum læsis og til þess að greina nánar vanda barna 

með greinda lestrarerfiðleika. Í í framhaldi af því eru raunprófaðar 

kennsluaðferðir skoðaðar og talað um hvaða aðferðir henta best til þess að 

þjálfa grunnþætti lesturs. Í seinni hluta ritgerðar er fjallað um námsefnið 

sjálft, Tromp á hendi. Þar eru ítarlegar kennsluleiðbeiningar og útskýringar á 

námsefninu. Markmið sett upp og þær leiðir sem fara á. Niðurstöður eru 

svo dregnar saman í lokin í umræðukafla. 
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2. Undirstöðuþættir læsis 

Talmál og lestur eru undirstöður þróunar og framfara í 

upplýsingasamfélögum Vesturlanda. Talmálið kemur af sjálfu sér í flestum 

tilfellum en lesturinn er áunnin færni. Í almennum hluta nýrrar 

aðalnámskrár leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er læsi skilgreint sem 

einn af sex grunnþáttum íslenskrar menntunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:10). Hugtakið læsi (e. literacy) kemur úr 

latínu og þýðir táknsetning með bókstöfum. Hugtakið hefur mjög víðtæka 

merkingu en það nær yfir lestur, ritun og lesskilning (Westby, 2012:164). 

Það felur í sér að hafa þekkingu til þess að skilja, túlka, gagnrýna og miðla 

texta. Með texta er átt við ritmál, myndmál, talmál og önnur táknkerfi 

(Stefán Jökulsson, 2012:6).  

Frummarkmið læsis er að einstaklingar séu færir um að skilja merkingu 

ritaðs texta eða talaðs máls. Lestrarfærnin er grundvallarfærni einstaklinga í 

nútímasamfélagi og aðalnámskrá leggur áherslu á að það sé réttur hvers barns 

að skólakerfið veiti því bestu mögulega menntun og tækifæri til þess að tileinka 

sér lestrarfærnina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:22). Vegna 

þess að stór hluti náms byggir að miklu leyti á læsi er góð lestrartækni 

nauðsynlegt verkfæri fyrir alla nemendur. Þeir sem illa ná tökum á lestri eiga á 

hættu að dragast aftur úr og að sjálfsmynd þeirra molni, sem getur leitt af sér 

agavandamál og leiða í skóla (Borman, Slavin, Cheung, Chamberlain, Madden 

og Chambers, 2007:3; Morris, 2005:4). Hætta er á að þeir nemendur sem glíma 

við lestrarvanda hætti í framhaldsnámi eða treysti sér aldrei í það (Slavin, Lake, 

Davis og Madden, 2011:2). 

Læsi byggir í meginatriðum á þremur þáttum. Í fyrsta lagi er það 

umskráningarfærni (e. decoding), í henni felst getan til þess að þekkja 

bókstafina og hljóð þeirra (Beck og Juel, 2002:1). Í öðru lagi er það 

lesskilningur (e. reading comprehension), það að skilja lesinn texta og túlka 

(Perfetti, Landi og Oakhill, 2005:227). Góður lesskilningur er nauðsynlegur 

til þess að geta skilið ólíka texta, lesið á milli lína og ályktað út frá textanum. 

Slíkur skilningur byggir á orðaforða og málskilningi (Stanovich, 1986:379; 

Torgesen, 2002:9). Í þriðja og síðasta lagi byggir læsi á færni til að skrifa (e. 

writing) og stafsetja (e. spelling) ritmálið en það reynir á alla þætti 

tungumálsins og hljóðkerfisúrvinnslu (Westby, 2012:164).  
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2.1 Málvitund 

Strax á fyrstu mánuðum ævinnar fer málvitund (e. metalinguistic 

awareness) barna að þróast (Hulme og Snowling, 2009:138). Málvitund er 

meðvituð þekking á tungumáli og hvernig á að nýta sér það og er ein af 

undirstöðum lestrarnáms (Freyja Birgisdóttir, 2012:2). Málvitund vísar til 

þekkingar á formi og uppbyggingu tungumáls, það sem í skólum er 

venjulega kallað málfræði (Gillon, 2004:10).  

Barn áttar sig á að tungumálið hefur ákveðin hljóð (e. phonology) sem er 

forsenda umskráningar og því mjög mikilvægur þáttur í lestrarnámi. Barn 

skilur einnig að orð hafa merkingu (e. semantic) og að orðhlutar (e. 

morphemic) og form orða geta tekið breytingum. Skilningur á tengslum 

orða og samsetningu setninga (e. syntax) er hluti af málvitund og er mjög 

mikilvægur fyrir lesskilning. Þar að auki finnur barn það út að tungumálið 

þjónar ákveðnum tilgangi (e. pragmatic) og það hjálpar börnum að skilja að 

aðstæður og samhengi hafa áhrif á töluð orð (Carroll o.fl., 2011:3–4). 

Málþroski er því mjög mikilvægur undirbúningur fyrir lestrarnám og hægt 

að segja að málvitund sé einn af undirstöðuþáttum læsis.  

Samkvæmt Kamhi og Catts (2012a:2-3) hafa fimm þættir málvitundar 

áhrif á lestrarnám: 

Tafla 1. Hinir fimm þættir málvitundar sem hafa áhrif á lestrarnám (Kamhi og 
Catts, 2012a:2-3). 

Hljóðfræði  
(e. phonology) 

Felur í sér þekkingu á tengslum stafa og hljóða. Mikilvæg fyrir 
umskráningu. 

Merkingarfræði  
(e. semantics) 

Snýst um merkingu tákna og samsetningu þeirra. Hvert tákn stendur 
fyrir orð eða hugtak. 

Formfræði  
(e. morphology) 

Snýst um orð, hvernig þau eru gerð og hvernig þau beygjast. 

Setningafræði  
(e. syntax) 

Er mjög mikilvæg fyrir skilning. Setningafræðin nær yfir þær reglur 
sem gilda um samsetningu setninga, setningaliða eða málsgreina 
þannig að þær  séu skiljanlegar og málfræðilega réttar. 

Málnotkunarfræði 
(e. pragmatics) 

Vísar til þess hvernig tungumálið er notað í samskiptum eða til þess 
að miðla þekkingu. Skilningur á því að aðstæður og samhengi hafa 
áhrif á hvað er sagt. Mikilvægt að geta lesið í umhverfið og tjáð sig í 
samhengi við aðstæður. 

2.2 Umskráning 

Umskráning (e. decoding) verður við lestur þegar barn breytir stöfum í hljóð 

og tengir þau saman í skiljanleg orð (Beck og Juel, 2002:1). Til þess að barn 

geti umskráð stafi í hljóð þarf það að hafa næmi fyrir hljóðum tungumálsins, 
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það er hafa öðlast hljóðavitund og geta unnið með hljóðin á mismunandi 

vegu. Þessi geta segir því mikið um mögulega lestrargetu barns síðar á 

ævinni. Þeir sem teljast góðir lesarar gera sér vel ljóst hvernig bókstafur og 

hljóð vinna saman til þess að mynda orð (Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund 

og Lyytinen, 2006:1128). Þeir hafa öðlast getu til þess að lesa orð sem 

heildir og búa yfir góðum sjónrænum orðaforða. Án góðrar 

umskráningarfærni í upphafi næst ekki að byggja upp sterkan sjónrænan 

orðaforða sem gerir lestur fyrirhafnarlausan og sjálfvirkan eins og á 

heildrænu bókstafsstigi sem er fjórða þróunarstig lesturs samkvæmt Ehri 

(2004:148). Þekking á bókstöfum og hljóðum þeirra er ein sterkasta 

forspárbreytan fyrir áframhaldandi lestrarnám (Torppa o.fl., 2006: 1133). 

2.2.1 Hljóðkerfisúrvinnsla  

Hljóðkerfisúrvinnsla (e. phonological processing) er yfirhugtak og nær yfir 

það þegar hugurinn meðtekur, sundurgreinir, flokkar, velur og raðar hljóð-

um í tengslum við tungumálið (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006:22). Hljóðkerfisúrvinnsla á sér stað þegar hljóðkerfi talmálsins er 

notað til þess að umskrá ritaðan texta í lestranámi og fer oftast fram með 

ómeðvituðum hætti hjá börnum. Hljóðkerfisúrvinnsla er sá hluti 

málþroskans sem viðkemur lestri (Gillon, 2004:2). Hún skiptist í fjóra þætti: 

Tafla 2. Eftirfarandi þættir hljóðkerfisúrvinnslunnar tengjast lestri (Gillion, 2004:9) 

Hljóðkerfisvitund  

(e. phonological awareness): 

Vísar til þeirrar þekkingar að hægt er að skipta 
setningum niður í orð og orðum í smærri einingar, s.s. 
rímhluta, atkvæði og stök hljóð (Gillion, 2004:11). Stök 
hljóð falla undir hljóðavitund (e. phoneme awareness) 
(O´Connor, 2011:9). 

Hljóðræn endurheimt  

(e. phonological retrieval) 

Vísar til þeirrar aðgerðar að sækja hljóðrænar 
upplýsingar í langtímaminni (Gillion, 2004:9). 

Hljóðrænt minni  

(e. phonological memory) 

Vísar til kóðunar (e. encoding) og geymslu hljóðrænna 
upplýsinga í vinnsluminni (Catts, Kamhi og Adlof, 
2012b:97).  

Hæfni til að koma frá sér 
hljóðrænum upplýsingum  

(e. phonological production)  

Vísar til hæfninnar til þess að mynda rétt málhljóð og 
koma frá sér skiljanlegum hljóðrænum upplýsingum 
(Catts o.fl., 2012b:98). 

Þessir þættir eru samtengdir og tengjast lestrargetu en þeir eru mjög mikilvægir 

til að ná góðri lestrarfærni (Guðrún Bjarnadóttir, 2004:185). Hljóðkerfis-

úrvinnsla ræður miklu um það hvernig lestrarnám gengur vegna þess að ritmál 

sem er sett saman úr bókstöfum hefur að geyma og veitir aðgang að orða- og 
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hljóðasafni hugans í gegnum stök hljóð, sem eru minnstu einingar talmálsins og 

gegna lykilhlutverki við að greina á milli orða (Otaiba, Kasanovich og Torgesen, 

2012:117). Það að greina á milli orða og átta sig á tengslum stafa og hljóða gerir 

einstaklingi mögulegt að umskrá orð. 

Í rannsókn Torppa o.fl. (2006:1133) kom í ljós að hægt var að spá fyrir 

um seinkaða stafaþekkingu út frá hljóðkerfisúrvinnslu meðal annars. Niður-

stöður benda til þess að þróun stafaþekkingar sé háð málrænni og hug-

rænni færni. Sams konar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að stafa-

þekking sé mjög góð forspá um lestrargetu (Carroll og Snowling, 2004:632). 

2.2.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund varðar skipulag hljóðkerfisins og snýr að því að hafa 

tilfinningu fyrir málhljóðum (Guðrún Bjarnadóttir, 2004:185). Í gegnum 

hljóðkerfið áttar barn sig á því að tungumál hefur ákveðið form eins og 

setningar, orð, bókstafi og að bókstafirnir tákna ákveðin hljóð (O´Connor, 

2011:9). Þannig skilur barn að talmálið er smættanlegt í hljóðeiningar (e. 

phoneme) og að hægt sé setja þessar einingar saman á mismunandi máta. 

Góð hljóðkerfisvitund byggir á og styður næmi fyrir öllum hljóðeiningum 

máls. Tilfinningu til þess að átta sig á rími, atkvæðum orða og einstökum 

málhljóðum (Gillon, 2004:5–7).  

Hljóðkerfisvitund þróast frá stærri hljóðeiningum til smærri með 

stigbundnum hætti. Fyrst þróast þættir sem eru ómeðvitaðir eins og að 

greina orð, rím og atkvæði (Muter, 2006:55). Með aukinni tilfinningu fyrir 

málhljóðum verða börn meðvitaðri fyrir þáttum hljóðkerfisvitundar öðlast 

hljóðavitund og geta þá greint stök hljóð orða en það eru minnstu 

hljóðeiningarnar (Lundberg, Frost og Petersen, 1988:265). Á mynd 1 sést 

stigbundin þróun hljóðkerfisþátta.  

Gerður er greinarmunur á hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) 

og hljóðavitund (e. phonemic awareness). Hljóðavitund er hluti af 

hljóðkerfisvitund og felur í sér að geta greint einstök hljóð í orðum en 

hljóðkerfisvitund varðar meira skipulag hljóðkerfis. Talið er að hljóðavitund 

þroskist ekki fyrr en lestrarnám er hafið. Eftir því sem umskráningarfærnin 

verður betri minnkar mikilvægi hljóðkerfisvitundar og hljóðavitund fær 

meira vægi. Talið er að hljóðavitund sé mikilvægasti þáttur 

hljóðkerfisvitundar og sá sem tengist mest þróun lestrar og ritunar (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:34). 

Otaiba o.fl. (2012:114) tala um að góð hljóðavitund auðveldi lestranám á 

ýmsa vegu. Hún hjálpar börnum að læra tengsl stafs og hljóðs, ýtir undir 

rétta stafsetningu og styrkir umskráningu bókstafa líka og auðveldar 
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sjónrænt nám orða (Ehri, Nunes, Stahl, og Willows, 2001:394). Þeir sem eru 

með slaka hljóðavitund hafa slaka hljóðtengingu og hljóðgreiningu og 

stundum slaka getu til þess að ríma. Þetta hefur allt áhrif á umskráningu 

bókstafa (Otaiba o.fl., 2012:137). 

Tafla 3. Stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund barna (Muter, 
2006:56). 

Aldur í 
árum 

Þróun hljóðkerfishæfniþátta Reynsla af rímmáli  

4 Að þekkja/kunna barnaljóð    

 Að þekkja rím Lærir    

 Að tengja saman atkvæði stafi   

 Að sundurgreina atkvæði    

5 Stuðlun    

 Flokka eftir upphafshljóðum  Byggir  

 Að greina í sundur atkvæði  upp  

 Að ríma  sjónrænan  

5½  Að vinna með atkvæði  orðaforða  

 Að greina byrjunar- og endahljóð   Umskráir 

 Að tengja saman hljóð   stafi 

 Að sundurgreina/aðgreina hljóð   í hljóð 

6 Að bæta við hljóðum    

 Að eyða hljóðum úr orði    

 Að skipta á hljóðum í orði    

2.2.3 Minni 

Minni skiptir líklega sköpum fyrir tungumálið, hvernig það lærist, skilning á 

því og einnig lestrarfærni. Rannsóknir benda líka til þess að það sé fylgni á 

milli minnis og lestrarörðugleika (Gathercole, Alloway, Willis og Adams, 

2006:17; Swanson og Jerman, 2007:274). Minninu hefur verið skipt niður í 

skammtímaminni (e. short term memory), vinnsluminni (e. working 

memory) og langtímaminni (e. long term memory). Skammtímaminni er 

tímabundin geymsla fyrir upplýsingar. Upplýsingar sem fara í 

skammtímaminnið munu annað hvort hverfa eða færast yfir í langtímaminni 

ef þær eru mikilvægar. Langtímaminni geymir minningar og þekkingu 

(Hulme og Snowling, 2009:18). 
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Vinnsluminni er virki hluti skammtímaminnis en vinnsluminnið tekur við 

upplýsingum þaðan og notar þær á einhvern hátt. Eins og til dæmis við 

lestur, þá tekur vinnsluminnið við upplýsingum úr lestextanum á meðan les-

andi vinnur úr upplýsingunum sem skiptir mjög miklu máli fyrir lesskilning 

(Perfetti o.fl, 2005:238). Vinnsluminni er því mikilvægt í þeirri þróun að 

verða læs og skrifandi. Slakt vinnsluminni hefur áhrif á sjónrænar og 

hljóðrænar upplýsingar og gott vinnsluminni er einn af undirstöðuþáttum 

umskráningar og lesskilnings (Hulme og Snowling, 2009:98).  

2.2.4 Hljóðræn endurheimt  

Hljóðrænar upplýsingar eru skráðar með ákveðnum hætti í hljóða- og 

orðasafn í langtímaminni. Þegar einstaklingur les sækir hann þessar 

hljóðrænu upplýsingar í langtímaminnið og upplýsingarnar aðstoða hann við 

að greina á milli orða sem gerir honum kleift að umskrá orð (Otaiba 

o.fl.,2012:117). Aðgengi að þessu hljóða- og orðasafni getur verið misgott.  

Best er að meta þetta aðgengi með því að athuga nefnuhraða (e. rapid 

naming). Nefnuhraði mælir sjálfvirkni í lestri barna og hefur reynst spá fyrir 

um lestrargetu síðar á ævinni (Catts o.fl., 2012b:96). Nefnuhraði felur það í 

sér að einstaklingar nefni hratt og sjálfvirkt röð stafa, númera, lita eða 

algengra hluta (Hudson, 2011:172). Nefnuhraði er mælikvarði á hæfni heila 

til að velja úr, virkja og tengja saman sjónræna og heyrnræna skynjun, 

einnig endurheimt og merkingu orða (Catts, 2001:504). 

2.2.5 Hljóðrænt skammtímaminni 

Hljóðrænt skammtímaminni er notað við lestur en hljóðrænar upplýsingar 

eru kóðaðar og geymdar í vinnusluminni við lestur. Hljóðræna skamm-

tímaminnið er notað til þess að greina í sundur og tengja saman hljóð. 

Vinnsluminni sem er virki hluti skammtímaminnis, tekur tímabundið á móti 

máleiningum, greinir þær og vinnur með (Gillon, 2004:9). Vinnsluminni 

hefur mikilvægu hlutverki að gegna við lestur og stafsetningu, einkum við 

að muna og tengja saman röð hljóða við umskráningu. Hljóðrænt skamm-

tímaminni hefur einnig áhrif á lesskilning sem tengist því að muna fyrri upp-

lýsingar og samhengi í texta. Sum börn geta átt erfitt með að sundurgreina 

hljóð og sumum gengur illa að kóða hljóðrænar upplýsingar (Catts o.fl., 

2012b:97). Hljóðrænt skammtímaminni er athugað með því að láta 

einstakling endurtaka runu orða sem ekki hafa merkingu eða endurtaka 

tölustafi (Catts, 2001:504). 
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2.3 Lesskilningur 

Lesskilningur er undirstaða alls bóklegs náms og lokatakmark lesturs. 

