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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig stuðla megi að farsælu lestrarferli hjá börnum 

með lesblindu. Öll börn eiga rétt á námi við sitt hæfi og því er mikilvægt að skoða öll 

þau úrræði sem í boði eru. Farið verður í gegnum undirstöðu læsis og hvað erfiðleikar í 

lestri geta haft í för með sér. Börn eru ólík og koma með misjafna reynslu í lestri þegar 

þau byrja í grunnskóla. Margt bendir til að með snemmtækri íhlutun eigi börn meiri 

möguleika á að ná framförum í lestri þar sem snemmtæk íhlutun byggist á aðferðum 

sem gerir kennurum kleift að vinna náið með þeim börnum sem eiga í erfiðleikum eða 

eru í áhættu. Niðurstöður rannsókna sem hafa verið gerðar í gegnum árin benda til 

þess að röskun á starfsemi í vinstri hlið heilans hafi veruleg áhrif á lesblindu, sem og 

erfðir og umhverfi lesblindra barna. Til eru margskonar skimunarpróf til þess að finna 

börn í áhættuhópi fyrir lesblindu, með það að leiðarljósi geta kennarar gert viðeigandi 

ráðstafanir varðandi kennslu sína og hvert barn út frá einstaklingsmiðuðu námi. 

Einstaklingsmiðað nám er skipulögð kennsla sem sniðin er að þörfum hvers barns fyrir 

sig og telja fræðimenn sem rannsakað hafa lesblindu að hún sé besta leiðin til þess að 

börn með lesblindu nái árangri í námi. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni okkar til fullnaðar B.Ed. gráðu við kennaradeild, 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Umfjöllunarefnið var valið vegna áhuga okkar á 

gengi þeirra barna í námi sem eiga við námsörðugleika að stríða, öðru nafni lesblindu, 

hvaða möguleika þau geta átt í framtíðinni ef gripið er nógu snemma inn í námsferil 

þeirra með viðeigandi úrræðum. 

Verkefnið var unnið undir handleiðslu Rannveigar Oddsdóttur, doktorsnema og 

þökkum við henni af heilum hug fyrir alla þá hjálp sem hún veitti okkur við öflun 

heimilda og aðra aðstoð sem sneri að gerð ritgerðarinnar. Einnig viljum við þakka 

fjölskyldum okkar fyrir ómælda þolinmæði og skilning við gerð þessa lokaverkefnis í 

gegnum allt nám okkar, við hefðum ekki getað þetta án þeirra. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til 

annarra, eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en 

berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1. Inngangur 

Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki heldur þurfa allir að læra að lesa. Það er mikilvægt fyrir 

hvern einstakling að geta lesið og skrifað sjálfstætt sérstaklega til að geta notið þess sem 

samfélag okkar hefur upp á að bjóða. Samkvæmt aðalnámskrá er grunnskólum skylt að mennta 

öll börn á árangursríkan hátt. Í aðalnámskránni er lögð áhersla á að öll börn fái jöfn tækifæri til 

náms og fái kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi, óháð atgervi og aðstæðum 

barnanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:31-41). Börn eru eins mismunandi og þau eru mörg, 

lestraráhugi sumra barna kviknar löngu áður en þau hefja formlega skólagöngu sína og þau eru 

jafnan mjög móttækileg fyrir lestrarnáminu. Önnur börn geta átt í erfiðleikum meðlestrarnám 

og þurfa þá á hjálp frá skólakerfinu að halda. Það sem leiddi okkur áfram við gerð þessarar 

ritgerðar er áhugi okkar á farsæld og gengi þeirra grunnskólabarna sem eiga í erfiðleikum með 

lestur. 

 

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að í öðrum kafla er farið yfir undirstöðuþætti læsis, 

hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, umskráningu, lesskilning og „The Simple View of Reading“. Í 

þriðja kafla er farið yfir þróun lestrar og drepið á stigakenningu Vacca. Í fjórða kafla er fjallað 

um hvað einkennir lesblindu, um hugtakið lesblinda, sögu lesblindu, meintar orsakir, IDA, innri 

þætti, erfðir og ytri þætti lesblindunnar. Í lokin er farið í gegnum greiningu lesblindu, 

hljómprófin, einstaklingsmiðaða kennslu, forspárþætti lestrar og úrræði. Sýndar eru myndir af 

heilanum og borið saman hvernig heilinn starfar eðlilega og hvernig hann starfar hjá þeim sem 

eru með lesblindu.  