Forsendur lesskilnings eru góður málskilningur og ríkulegur orðaforði en 

rætur lesskilnings liggja að miklu leyti í málþroska (Cain, 2010:214). Góður 

málskilningur tryggir þó ekki endilega góðan lesskilning (Anna 

Guðmundsdóttir, 2007:3). Hafþór Guðjónsson (2008:3) talar um að góð 

umskráningarfærni, aðferðir við að nálgast texta, orðaforði og tegund texta 

hafi allt áhrif á lesskilning. Perfetti o.fl.(2005:227-228) telja að markmið 

lesskilnings sé að skilja skrifað mál eins vel og talað. Þegar börn eru að læra 

að hljóða sig í gegnum orð verður oft lítill skilningur á innihaldi textans en 

eftir því sem þau verða betri í að umskrá verður meiri skilningur (Chard, 

Vaughn og Tyler, 2002:386). Góð umskráningarfærni er því mikilvægur 

grunnur fyrir lesskilning. 

Lestur hefst á því að einstaklingur breytir stöfum í hljóð og við það 

aðstoðar hljóðkerfið hann. Til þess að skilja og túlka orðin og setningarnar 

sem lesnar eru þarf einstaklingur að fara í gegnum heilmikið ferli innan 

hljóðkerfisins. Hann þarf að greina á milli mismunandi framburðamynda, 

skilja merkingu orða og hvernig önnur orð í setningu geta breytt merkingu 

þeirra og einnig að átta sig á merkingu orðhluta (Perfetti o.fl., 2005:229). 

Einstaklingar hafa mismunandi bakgrunn en bakgrunnsþekking nýtist til 

þess að gefa lesnum orðum og setningum merkingu, lesskilningur er því 

háður því hvernig einstaklingur túlkar texta hverju sinni (Torgesen, 

2000:56). Ályktunarhæfni hefur mikið að segja og verður einstaklingur að 

geta lesið á milli línanna, túlkað margræða texta og ályktað um það sem 

ekki kemur fram í textanum (Kamhi, 2012:147). Góður orðaforði hefur 

jákvæð áhrif á lesskilning (Cain og Oakhill, 2007:5). Við lestur skiptir 

áhugahvöt lesandans máli og hvort hann sé að beina allri athygli sinni að 

innihaldinu. Einnig að geta fylgst með lestrinum og tryggt það að textinn sé 

skilinn þegar hann er lesinn og geta griptið til ráðstafanna náist ekki 

skilningur (Perfetti o.fl., 2005:234). 

2.4 Námsvitund 

Flavel (1979:906) setti fram hugmyndina um námsvitund (e. metacognition) 

til þess að skýra hvernig börn takast á við nám á ólíkan hátt. Námsvitund 

byggir á því að þekkja eigin hugsanir. Að geta fylgst með hugsunum og stýrt 

þeim að því sem skiptir máli fyrir okkur hverju sinni (Hafþór Guðjónsson, 

2008:4). Til dæmis þegar einstaklingur endurtekur símanúmer aftur og aftur 

sýnir að hann gerir sér ljóst hvernig hann fer að því að muna. Hann áttar sig 
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á að hann mun gleyma símanúmerinu nema hann beiti minnisaðferð og veit 

að einmitt þessi aðferð virkar fyrir hann, að kalla minnisatriði ítrekað fram.  

Námsvitund er mikilvæg því þekking á eigin hugsun auðveldar mann-

eskju að stýra vitsmunum sínum. Til dæmis þegar leitað er kerfisbundið að 

þrautalausn þá stýrir einstaklingur hugsun sinni meðvitað í átt að lausninni. 

Námsvitund veldur því að barn verður sjálfstæðara í námi sínu og á 

auðveldara með yfirfærslu þess sem það lærir (Tomlinson, 2001:38). 

Námsvitund hefur áhrif á lesskilning og einnig lesfimi. Námsvitund hefur 

áhrif á lesturinn þannig að ólíkir einstaklingar nálgast og hugsa ólíkt um 

lestur sem hefur áhrif á lestrarnákvæmni og hraða (Hudson, 2011:177). Til 

dæmis er misjafnt eftir einstaklingum hvort skiptir meira máli hraði eða 

nákvæmni sem hefur þá áhrif á lestrarhraða. 
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3. Þróun læsis 

Talið er að undirbúningur lestranáms hefjist strax og barn fer að sjá í kringum 

sig og hlusta. Málvitund er undirstöðuþáttur læsis og með því að eiga samskipti 

við aðra í kringum sig þroskast hún og leggur grunninn að lestrarnáminu 

(Gough, 1996:5). Þróun lesturs hefur þó verið umdeild og hafa nokkrar 

kenningar verið settar fram (Kamhi og Catts, 2012b:31). Í dag er almennt vitað 

að til þess að ná lesfimi skiptir máli að þekkja orð sjónrænt (Ehri, 2005:170). 

3.1 Þróun sjónræns lesturs 

Kenning Ehri (2005:173) um þróun sjónræns lesturs gerir ráð fyrir því að allir 

sem læra að lesa gangi í gegnum sjónrænt nám orða (e. sight word reading). 

Með sjónrænu námi orða verður lesturinn sjálfvirkur og hraður og það gerist í 

gegnum tengslamyndunarferli (e. connection-forming process). Í þessu ferli 

festir lesari í minni tengsl milli sjónræns útlits orðs, framburðar þess og 

merkingar en tengslin myndast í gegnum þekkingu á tengslum stafs og hljóðs 

(Ehri, 2005:170). Þegar sjónrænn orðaforði hefur myndast verður lesturinn 

sjálfvirkur og ekki er verið að hljóða sig í gegnum hvert orð og við það beinist 

einbeiting frekar að merkingu textans. 

Samkvæmt Ehri (2004:440-443) skiptist þróun sjónræns orðaforða í 

fjögur stig: 

Tafla 4. Þróun sjónræns orðaforða samkvæmt kenningu Ehri (2004:440-443). 

1. stig: Undanfari bókstafsstigs 

(e. the prealphabetic phase) 

Lestur fer fram án tengsla stafs og hljóðs. Hér eru byrjendur 
í lestri og þekkja þeir orð sjónrænt með því að styðjast við 
sjónrænar vísbendingar í umhverfinu. Þessar sjónrænu 
vísbendingar tengja þeir svo við framburð orðsins. 
Lesturinn er myndrænn (Ehri og Snowling, 2004:439).  

2. stig: Ófullkomið bókstafsstig 

(e. the partial alphabetic phase) 

Lestur fer fram út frá hluta bókstafanna. Byrjendur þekkja 
orð sjónrænt með því að tengja form sumra stafa í orðum 
við hljóð í framburði. Náðst hefur þekking á stafrófinu og 
samspili stafs og hljóðs. Þeir sem eru á þessu stigi eru farnir 
að geta greint hljóð í sundur (Ehri, 2004:440). 

3. stig: Fullkomið bókstafsstig 

(e. the full-alphabetic phase) 

Tengsl milli stafs og hljóðs eru að verða sjálfvirkari. 
Lesari þekkir hljóð stafa og getur orðið bútað orð niður í 
stök málhljóð. Hann getur hljóðað sig í gegnum orð sem 
hann hefur ekki lesið áður (Ehri, 2004:442).  
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4. stig: Heildrænt bókstafsstig 

(e. the consolidated-alphabetic 
phase) 

Byggst hefur upp sjónrænn orðaforði og stafsetning 
orða er föst í minni. Hér er lestur orðinn sjálfvirkur, 
fyrirhafnarlaus og hraður. Lesari les orðhluta sem heildir 
í stað þess að lesa staf fyrir staf (Ehri, 2004:443).  

Börn á fyrsta stigi, undanfara bókstafsstigs, geta lesið orð sem eru algeng í 

umhverfi þeirra. Til dæmis skilti, nafn sitt og annarra fjölskyldumeðlima, 

algeng vörumerki og þess háttar. Þau lesa orðin þó ekki með því að umskrá 

heldur þekkja þau orðin sjónrænt, hafa lagt ákveðin útlitseinkenni á minnið 

(Ehri og Snowling, 2004:439). Til þess að börn komist áfram yfir á næsta 

stig, sem kallast ófullkomið bókstafsstig, þarf hljóðkerfisvitund þeirra að 

þróast þannig að þau séu farin að geta skipt orðum niður í hljóð. Börnin 

hafa ekki ennþá öðlast umskráningarfærni en eru farin að þekkja fleiri stafi 

og hljóð þeirra (Ehri, 2004:440). Fullkomið bókstafsstig kemur næst og þá 

eru börn farin að geta lesið ný orð með því að beita umskráningu. Lesturinn 

er þó ennþá hægur og hikandi (Ehri, 2004:441). Á síðasta stiginu, heildrænu 

bókstafsstigi, hefur barn náð mikilli leikni í umskráningu og þar að auki 

komið sér upp ríkulegum sjónrænum orðaforða sem verður til þess að 

lesturinn er orðinn hraður, sjálfvirkur og fyrirhafnarlaus (Ehri, 2004:443). 

Þó kenning Ehri um þróun sjónræns lesturs hafi víða hlotið góðan 

hljómgrunn bendir Freyja Birgisdóttir (2011:5) á að flestar þær rannsóknir 

sem kenning Ehri byggir á séu gerðar á enskumælandi börnum og að 

ýmislegt bendi til þess að lestrarþróun sé breytileg eftir tungumálum. Þessi 

stig Ehri eru því meira til viðmiðunar en algild. Freyja Birgisdóttir (2011:2) 

talar líka um að mörgu sé ósvarað enn hvað varðar lestrarþróun íslenskra 

barna en mikil samsvörun sé milli stafa og hljóða í íslenskri tungu. 

3.1.1 Sjónrænn orðaforði 

Margar rannsóknir benda til þess að börn noti helst tvær mismunandi leiðir 

til þess að lesa. Annað hvort hljóða þau sig í gegnum orðin eða sækja 

sjónrænan orðaforða í langtímaminni (Scott og Ehri, 1990:149). Samkvæmt 

Ehri og Snowling (2004:437) byggist sjónrænn orðaforði upp smám saman á 

löngum tíma og hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Því meiri sjónrænn 

orðaforði því betri lesfimi eða sjálfvirkni í hraða. Þegar börn hafa komist á 

heildrænt bókstafsstig Ehri þurfa þau ekki lengur að umskrá flest orðin staf 

fyrir staf. Ehri og Snowling (2004:435) telja að sjónrænn orðaforði verði til 

með tengslamyndun sem verður milli framburðar orðs og merkingar þess. 

Þau börn sem glíma við lestrarerfiðleika virðast ekki safna sjónrænum 

orðaforða þar sem þau ná ekki að mynda þessi tengsl milli hljóðs og 

merkingar. Því verður lestur þeirra hægari vegna þess að það fer meiri tími í  
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að hljóða sig í gegnum ný og lengri orð (Torgesen, 2000:58). Sjónræni 

orðaforðinn eykst með því að lesa marga og fjölbreytta texta. 

3.2 Lesfimi  

Lesfimi (e. fluency) einkennist af hröðum lestri sem er fyrirhafnarlaus og 

sjálfvirkur. Lesturinn hefur einnig réttar áherslur og hrynjanda sem eykur 

skilning (Hudson, 2011:170). Til þess að öðlast góða lesfimi er nauðsynlegt 

að lesturinn sé sjálfvirkur þannig að lesið sé í heilum orðum eða 

setningahlutum. Með sjálfvirkum lestri hefur einstaklingur náð svo góðum 

tökum á umskráningu að lestrarathygli beinist eingöngu að því að skilja og 

muna það sem lesið er (Rashotte og Torgesen, 1985:180). Til þess að öðlast 

lesfimi er nauðsynlegt að hafa góðan sjónrænan orðaforða. Þeir sem eru 

með hljóðkerfistengda lestrarerfiðleika skortir allt sem upp var talið. Þeir 

lesa hægt og hikandi, þurfa að umskrá orð sem ekki hafa fest í sjónrænum 

orðaforða, sleppa úr orðum og lesa sundurslitið. Slakur lesskilningur er bein 

afleiðing af þessu (Hudson, 2011: 169). 

Lesfimi er mikilvæg til þess að tryggja góðan lesskilning (Hudson, 

2011:175). Góður skilningur eykur jákvæðni gagnvart lestri og ýtir undir 

yndislestur barna. Sem um leið eykur lesfimi þeirra enn meira. Lestur á að 

vera fyrirhafnarlítill og auðveldur en það er hann ekki hjá þeim sem hafa 

litla lesfimi og því er hætta á að þeir lesi sér ekki til skemmtunar sem er svo 

mikilvægt og nauðsynlegt til þess að auka lesfimina.  
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4. Lestrarörðugleikar  

Flest börn læra að lesa án mikillar fyrirhafnar en hjá sumum börnum sækist 

lestrarnámið seint. Lestrarörðugleikar og ólæsi geta þýtt skert lífsgæði og 

það eykur líkur á því að einstaklingar fari ekki í framhaldsnám eða fái ekki 

þau atvinnutækifæri sem þeir óska eftir (Morris, 2005:4). Hér á eftir verður 

fjallað um hvernig einfalda lestrarlíkanið (e. the simple view of reading) 

útskýrir forsendur læsis og hvernig lestrarörðugleikar birtast vegna veikleika 

á þessum undirstöðuþáttum læsis. Einnig er sagt frá því hvaða áhrif 

lestrarörðugleikar geta haft á skólagöngu og líf þeirra sem við þá glíma. 

4.1 Einfalda lestrarlíkanið 

Gough og Tunmer settu fram lestrarlíkan sem kallast The simple view of 

reading eða einfalda lestrarlíkanið (Gough, 1996:4). Það gerðu þeir til þess 

að útskýra forsendur læsis, samspil þeirra og áhrif á lestrarnám. Samkvæmt 

því byggir lestur á tveimur hugrænum aðgerðum, umskráningu orða og 

málskilningi. Kenningin gerir ráð fyrir því að þessir tveir þættir séu aðskildir 

og skipti báðir höfuðmáli í ferlinu að verða læs. Gough og Tunmer settu 

einnig fram þessa einföldu formúlu til þess að skilgreina lestur R = D x C. Þar 

sem R stendur fyrir lestur (e. reading), D fyrir umskráningu (e. decoding) og 

C fyrir lesskilning (e. comprehension) (Gough, 1996:4). 

Sá sem er góður að umskrá er fær í að lesa úr bókstöfunum og hefur 

góða þekkingu á tengslum stafs og hljóðs. Sá sem hefur góðan málskilning 

er fær í að skilja innihald þess sem hann les óháð því hvaða texta hann er að 

lesa (Gough, 1996:4). Séu þessir tveir þættir til staðar er líklegt að barn hafi 

góðan lesskilning (Cain og Oakhill, 2007:4). Þannig mætti segja að sá sem 

hefur umskráningarvanda geti ekki lesið en sá sem ekki skilur lesinn texta sé 

ekki læs (Stuart, Steinthorp og Snowling, 2008:65). Forsendur þess að öðlast 

góðan lesskilning er því færni í umskráningu og góður málskilningur 

(Torgesen, 2000:56-57).  

Einfalda lestrarlíkanið gerir ráð fyrir því að forsendur lesturs séu 

umskráning og málskilningur (sjá mynd 1) (Gough, 1996:4). Þegar veikleikar 

koma fram í öðrum hvorum eða báðum þáttum koma fram 

lestrarerfiðleikar. Með því að flokka einstaklinga út frá þessu líkani er gott 

að greina styrk- og veikleika í lestri (Carroll o.fl., 2011:10–11; Steinunn 

Torfadóttir, 2010:3).  
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Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið (e. The simple view of reading), forsendur læsis og 
lestrarerfiðleikar (Catts o.fl., 2012a:61). 

Þegar mynd 1 er skoðuð sést að þegar veikleikar eru í umskráningu en 

ekki málsskilningi er einstaklingur talin vera með dyslexíu. Þeir sem eru 

færir að umskrá og hafa góðan málskilning eru í flestum tilfellum með enga 

lestrarerfiðleika eða með lestrarerfiðleika af öðrum toga (e. non-specified). 

Það eru lestrarerfiðleikar sem kenningin nær ekki yfir. Þeir sem eru slakir í  

umskráningu og hafa lítinn málskilning eru bæði með dyslexíu og 

lesskilningsvanda (e. mixed). Það eru til dæmis börn sem skora lágt á 

þroskaprófum og/eða eru með sértækar málþroskaraskanir. Að lokum eru 

það þeir sem ekki glíma við umskráningarvanda en hafa slakan málskilning 

og teljast vera með sértæka lesskilningserfiðleika (e. specific comprehension 

deficit) (Cain, 2010:218). Hér á eftir verða betur skilgreindir þessir fjórir 

flokkar lestrarerfiðleika. 

4.1.1 Dyslexía 

Orðið dyslexía kemur úr grísku og þýðir erfiðleikar með orð. Dyslexía er 

fræðiorð yfir sértæka lestrarörðugleika, þroskatengda eða áunna. Hún getur 

bæði verið meðfædd eða áunnin og er eins konar samheiti yfir ákveðin 

einkenni sem orsakað geta sértæka lesörðugleika (Catts o.fl., 2012a:56; 

Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:14). Árið 1895 birtist í 

bresku læknavísindablaði ein fyrsta lýsingin á dyslexíu. Þá var talið að 

dyslexía væri meðfædd röskun af sjónrænum toga og var sú skoðun lengi 

útbreidd. Því voru það augnlæknar sem sáu um að rannsaka dyslexíu 

snemma á 19. öld (Catts o.fl., 2012a:46). Síðar á 20. öldinni aðhylltust 

margir þá kenningu að dyslexía væri til staðar vegna truflunar í 

taugasamskiptum á milli heilahvelanna tveggja. Í dag er flest öllum ljóst að 

dyslexía eru lestrarerfiðleikar af hljóðrænum toga (Catts o.fl., 2012a:48).  
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Í dag skilgreina Alþjóðlegu dyslexíusamtökin (e. International Dyslexia Associ-

ation) dyslexíu á eftirfarandi hátt og hefur skilgreiningin verið þýdd á íslensku af 

Freyju Birgisdóttur, Helgu Sigurmundsdóttur og Steinunni Torfadóttur: 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum 

uppruna. Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, 

sjálfvirkan lestur og slakri færni í stafsetningu og umskráningu. 

Erfiðleikana má í flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu 

málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni 

einstaklingsins og kemur fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu.  

Dyslexía getur leitt til erfiðleika með lesskilning og ónógrar 

lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á þróun orðaforða og 

öflun þekkingar í gegnum lestur (Freyja Birgisdóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007-2008).  

Umdeilt hefur verið hvort til séu mismunandi afbrigði lestrarerfiðleika 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:186). Ýmsar kenningar 

komu fram um að lesörðugleikar væru tengdir félagslegum þáttum eða 

greind. Þær kenningar sem tengja lestur við greind hafa verið kallaðar 

misræmiskenningar (e. discrepancy). Samkvæmt misræmiskenningum er 

fylgni milli námsárangurs og greindar. Dyslexía er þá skilgreind út frá 

misræmi milli greindar og lestrargetu. Þannig greinast með sérhæfða 

námserfiðleika þau börn sem mælast yfir meðalgreind en gengur ekki vel að 

læra að lesa, læsi er þá í óvæntu misræmi við aðra vitsmunaþætti. Börn sem 

skora lágt á greindarprófum og eiga erfitt með lestur fá ekki sömu 

greininguna. Lestrarvandinn er þá metinn með hliðsjón af greindar-

mælingum (Catts o.fl., 2012a:56). 

Börn eru ekki greind með dyslexíu ef þau hafa ekki fengið viðunandi 

lestrarkennslu, eru með sjón- eða heyrnarskerðingu eða aðrar 

þroskahamlanir sem valda lestrarerfiðleikum (Catts o.fl., 2012a:53). Réttar 

skýringar eru mikilvægar til þess að tryggja það að börn með þessa hömlun 

fái rétta meðhöndlun. Því með réttri og raunprófaðri kennslu er hægt að 

hjálpa byrjendum í lestri að ná betri tökum á lestrinum (Torgesen, 

2005:537). Mjög mikilvægt er því að haldið sé áfram að rannsaka þennan 

vettvang til þess að auka enn frekar skilning á dyslexíu. Það liggur ekki ljóst 

fyrir enn sem komið er hvað það er nákvæmlega sem orsakar dyslexíu en 

almennt er talið að orsökin liggi í taugafræðilegum þáttum og hljóðkerfis-

úrvinnslu. Fjöldi rannsókna benda til þess að skert hljóðkerfisvitund fylgi 

lestrarerfiðleikum (Ball og Blachman, 1991:62; Hulme, Hatcher, Nation, 

Brown, Adams og Stuart,2002:16). Ýmislegt bendir því til þess að orsakir 
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dyslexíu séu vegna einhvers konar truflunar í málstöð heilans sem geti 

torveldað úrvinnslu hljóðrænna áreita (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Við úrvinnslu hljóðrænna 

áreita reynir einnig mikið á skammtímaminni og vinnsluminni sem haft 

getur áhrif á lestur (Muter, 2006:57–58). Það er engin ein orsök heldur 

virðast fleiri þættir hafa áhrif á dyslexíu.  

Ytri orsakir eru líka til staðar en rannsóknir sýna þó ekki að þær geti 

einar og sér orsakað dyslexíu og því yfirleitt um samspil innri og ytri 

veikleika að ræða. Ytri orsakir geta verið ófullnægjandi lestrarkennsla þar 

sem ekki er notast við raunprófaðar lestrarkennsluaðferðir og fá tækifæri 

eru til lesturs. Einnig eru Matteusaráhrifin (e. matthew effects) til staðar en 

af þeim leiðir að börn sem eru lengur að læra að lesa fá færri tækifæri til 

þess að æfa lestur, minni hvatningu og til þeirra eru gerðar minni væntingar 

(Catts o.fl., 2012b:79-80). Dyslexía virðist vera ættgeng, þar sem tíðni 

hennar innan fjölskyldna er töluverð en ekki virðist vera mikill kynjamunur í 

tíðni samkvæmt langtímarannsóknum (Snowling, Gallagher og Frith, 

2003:369). Tíðni dyslexíu er talin vera á bilinu 2–15% en nákvæmari tala 

hefur ekki verið gefin vegna þess að fræðimenn hafa ekki verið sammála um 

orsakir hennar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:20). 

Ýmsar aðrar fylgiraskanir geta einnig komið fram, til dæmis slakar 

fínhreyfingar, einbeitingarskortur og málþroskaraskanir (Catts o.fl., 

2012b:92; Snowling og Hulme, 2011:2). 

Einkenni dyslexíu eru mismunandi eftir aldri og þroska einstaklinga. Hver 

hefur sína styrkleika og veikleika og verður því birtingarform 

lestrarerfiðleikanna mjög einstaklingsbundið. Dyslexía hefur fyrst og fremst 

áhrif á lestrarfærni og stafsetningu en erfiðleikarnir lýsa sér í því að 

einstaklingar eiga erfitt með að ná tökum á umskráningu stafa í málhljóð og 

ritun orða einkennist af villum (Carroll og fl., 2011:15). Börn sem eru með 

dyslexíu komast ekki af öðru stigi Ehri, ófullkomnu bókstafsstigi og ná þar af 

leiðandi ekki færni í sjónrænum lestri (Ehri, 2004:440). Lestur þeirra sem 

greinast með dyslexíu einkennist af hiki og villum. Það eru veikleikar í 

skammtímaminni sem valda því að barnið á erfitt með að skilja langar 

setningar (Vellutino og Fletcher, 2005:364). Stafsetningarvillurnar geta verið 

mjög mismunandi. Það eru sjónrænar villur þar sem líkum orðum í sjón er 

ruglað saman og hljóðrænar villur þar sem hljóðlíkum orðum er ruglað 

saman, stafir detta úr orðum eða er ofaukið og stöfum raðað vitlaust saman 

í orð (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:18). Hljóðrænar 

villur skiptast í tvo flokka eftir einkennum. Hljóðréttar villur (e. phonetic 

errors) eru þegar orð eru skrifuð eins og þau eru töluð, til dæmis ég>jeg, 

húfa>húva. Hljóðrangar villur (e. dysphonetic errors) eru þegar ritað orð 



 

31 

samræmist ekki hljóðunum í orðunum, brottfall eða viðbót stafa og 

stafavíxl, t.d. drekka>dreka, losna>lostna, tefldi>telfdi (Helga Sigurmunds-

dóttir og Steinunn Torfadóttir, 2010:7).  

Önnur vandamál geta skapast í kjölfar dyslexíu og kallast afleiddir 

veikleikar. Barnið les mjög hægt, það nær ekki að byggja upp nægjanlegan 

sjónrænan orðaforða og af því að barnið finnur vanmátt sinn les það lítið og 

orðaforði eykst í samræmi við það (Ehri og Snowling, 2004:437). Þegar 

lestrarkennsla hefur gengið seinlega, er hætt við að barn fái slaka sjálfs-

mynd og missi trú á eigin getu. Fræðimenn hafa sett fram kenningar um 

þrjár tegundir dyslexíu. Fyrst eru það þeir sem eru einungis með veikleika í 

hljóðkerfisvitund, annar hópurinn er með veikleika í nefnuhraða en ekki 

hljóðkerfisþáttum og þriðji hópurinn hefur veikleika á báðum sviðum. Þá er 

talað um tvöfaldan veikleika (e. double deficit) og vandinn töluvert erfiðari 

viðfangs (Cain, 2010:219; Lovett, Steinbach og Frijters, 2000:334). 

Börn verða að ná góðum tökum á umskráningarferlinu áður en farið er 

að vinna með lesfimi (Hudson, 2011:178). Lestur er forsenda alls náms og er 

því mjög mikilvægt að börn séu jákvæð gagnvart lestri en Hudson 

(2011:182) talar um að mikilvægt sé að börn með dyslexíu fái texta sem er á 

réttu þyngdarstigi og samræmist lestragetu þeirra. Talað er um að hæfilegt 

lesefni séu textar sem nemendur geta lesið af 95% nákvæmni án aðstoðar 

(Ehri og Snowling, 2004:437; Hudson, 2011:181). Ef texti er of þungur og 

lestur verður áreynslumikill er hætt við að börn með dyslexíu verði neikvæð 

og æfi sig ekki. Stöðug æfing er grunnur að læsi hvers barns en það er 

einnig mjög mikilvægt að börnin fái útskýringar á því hvað sé verið að þjálfa 

og enn betra að þau setji sér ákveðin markmið í samráði við kennara. Þessi 

markmið verða að vera raunhæf. 

4.1.2 Sértækir lesskilningserfiðleikar 

Umskráning og skilningur eru þeir tveir meginþættir sem lestur byggir á 

samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (Gough, 1996:4). Í lestrarferlinu geta 

komið upp vandamál í þessum hugrænu ferlum, annað hvort erfiðleikar við 

að umskrá stafi í hljóð eða við að skilja texta. Umskráningarvandinn flokkast 

undir dyslexíu og tengist hljóðkerfisþáttum tungumálsins eins og áður segir 

(Cain og Oakhill, 2010:5). Sértækir lesskilningserfiðleikar tengjast einnig 

tungumálinu en á annan hátt samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (Cain og 

Oakhill, 2007:42).  

Skilgreiningar á læsi hafa breyst á undanförnum árum. Áður fyrr var talið 

nóg að þekkja stafina og hljóð þeirra til þess að teljast læs (Kamhi, 

2012:146). Í dag erum við meðvitaðri um að það koma fleiri þættir við sögu 
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eins og skilningur á texta, að geta lesið á milli línanna, ályktað og endursagt 

texta (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:73;). Þeir sem eru með sértæka 

lesskilnings-erfiðleika eiga erfitt með að skilja lesinn texta og álykta út frá 

honum en hafa góða umskráningarfærni og góða lesfimi (Cain, 2010:219; 

Cain og Oakhill, 2007:42). 

Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir skilgreina lesskilning og 

lesskilningserfiðleika á eftirfarandi máta: 

Lesskilningur er því ferli sem samtímis vinnur úr merkingu og 

mótar hana í gagnvirku samspili við ritmálið. Þessi skilgreining  

vísar til þess að erfiðleikar með lesskilning tengist bæði bók-

staflegri merkingu textans og hæfni til þess að draga ályktanir 

út frá honum (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 

2010:23). 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu eru forsendur lesskilnings góð 

umskráningarfærni og málskilningur (Gough, 1996:4). Kennarar geta metið 

lestrarfærni nemenda með því að flokka þá eftir lestrarlíkaninu. Líkanið 

sýnir mikilvæga forspárþætti sem hægt er að prófa og því auðvelt að spá 

fyrir um gengi lestrarnáms á grundvelli þess (Gough, 1996:5). Þannig fá 

kennarar gott verkfæri í hendur til þess að greina styrkleika og veikleika 

nemenda sinna og ákvarða viðeigandi kennslu í framhaldi af því. Tildrög 

lesskilningserfiðleika geta verið margskyns og sundurleit. Í flestum tilfellum 

spila þar inn í nokkrir samverkandi þættir. Lesskilningserfiðleikar eru ekki 

bara tengdir lestri texta heldur koma fram erfiðleikar á málsviði. Samkvæmt 

einfalda lestrarlíkaninu eru þeir sem glíma við lesskilningsvanda með slakan 

málskilning en búa yfir góðri umskráningarfærni (Gough, 1996:4).  

Þegar barn á í erfiðleikum með að lesa eða umskrá stafi í hljóð kemur 

það niður á skilningi. Byrjendur í lestri eru uppteknir við að umskrá stafi í 

hljóð sem kemur niður á skilningi þeirra. Cain (2010:216–217) segir að 

tengslin milli umskráningar, málskilnings og lesskilnings breytist með 

aukinni lesfærni. Ef lesskilningur eykst ekki með aukinni lesfærni er margt 

sem bendir til málrænna erfiðleika. Góð umskráningarfærni er því 

nauðsynleg til þess að lesskilningur eigi sér stað, en tryggir hann þó ekki 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:73; Cain, 2010:218). Þeir sem eru með 

sértæka lesskilningserfiðleika lesa minna og ná sér þar af leiðandi ekki í 

meiri orðaforða eða þekkingu (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:76). 

Einkenni sértækra lesskilningserfiðleika eru slakur orðaforði, slök 

málfræðiþekking og slakur skilningur á setningaskipan (Bergljót Vilhelmína 

Jónsdóttir, 2010:73). Þeir sem greinast með lesskilningsvanda skilja illa það 
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sem þeir lesa. Það eru nokkrir þættir sem einkenna þá. Takmörkuð 

bakgrunnsþekking er eitt en fyrri þekking er ekki nógu heil og því nýtist hún 

ekki til þess að ýta undir skilning á því sem lesið er (Cain, 2010:219). Áhugi 

og einbeiting skiptir líka töluverðu máli, skilningur á texta eykst þegar 

eitthvað áhugavert og spennandi er lesið (Kamhi, 2012:148). Lestur felur 

líka í sér mikla einbeitingu en þar leikur vinnsluminni líka stórt hlutverk 

(Cain og Oakhill, 2007:53).  

Orðaforði og hugtakaskilningur er slakur hjá þeim sem eru með sértæka 

lesskilningserfiðleika (Cain og Oakhill, 2007:45), enda lesa þeir minna og 

bæta því lítið við orðaforða sinn (Stanovich, 1986:380). Þeir hafa því mikla 

þörf fyrir hvatningu til þess að lesa meira. Málfræðiþekking getur einnig 

verið takmörkuð (Cain og Oakhill, 2007:46). Annað sem einkennir 

lesskilningsvanda er takmörkuð námsvitund. Nemandinn áttar sig ekki á að 

bæta þurfi lesskilning, til dæmis með því að endurlesa textann, ræða hann 

við einhvern eða spyrja sig spurninga (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 

2010:76; Kamhi, 2012:149). Lesendur geta því lítið ályktað eftir lestur og 

eiga erfitt með að skilja hismið frá kjarnanum. Lesturinn verður 

yfirborðskenndur og lítið nám eða þekkingaröflun fer fram. Hefðbundin 

ritgerðarsmíð er þeim erfið þar sem frásögn þeirra hefur yfirleitt slaka 

uppbyggingu og byggist mikið á sögnum (Cain og Oakhill, 2007:52). 

4.2 Áhrif lestrarerfiðleika 

Stanovich (1986:380) setti fram kenningu um Matteusaráhrifin (e. matthew 

effects) sem vísar til þeirra staðhæfinga Matteusar guðspjallamanns í 

testamentinu að þeir ríku verði ríkari og þeir fátæku fátækari. Hann færði 

áhrifin yfir á lestrarnám þannig að þeir sem ættu auðvelt með að lesa fengju 

meiri lestrarreynslu, fengju þannig góðan orðaforða og lesfimi. Þannig 

hefðu þeir meira forskot í lestrinum því þeir sem ættu erfiðara með að lesa 

myndu lesa minna og því myndu þeir ekki þróa með sér jafn góðan 

orðaforða og lesfimi. Það kæmi niður á lesskilningi og þetta yrði til þess að 

þeir myndu ekki bæta sig í lestri. Bilið milli þeirra sem læsu vel og þeirra 

sem læsu ekki eins vel myndi sífellt breikka eftir því sem lestrarnámið héldi 

áfram. Þessi samlíking Stanovich sést víða þar sem fjallað eru um 

lestrarerfiðleika (Catts o.fl., 2012b:80). 

Ólæsi getur haft gífurleg áhrif á líf einstaklings. Slök lestrarfærni getur 

takmarkað náms- og starfsmöguleika þar sem flest nám og mörg störf byggja á 

góðri lestrarfærni (Torgesen, 2000:55). Áhrif þess að upplifa lestrarerfiðleika 

geta verið ýmis konar. Hætt er við að börn með lestrarerfiðleika glími við 

námserfiðleika því lestur er grunnfærni og flest öll fög skólans byggjast á lestri. 
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Eftir því sem barn eldist verður erfiðara að ná markmiðum skólans og bilið 

breikkar ótrúlega fljótt. Barnið getur misst trú á eigin getu og getur fundið fyrir 

depurð eða kvíða. Áhugaleysi, einbeitingaskortur og neikvæðni til skólans getur 

myndast og barnið jafnvel einangrast og hegðunarerfiðleikar komið upp 

(Menntamálaráðuneyti, 2007:12).  
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5. Mat á grunnþáttum lesturs  

Hugmyndafræðin um snemmtæka íhlutun (e. early intervention) vísar til þess 

að inngrip eigi sér stað snemma í lífi barns til þess að koma í veg fyrir eða draga 

úr áhrifum lestrarerfiðleika (Torgesen, 2002:7). Þá er til dæmis átt við skimanir í 

upphafi skólagöngu en fagleg kennsla skiptir höfuðmáli á fyrstu árum 

skólagöngunnar fyrir farsælt lestrarnám (Steinunn Torfadóttir, 2010:33). Hægt 

er með skimunarprófum, strax í leikskóla og við upphaf skólagöngu, að finna 

þau börn sem hafa ákveðna veikleika í undirstöðuþáttum lesturs. Þegar börnin 

koma inn í grunnskólana hafa þau mjög ólíkan bakgrunn og hafa mismikinn 

orðaforða og málskilning. Þess vegna er mjög mikilvægt að kanna stöðu þeirra í 

grunnþáttum læsis svo þau fái sem fyrst kennslu og verkefni við  hæfi. 

Skimunarpróf hefur það markmið að finna börn sem víkja frá gefnum 

aldurssvarandi viðmiðum um árangur í námi. Tilgangurinn er að finna þau börn 

sem eru líkleg til þess að eiga í erfiðleikum með að læra að lesa áður vandinn 

verður of mikill (Muter, 2006:63). Skimun byggir á forspárþáttum í lestri sem 

flestir fundist hafa með langtíma fylgnirannsóknum (Muter, 2006:54). 