 

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla er hlutverk grunnskólanna, í samvinnu við 

heimilin, að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem 

er í sífelldri þróun. Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að 

markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:30). 
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2. Undirstaða læsis 

 

Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki heldur ferli sem hvert barn þarf að læra til þess að 

vera virkur þátttakandi í samfélaginu. Lestur er einn háttur tjáskipta og í raun tæki til 

félagslegrar miðlunar, svo dæmi séu tekin lesum við fréttir, auglýsingar um atburði 

o.s.frv. Rannsóknir sýna að lestrarkennsla þurfi að taka mið af eftirtöldum þáttum; 

hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, umskráningu, orðaforða, lesfimi og lesskilningi 

(Walpole og McKenna, 2007:8). Það tryggir færni í fjórum meginþáttum sem 

einstaklingar þurfa að hafa góð tök á til að teljast vera læsir en þeir eru; lestur, 

stafsetning, ritun og lesskilningur (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). Vandvirkir lesendur 

þekkja orðin áreynslulítið og þurfa ekki að umskrá orðin. Ef þeir lenda á óþekktum 

orðum nota þeir minni sitt og þekkingu með því að tengja óþekktu orðin við orð sem 

þeir þekkja fyrir. Vandvirkum lesendum er nauðsynlegt að geta lesið orðin hratt og rétt 

svo þeir nái góðum lestrarhraða en þá eyða þeir minni tíma í að umskrá og geta 

einbeitt sér að lesskilningnum. Þeim lesendum sem eiga í erfiðleikum með 

umskráningu gengur illa að ná upp góðum lestrarhraða og eiga þá jafnan við 

lesskilningsvanda að stríða (Vaughn, Bos, Schumm, 2011: 300–301). 

 

Erfiðleikar í lestri geta haft í för með sér tilfinningaleg, verkleg og félagsleg áhrif. 

Tilfinningalegu áhrifin lýsa sér í líðan barna og tilfinningum sem þau hafa gagnvart 

lestrinum. Líður þeim vel eða illa þegar þau lesa, er togstreita, finna þau fyrir reiði eða 

gleði, biturleika eða létti. Verkleg áhrif lýsa sér þannig að börnin eiga erfitt með 

framkvæmd lestrar, að hljóða sig í gegnum og umskrá orðin. Börnin gætu einnig átt í 

erfiðleikum með skrift. Félagslegu áhrifin geta komið þannig fram að börnum finnist 

þau vera minnimáttar gagnvart félögum sínum því þau átta sig ekki á af hverju þeim 

gengur verr að læra að lesa en félögunum. Mikilvægt er að barn fái greinargóða 

útskýringu á hvað valdi erfiðleikum þess í lestri og að erfiðleikar barnsins hafi ekkert 

með greind þess að gera en barn sem á í erfiðleikum með lestur stimplar sig oft sem 

minni máttar í samanburði við félaga sína. Útskýra þarf að barnið þurfi eingöngu meiri 

þjálfun en félagar þess og jafnvel aðrar aðferðir til þess að læra lestur og verkefni 

tengd honum (Catts og Kamhi, 2005:61). Lykillinn að lífsgæðum fólks sem lifir og 
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hrærist í samfélagi læsis er góð lestrarfærni (Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:3). 

 

Börn koma í skóla með misjafna reynslu í lestri. Fyrir flest börn mun lestrarnámið vera 

ánægjuleg reynsla og koma án erfiðleika, stuttu eftir að formleg lestrarkennsla hefst 

eru þau orðin vel þjálfaðir lesendur. Fyrir önnur börn sem hafa takmarkaða reynslu í 

lestri kann lestrarnámið að vera ögn erfiðari reynsla en með viðeigandi formlegri 

lestrarkennslu verða þau hæfir lesendur eins og þau sem eiga auðvelt með 

lestrarnámið. Fyrir sum börn getur lestrarnámið verið sársaukafull reynsla þar sem þau 

eru oft með takmarkaða eða litla reynslu í lestri og eiga við erfiðleika að stríða sem 

tengjast lestrarferlinu, erfiðleika sem þau þurfa að berjast við jafnvel árum saman 

(Catts og Kamhi, 2005:45–47). 