Hljóðkerfisvitund og stafaþekking gefa bestu forspá samkvæmt rannsóknum 

um umskráningarfærni (Muter, 2006:55; Torppa o.fl., 2006:1128). Bestu 

forspárþættir lesskilnings eru málskilningur, orðaforði og vinnsluminni (Cain, 

Bryant og Oakhill, 2004:40; Cunningham og Stanovitch, 1997:942).    

Á Íslandi eru skimunarpróf notuð bæði í leik- og grunnskólunum. Flestallir 

leikskólar nota skimunarprófið Hljóm-2 og margir grunnskólar nota 

skimunarprófið Læsi og einhverjir eru að taka upp Leið til læsis sem er nýlegt 

skimunarpróf. LOGOS er lestrargreiningarpróf sem notað er í framhaldi af 

þessum skimunarprófum og þegar ljóst er að barn glímir við lestrarerfiðleika. 

Greiningapróf eru þá notuð til þess að staðsetja nákvæmar veik- og styrkleika 

nemanda sem glíma við lestrarerfiðleika og til þess að greina einstaklinga með 

lestrarerfiðleika. Kennarar leggja sjálfir fyrir skimunarprófin en það eru 

sérfræðingar sem leggja lestrargreiningapróf fyrir. Í þremur næstu köflum 

verður fjallað um skimunarpróf og lestrargreiningarpróf.  

5.1 Hljóm-2 

Árið 1996 hófst vinnan við íslenskt skimunarpróf fyrir leikskólabörn. 

Tilgangurinn var að búa til greiningartæki sem athugaði hljóð- og málvitund. 

Margar rannsóknir benda til þess að hljóðkerfisvitund hafi áhrif á lestrarnám. 



 

36 

Séu börn meðvituð um hljóð stafanna gengur þeim betur að lesa og eftir því 

sem lesturinn verður betri eflist hljóðkerfisvitundin (Guðrún Bjarnadóttir, 2004; 

Liberman, Shankweiler og Liberman, 1989:1; Share, 1999:95).  

Hljóm-2 er einstaklingspróf í leikjaformi og lagt fyrir börn í upphafi 

síðasta leikskólaársins af leikskólakennurum sem farið hafa á námsskeið. 

Svo er unnið með niðurstöður í leikskólanum yfir veturinn. Það má leggja 

prófið aftur fyrir í byrjun nýs árs og niðurstöðurnar fylgja yfir í grunn-

skólann. Athugaðir eru sjö þættir innan hljóðkerfisvitundar og málvitundar. 

Þeir eru:  

 Rím (Próftaki finnur hvaða orð á mynd rímar við ákveðið orð)  
 Samstöfur (Próftaki klappar takt orða) 
 Samsett orð (Próftaki býr til eitt orð úr tveimur ósamsettum orðum) 
 Hljóðgreining (Próftaki reynir að greina tiltekið hljóð í orði) 
 Margræð orð (Próftaki reynir að finna tvær myndir með sama orði) 
 Orðhlutaeyðing (Próftaki reynir að finna hvaða orð stendur eftir 

þegar stafir eru teknir) 
 Hljóðtenging (Próftaki reynir að finna hvaða orð er hljóðað) 

Það eru þessir þættir sem rannsóknir hafa helst sýnt að tengist mál- og 

hljóðkerfisvitund (Catts, 2001:504; Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002:22). Prófið gefur vísbendingu um 

væntanlega færni í umskráningu og námsgengis í framtíðinni. Í langtíma-

rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur, Ingibjargar Símonardóttur og Amalíu 

Björnsdóttur (2011:11) á forspárgildi athugana á málþroska kom í ljós sterk 

tengsl milli málþroskamælinga Hljóm-2 við fimm ára aldur og árangurs á 

samræmdum prófum í grunnskóla. 

5.2 Lesskimunarprófið Læsi 

Læsi er lesskimunarpróf fyrir 1. og 2. bekk. Það er lagt fyrir hópinn nema  

raddlestrarpróf og lestur orðleysa. Þeir þætti fylgja þó ekki með prófunum 

en mælt er með því að þetta tvennt sé lagt fyrir. Það byggir á norsku prófi 

en Læsi var þýtt og staðfært þannig að það væri samanburðarhæft við 

norska prófið (Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004:2). 

Samkvæmt höfundum eru fjögur meginmarkmið með Læsi. Að finna þá sem 

eru með lestrarörðugleika, veita kennurum upplýsingar svo þeir geti gripið 

til viðeigandi kennslu og safnað saman upplýsingum um stöðu nemenda 

sinna fyrir foreldra og aðra sérfræðinga sem koma að frekari greiningu ef til 

þess kemur (Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004:14). 
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Í 1. bekk eru lögð fyrir þrjú hefti. Þá er verið að athuga meðal annars  

viðhorf til lestrar, skilning á hugtökum, málvitund, stafaþekkingu, sundur-

greiningu og samtengingu hljóða. Í 2. bekk eru tvö hefti lögð fyrir sem 

meðal annars athuga viðhorf til lesturs, umskráningarfærni, orðhluta-

greiningu, lesskilning og hlustun (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra 

Kristinsdóttir, e.d.). Læsi prófar þá þætti sem helsta gefa forspá um náms-

gengi í lestri, þeir eru hljóðkerfisvitund, orðaforði, stafaþekking, mál- og 

lesskilningur, umskráningafærni og viðhorf til lestrar (Guðmundur Engil-

bertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004:36). 

5.3 Leið til læsis 

Leið til læsis er stuðningskerfi í lestrarkennslu allt frá yngsta stigi og upp á 

unglingastig. Stuðningskerfið inniheldur skimunarpróf, eftirfylgdarpróf, 

stöðupróf og handbók með ítarlegum kennsluleiðbeiningum. Það er lagt 

fyrir að í upphafi 1. bekkjar til þess að kanna styrkleika og veikleika í 

nemendahópnum. Prófið finnur líka nemendur sem gætu verið í 

áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika. Kerfið gefur kennurum tækifæri til þess 

að fylgjast betur með lestrarþróun nemenda sinna alla skólagönguna 

(Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:1). Markmið stuðningskerfisins er að 

fyrirbyggja eða draga úr alvarleika lestrarvanda með því að greina og beita 

viðeigandi kennslu en það eru kennararnir sjálfir sem leggja prófið fyrir.  

Prófið er hóppróf og byggir á þremur færniþáttum sem allir eru 

forsendur lesturs. Þeir eru málskilningur og orðaforði, bókstafa- og 

hljóðaþekking, hljóðkerfis- og hljóðavitund. Niðurstöður greina niður veik- 

og styrkleika hópsins og veita því mikilvægar upplýsingar um áframhaldandi 

kennslu. Skimunarprófin hafa stöðluð viðmið og kerfinu fylgja kennsluleið-

beiningar í handbókinni Lesskimun, hvað svo? en allar ráðlagðar kennslu-

aðferðir byggja á raunprófuðum kennsluaðferðum og hugmyndafræðinni 

um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Prófinu fylgja líka eftirfylgdar- og 

stöðupróf (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010:1) 

5.4 Logos 

Logos er lestrargreiningarpróf fyrir einstaklinga og er notað til þess að 

greina dyslexíu og aðra lestrarerfiðleika. Það er í formi tölvuforrits og er 

ætlað fyrir börn, unglinga og fullorðna sem eiga í erfiðleikum með að lesa. 

Það var gefið út árið 1999 af Torleiv Höien og með aðstoð hans var það þýtt, 

staðlað og staðfært fyrir íslensk börn árið 2006 (Helga Sigurmundsdóttir, 

2007-2008). Prófinu fylgir ítarleg handbók þar sem fjallað er um þær 
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forsendur sem liggja að baki LOGOS, þar eru einnig allar upplýsingar um þá 

þætti sem prófaðir eru og hvernig beri að túlka niðurstöður. Út frá þessum 

þáttum eru í handbókinni ýmsar tilögur um kennslu og þjálfun samkvæmt 

niðurstöðum prófsins. 

Prófið er einstaklingspróf og er lagt fyrir í tveimur hlutum. Í fyrri 

hlutanum sem ætlaður er fyrir 3.–5. bekk eru 17 þættir athugaðir. Þeir eru: 

 Leshraði og lesskilningur 
 Hlustun og skilningur 
 Lestur stakra orða 
 Lestur með hljóðaaðferð (lestur bullorða) 
 Lestur út frá rithætti (stuttur tími til þess að lesa orð) 
 Lestur bókstafa (heiti bókstafs) 
 Umkóðun (hljóð stafa) 
 Hljóðtenging (tengja stök hljóð saman í orð) 
 Hljóðgreining (segja hvaða hljóð eru fremst/aftast í orði) 
 Hljóðrænt skammtímaminni (endurtaka talnarunu orðrétt) 
 Greina á milli orða og orðleysu (velja rétt skrifaða orðið) 
 Sjónræn greining (bera saman stafi) 
 Hljóðræn aðgreining (segja hvort tvö orð séu eins eða ekki) 
 Nefnuhraði (nefna hluti á mynd hratt) 
 Hugtakaskilningur (hvað merkir orðið?) 
 Munnlegur viðbragðstími (segja hvort punktar séu einn eða tveir) 
 Verklegur viðbragðstími (ýta á lyklaborð með skipun) 

Í seinni hlutanum eru 14 þættir og er þá aðallega verið að meta leshraða, 

lesskilning, málskilning og umskráningu. Hann er ætlaður 6.–10. bekk og 

fyrir fullorðna. Prófþættirnir hafa verið staðlaðir og því er hægt að bera 

saman niðurstöður við aldurssvarandi viðmið. Að lokinni prófun skilar sá 

sem leggur prófið fyrir nákvæmri skýrslu þar sem niðurstöður eru skýrðar 

ítarlega. Skýrslunni fylgja kennsluleiðbeiningar til þess að þjálfa þá þætti 

sem veikleikar koma fram í samkvæmt prófinu. (Logometrica AS, e.d.). 
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6. Raunprófaðar kennsluaðferðir í málörvun og lestri 

Lestur er áunnin færni sem byggir á tungumálinu en um leið er málkunnátta 

háð góðri lestrarfærni. Því meira sem er lesið eflist málskilningur og orða-

forði (Catts, Adlof og Weismer, 2006:279). Eins og einfalda lestrarlíkanið 

gerir ráð fyrir byggist lestrarfærni á tveimur þáttum, umskráningu og 

málskilningi (Gough, 1996:4). Erfiðleikar í umskráningu geta bent til dyslexíu 

en sértækir erfiðleikar sem varða lesskilning kunna að snúast um 

málskilning. Þegar niðurstöður rannsókna á lestrarkennslu og áherslur í 

raunprófuðum kennsluaðferðum eru dregnar saman eru nokkrir þættir sem 

áríðandi er að sinna þegar lestrarkennsla og málörvun fer fram. 

6.1 Umgjörð kennslunnar 

Kennsluaðferðir sem byggja á einstaklingskennslu virðast vera áhrifaríkastar til 

þess að ná tökum á lestrarerfiðleikum (Slavin o.fl., 2011:21). Ástæður þess eru 

nokkrar. Í fyrsta lagi hefur kennari nægan tíma til þess að sinna barninu þar sem 

það er statt. Hann getur verið með námsefni við hæfi, sem hentar bæði getu og 

áhugasviði barns (Vadasy, 2011:302). Það er einnig auðveldara fyrir kennara að 

gefa barninu viðeigandi endurgjöf jafnóðum í samræmi við þarfir þess þá 

stundina (Morris, 2005:6). Það er líka mjög mikilvægt að kennslan fari fram 

daglega, að lesefni sé á réttu þyngdarstigi og þyngist smám saman í takt við 

getuna. Lesefni þarf að vera krefjandi án þess að verða of erfitt (Ehri og 

Snowling, 2004:437). Kennarinn sjálfur leikur líka mikilvægt hlutverk í ferlinu og 

vel þjálfaður lestrarkennari skilar bestum árangri (Slavin o.fl., 2011:22). Kennsla 

þar sem einum nemanda er kennt í einu er mjög dýr kennsla en getur borgað 

sig upp ef vel tekst að ná tökum á lestri og koma í veg fyrir sérkennslu á eldri 

skólastigum (Slavin o.fl., 2011:6). Kennsluaðferðir hafa líka mikil áhrif og taka 

þarf mið af rannsóknum sem benda til þess að þjálfa þurfi ákveðna þætti 

umfram aðra til þess að ná árangri. 

6.2 Kennsluaðferðir 

Margt bendir til þess að árangursríkast sé að þjálfa undirstöðuþætti lesturs til 

þess að ná tökum á lestrarerfiðleikum. Í kafla 2 er fjallað um undirstöðuþættina 

en þeir eru umskráningafærni og hljóðkerfisvitund, lesfimi, orðaforði og 

lesskilningur. Það er líka mjög mikilvægt að sú þjálfun sé í beinum tengslum við 
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kennslu í lestri, stafsetningu og ritun (Hatcher, 2006:185). Lestur og ritun eru 

háð hvort öðru og því er mikilvægt að æfa þetta tvennt saman.  

6.2.1 Þjálfun umskráningarfærni og hljóðkerfisvitundar  

Til þess að læra að lesa orð þurfa börn á átta sig á tengslum stafs og hljóðs 

en við lestur breytir barn bókstöfum í hljóð og tengir þau saman í skiljanleg 

orð (Beck og Juel, 2002:1). Þekking á bókstöfum og hljóðum þeirra er ein 

sterkasta forspárbreytan fyrir áframhaldandi lestrarnám (Torppa o.fl., 2006: 

1133). Miklu máli skiptir að ná tökum á umskráningu til þess að lestur verði 

sjálfvirkur og fyrirhafnarlaus. Hljóðaaðferðin er samkvæmt yfirgripsmiklum 

rannsóknum National Reading Panel frá árinu 2000 árangursríkasta leiðin til 

þess að ná góðri lesfærni. Aðferðin er talin vera besta kennsluaðferðin í 

upphafi lestrarkennslu (Ehri, 2004:149; Ehri o.fl., 2001:393; Slavin o.fl., 

2011:2; Torppa og fl., 2006:1129). 

Með hljóðaaðferð (e. phonics) er markvisst unnið að því að tengja saman 

staf og hljóð. Með því er verið að styrkja hljóðkerfisvitund nemenda. 

Aðferðin byggist á því að kenna nemendum að umskrá orð eða breyta 

stöfum í hljóð sem hann skilur (Ehri og Snowling, 2004:434). Markmið 

aðferðarinnar er að byrjendur í lestri átti sig á og skilji að bókstafir orða 

standa fyrir ákveðin hljóð í talmálinu. Þegar börn hafa lært að þekkja hljóð 

stafanna geta þeir hljóðað sig í gegnum orð og þannig lesið þau.  

Hljóðaaðferðin eykur smám saman sjálfvirkni í umskráningu. Forsenda 

umskráningar er góð þekking á tengslum stafs og hljóðs sem veldur því að 

lesandi þarf ekki að grípa til  meðvitaðrar umskráningar því það hægir á 

leshraða. Því er mikilvægt í upphafi lestrarkennslu að útskýra vel fyrir 

börnum af hverju það er mikilvægt að læra stafina og hljóð þeirra (Ehri o.fl. , 

2001:394; Scott og Ehri, 1990:149). Með því að kenna byrjendum í lestri 

þessa aðferð er þeim gefin leið til þess að lesa orð sjálfir sem þeir hafa ekki 

séð áður, þannig að þeir verði sjálfstæðir í umskráningu. 

Hljóðkerfisvitundin snýr að því að hafa tilfinningu fyrir málhljóðum 

(Guðrún Bjarnadóttir, 2004:185). Slavin o.fl. (2011:19) báru saman fjölda 

rannsókna á ýmsum lestrarkennsluaðferðum og komust að því að allar þær 

aðferðir sem árangur báru áttu það sameiginlegt að leggja áherslu á 

hljóðkerfisvitund. Lundberg o.fl. (1988:274) segja frá því í rannsókn sinni, 

þar sem hljóðkerfisvitund leikskólabarna var þjálfuð, að sú þjálfun hafði 

marktæk áhrif á lestragetu og stafsetningu barna. Talið er hljóðkerfisvitund 

þróist með stigbundnum hætti eftir aldri skiptir máli hvaða þætti er verið að 

vinna með út frá aldri barns (sjá mynd 1). Fyrst þróast rím, atkvæði og 

orðgreining og síðar þegar hljóðavitund hefur þroskast fara börn að greina 
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stök hljóð orða (Muter, 2006:55). Otaiba o.fl. (2012:115) og Torgesen 

(2005:529) fjalla um langtímarannsóknir sem benda til þess að besta leiðin 

til þess að styrkja hljóðavitund sé að vinna með samtengjandi og 

sundurgreinandi verkefni en þjálfun hljóðavitundar leiðir til framfara í 

umskráningu, lesskilningi og stafsetningu.  

Þegar börn eru í leikskóla er mikilvægt að byrja undirbúning að 

lestrarnámi með því að styrkja málþroska og hljóðkerfisvitund, kenna þeim 

að hlusta eftir hljóðum í orðum og leyfa þeim að leika sér með þau 

(Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002:12). Forsendur þess að umskrá er að 

geta greint hljóð í sundur og tengt þau saman. Því er áríðandi að vinna með 

sundurgreiningu og samtengingu hljóða og orða. Helstu þjálfunarleiðir sem 

rannsóknir benda til þess að virki eru að vinna með rím, atkvæði orða, 

samsett orð, margræð orð og hljóðeyðingu (Muter, 2006:55). Ritun er líka 

mjög góð þjálfun í sundurgreiningu sem oft er helsti veikleiki barna með 

dyslexíu (Apel, Masterson og Brimo, 2012:227). Til er nokkuð af íslensku 

námsefni til þess að efla hljóðkerfisvitund. Nefna má Markvissa málörvun 

sem er þýdd úr dönsku. Guðrún Bjarnadóttir (2004:189) gerði á rannsókn á 

leikskólabörnum með því að meta árangur af þeirri aðferð árin 1997–1998. 

Niðurstöður bentu til þess að Markviss málörvun yki hljóðkerfisvitund og 

lestrargetu leikskólabarna. 