 

2.1. Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (phonological awareness) er næmi einstaklings fyrir tungumálinu, 

uppbyggingu þess og skipulagningu. Næmi í hljóðkerfisvitund segir mikið til um hvort 

einstaklingur komi til með að eiga auðvelt með að sundurgreina hljóð orða og þróa 

lestrarfærni (Catts og Kahmi, 2005:136; Muter, 2006:55). Almennt er talið að þróun 

hljóðkerfisvitundar gangi frá stærri til minni eininga og hvernig vinna megi með 

einingarnar á mismunandi hátt, sem dæmi þurfa minni einingarnar að virka vel saman 

en líka einar og sér til þess að einstaklingur þrói með sér góða hljóðkerfisvitund en til 

þess þurfa einstaklingar mismikla þjálfun (Catts og Kamhi, 2005:136). Í góðri 

hljóðkerfisvitund felst góð tilfinning fyrir öllum hljóðeiningum tungumálsins, svo sem 

að geta bætt við og tekið út hljóð, sleppt eða skipt hljóði í orðum. Einn helsti og 

mikilvægasti undirþáttur hljóðkerfisvitundar er hljóðavitundin (Catts og Kamhi, 2005:5; 

Snowling, 2000; Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme, Snowling, 2011:6). 

 

2.2. Hljóðavitund 

Hljóðavitund (phonemic awareness) felur í sér þá vitund til þess að greina að hvert orð 

er samansett úr röð hljóða sem eru táknuð með bókstöfum, einnig í sér tilfinningu 

hvernig hægt sé að greina og tenga hljóð á mismunandi hátt. Hljóðavitund þróast 

yfirleitt ekki fyrr en um fimm-sex ára aldurinn og er mikilvæg til þess að ná góðum 
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tökum á lestri og stafsetningu (Snow, Burns og Griffin, 1998:52; Catts og Kahmi, 

2005:128; Walpole og McKenna, 2007:31; Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:4–5). 

Hljóðavitundin er mikilvæg fyrir lestrarnám, með henni ná börnin að greina stafina, 

tákn hljóðanna sem gerir þeim kleift að hljóða aðeins byrjun orðsins sem dæmi: 

drengurinn b______ brauð. Með því að skoða samhengi setningarinn ætti barn að geta 

áttað sig hvaða orð vantar ef það þekkir bókstafinn og hljóðið b (Torgesen, 2001:130). 

 

2.3. Umskráning og orðaforði 

Umskráning (decoding) er færni einstaklings til að tengja bókstafi við hljóð og tengja 

hljóð saman í orð og setningar og byggist á næmi hljóðkerfis- og hljóðvitundar 

einstaklingsins (Höien og Lundberg, 2000:5). Þegar einstaklingur hefur náð góðri færni í 

umskráningu tengir hann saman bókstafi og hljóð hratt og fyrirhafnarlaust. Slök færni í 

umskráningu getur haft mikil áhrif á allt lestrarferlið, svo sem leshraða og nákvæmni í 

lestri (að segja og hljóða orðin rétt). Einnig getur það leitt til truflunar í lesskilningi. 

Með umskráningarferlinu byggir einstaklingurinn upp svokallaðan sjónrænan 

orðaforða, hann þarf þá ekki lengur að hljóða sig í gegnum orðin á meðan á lestri 

stendur heldur þekkir orðin sjónrænt (Ehri, 2002:8–10). 

 

2.4. Lesfimi 

Lesfimi (fluency) byggist á sjálfvirkni og færni til að lesa texta á skilvirkan hátt, hratt og 

án áreynslu, af mikilli nákvæmni (Walpole og McKenna, 2007:70). Skilgreining þessi er 

sú algengasta á lesfimi. Þrátt fyrir að hún sé góð og gild er mikilvægt að muna að börn 

geti lesið hratt og af mikilli nákvæmni en hafa lítinn lesskilning. Því er mikilvægt að 

lesskilningur og lesfimi séu mæld samhliða (Allington, 2009:5). Með góðri sjálfvirkni 

kemur góð umskráningarfærni sem leiðir til þess að hægt er að lesa hraðar yfir lesefni 

og beina athyglinni á merkingu þess. Börn sem hafa öðlast góða lesfimi hafa góðan 

orðaforða og hæfni til þess að lesa orð, þau geta myndað tengsl milli lesefnisins og 

þekkingar og reynslu (Burns, Griffin og Snow, 1999:7). 
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2.5. Lesskilningur 

Lesskilningur (comprehension) er hið eiginlega markmið lestrar og byggir á færni í 

skilning, endurheimt og varðveislu á því sem lesið er (Muter, 2003:10; Cain og Oakhill, 

2007). Til að öðlast góðan lesskilning þarf að hafa skilning og þekkingu á mæltu máli og 

uppbyggingu þess en góður orðaforði og málskilningur eru forsendur lesskilnings. 

(Burns, Griffin og Snow, 1999:6). Í lesskilningi felst einnig sú færni að geta dregið 

ályktanir af lesefninu svo höfundur þess þurfi ekki að segja allt, með öðrum orðum, 

geta lesið á milli lína í textanum (Catts og Kamhi, 2005:13-14). 

 

2.6 Kenning um lestur „The simple View of Reading“ 

Núorðið eru menn hættir að deila um hvað felst í grófum dráttum í lestri, en það er 

umskráning, sem er sú færni að geta lesið úr bókstafstáknum, og lesskilningur 

(hlustunarskilningur) sem er færni til að skilja það sem lesið er (Steinunn Torfadóttir, 

Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:3). 

Það er auðséð að tungumálið er mikilvæg undirstaða lestrar, allir þættir þess hafa 

ákveðið hlutverk og jafnframt hafa þeir áhrif hver á annan. Á skýringarmyndinni hér 

fyrir neðan má sjá hvernig þættirnir vinna saman og að hver þáttur gegnir stóru 

hlutverki. 
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Mynd 1. Allir þættir tungumálsins hafa ákveðið hlutverk og vinna saman (Helga 

Sigurmundsdóttir, Steinunn Torfadóttir og Freyja Birgisdóttir, 2007). 

 

Gough og Tunmer (1986) komu fram með kenningu sem þeir kölluðu einfalda 

lestrarlíkanið (the simple view of reading) sem byggist aðallega á tveimur hugrænum 

aðgerðum, þ.e. umskráningu og lesskilningi. Gough og Tunmer telja að barn sem ekki 

getur umskráð geti ekki lesið og barn sem skilur ekki það sem lesið er sé ekki læst. 

Þessir þættir séu aðskildir en útskýri engu að síður að stærstum hluta þá hæfni sem 

lesendur þurfa að öðlast til þess að ná lesskilningi sem meginmarkmiði lestrar eða 

lestrarnáms (Hoower og Gough, 1990:128). 

 

 

 

 
 

Mynd 2. Byggt á kenningunni „The Simple Siew of Reading“ (Hoover og Gough 1990). 

Sýnir styrkleika og veikleika í lestrarfærni (Steinunn Torfadóttir o.fl. 2010). 

 

Á myndinni hér að ofan má sjá hvernig veikleikar í umskráningu og málskilningi leiða til 

ólíkra vandamála í lestri. Líkaninu er skipt niður í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn, efst til 

vinstri á við börn sem eru með lesblindu. Þau eru góð í hlustunarskilningi þrátt fyrir að 

eiga í vanda með að umbreyta stöfum í hljóð og eiga í erfiðleikum í umskráningu. Í 

öðrum flokki, efst til hægri, eru börn sem sögð eru hafa lestrarerfiðleika af öðrum 

orsökum, vegna þess að kenning þessi nær ekki að útskýra erfiðleika þeirra, en undir 

þennan flokk falla oft tvítyngd börn. Í þriðja flokknum eru börn með ýmsa 
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málerfiðleika. Þau eiga bæði í erfiðleikum með umskráningu og hlustunarskilning og 

glíma jafnan við sértæka málskilningserfiðleika sem getur verið hluti af viðameiri 

frávikum. Í fjórða og síðasta flokknum eru börn með sértæka lesskilningserfiðleika. Þau 

börn eiga í erfiðleikum með hlustunarskilning en hafa gott vald á umskráningu og 

kemur hún jafnvel án hjálpar (Catts og Kamhi, 2005:75–76). 