6.2.2 Þjálfun lesfimi og sjálfvirkni 

Þegar börn eru að læra að umskrá stafi í hljóð gengur lesturinn hægt og 

kostar heilmikla fyrirhöfn en eftir því sem börnin verða færari að umskrá og 

lesa meira eykst sjónrænn orðaforði hratt (Ehri og Snowling, 2004:437). 

Þannig getur barn kallað fram orðin í heildum úr minni en þarf ekki að 

umskrá þau lengur, lesturinn er orðinn sjónrænn (Ehri, 2005:149; Torgesen, 

2000:57). Markmið lesfimiþjálfunar er að auka sjálfvirkni í lestri en 

sjálfvirkni felur í sér að lesa orð rétt en hratt, að bera kennsl á orðin um leið 

og þau birtast (Ehri, 2004:135). Ehri (2004:136) talar um að sjónrænn 

orðaforði verði til vegna þess að tengsl myndist á milli ritháttar, framburðar 

og merkingar orða í minni. 

Ýmis konar endurtekinn lestur er mikilvægur til þess að auka lesfimi og 

sjónrænan orðaforða Jong og Perfetti (2011:555) gerðu rannsókn á því 

hvort lesfimi myndi aukast með endurtekningu og niðurstöðu þeirra bentu 

til þess að endurtekning myndi auka lesfimi. Þá lesa börn sama textann oft 

þannig að þau upplifi hvernig það er að vera góður lesari. Þetta eykur 

leshraða og lestrarnákvæmni, einnig hefur það jákvæð áhrif á lesskilning 

(Rashotte og Torgesen, 1985:181). Besta leiðin til þess að auka lesfimi er að 
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lesa mikið (Chard o.fl., 2002:386; Hudson, 2011:177). Hudson (2011:179) og 

Rashotte og Torgesen (1985:181) segja frá rannsóknum þar sem 

niðurstöður benda til þess að árangursríkusta aðferðin til þess að kenna 

lesfimi sé að láta einstaklinga endurlesa texta. Þá lesa nemendur upphátt 

fyrir kennara sem gefur þeim um leið endurgjöf. Einnig er mikilvægt að 

kennarar lesi fyrir nemendur og séu þeim góðar lestrarfyrirmyndir. Val á 

texta á réttu þyndarstigi skiptir miklu máli og rétt að velja texta sem barn 

getur lesið af 92–96% öryggi (Ehri og Snowling, 2004:437). 

6.2.3 Þjálfun lesskilnings og orðaforða 

Þegar umskráningarfærni er orðin mjög góð verður lestur sjálfvirkur og 

áreynslulaus. Þá er betur hægt að einbeita sér að merkingu orða og við það 

eykst lesskilningur (Perfetti, 2010:294). Mikilvægt er að lesa með réttri 

hrynjandi en það að lesa með réttum áherslum eykur skilning á því sem 

lesið er (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2010:14). Góður 

lesskilningur er lokatakmark lestrarkennslu en forsendur lesskilnings eru 

góður málskilningur og ríkulegur orðaforði. Góður málskilningur tryggir þó 

ekki endilega góðan lesskilning (Anna Guðmundsdóttir, 2007:3). Góður 

sjónrænn orðaforði er mikilvægur fyrir lesskilning bæði vegna þess að það 

er auðveldara að ná innihaldi texta þegar lestur er sjálfvirkur og vegna þess 

að hljóðræn endurheimt gengur betur (Apel o.fl., 2012:229). 

Góður orðaforði er mjög mikilvægur til þess að skilja merkingu texta. 

Orðaforða er hægt að kenna bæði beint og óbeint. Í daglegri kennslu er hægt 

að stuðla að auknum orðaforða barna en öll endurtekning er líka mikilvæg. Góð 

námsvitund styður við þetta ferli þar sem einstaklingar geta einbeitt sér að því 

við lesturinn að ná merkingu við lestur, að geta til dæmis stöðvað lesturinn og 

lesið aftur yfir setningu sem þeir ekki skilja (Flavel, 1979:906). 
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7. Námsefnið er hugsað sem málörvunar- og 
lestrarkennsluefni fyrir Námsefnið Tromp á hendi  

nemendur sem ekki hafa náð nægilegri lesfimi og/eða eiga erfitt með 

málskilning þrátt fyrir markvissa kennslu í 1. bekk. Yfirleitt þurfa börn með 

lestrarerfiðleika mjög markvissa og stífa einstaklingskennslu til þess að 

dragast ekki lengra aftur úr jafnöldrum. Kennsluefnið er hannað með slíka 

sérkennslu í huga en bíður þó upp á þann möguleika að notast í fámennum 

hópum en þá verða einstaklingarnir að hafa svipaða veikleika. Námsefnið 

hefur fengið heitið Tromp á hendi sem vísar til þess að þrátt fyrir að barnið 

hafi ekki náð tökum á lestrinum eigum við alltaf eitt tromp á hendi til þess 

að grípa til. Það er einstaklingskennsla með gagnvirkum kennsluaðferðum. 

Námsefnið er bæði fyrir börn með dyslexíu og/eða sértæka lesskilnings-

erfiðleika. Einnig nýtist það börnum með sértækar málþroskaraskanir. Á 

þessu stigi hefur námsefnið verið sett upp með kennsluleiðbeiningum fyrir 

smáforrit (e. app) í spjaldtölvu en einnig eru sett upp önnur úrræði sé 

spjaldtölva ekki til staðar. Með þessari ritgerð hefur orðið til beingrind að 

smáforriti en hönnun á viðmóti og forritunin á smáforriti hefur ekki farið af 

stað en eru á teikniborðinu. Námsefnið er nýtt og hannað af höfundi en á 

meðan smáforritið Tromp á hendi hefur ekki verið gefið út er bent á annað 

kvennsluefni í kennsluleiðbeiningum, eins og önnur smáforrit og 

atburðarásaspjöld sem hægt er að nota í millitíðinni. 

Spjaldtölvur eru ekki nauðsynlegar til þess að kenna börnum að lesa en 

ástæða þess að þessi leið er valin er sú að rannsóknir benda til þess að 

notkun spjaldtölva í lestrarnámi hafi góð áhrif á einbeitingu og námsvitund 

nemenda (McClanahan o.fl., 2012:20). Að nota spjaldtölvur í lestrarkennslu 

eykur líkur á því að ná til nemenda sem eiga erfitt með að einbeita sér. 

Námsvitund hefur góð áhrif á allt nám, hún eykur sjálfstæði í námi og börn 

eiga auðveldara með að nýta sér í öðrum aðstæðum það sem þau læra í 

kennslustundum (Tomlinson, 2001:38). Námsvitund eykur líka lesfimi og 

lesskilning (Hudson, 2011:177). Í einstaklingskennslu eru börn tekin úr 

öðrum greinum og það líkar þeim oft ekki. Þau geta verið með neikvæð 

viðhorf gagnvart lestrarkennslunni og því er mikilvægt að þessar 

kennslustundir séu eitthvað sem börnin geta sætt sig við og jafnvel fundist 

spennandi.  
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Með því að nota tölvur í kennslu er líka að vera að auka læsi barna og 

mikilvægt er að muna að við erum að kenna framtíðarkynslóðum þar sem 

líklegt er að tölvur verði enn ríkari þáttur í námi og starfi (Leu, Kinzer, Coire 

og Cammack, 2004). Mögulegt væri að keyra smáforritið í snjallsímum 

einnig en ekki er gert ráð fyrir því að kennsluefnið sé hannað fyrir 

hefðbundnar tölvur þar sem sú vinna krefst annarrar forritunar og þar að 

auki telur höfundur að spjaldtölvur og snjallsímar séu töluvert auðveldari í 

meðförum og umgengni og muni þar að auki taka við af hefðbundnum 

borð- og fartölvum. Annar kostur sem smáforritið hefur er að það skráir 

jafnóðum allt niður á sérstakt svæði fyrir hvert og eitt barn. Þar er hægt að 

nálgast allar upplýsingar um barnið, hvaða texta það hefur lesið, hvernig 

það gekk og einnig getur kennari skrifað sjálfur inn athugasemdir við hverja 

kennslustund og hvern þátt sem unnið er með. Hægt er líka að prenta út öll 

orð og texta til þess að fara með í aðrar kennslustundir eða sem heimanám. 

Námsefnið má nota í 6–8 vikna lotum í senn með mælingum fyrir og eftir 

inngrip. Hægt er að fara aftur í gegnum námsefnið eftir því sem lestrarferill 

barns þróast. Ætlast er til þess að kennt sé daglega í lágmark 30 mínútur og 

jafnvel lengur sé um mjög alvarleg frávik að ræða. Mikilvægt er að meta 

hvar barnið er statt í lestrarferlinu í upphafi inngrips. Það er gert til þess að 

sjá hvort aðferðirnar virki, hvort það sé einhver árangur og til þess að velja 

þyngdarstig lestextanna, en námsefnið er þrepaskipt til þess að tryggja að 

barn sé að lesa texta á réttu þyngdarstigi. Til þess að meta hvar barn er statt 

í lestrarferli er hægt að nýta sér niðurstöður í lesskimunum eins og Hljóm-2, 

Læsi og Leið til læsis. Einnig niðurstöður úr lestrargreiningum á borð við 

LOGOS. Séu slíkar skimanir ekki til staðar eða kennari vill staðsetja barnið 

sjálfur til þess að öðlast meiri skilning á þörfum þess fylgja námsefninu 

matsblöð sem unnin eru af höfundi og eru þróuð út frá hugmyndum Peter J. 

Hatcher við mat á styrk- og veikleikum einstaklinga (2006:174–181) og 

hugmyndum Linnea C. Ehri um þróun sjónræns orðaforða (2004:135). 

Matsblöðin eru eftirfarandi: 

 Fylgiskjal A er athugun á stafaþekkingu, um er að ræða fjögur blöð. 
Tvö eru eintök fyrir kennara og tvö fyrir nemendur. Athuguð er 
þekking á sérhljóðum og samhljóðum, bæði í hástöfum og lágstöfum 
(Hatcher, 2006:170).  

 Fylgiskjal B er athugun á umskráningu með lestri stakra orða. Einnig 
er hægt að meta lestrarstíl út frá lestri þessara blaða. Það eru tvö 
blöð, eitt eintak fyrir nemanda og annað fyrir kennara með 
leiðbeiningum um hvernig skuli reikna fjölda lesinna orða á mínútu, 
einnig hvernig má mæla lestrarnákvæmni og sjónrænan orðaforða 
(Ehri, 2004:135). 
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 Fylgiskjal C er raddlestrarpróf. Með því er hægt að meta hve mörg 
atkvæði og orð nemandi les á mínútu og kanna lesskilning. Um er að 
ræða tvö þyngdarstig texta, annar textinn er ætlaður 1. og 2. bekk og 
hinn 3. og 4. bekk. Það eru bæði eintök fyrir kennara og nemendur 
(Hatcher, 2006:168). 

 Fylgiskjal D er íslenska stafrófið sem hægt er að prenta út klippa út til 
þess að vinna með samkvæmt námsefninu Tromp á hendi (Torppa 
o.fl., 2006:1133). 

 Fylgiskjal E sýnir kennsluleiðbeiningar fyrir kennara til þess að vinna 
með myndir sem sýna atburðarás eða orsök og afleiðingu (Globi 
Publishing, e.d.). 

7.1 Skimun 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011:42) skulu allir skólar hafa aðgang að skimunarprófum 

(e. screening) til þess að meta stöðu nemenda sinna. Markmið skimunar-

prófa er að greina hjá börnum þá áhættuþætti sem auka líkur á lestrar-

erfiðleikum en það er mikilvægt að gera það til þess að hægt sé að grípa inn 

í snemma með viðeigandi úrræðum áður en alvarlegir lestrarerfiðleikar 

þróast (Muter, 2006:63). Þeir þættir sem gefa bestu forspá um það hvernig 

barni gengur að læra að lesa eru prófaðir í þessum skimunarpróftum. Það 

sem gefur besta forspá er hljóðkerfisúrvinnsla og þá sérstaklega 

hljóðkerfisvitund (Hatcher, 2006:167; Muter, 2006:55). Helstu kostir 

skimunarprófa eru að þau gefa kennurum tækifæri til þess að veita öllum 

nemendum kennslu við hæfi og til þess að grípa nógu snemma inn í þegar 

þeir lenda undir viðmiðunarmörkum skimunarprófanna og eru í áhættuhóp 

fyrir lestrarerfiðleika. Þegar skimun hefur átt sér stað þarf að greina stöðu 

barnanna nánar með ítarlegri greiningarprófum. 

Margir skólar eru að vinna með lesskimunarprófið Læsi og aðrir hafa nú 

tekið upp Leið til læsis sem skimunarpróf í 1. bekk. Þær niðurstöður er hægt 

að nýta til þess að meta hvort einstaklingar þurfi að fara í markvissari 

einstaklingskennslu. Þegar búið er að finna þau börn sem mælast með 

áhættuþætti fyrir lestrarerfiðleika þarf að flokka þau enn frekar til að velja 

það þrep sem barnið byrjar í samkvæmt námsefninu Tromp á hendi. Sé ekki 

ítarleg lestrargreining til staðar frá sérfræðingi þarf að meta hvar barnið er 

statt í lestrarþróuninni til þess að velja kennsluaðferð og efni við hæfi.  

7.1.1 Stafaþekking 

Stafaþekking er athuguð með því að sýna barninu alla sérhljóða saman og 

alla samhljóða saman (sjá fylgiskjal A). Barnið er látið segja hvað stafirnir 
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heita, bæði lágstafir og hástafir og einnig hljóð þeirra. Stafaþekkingu þarf að 

meta jafnóðum, þannig að verið sé að vinna mest með þá stafi sem barn er 

ekki öruggt með. Í námsefninu Tromp á hendi skiptist þáttur stafa niður í 

þrjú þrep. Viðmiðin fyrir þrepin fara eftir stafaþekkingu. Við fyrsta þrep er 

miðað við kunnáttu undir 50% á stafaþekkingarprófinu. Viðmiðið á öðru 

þrepi miðast við stafaþekkingu á bilinu 50–70%. Viðmiðin á þriðja þrepinu 

miðast við stafaþekkingu yfir 70%. 

7.1.2 Umskráningarfærni  

Umskráningarfærni er athuguð með lestri stakra orða (sjá fylgiskjal B). 

Mikilvægt er að hljóðrita lesturinn til þess að hlusta á síðar þegar lestrarlag 

er athugað en umskráningafærni er metin þegar barn les orðalista. Meta 

þarf hvort barnið hljóðar sig í gegnum orðin eða hvort það hefur öðlast 

einhvern sjónrænan orðaforða. 

7.1.3 Sjónrænn orðaforði  

Sjónrænn orðaforði er athugaður með lestri stakra orða (sjá fylgiskjal B). 

Lesturinn er hljóðritaður og greindur eftir á þegar barn er farið. Best er að strika 

undir öll þau orð sem barnið hljóðar sig í gegnum og draga þau svo frá orðum 

lesnum á mínútu og fjölda villna en villur eru þau orð sem barn les rangt. Þau 

orð sem eftir standa eru þau orð sem barnið þekkir sjónrænt og þarf ekki að 

hljóða sig í gegnum. Til að fá hlutfall sjónræns orðaforða eru villur og 

endurtekningar dregnar frá lesnum orðum . Þegar búið er að draga frá villur og 

endurtekningar frá lesnum orðum er deilt í þá útkomu með heildarfjölda orða 

lesnum á mínútu og sú tala er svo margfölduð með hundrað. 

7.1.4 Lesfimi  

Lesfimi er hægt að meta hjá lengra komnum börnum með raddlestrarprófi 

(sjá fylgiskjöl D). Tilvalið er að gera það í upphafi inngrips og aftur í lokin til 

þess að meta framfarir. Þá er hægt að reikna út öryggi, nákvæmni og 

sjálfvirkni í lestri en það er gert með sama hætti og á orðalistanum með 

stöku orðunum. 

7.1.5 Lesskilningur  

Hægt að meta lesskilning með hefðbundnu raddlestrarprófi og spyrja svo 

spurninga úr textanum í lokin (sjá fylgiskjöl D). Spurningarnar reyna á 

innihald textans, skilning á honum, ályktunarhæfni og bakgrunnsþekkingu. 
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7.1.6 Málþroski  

Til þess að meta málþroska þurfa að liggja fyrir niðurstöður úr 

málþroskaprófi sem unnið er af talmeinafræðingi eða einstaklingi með 

réttindi. Hægt er að leggja málþroskaprófið TOLD fyrir. 

7.1.7 Þyngdarstig texta  

Til þess að finna rétt þyngdarstig er hægt að lestrarprófa með hefðbundnu 

raddlestrarprófi og þegar barn les texta með 92-96% öryggi er hann 

hæfilega þungur. Ekki þarf þó alltaf að meta þyngdarstig þegar valinn er 

texti. Hægt er að nýta sér til dæmis þyndarflokkaröðun Námsgagna-

stofnunar þar sem lestrarbókum hefur verið raðað í flokka eftir þyngd. 

Gæta verður þess að texti sé krefjandi en þó ekki of erfiður. Öryggi er 

reiknað með því að mæla orð lesin á mínútu. Svo skal draga frá villur og 

endurtekningar. Í þá tölu er deilt með heildarfjölda orða. 

7.1.8 Val á þrepi námsefnis  

Námsefnið Tromp á hendi skiptist sums staðar í þrjú þrep til þess að koma á 

móts við mismikla erfiðleika og fer val á þrepi eftir frammistöðu í hverjum 

þætti fyrir sig. Þá er bæði valið eftir stafakunnáttu og einnig hvar börnin eru 

stödd í lestrarþróun sjónræns orðaforða samkvæmt Ehri og Snowling 

(2004:439). Á þrepi I byrja börn sem eru á fyrsta stigi Ehri í lestrarþróuninni, 

undanfara bókstafsstigs. Lesturinn fer fram án tengsla stafs og hljóðs. Það 

eru byrjendur í lestri sem þekkja orð sjónrænt með því að styðjast við 

sjónrænar vísbendingar í umhverfinu. Þessar sjónrænu vísbendingar tengja 

þeir svo við framburð orðsins. 