 

Lestrarkennsla þarf að taka mið af því að lesendur sýni mismunandi veikleika og 

styrkleika í hvorum þættinum fyrir sig, það er að segja umskráningu og málskilningi 

eins og sýnt er á mynd 2. Ef lesandinn á í erfiðleikum með umskráningu, sem má rekja 

til veikleika í hljóðkerfi tungumálsins, og það birtist í lestri og stafsetningu, kallast það 

dyslexía eða lesblinda. Ef lesandi á aftur á móti í erfiðleikum í málskilningi, einkum í 

orðaforða, leiðir það til sértækra lesskilningserfiðleika (Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:4). 

 

Lesskilningur er afrakstur af umskráningu og málskilningi. Afkóðun (decoding) er 

mikilvæg í lesskilningi vegna þess að ef lesandinn getur ekki lesið þá getur hann ekki 

unnið úr merkingu ritaðra orða. Til þess að skilja það sem höfundur er að miðla þarf 

lesandinn aftur á móti að treysta á tungumálakunnáttu sína þegar hann afkóðar orðin 

(Carroll, Bower-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011:10–11). 

 

3. Þróun lestrar 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar um lestur. Í 3.1 er fjallað um stigakenningu 

Vacca áleit að lestrarnáminu mætti skipta upp í fimm stig. Í 3.2 er rætt um kenningu 

Ehri um þróun lestrar og þróunarstig sem Ehri setti fram. 

 

3.1 Stigakenning Vacca 

Lestrarnámi má skipta upp í fimm stig samkvæmt Vacca (2003:63–65). 

1. Frá fæðingu til tveggja ára aldurs: Á þessu stigi líta börn mjög rannsakandi augum á 

umhverfi sitt. Þau þróa með sér færni til skilta- og myndalesturs, fara að sýna áhuga á 

letri og leturtengdu efni. Börnin fara að vinna með pappír og liti (reyna að skrifa) og 

þykjast lesa. 
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2. Tveggja til fimm ára: Á þessu stigi fara börn að gera tilraunir með ritun og lestur. Þau 

fara að átta sig á bókstöfum, þau prufa að skrifa stafina og jafnvel heil orð og velta fyrir 

sér tengslum stafa og hljóða. Börnin ná einnig skilningi á grundvallaratriðum eins og að 

lesa frá vinstri til hægri og því að byrja efst á blaðsíðu og lesa niður. 

3. Fyrstu formlegu skrifin: Á þessu stigi fara börn að þróa með sér færni varðandi hljóð 

og stafi. Þau geta farið að þekkja orð án þess að hljóða sig í gegnum þau og byggja upp 

færni til að spá fyrir um hvað komi næst. Rithönd barnanna styrkist. Börnin fara einnig 

að geta skrifað, lesið og sagt frá efni sem er þeim kunnugt. Þetta stig á sér venjulega 

stað þegar börnin byrja í fyrsta bekk og kennslan er farin að mótast í fast form. 

4. Yfirfærsla: Á þessu stigi verða oft miklar framfarir í lestri og skrift. Börn fara að finna 

fyrir meira öryggi þar sem lestur verður auðveldari, þau ná meiri hraða og skilningur 

eykst í kjölfarið. 

5. Sjálfstæður og gefandi lestur: Frá og með þessu stigi fara börn að þróa með sér færni 

í sjálfstæðum lestri sem eflist síðan alla ævina. Þau beita þó misjöfnum lestri hverju 

sinni við ólíka texta. 

 

3.2. Kenning Ehri 

Kenning Linnea C. Ehri gengur út frá ferli sem hún telur að allir lesarar þurfi að ganga í 

gegnum til að ná fullkomnum tökum á lestri en kenningin kallast „sjónrænt orðanám“ 

(sight word learning). Kenningin útskýrir vel ferlið sem börn þurfa að fara í gegnum á 

leið sinni til læsis. Í viðbót við það hefur hún kannað hvað fari úrskeiðis í ferlinu hjá 

börnum með lestrarerfiðleika (Ehri, 2002:8–10). 

 

Samkvæmt Ehri (2002) eru fimm mismunandi leiðir til að lesa orð. 

1. Hljóðræn umskráning, með því að hljóða sig í gegnum orðin (b-í-l-l). 

Lesendur nota umskráningartækni aðallega til að lesa orð sem þeir hafa ekki lesið áður 

með því að ráðast á einstaka stafi. Samhliða meiri reynslu fara þeir að lesa orðin með 

því að hljóða fram stærri búta af bókstöfum en þetta ferli getur gengið mjög hægt. 

2. Að lesa í orðbútum, sem er þróaðri mynd af umskráningu. Þá eru lesnar stærri 

einingar í gegnum hljóðræna umskráningu (brand-ar-inn). 

3. Með því að endurheimta eða kalla fram sjónræna mynd af orðunum úr 

langtímaminni. Það að þekkja orðið sjónrænt þegar það er lesið er oft kallað „sjónorð“ 



17 

en það eru orð sem lesendur hafa æft að lesa nægilega oft til þess að hægt sé að lesa 

þau úr minni. 

4. Með því að bera saman orð sem lesandinn þekkir sjónrænt, má þar nefna að nota 

orðið bíll til að lesa óþekkt orð eins og fíll. Gott er að nota rím til að þjálfa þessa aðferð. 

Þessi aðferð krefst þess að einhverju marki að lesandinn hafi einhverja færni við 

hljóðræna umskráningu. 

5. Með því að giska á orðin út frá samhenginu. Aðferðin gildir aðallega fyrir textalestur 

og er ónákvæm þar sem erfitt er að giska á merkingarbærustu orðin í textanum. 

Lesendur geta byggt spá sína á þekkingu sinni á tungumálinu, veraldlegri þekkingu 

sinni, minni sínu þegar lesið er eða myndum sem fylgja textanum. Til að lesa 

nákvæmlega verður þjálfaður lesandi að nota aðrar leiðir svo sem þær sem hefur verið 

lýst hér að framan. 

 

Allar framangreindu aðferðirnar krefjast einbeitingar og athygli nema leið númer þrjú 

sem er sjónræna aðferðin. Ehri telur að skilvirkasta og fyrirhafnarminnsta leiðin til að 

lesa orð í texta sé að vera fær um að lesa orðið sjálfkrafa úr minni, án þess að þurfa að 

beina athyglinni sérstaklega að því, það er að þetta gerist ómeðvitað og ósjálfrátt. Það 

er því mikilvægt að byggja upp sjónrænan orðaforða til að ná góðri færni í að lesa 

texta. Þegar börn hafa öðlast færni til þess að lesa úr texta eftir öllum þessum fimm 

mismunandi leiðum þurfa þau að íhuga hvaða leið er hagkvæmust í hverju tilviki fyrir 

sig (Ehri, 2002:8–10). 

 

3.3. Þróunarstig lestrar 

Með athugunum sínum skoðar Ehri hvað felst í sjónrænum orðalestri, hvernig hann 

þróast hjá venjulegum lesara og síðan hjá börnum með lesblindu; hvað veldur því að 

þau eiga í „sérstökum“ erfiðleikum með að byggja upp sjónrænan orðaforða. Kenningu 

Ehri um þróunarstig lestrar (phases of development) eða sjónrænan orðaforða má 

skipta í eftirtalin fjögur stig. 

 

Undanfari bóksstafsstigs (myndastigið) (pre-alphabetic phase) 

Á þessu stigi eru börn byrjendur í lestri og þekkja orð aðeins sjónrænt með hjálp 

sjónrænna vísbendinga í umhverfinu. Talið er að á þessu stigi nái börn ekki að nota 
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bókstafina til að muna orðin sjálf heldur þurfi þau hjálp frá umhverfinu til að 

endurþekkja orðin. Þetta stig er oft kallað stig án bókstafa eða myndastig þar sem börn 

lesa orð sem eru algeng í umhverfinu, eins og STOP merkið eða auglýsingaskilti, með 

því að muna táknið eða myndirnar á skiltunum frekar en að muna orðið sjálft. 