Á þrepi II byrja börn sem eru á öðru stigi Ehri (2004:440), ófullkomnu 

bókstafsstigi. Lestur fer fram út frá hluta bókstafanna og börnin eru farin að 

þekkja orð sjónrænt með því að tengja form sumra stafa í orðum við hljóð í 

framburði. Þau þekkja stafrófið og átta sig á samspili stafs og hljóðs. Þeir 

sem eru á þessu stigi eru farnir að geta greint hljóð í sundur.  

Á þrepi III byrja börn sem eru komin á þriðja stig Ehri (2004:441), fullkomið 

bókstafsstig. Þróast hefur sjónrænn orðaforði með tengslum milli stafs og 

hljóðs. Börn á þessu stigi vita hvaða hljóð hver stafur á og geta bútað orð niður í 

stök málhljóð. Umskráningarfærni er orðin nokkuð góð. Algengt er að börn 

með dyslexíu eða hljóðræna veikleika komist ekki yfir á þetta stig. 

Skimun í upphafi er mjög mikilvæg til þess að kennsluaðferðir og efni séu valin 

út frá getu einstaklingsins. Það er lykilatriði að lestextinn sé á réttu þyngdarstigi, 

því börnin verða að upplifa lestur sem fyrirhafnarlausan og sjálfvirkan. 
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7.2 Umskráning og lesfimi — kennsluefni og aðferðir 

Þessi þáttur námsefnis skiptist í fjóra undirþætti. Unnið er með þá þætti 

lesturs sem virðast skipta mestu máli til þess að ná tökum á 

lestrarerfiðleikum og til þess að auka lesfimi og málskilning (Carroll og 

Snowling, 2004:631; Ehri, 2005:178; Ehri, 2004:146; Long og Selden, 

2011:456; Perfetti, 2011:154; Stuart o.fl.,2008:60; Torppa og fl., 2006:1128; 

Vadasy, 2005:301; Walpole og Mckenna, 2007:8). 

Þættirnir eru: 

 Umskráning og hljóðkerfisvitund 
 Lesfimi og sjálfvirkni 
 Ritun og stafsetning 
 Orðaforði  

7.2.1 Stafir og hljóð (kveikja) — umskráning og hljóðkerfisvitund 

Þessi fyrsti undirþáttur hefur það að meginmarkmiði að efla umskráningar-

færni og hljóðkerfisvitund, þannig að lesturinn verði sjálfvirkari og hraðari. 

Það er gert með því að styrkja tengsl stafa og hljóða en besta leiðin til þess 

er að vinna með hljóðaaðferðina. Hljóðaaðferð byggist á því að kenna 

nemendum að umskrá orð eða breyta stöfum í hljóð sem hann skilur (Ehri 

og Snowling, 2004:434). Tilgangur aðferðarinnar er að börn átti sig á 

sambandi hljóða og stafa en þegar börn hafa lært að þekkja hljóð stafanna 

geta þeir hljóðað sig í gegnum ný orð hjálparlaust.  

Þannig styrkist um leið hljóðkerfisvitund (Ehri, 2004:149). Þessi þáttur 

kennsluefnis er einnig kveikja til þess að draga athygli nemanda að 

kennslustund dagsins. Rifja upp þá stafi sem unnið var með í síðustu 

kennslustund á undan. Unnið er í um það bil 3–5 mínútur með þennan þátt. 

Fyrsta skrefið er að velja hvaða þrep barn fer í en það fer eftir færni 

barnsins í stafaþekkingarprófinu (sjá fylgiskjal A). Vinna þarf markvisst með 

stafina og hljóð þeirra. Sundurgreiningu og samtengingu er beitt til þess að 

styrkja tengslin og efla hljóðavitund því það er besta leiðin til þess að vinna 

með hljóðavitund og með því að styrkja hljóðavitund eykst 

umskráningarfærni (Otaiba o.fl., 2012:115; Torgesen, 2005:529). Það er gert 

með því að lesa og beita hljóðaaðferðinni en hljóðaaðferð er talin vera 

besta leiðin að góðri lesfærni (Slavin o.fl., 2011:2; Torppa og fl., 2006:1129). 

Mikilvægast er að vinna sérstaklega með þá stafi sem barnið á mest í 

erfiðleikum með að læra og festa í minni sínu.  
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Tafla 5. Kennslumarkmið og leiðbeiningar í námsefninu Tromp á hendi. Í töflunni 
eru upplýsingar sem snúa að tengslum stafs og hljóðs eða umskráningu. 

 Stafir og hljóð —Umskráning  

Þrep I — Skor undir 50% á 
stafaþekkingarprófinu.  

Þrep II — Skor á bilinu 50–
70% á 
stafaþekkingarprófinu. 

Þrep III — Skor á bilinu 70–
95% á 
stafaþekkingarprófinu. 

—Vinna þarf markvisst með 
alla stafina og hljóð þeirra 
með hljóðaaðferðinni 
(sérstaklega þá sem barni 
gengur verst að læra). 

 

—Vinna með hljóð stafanna 
sem barnið er ekki öruggt á 
með hljóðaaðferðinni. 

—Vinna með 
sundurgreiningu.  

 

—Vinna með hljóð stafanna 
sem barnið er ekki öruggt á 
með hljóðaaðferðinni. 

—Vinna með 
sundurgreiningu og 
samtengingu. 

3–5 mínútur daglega 

Upprifjun á þeim stöfum 
sem unnið var með daginn 
áður. Kveikja fyrir 
kennslustund dagsins. 

Markmið: Að styrkja tengsl 
stafa og hljóða. Efla 
hljóðkerfisvitund og 
stafaþekkingu. 

. 

Leið: Hljóðaaðferð, sundur-
greining og samtenging 

 

Kennslugögn: smáforritið Tromp á hendi fyrir spjaldtölvur eða stakir 

bókstafir (sjá fylgiskjal D). 

Nánari lýsing á viðmóti smáforritsins eftir þyngdarþrepum: 

Kennari fer yfir hvaða stafi þarf að vinna sérstaklega með og velur hve 

marga stafi á að vinna með í einu. Einnig velur hann hvort unnið er með 

hástafi eða lágstafi. Markmiðið er að styrkja tengsl stafa og hljóða. Efla 

hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu. Hvert þrep fyrir sig er þjálfað í 3-5 

mínútur daglega. 

Þrep I 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Á skjánum birtast tveir til sex stafir í einu, það fer 

eftir getu barns. Hvort það eru hástafir eða lágstafir fer einnig eftir getu 

barns. Byrjað er að kenna hástafi fyrst. Hljóð eins stafsins hljómar og barnið 

velur réttan staf við hljóðið með því að ýta á hann. Hægt er að heyra hljóðið 

aftur með því að ýta á þar til gerða skjámynd. Kennari getur í upphafi valið 

ákveðna stafi og hljóð til þess að vinna með. Barn fær endurgjöf frá kennara 

en ekki spjaldtölvu. Frammistaða skráist inn á svæði nemandans svo allt er 

skráð niður jafnóðum. 

b) Önnur útfærsla: Notaðir eru stafirnir í fylgiskjali D. Kennari tekur tvo til 

sex stafi og setur fyrir framan barnið, fjöldi stafa fer eftir getu barnsins. 

Kennari notar hástafi til að byrja með og þegar þeir eru allir komnir færir 
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kennari sig yfir í lágstafi. Kennarinn segir hljóð eins stafsins og barnið velur 

þann staf sem við á. Barnið má biðja um að heyra hljóðið eins oft og það vill 

og þá endurtekur kennari það. Kennari stjórnar hvaða stafir og hljóð eru 

tekin fyrir hverju sinni. 

Þrep II 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Hljóð stafs hljómar og barn þarf að skrifa stafinn í 

þar til gerðan reit á spjaldtölvunni. Hægt er að heyra hljóð stafsins aftur 

með því að ýta á hljóðskjámynd. Hér er bara unnið með þá stafi sem barnið 

kann ekki (miðað er við að barnið kunni 50–70% stafanna á þessu þrepi). 

Þegar búið er að æfa stafina er sundurgreining æfð því sá þáttur er forsenda 

lestrarnáms. Fer hún þannig fram að barn hlustar eftir hljóðum í orðum. 

Mynd af hlut birtist og um leið er nafn hans nefnt og spurt hvort ákveðið 

hljóð sé í orðinu. Dæmi: Upp kemur mynd af orðinu RÓS og um leið er orðið 

lesið upp. Spurt er síðan: Heyrist hljóðið – S í orðinu RÓS? Barnið svarar 

með því að ýta á skjámynd með já eða nei. Frammistaða skráist á svæði 

nemandans. 

b) Önnur útfærsla: Kennari notar stafina í fylgiskjali D. Fyrst er unnið með þá 

stafi sem barnið þekkir ekki nógu vel á sama hátt og í þrepi I. Hér ættu börn 

að vinna bæði með hástafi og lágstafi. Næst er unnið að sundurgreiningu. 

Kennari myndar orð úr þremur til fjórum stöfum og spyr hvort ákveðið hljóð 

heyrist í orðinu. Dæmi: Kennari raðar saman þremur stöfum í orðið RÓS. 

Kennari spyr svo: heyrist hljóðið – S í orðinu RÓS? Kennari segir alltaf hljóð 

stafsins en ekki heiti hans. Gott er að vinna sérstaklega með þá stafi sem 

barniu reynist erfiðast að þekkja. 

Þrep III 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Á þessu þrepi eru fyrst teknir fyrir þeir stafir sem 

barnið þekkir ekki nógu vel á sama hátt og gert er á þrepi II en kennari getur 

alltaf valið þá stafi sem unnið er með hverju sinni (miðað er við að barn 

þekki yfir 70% stafanna á þessu þrepi). Unnið er bæði með hástafi og 

lágstafi. Þegar búið er að fara yfir stafina er unnið með sundurgreiningu á 

sama hátt og í þrepi II nema  með erfiðari orð, að barn heyri orð og þarf að 

segja hvort ákveðið hljóð sé í orðinu. Á þessu þrepi bætast við verkefni sem 

reyna á hljóðtengingu, þar sem barn þarf að tengja saman þrjú til fimm 

málhljóð sem hljóma í spjaldtölvunni og það sér stafina líka sundurslitna um 

leið. Barnið á svo að tengja hljóðin saman í skiljanlegt orð með 

hljóðaaðferðinni. Dæmi: Þrír stafir birtast á skjánum í ruglaðri röð, S – Ó – R. 

Hljóð orðsins eru sögð í réttri röð – R – Ó – S með hiki á milli. Barnið þarf að 
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raða þeim í rétta röð. Hægt er að heyra hljóðin í réttri röð aftur með því að 

ýta á þar til gerða skjámynd. 

b) Önnur útfærsla: Kennari notar stafina í fylgiskjali D. Fyrst er unnið með 

stafina sem barnið þekkir síður en gott er að blanda saman hástöfum og 

lágstöfum. Í sundurgreiningu er unnið á sama hátt og í þrepi II, kennari 

myndar orð úr fjórum til fimm stöfum og spyr hvort ákveðið hljóð heyrist í 

orðinu. Dæmi: Kennari raðar saman stöfum og myndar orðið LESA. Kennari 

spyr svo: heyrist hljóðið – A í orðinu LESA? Kennari segir hljóð stafs en ekki 

heiti. Hljóðtenging er þjálfuð með því að taka þrjá til fjóra stafi í fylgiskjali D 

og leggja fyrir framan barnið í ruglaðri röð. Kennari segir hljóð orðsins sem 

hann ætlar að mynda úr stöfunum í réttri röð: L – E – S – A með hæfilegu 

hiki milli stafa. Barnið reynir svo að raða stöfunum í sömu röð og kennari 

nefndi þau. Mikilvægt er að segja hljóð stafanna en ekki heiti. 

7.2.2 Endurlesinn texti – lesfimi og sjálfvirkni 

Næst les barnið texta sem það hefur séð áður. Kennari getur jafnvel lesið 

texann fyrir barnið til að rifja upp. Þannig er kennarinn einnig góð 

lestrarfyrirmynd fyrir barnið, sem hefur góð áhrif á lesfimi (Jong og Perfetti 

(2011:555). Það sem skiptir mestu máli hér er að þyngdarstig textans sé við 

hæfi. Því verður fyrst að ákvarða lestrargetu barnins (sjá fylgiskjal B). 

Kennari þarf líka áður en barn les að fletta yfir textann, ræða titil, söguþráð 

og myndir. Jafnvel mætti ræða persónur líka. Hvetja barnið til að segja frá 

líka. Þrep er valið eftir því hvar barn er statt í þróun sjónræns orðaforða 

samkvæmt hugmyndum Ehri (Ehri og Snowling, 2004:439-441).  

Tafla 6. Kennslumarkmið og leiðbeiningar fyrir endurlesinn texta. 

 Endurlesinn texti — 
sjónrænn orðaforði 

 

Þrep I — Á fyrsta stigi Ehri: 
Undanfari bókstafsstigs 

Þrep II — Á öðru stigi Ehri: 
Ófullkomið bókstafsstig 

Þrep III — Á þriðja stigi Ehri: 
Fullkomið bókstafsstig 

Þyngdarstig: Léttur texti. 
Stuttar setningar (1–2) með 
ítarlegum myndrænum 
upplýsingum til þess að ýta 
undir skilning. 

Þyngdarstig: Miðlungs léttur 
texti. Stuttar setningar (2–4) 
með ítarlegum myndrænum 
upplýsingum til þess að ýta 
undir skilning. 

Þyngdarstig: Þyngri texti. 
Stuttar setningar (5–7) með 
einhverjum myndrænum 
upplýsingum  til að ýta undir 
skilning. 

8–10 mínútur daglega 

 

Markmið: Að byggja upp 
sjálfvirkni og sjónrænan 
orðaforða. 

Leið: Endurlesa texta 
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Kennslugögn: Smáforritið Tromp á hendi fyrir spjaldtölvur eða 

myndskreyttar smábækur Námsgagnastofnunar. 

Nánari lýsing á viðmóti smáforritsins eftir þyngdarþrepum: 

Þegar búið er að þjálfa stafina, sundurgreiningu og hljóðtengingu er tekinn 

fyrir texti sem áður hefur verið lesinn. Í þessum hluta smáforritsins Tromp á 

hendi er hægt að nálgast texta sem hefur verið þrepaskipt eftir því á hvaða 

stigi barn er í þróun sjónræns orðaforða samkvæmt Ehri. Þessi þáttur er 

þjálfaður í 8–10 mínútur á dag. Ætlunin er að byggja upp sjónrænan 

orðaforða og auka þannig sjálfvirkni í lestri. Lesið er með hljóðaaðferð. 

Smáforritið skráir niður hvaða texta barn er búið að lesa og tímann sem tók 

að lesa hann. Sé notast við önnur úrræði er mikilvægt að það sé vel skráð 

niður hvaða bækur barn er búið að lesa. Einnig er áríðandi að fylgjast vel 

með hvenær barn er tilbúið að fara yfir á hærra þrep og fá þyngri lestexta. 

Þrep I 

a) Spjaldtölvu smáforritið: texti er valinn sem inniheldur titil og stuttar setningar 

sem eru ríkulega myndskreyttar. Fyrst ræðir kennari titil og myndir texta áður 

en hann er lesinn aftur. Kennari getur líka lesið textann yfir einu sinni upphátt 

fyrir barn til þess að sýna því góðan lestur. Barnið les svo textann en kennari 

fylgist vel með og lætur barn aldrei rembast við að lesa orðin. Lestur á að vera 

auðveldur og áreynslulaus. Miðað er við að börn séu stödd á fyrsta stigi Ehri í 

þróun sjónræns orðaforða sem kallast, undanfari bókstafsstigs. 

b) Önnur útfærsla: Hægt er að nota smábækur Námsgagnastofnunar. 

Bókaflokknum hefur verið skipt niður í fimm þyngdarstig. Á þessu þrepi eru 

bækur á fyrsta þyngdarstigi lesnar. Mikilvægt er að kennarar gefi sér tíma til 

þess að spjalla um textann á undan lestrinum, rifja upp um hvað hann fjallar 

og fá barnið til að segja frá. 

Þrep II 

a) Spjaldtölvu smáforritið: valinn er örlítið þyngdri texti á þessu þrepi. Valinn 

er texti sem inniheldur 2–4 setningar og er myndskreyttur. Eins og á þrepi I 

ræðir kennari um textann og myndirnar. Barnið les textann og kennari 

fylgist vel með og leiðbeinir. Miðað er við að barns sé statt á öðru stigi Ehri í 

þróun sjónræns orðaforða, sem kallast ófullkomið bókstafsstig. 

b) Önnur úrræði: Hægt er að lesa smábækur Námsgagnastofnunar. Á þessu 

þrepi eru lesnar bækur á öðru þyngdarstigi. Kennari rifjar upp með barni um 

hvað textinn fjallar. Áríðandi að skrifa niður hvaða bækur er búið að lesa. 

Þrep III 
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a) Spjaldtölvu smáforritið: valinn er texti sem er þyngri en á fyrri þrepunum 

tveimur. Texti inniheldur 5–7 setningar en myndskreytingar minnka á móti en 

eru þó til staðar. Notaður er flóknari orðaforði og lengri og samsett orð. Eins og 

á þrepi I og II ræðir kennari textann og myndirnar. Barnið les svo textann og 

kennari fylgist með og leiðbeinir. Miðað er við að börn séu á þriðja stigi Ehri í 

þróun sjónræns orðaforða, sem nefnist fullkomið bókstafsstig. 

b) Önnur úrræði: Hægt að lesa smábækur Námsgagnastofnunar. Á þessu 

þrepi eru lesnar bækur á þriðja og jafnvel fjórða þyngdarstigi. Kennari getur 

lesið einu sinni yfir textann upphátt fyrir barnið en áður en hann gerir það 

þarf hann að rifja upp innihald textans með barninu. 

7.2.3 Orðabanki — ritun og stafsetning  

Í þessum hluta er unnið með þau orð sem koma fyrir í textanum sem lesinn 

er á undan. Barnið velur í samvinnu við kennara setningar eða orð úr 

textanum. Framhaldið fer svo eftir því hvar barnið er statt á lestrarferlinum. 