 

Bókstafsstig að hluta (partial alphabetic phase) 

Á þessu stigi eru byrjendur að læra að þekkja orðin sjónrænt. Það gera þeir með því að 

tengja hljóð í framburði við form sumra stafa í orðum. Til að muna orðin sjónrænt á 

þessu stigi þurfa lesendur að kunna hluta af stafrófinu, hafa þekkingu á tengslum stafs 

og hljóðs og kunna að sundurgreina hljóð. Þar sem lesendur á þessu stigi hafa ekki fulla 

þekkingu á stafrófinu, og þá sérstaklega sérhljóðunum, eru tengingarnar aðeins að 

hluta til og ekki fullkomnar. Lesendur geta þar af leiðandi ekki tengt nema hluta 

málsins við fónem eða hljóð. Geta ekki parað saman við runur bókstafa. Á þessu stigi 

fer oft svokallaður „hljóðmerkjalestur“ (phonetic cue reading) fram þar sem fyrstu og 

síðustu stafirnir í orðum eru áberandi en það eru þeir sem lesendur muna oftast eftir. 

 

Fullkomið bókstafsstig (full alphabetic phase) 

Á þessu stigi veit lesandinn nákvæmlega hvaða hljóð hver einasti stafur í stafrófinu 

hefur og hvernig stafirnir eru táknaðir með því að muna orð sjónrænt (þar sem þeir 

mynda tengsl milli stafs og hljóðs). Lesandinn hefur þannig öðlast færni til að hluta orð 

í stök málhljóð. Rannsóknir renna stoðum undir það að hljóðræna ferlið skili mestum 

árangri til að byggja upp sjónrænt minni. Lesandinn hefur auk þess náð tökum á tvenns 

konar færni við að lesa orð annars vegar til umskráningar og hins vegar að greina orð 

sem hann þekkir. Það sem skilur fullkomið bókstafsstig frá hluta bókstafsstigs er 

hæfileikinn til að umskrá orð (hljóða sig í gegnum orð) en það hefur lesandinn ekki 

getað gert áður. 

 

Samtengt/heildrænt bókstafsstig (consolidated alphabetic phase) 

Á þessu stigi er grunninum að sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum sjónrænum lestri náð. 

Það gerist þegar lesandinn verður fær um að muna fjölda orða sjónrænt, hann þekkir 

stafsetningu orða, þekkir orð og orðhluta sem heildir, ber kennsl á orðið sem heild en 
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ekki staf fyrir staf. Á þessu stigi fer lesandinn að tengja saman stafi og hljóð af mikilli 

nákvæmni (Ehri, 2002:8–10). 

 

Samkvæmt kenningu Ehri geta börn með lesblindu staðnað á stigi tvö eða á 

Bókstafstigi að hluta þar sem þau eigi í erfiðleikum með að umskrá orð sem þau þekkja 

ekki. Börnin þekkja ekki alla bókstafinu heldur aðeins hluta þeirra og eiga því í 

erfiðleikum með að byggja upp sjónrænan orðaforða. Þróun ritunar og lesturs helst oft 

í hendur hjá börnum sem eiga ekki við veikleika í hljóðkerfisvitund en yfirleitt ekki hjá 

þeim sem eiga í erfiðleikum og eru komin lengra en fyrsta bekk (Ehri, 2002:10-15). 

Mikilvægt er því að vinna samhliða með ritun og lestur til að börn nái sjálfvirkum 

tökum á tengslum milli bókstafs og hljóðs og góðri sjálfvirkni í umskráningarferlinu. 

Með markvissri þjálfun sem einblínir á þessa tvo þætti auðveldar þeim börnum sem 

eiga í erfiðleikum með að byggja upp sjónrænan orðaforða og ná lesskilningi (Höien og 

Lundberg, 2000:55-56). 