Stafsetning eykur mjög sjónrænan orðaforða og eykur því hraða og 

sjálfvirkni (Ehri 2005:177). Að vinna með setningaskiptan er góð 

lesskilningsþjálfun líka (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:61). Hér eru 

notuð sömu viðmið og í töflu 4, eða hvar barn er statt í þróun sjónræns 

orðaforða samkvæmt Ehri (Ehri og Snowling, 2004: 439–441).  

Tafla 7. Kennslumarkmið og leiðbeiningar fyrir orðabanka. 

 Orðabankinn — ritun og 
stafsetning 

 

Þrep I — Á fyrsta stigi Ehri: 
Undanfari bókstafsstigs 

Þrep II — Á öðru stigi Ehri: 
Ófullkomið bókstafsstig 

Þrep III — Á þriðja stigi Ehri: 
Fullkomið bókstafsstig 

Ein til tvær setningar eru 
teknar úr endurlesna 
textanum og bútaðar niður í 
stök orð. Barnið raðar 
bútunum saman í rétta 
setningu. Barn og kennari 
fara saman yfir. 

Tekin eru 4–6 orð úr 
endurlesna textanum og þau 
bútuð niður í stafi. Barnið 
þarf svo að raða stöfunum 
saman í rétt orð. Barn og 
kennari fara saman yfir 
stafsetningu. 

Börn skrifa upp 4–6 orð eftir 
upplestri kennara. Kennari 
velur orð á meðan barnið les 
og velur þau sem barnið 
hljóðar sig mest í gegnum. 
Barn fer yfir stafsetningu 
sjálft í lokin með orðin rétt 
stafsett fyrir framan sig. 

5–8 mínútur daglega Markmið: Að bæta við 
sjónrænan orðaforða. 

Leið: Búa til setningar og 
stafsetja orð 

Kennslugögn: Smáforritið Tromp á hendi eða litlir Post-it miðar. 

Nánari lýsing á viðmóti smáforritsins eftir þyngdarþrepum: 

Þegar búið er að endurlesa texta er unnið með orð eða setningar úr honum. 

Þessi þáttur er þjálfaður í 5–8 mínútur. Upplýsingar um frammistöðu skráist 
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á svæði barnsins. Smáforritið býr til orðabanka fyrir barnið sem hægt er að 

prenta út og fara með heim til þess að lesa með foreldrum. Þau orð sem eru 

í orðabanka eiga að verða hluti af sjónrænum orðaforða barnsins, þau orð 

sem barnið getur kallað fram við fyrstu sýn án þess að nota umskráningu. 

Þrep I 

a) Spjaldtölvu smáforritið: á skjánnum birtist setning sem barnið les yfir sjálft 

eða kennari gerir það fyrir barnið. Þegar búið er að lesa setninguna ýtir barnið á 

skjámynd sem ruglar orðunum í setningunni og barnið þarf að raða orðum 

saman í rétta setningu aftur. Kennari les orðin með barni og aðstoðar það með 

því að gefa vísbendingar og hvetja áfram. Unnið er með eina til tvær setningar. 

Það er líka gott að hvetja barnið til þess að tala upphátt um hvað það hugsar á 

meðan það reynir að raða stöfunum aftur í rétta setningu. 

b) Önnur úrfærsla: kennari skrifa niður setningu, eitt orð fer á einn Post-it 

miða og les svo setninguna með barninu. Kennarinn ruglar orðunum og 

barnið raðar orðunum í rétta setningu. Unnið er með eina til tvær setningar 

úr smábókum Námsgagnstofnunar. Orðamiðarnir eru geymdir og þá er 

hægt að nota aftur og aftur. Kennari býr til lista yfir þau orð sem barnið er 

að vinna með til þess að fara með heim til þess að lesa með foreldrum. 

Orðin í orðabankanum ættu að verða hluti af sjónrænum orðaforða barns. 

Þrep II 

a) Spjaldtölvu smáforritið: á skjánnum birtast tvær til þrjár setningar úr 

endurlesna textanum sem barnið les upphátt með hljóðaaðferð eða að 

kennari les textann upphátt fyrir barnið. Kennari aðstoðar og leiðbeinir 

barni á meðan það les. Barnið ýtir því næst á skjámynd og smáforritið velur 

3–5 orð úr textanum. Eitt orð í einu birtist á skjánnum, barnið les það og svo 

ruglast stafirnir. Barn þarf svo að raða stöfunum saman í rétt orð aftur. 

Kennari aðstoðar og hvetur barn áfram. Orðin eru ekki flókin á þessu þrepi. 

b) Önnur úrfærsla: kennari velur 3–5 orð úr endurlesna textanum, skrifar 

orðin niður og þá fer einn stafur á hvern Post-it miða. Kennarinn getur líka 

flýtt fyrir sér og notað tilbúnu stafina (sjá fylgiskjal D). Barnið les orðið með 

kennara og kennari ruglar svo miðunum. Því næst raðar barn stöfunum 

saman aftur í rétt orð. Orðunum er safnað saman í orðabanka sem barnið 

getur farið með heim og lesið með foreldrum 

Þrep III 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Smáforritið velur 4–6 orð fyrir barnið úr 

endurlesna textanum. Orðið hljómar eitt í einu og barnið skrifar orðið eftir 
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upplestri í ákveðinn dálk í spjaldtölvunni. Hver dálkur inniheldur jafnmargar 

punktalínur og stafirnir eru í hverju orði. Það gefur barni vísbendingu um 

hversu margir stafir eru í orðinu. Hér hefur barnið ekki orðið fyrir framan sig 

og verður að stóla á hljóðavitund sína. Hægt er að heyra orðið aftur og 

aftur. Kennari fer yfir stafsetningu með barni en upplýsingar um 

frammistöðu skráist á svæði barnsins. 

b) Önnur útfærsla: Kennari velur 4–6 orð úr endurlesna textanum og les þau 

upphátt fyrir barnið. Það skrifar orðin niður á blaðið og saman fara kennari 

og barn yfir stafsetninguna. Þessi orð eru geymd á t.d. í stílabók sem hægt 

er að fara með heim og lesa yfir með foreldrum. Það eykur líkur á að orðin 

verði hluti af sjónrænum orðaforða barnsins. 

7.2.4 Nýr texti — orðaforði 

Í lokin les barn texta sem það hefur ekki séð áður. Kennari les fyrst yfir 

setningarnar og svo barnið í kjölfarið. Áður en kennari les textann ræðir 

hann við barnið um innihald textans. Reynir að skapa smá umræður um titil 

textans og út frá myndunum sem fylgja, fá þannig barnið til að spá í textann. 

Útskýrir þau orð sem barnið ekki þekkir eða skilur. Viðmið eru þau sömu og 

í töflu 4 og 5,  þrep er valið eftir því hvar barn er statt í þróun sjónræns 

orðaforða  (Ehri og Snowling, 2004:439–441). Þyngdarstig texta þyngist eftir 

því sem sem sjónrænn orðaforði eykst og lesfimi. Það sem skiptir miklu máli 

hér að þyngdarstig textans sé við hæfi. Því verður fyrst að ákvarða 

lestrargetu barnins (sjá fylgiskjal B).  

Tafla 8. Kennslumarkmið og leiðbeiningar fyrir nýjan texta. 

 Nýr texti — orðaforði  

Þrep I —Á fyrsta stigi Ehri: 
Undanfari bókstafsstigs 

Þrep II — Á öðru stigi Ehri: 
Ófullkomið bókstafsstig 

Þrep III — Á þriðja stigi Ehri: 
Fullkomið bókstafsstig 

Þyngdarstig: Léttur texti. 
Stuttar setningar (1–2) með 
ítarlegum myndrænum 
upplýsingum til þess að ýta 
undir skilning. 

Þyngdarstig: Miðlungs léttur 
texti. Stuttar setningar (2–4) 
með ítarlegum myndrænum 
upplýsingum til þess að ýta 
undir skilning. 

Þyngdarstig: Þyngri texti. 
Stuttar setningar (5–7) með 
einhverjum myndrænum 
upplýsingum  til að ýta undir 
skilning. 

5–9 mínútur Markmið: Að læra ný orð. 
Ýta undir sjónrænan 
orðaforða. 

Leið: Lesa nýjan texta, læra 
ný orð með hljóðaaðferð. 

Kennslugögn: Smáforritið Tromp á hendi fyrir spjaldtölvur eða mynd-

skreyttar smábækur Námsgagnastofnunar. 
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Nánari lýsing á viðmóti smáforritsins eftir þyngdarþrepum: 

Í þessum hluta er nýr texti lesinn (þessi texti er svo lesinn í næstu 

kennslustund sem endurlesinn texti).  

Þrep I 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Nýr texti er valinn í smáforritinu en allir lesnir textar 

eru skráðir á svæði barnsins svo auðvelt að fylgjast með hvað er ólesið. Textinn 

inniheldur 1–2 setningar og honum fylgja myndir sem eru lýsandi fyrir textann. 

Kennarinn þarf að lesa textann fyrir barnið. Gæta þess sérstaklega að vera góð 

lestrarfyrirmynd. Lesa með góðri hrynjandi og réttum áherslum. Síðan ræðir 

kennari við barnið um innihald textans, útskýrir þau orð sem barnið skilur ekki 

og talar um uppbyggingu textans. Barnið les svo textann en kennari fylgist vel 

með og lætur barn aldrei rembast við að lesa ný orð. Lestur á að vera auðveldur 

og áreynslulaus. Á þrepi I er miðað við að börn séu stödd á fyrsta stigi Ehri í 

þróun sjónræns orðaforða sem kallast, undanfari bókstafsstigs. 

b) Önnur útfærsla: Á þessu þrepi eru lesnar bækur á fyrsta þyngdarstigi úr 

bókaflokknum smábækur Námsgagnastofnunar en bókaflokknum hefur verið 

skipt niður í fimm þyngdarstig. Valdar eru 1–2 setningar úr bókunum til þess að 

vinna með. Kennari þarf að lesa textann fyrst fyrir barnið og gefa sér tíma til 

þess að spjalla um textann á undan lestrinum, rifja upp um hvað hann fjallar og 

fá barnið til þess að taka virkan þátt í umræðu um textann. Barnið les svo 

textann og kennari aðstoðar við erfið orð og leiðbeinir eftir bestu getu. 

Lesturinn á að vera auðveldur og áreynslulaus. Halda þarf utan um hvaða texta 

er búið að lesa. 

Þrep II 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Nýr texti er valinn og er hann þyngri en í fyrra 

þrepinu. Texinn er 2–4 setningar, en fjöldinn fer eftir getu barns og er textinn 

vel myndskreyttur. Eins og á þrepi I ræðir kennari textann og myndirnar við 

barnið. Svo les barnið textann undir leiðsögn kennarans. Miðað er við að barns 

sé statt á öðru stigi Ehri í þróun sjónræns orðaforða, sem kallast ófullkomið 

bókstafsstig. 

b) Önnur úrræði: Nýr texti er lesinn á öðru þyngdarstigi úr bókaflokknum 

smábækur Námsgagnastofnunar en þær hafa verið flokkaðar í 5 þyngdarstig. 

Valdar eru 2–4 setningar úr bókinni til þess að lesa. Kennari ræðir innihald 

textans þegar hann er búinn að lesa textann upphátt fyrir barnið og barnið les 

svo upphátt fyrir kennara. Kennari þarf sérstaklega að ræða ný orð og merkingu 

þeirra. Áríðandi að skrifa niður hvaða texta er búið að lesa. 
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Þrep III 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Nýr texti er lesinn úr smáforritinu sem inniheldur 

5–7 setningar. Textinn er því lengri og þyngri þegar komið er á þetta þrep. 

Minna er um myndir og barn þarf að lesa meira til þess að átta sig á 

innihaldi textans. Orðaforðinn er flóknari og orðin eru að lengjast og eru 

jafnvel samsett. Kennari les upphátt og ræðir texta. Barnið les svo með 

aðstoð kennara eins og í þrepi I og II. Miðað er við að börn séu á þriðja stigi 

Ehri í þróun sjónræns orðaforða, sem nefnist fullkomið bókstafsstig. 

b) Önnur úrræði: Valdar eru 5–7 setningar úr smábókum Námsgagna-

stofnunar. Á þrepi III eru lesnar bækur á þriðja og jafnvel fjórða þyngdarstigi 

bókaflokksins en smábækurnar hafa verið flokkaðar á fimm þyngdarstig. 

Kennari les einu sinni yfir textann upphátt fyrir barnið og ræðir innihald og 

orðaforða. Mikilvægt að útskýra ný orð sem barnið ekki skilur. Barnið les 

svo textann og kennari leiðbeinir. 

7.2.5 Gulrótin — keppni/leikir 

Sjálf kennslustundin tekur um 30 mínútur en í lok hennar á að eyða 5–10 

mínútum í að verðlauna nemanda fyrir áhugasemi og dugnað. Verðlaunin 

fara eftir áhugasviði hvers barns fyrir sig. Fyrir sum börn væru það 

skemmtilegir leikir í spjaldtölvu, grípa í spil með kennara eða hvað eina sem 

barn og kennari geta komið sér saman um. Í sumum tilfellum væri hægt að 

hafa ein stór verðlaun í lok inngrips en ekki í lok hverrar kennslustundar. 

Námsefnið Tromp á hendi er sett upp sem stíf kennsla í nokkrar vikur en 

það sem getur verið mikið aukaálag á barn og að þessu þarf að huga. Oftast 

er það ekki barnið sem biður um lestrakennsluna og gæti það jafnvel verið 

neikvætt gagnvart henni. Barnið er að missa úr öðrum kennslustundum til 

þess að vera í lestrakennslu og það eru ekki öll börn ánægð með. Með því 

að gera lestrarkennsluna örlítið spennandi og skemmtilega með því að veita 

einhvers konar umbun fyrir virkni og árangur er auðveldara að viðhalda 

áhuga barnsins í þessar 6–8 vikur sem kennslulotan stendur yfir. Ánægt 

barn lærir meira og er tilbúið að leggja meira á sig. Þetta er líka kjörið 

tækifæri fyrir kennarann og barnið til þess að barninu betur. 

7.3 Málskilningur — kennsluefni og aðferðir 

Endanlegt markmið lestrarkennslu er að börnin verði læs. Það er því ekki 

nægjanlegt að börn séu fær í því að umskrá og lesa hratt. Þau verða að skilja það 

sem þau lesa. Læsi er flokkað sem einn af sex grunnþáttum íslenskrar menntunar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:10). Sá sem skilur vel það sem 

hann les, óháð hvaða texta hann er að lesa, hefur góðan málskilning en 
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málskilningur er ein forsendan fyrir góðum lesskilningi (Cain og Oakhill, 2007:4; 

Hulme og Snowling, 2009:91; Stanovich, 1986:379). Þessi hluti námsefnis hefur 

því það markmið að bæta málskilning og talmál, þar af leiðandi líka lesskilning.  

Unnið er með fjóra undirþætti:  

 Talmál og málskilning 
 Orðaforða og lesskilning 
 Bakgrunnsþekkingu og ályktunarhæfni 
 Námsvitund og vinnsluminni 

Þessi hluti námsefnis er hugsaður fyrir börn sem náð hafa ágætum 

tökum á umskráningu en þurfa aukna aðstoð til þess að skilja það sem þau 

lesa og efla talmál sitt. Kenndar eru 30 mínútur daglega í 6–8 vikur 

einstaklingslega. Til þess að meta inngrip er notað raddlestrarpróf með 

samfelldum texta og lesskilningsspurningum (sjá fylgiskjal C) í upphafi og í 

lokin og/eða með málþroskaprófi en talmeinafræðingur leggur það fyrir. 

7.3.1 Útdráttur og uppbygging texta (kveikja) — 
bakgrunnsþekking og ályktunarhæfni 

Ein af forsendum lesskilnings er að sá sem les átti sig á uppbyggingu textans 

en skilningur á uppbyggingu texta sé mjög sterk forspá um lesskilning barna 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:61). Með uppbyggingu texta er átt við 

hvernig þráður og málsgreinar eru settar upp, það er að segja titill, 

inngangur, meginmál og endir. Því börn sem hafa ekki góðan lesskilning eiga 

oft erfitt með að segja frá og/eða skrifa sögur niður frá hjartanu.  

Tafla 9. Kennslumarkmið og leiðbeiningar fyrir útdrátt og uppbyggingu texta. 

Útdráttur og uppbygging texta        —  bakgrunnsþekking og ályktunarhæfni 

Þrep I — Fyrir byrjendur  Þrep II — Fyrir lengra komna 

Þyngdarstig: Léttari texti með smá 
myndskreytingum sem gefa 
vísbendingar um innihald texta og ýta 
undir skilning 

 Þyngdarstig: Þyngri texti með engum 
myndum. 

6–8 mínútur daglega  Markmið: Að þjálfa skilning á uppbyggingu 
texta og skilning á lesnum orðum. Sem 
reynir á bakgrunnsþekkingu barnsins og 
ályktunarhæfni þess. 

Kennslugögn: Smáforritið Tromp á hendi fyrir spjaldtölvur eða smábækur 

Námsgagnastofnunar á fjórða og fimmta þyngdarstigi. 
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Nánari lýsing á viðmóti smáforritsins: 

Þrep I og II 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Í þessum fyrsta undirþætti lesa börn texta sem 

valin er í smáforritinu Tromp á hendi og þurfa að segja í stuttu máli frá 

honum. Það gera þau með því að hugsa upphátt um textann og setja helstu 

lykilorð upp í hugarkort í smáforritinu. Markmiðið er að barn átti sig á því að 

texti er byggður upp eftir ákveðnum reglum og að það skilji þær og tileinki 

sér. Við gerð hugarkorts þarf barnið að taka út aðalatriði og átta sig á 

fyrirsögnum, hvað er aukaatriði og hvað aðalatriði og gera útdrátt úr því 

sem skiptir máli fyrir skilning textans. Það er góð æfing fyrir börn með 

slakan málskilning því þau eiga almennt erfitt með að átta sig á 

uppbyggingu texta, hvað það er sem skiptir máli til þess að skilja innihald 

textans. Mikilvægt að reyna að hafa fjölbreytta texta sem reyna á skilning 

barns. Þessi hluti er kenndur í 6–8 mínútur daglega. Upplýsingar um lesna 

texta skráist inn á svæði barnsins jafnóðum ásamt hugarkortinu sem er 

alltaf aðgengilegt aftur. Hægt er að prenta það út og fara með heim til þess 

að lesa og rifja upp með foreldrum. Kennari getur skrifað inn athugasemdir 

um frásögn barnsins og annað sem hann vill. 

b) Önnur útfærsla: Barnið les valið textabrot úr smábókum Námsgagna-

stofnunar á fjórða eða fimmta þyngdarstigi. Segja svo frá honum í stuttu 

máli og teikna um leið hugarkort á blað þar sem helstu lykilorð koma fram. 

7.3.2 Frásögn út frá myndum — málskilningur, orðaforði og 
vinnsluminni 

Í þessum hluta námsefnis þarf barn að segja munnlega frá því sem það sér á 

myndum í smáforritinu Tromp á hendi. Um er að ræða 3–8 myndir sem sýna 

ákveðna atburðarás (sjá fylgiskjal E). Hér reynir á málskilning, orðaforða og 

ályktunarhæfni en allir þessir þættir styðja við lesskilning. Þegar saga er 

sögð þarf að vera upphaf, miðja og endir. Það þarf að segja frá persónum, 

halda ákveðinni tímalínu og lýsa einhverjum atburði, orsök og afleiðingu. Til 

þess að geta það er nauðsynlegt að hafa góð tök á tungumálinu og skilning á 

uppbyggingu sögu. Forsenda frásagnar er því góður málþroski og frásögn 

því góð leið til þess að æfa þessa þætti. Við frásagnir eins og þessa þjálfast 

líka orðaforði, hugtakaskilningur og vinnsluminni. Þessi aðferð var valin því 

flest börn hafa gaman af skemmtilegum myndasögum og gætu haft gaman 

að segja frá þeim líka. Þessi þáttur er kenndur í 10–12 mínútur daglega. 
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Tafla 10. Kennslumarkmið og leiðbeiningar fyrir frásögn út frá myndum. 

Frásögn út frá myndum        —  málskilningur, orðaforði og ályktunarhæfni 

Þrep I — Fyrir byrjendur  Þrep II — Fyrir lengra komna 

Þyngdarstig: Vinna með 3–5 myndir 
sem sýna ákveðna atburðarrás (orsök 
og afleiðingu). 

 Þyngdarstig: Vinna með 6–8 myndir sem 
sýna ákveða atburðarrás (orsök og 
afleiðingu 

10–12 mínútur daglega  Markmið: Að þjálfa málskilning og 
ályktunarhæfni með því að láta barn segja 
frá og svara spurningum. Einnig auka 
orðaforða. 

Kennslugögn: Smáforritið Tromp á hendi fyrir spjaldtölvur eða önnur 

atburðarrásaspjöld (sjá fylgiskjal E).  

Nánari lýsing á viðmóti smáforritsins: 

Á skjá spjaldtölvunnar birtist myndirnar koll af kolli en alltaf er hægt að 

skoða þær myndir sem komnar eru en ýta þarf á sérstaka skjámynd til þess 

að fá næstu myndir. Kennarinn stjórnar því hvenær næsta mynd má koma. 

Kennari þarf að spyrja sex spurninga út frá myndunum: Hvað, hvar, hver, 

hvenær, hvernig og af hverju. Á svæði barnsins skráist hvaða myndasögur 

hafa verið teknar fyrir og kennari getur sett inn athugasemdir um 

frammistöðu barns. 

Þrep I og II 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Barnið þarf að segja frá með sínum eigin orðum. 

Kennari hlustar á barnið segja frá myndunum og til þess þarf barnið að nota 

orðaforða sinn og ef barn finnur ekki orð í fórum sínum aðstoðar kennari 

barnið að finna orð. Endurtekur setningar þess og leiðréttir ef eitthvað má fara 

betur. Kennari getur stungið upp á samheitum og jafnvel bent á andheiti til 

samanburðar en það eykur orðaforða barnsins. Það er ekkert rétt svar í frásögn 

og þarf kennari að vera opin fyrir öllum hugmyndum barns. Svara til dæmis: „já 

kannski en væri ekki möguleiki á að...“ og gefa þannig barni tækifæri til þess að 

leiðrétta sig eða koma fram með nýjar hugmyndir. Ef barnið segist ekki vita 

hvað er að gerast á myndinni má kennarinn ekki gefa svarið heldur hvetur það 

áfram til að segja sjálft frá, með því að gefa upp hjálparorð. Kennari sýnir barni 

ekki allar myndirnar í einu. Heldur bætir hann við atburðarásina smám saman. 

Kennari getur þá spurt barn hvað það telji að gerist á næstu mynd áður en það 

sér hana sem reynir á ályktunarhæfni barnsins. Það veltir því fyrir sér hvað gæti 

mögulega gerst næst. Það er ekkert rangt svar og er mikilvægt að taka vel í allar 
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hugmyndir barnsins. Stundum má líka viljandi snúa út úr því sem barnið segir 

og láta það útskýra betur hvað það á við. Láta barnið æfa sig í að rökstyðja. 

b) Önnur útfærsla: Gefin hafa verið út ýmis konar atburðarásaspjöld sem 

hægt er að nota í staðinn fyrir smáforritið (sjá fylgiskjal E). Kennsluleiðbein-

ingarnar fyrir smáforritið gilda fyrir þau líka. Einnig getur kennari teiknað 

myndir sjálfur og unnið með þær. 

 

7.3.3 Að setja saman myndir — orðaforði og hugtakaskilningur 

Orðaforði skiptir höfuðmáli og er hann háður því sem barnið þekkir, barnið 

þarf að þekkja mörg orð til þess að geta leiðbeint kennara að teikna 

mannslíkamann (andlit, nef, eyra, háls, bringa, magi, olnbogi, hné og svo 

framvegis). Þegar búið er að teikna upp mannslíkanum er gott að renna yfir 

orðaforðann aftur með því að láta barnið endurtaka orðin og kennari skrifar 

þau við rétta líkamsparta. Á sama hátt er hægt að taka hvaða hlut sem er 

fyrir, til dæmis reiðhjól, bíl, hús, stól, hund, kött og hvað sem kennara og 

barni dettur í hug. Flestum börnum finnst gaman að púsla eða teikna og því 

er þessi leið farin til þess að efla orðaforða og hugtakaskilning. Þessi þáttur 

er kenndur í 5 mínútur daglega. 

Tafla 11. Kennslumarkmið og leiðbeiningar fyrir að setja saman myndir. 

Að setja saman myndir        —  orðaforði og hugtakaskilningur 

Þrep I — Fyrir byrjendur  Þrep II — Fyrir lengra komna 

Þyngdarstig: Teikna einfaldari myndir 
(t.d. manneskju, einföld dýr, húsgögn, 
borðbúnað, blóm). Vinna með 10–15 
orð og hugtök. 

 Þyngdarstig: Teikna flóknari myndir (t.d. 
reiðhjól, bíl,  flóknari dýr og manneskjur og 
fleira). Vinna með 15–20 orð og hugtök. 

5–6 mínútur daglega  Markmið: Að auka orðaforða og 
hugtakaskilning 

Kennslugögn: Smáforritið Tromp á hendi fyrir spjaldtölvur eða teikna á blað. 

Nánari lýsing á viðmóti smáforritsins: 

Þrep I og II 

a) Spjaldtölvu smáforritið: Kennari og barn setja saman hlut í smáforritinu 

Tromp á hendi. Fyrst er hlutur eða hugtak valið. Hér reynir á að barnið sé 

skipulagt í frásögn. Dæmi: Kennari og barn velja mannslíkamann í smá-

forritinu. Á skjánnum birtist hrúga af líkamshlutum sem púsla þarf saman. 
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Kennari spyr barn á hvaða líkamshluta eigi að byrja. Barnið segir til dæmis 

höfuðið. Kennari finnur þá höfuðið í hrúgunni, setur það á réttan stað og 

spyr hvað kemur næst. Kennarinn leiðir þannig barnið áfram og það þarf að 

nota þann orðaforða sem það hefur yfir mannslíkamann. Kennari reynir að 

láta barnið finna orðin en getur gefið því ýmsar vísbendingar. Sem dæmi má 

nefna að kennari getur gefið upp fyrsta hljóðið í orðinu. Kennari þarf líka að 

halda skipulagi á því sem sett er saman en einungis er hægt að púsla 

líkamshlutum við aðra, þ.e. ekki er hægt að setja höfuðið og svo fætur. 

Eðlilegast væri að gera hálsinn. Þegar allir stærstu líkamspartarnir eru 

komnir er hægt að vera nákvæmari og gera augu, eyru, nef, munn, hár og 

svo framvegis. Allar upplýsingar skrást inn á svæði barnsins og kennari getur 

bætt við athugasemdum. 

b) Önnur útfærsla: Kennari teiknar orðin eða hugtökin upp á blað. 

Kennsluleiðbeiningar eru eins. Dæmi: Kennari teiknar mannslíkama eftir 

tilsögn barnsins eins og áður er lýst í kennsluleiðbeiningum fyrir 

spjaldtölvur. Þegar kennari og barn eru í sameiningu búin að teikna upp 

mannslíkamann getur kennari rifjað orðin upp aftur með því að spyrja og 

benda á myndina. Barn segir hvað hver líkamspartur heitir og kennari skrifar 

heitið við. Barn getur þá farið heim með myndina og unnið með hana meira 

heima með foreldrum. Kennari þarf að skrá niður hvaða orð og hugtök er 

búið að vinna með og hvað þurfi að vinna betur með. 

7.3.4 Gulrótin — keppni/leikir 

Þegar hér er komið sögu má barnið fara í skemmtilega leiki  í spjaldtölvunni 

eða einhverja aðra leiki sem það velur sjálft í 5–10 mínútur. Það er hvetjandi 

fyrir barnið að fá einhverja umbun í lokin, það er búið að leggja mikið á sig 

og það er yfirleitt tekið úr öðrum kennslustundum og stundum upplifa börn 

sérkennslu þannig að þau séu að gera meira en aðrir. Umbun í lokin er líkleg 

til þess að auka jákvæðni þeirra gagnvart kennslunni. Mikilvægt er að 

kennarinn taki þátt í þessu með barninu. Hér er hægt að fá miklar 

upplýsingar um námsvitund barnsins ef það talar upphátt um það hvernig 

það spilar leikina. Gulrótin eru háð áhugasviði barns. Einnig er hægt að 

ákveða í upphafi inngrips að hafa einhver stærri verðlaun í lok þess gangi 

það vel upp. Það getur verið mjög hvetjandi fyrir barnið. Sum börn þurfa þó 

að fá umbunina strax í lok kennslustundar. 
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8. Lokaorð 

Lestur og læsi eru lífsgæði. Það að einstaklingur geti bjargað sér sjálfur og 

verið óháður öðrum er mikilvægt. Að geta sjálfur lesið  bók, tímarit, dagblað 

eða texta í tölvu og lesið skjátexta bíómynda, skrifað bréf og tölvupósta til 

vina, ættingja eða í formlegri erindagjörðum. Vera fær um að lesa flókin og 

formleg bréf frá fyrirtækjum og stofnunum og skilið innihald þeirra. Kunna 

að fylla út umsóknareyðublöð og skilja samninga áður en þeir eru undir-

ritaðir. Geta spjallað við vini á spjallrásum og sett skiljanlega stöðuupp-

færslu á samskiptamiðlum eins og Facebook. Allt þetta og meira til er nauð-

synlegt að kunna til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Til þess að 

vera fullgildur þátttakandi er nauðsynlegt að kunna að lesa og skilja það 

sem lesið er. 

Þegar þetta verkefni fór af stað var grunnhugmyndin sú að búa til náms-

efni sem myndi byggja upp sjónrænan orðaforða og nota til þess endur-

tekinn lestur og stafsetningu til þess að efla hljóðavitund og lesskilning. 

Skoða átti í því samhengi aðrar kennsluaðferðir sem rannsóknir benda til 

þess að virki Markmiðið var líka alltaf að búa til efni sem hentar fyrir 

spjaldtölvur því ekki er mikið um íslenskt efni enn sem komið er fyrir þær til 

lestrarkennslu en þær henta mjög vel til lestrarkennslu fyrir börn sem eiga 

við einbeitaskort að glíma. Við námsefnisgerðina hefur nemandi við 

Háskólann í Reykjavík í tölvunarfræði verið til halds og traust. Hann hefur 

gefið góðar leiðbeiningar og upplýsingar um hvað er raunhæft og hvað ekki. 

Fari námsefnið í vinnslu er líklegt að það verði í höndum forritara að hanna 

nánar viðmót og virkni smáforritsins fyrir spjaldtölvur svo sjálfsagt mun það 

taka i einhverjum breytingum í því ferli en reynt verður þó að halda 

markmiðum óbreyttum.  

Við vinnslu námsefnis var fjölda spurninga svarað en eftir sitja nokkrir 

mikilvægir punktar. Í fyrsta lagi notkun skimunarprófa. Með því að nota 

skimun strax í leikskóla og í 1. bekk grunnskóla er hægt að minnka líkur á því 

að einstaklingar þurfi að búa við skert lífsgæði af því að þeir eru ekki 

almennilega læsir. Með því að skima og grípa inn í strax þar sem við á með 

réttum aðferðum og námsefni er hægt að koma í veg fyrir ólæsi og 

fyrirbyggja dýra og óþarfa sérkennslu á eldri stigum grunnskólans. Það er 

líka mjög mikilvægt að ná tökum á lestrarerfiðleikum áður en þeir 

einstaklingar sem gengur illa að læra að lesa upplifi sig sem tapara í námi.  
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Í öðru lagi að áherslan í öllu lestrarnámi þarf að vera á hljóðakerfis- og 

hljóðavitund. Í framhaldi af því vaknar sú spurning hvort ekki þurfi að virkja 

leikskólann enn frekar í lestrarkennslu eða í undirbúningi fyrir 

lestrarkennslu því margt bendir til þess að örvun hljóðkerfisvitundar skipti 

mjög miklu máli fyrir framhaldið. Það skiptir mjög miklu máli að grípa 

snemma inn í og strax í leikskóla er hægt að sjá út frá þáttum sem hafa góða 

forspá um lestrarnám hvort barn komi til með að glíma við lestrarerfiðleika. 

Eins mætti hugsa um hlutverk foreldra í ferlinu að læsi. Hvernig virkja mætti 

foreldra til þess að styðja við lestranámið, fá þá til þess að lesa markvisst 

fyrir börnin sín og tala við þau til þess að styrkja málþroska og 

hljóðkerfisvitund. Eins og áður segir byrjar læsi að þróast mjög snemma og 

geta foreldrar komið að þessum mikilvæga undirbúningi fyrir lestranám.  

Í þriðja lagi er það einstaklingskennslan. Það er mjög dýrt að vera með 

einstaklingskennslu en hún er algerlega nauðsynleg ef takast á við vanda 

eins og dyslexíu til dæmis. Kennarar verða að vera harðir á því að nemendur 

með mikinn lestravanda fái einkatíma ef takast á við vandann áður en hann 

verður of mikill. Það er líka hlutverk kennara að kynna sér vel þær leiðir sem 

bjóðast til þess að finna börn í áhættu fyrir lestrarerfiðleika og einnig þær 

leiðir sem bjóðast til þess að meta veik- og styrkleika hvers nemanda. 

Vonin er sú að námsefnið nýtist í kennslu með þeim nemendum sem 

virðast ekki geta aukið lesfimi sína eða lesskilning með hefðbundnum 

kennsluaðferðum. Í framhaldi af þessu lokaverkefni er stefnan að raunprófa 

það á vettvangi. Fyrst með einföldu kennsluleiðbeiningunum og án 

spjaldtölvu. Svo vonandi að í náinni framtíð verði hægt að halda lengra 

áfram með verkefnið og búa til smáforrit fyrir spjaldtölvur og raunprófa 

það. Vonandi á þessi tilraun til þess að búa til kennsluefni eftir að þróast í 

eitthvað gagnlegt og skemmtilegt. 
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Fylgiskjöl 

 Fylgiskjal A er athugun á stafaþekkingu, um er að ræða fjögur blöð. 
Tvö eru eintök fyrir kennara og tvö fyrir nemendur. Athuguð er 
þekking á sérhljóðum og samhljóðum, bæði í hástöfum og lágstöfum 
(Hatcher, 2006:170).  

 Fylgiskjal B er athugun á umskráningu með lestri stakra orða. Einnig 
er hægt að meta lestrarstíl út frá lestri þessara blaða. Það eru tvö 
blöð, eitt eintak fyrir nemanda og annað fyrir kennara með 
leiðbeiningum um hvernig skuli reikna fjölda lesinna orða á mínútu, 
einnig hvernig má mæla lestrarnákvæmni og sjónrænan orðaforða 
(Ehri, 2004:135). 

 Fylgiskjal C er hefðbundið raddlestrarpróf. Með því er hægt að meta 
hve mörg atkvæði og orð nemandi les á mínútu og kanna lesskilning. 
Um er að ræða tvö þyngdarstig texta, annar textinn er ætlaður 1. og 
2. bekk og hinn 3. og 4. bekk. Það eru bæði eintök fyrir kennara og 
nemendur (Hatcher, 2006:168. 

 Fylgiskjal D er fyrir þrep I í kafla 7.2.1 og er íslenska stafrófið (hástafir 
og lágstafir) sem hægt er að prenta út og klippa til þess að vinna með 
samkvæmt námsefninu Tromp á hendi. 

 Fylgiskjal E fyrir þrep II í kafla 7.2.1 sýnir myndir og orð til þess að æfa 
sundurgreiningu hljóða. 

 Fylgiskjal E sýnir kennsluleiðbeiningar fyrir kennara til þess að vinna 
með myndir sem sýna atburðarás eða orsök og afleiðingu (Globi 
Publishing, e.d.). 
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