 

4. Einkenni lesblindu 

Í kaflanum verður fjallað um lesblindu, hvenær fyrstu kenningar komu fram til dagsins í 

dag. Einkenni lesblindu og birtingarmyndir hennar, farið er í gegnum sögu lesblindu, 

hugtak hennar og farið er í gegnum IDA (International Dyslexia Association). 

 

Einkenni lesblindu eru mörg og birtingarmyndir hennar mismunandi, kennarar þurfa 

því að vera vel á varðbergi fyrir einkennum hennar. Lesblindir einstaklingar hvorki hafa 

né sýna öll einkennin en ef einstaklingur sýnir tvö til þrjú einkenni má áætla að hann sé 

með lesblindu. Því fleiri einkenni sem barn greinist með þeim mun alvarlegri er 

lesblindan. Einkennin hverfa ekki með aldrinum og þurfa því einstaklingar með 

lesblindu að læra að lifa með henni. Dagar lesblindra einstaklinga geta verið misjafnir, 

einn daginn getur þeim gengið vel í námi en næsti dagur getur verið erfiður og þeim 

miðar þá ekkert áfram í náminu, engar skýringar hafa fundist á þessum dagamismun 

(Stowe, 2000:8–10). 
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Rannsakendur telja að það sem einkenni lesblindu hjá einstaklingum sé veikleiki í 

hljóðavitundinni (phonemic awareness) (Browne, 2009:8). Einkenni lesblindra 

einstaklinga er að þeir lenda í erfiðleikum með lestur og stafsetningu, orð eru skrifuð 

vitlaust, þeir rugla saman bókstöfum og tölustöfum, setja bókstafi á rangan stað í orði 

eða setja orð á rangan stað í setningu. Þeir eiga erfitt með lesskilning – að skilja það 

sem lesið er, rugla saman til dæmis b og d (eiga erfitt með að muna í hvora áttina 

bollan á að snúa), punktar og kommur eru ekki sett á rétta staði. Lesblindir 

einstaklingar eiga það til að nota plássið á blaðsíðunni með óvenjulegum hætti, til 

dæmis þjappa textanum saman, hafa lítið línubil, byrja efst á blaðsíðunni án 

fyrirsagnar. Þeir þekkja kannski ekki muninn á hægri og vinstri – snúa því oft við og eiga 

erfitt með að einbeita sér. Lesblindir einstaklingar eiga erfitt með að muna hluti, til 

dæmis mánuði ársins, margföldunartöfluna, hvernig eigi að vinna með tölur á ákveðinn 

hátt og margt fleira. Þeir geta einnig átt í miklum erfiðleikum með daglegar athafnir 

svo sem að reima skóna sína eða klæða sig (Stowe, 2000:8–10). 

 

Stærðfræðin reynist lesblindum einstaklingum oft erfið. Einkennin eru einna helst að 

þeir eigi í erfiðleikum með að vinna sig í gegnum dæmin, þar sem venjulega er lesið frá 

vinstri til hægri en því er snúið við í stærðfræðinni. Í stærðfræðinni er byrjað að reikna 

frá hægri til vinstri, til dæmis 15 + 14, þá er byrjað að leggja saman 5 og 4, síðan 1 og 1. 

Lesblindir þurfa að glíma við margar hamlanir í lífinu, til dæmis reynist þeim oft erfitt 

að muna ýmis atriði, sérstaklega það sem hefur enga merkingu fyrir þeim. Að læra 

utanbókar getur vafist mikið fyrir þeim og oft eiga þeir erfitt með skipulagningu 

(Stowe, 2000:16-23). 

 

Einstaklingum með lesblindu gengur oft illa í skriflegum prófum eða verkefnum þar 

sem lögð er áhersla á stafsetningu og vandað málfar. Skriftin getur vafist fyrir þeim en 

hún endurspeglar hvorki hæfileika þeirra né þekkingu á námsefninu. Lesblindir geta 

verið mjög greindir, þótt það skili sér ekki þegar lesið er yfir það sem þeir hafa skrifað, 

en þegar rætt er við þá koma hæfileikar þeirra og þekking greinilega fram (Browne, 

2009:8). 
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Þrátt fyrir að lesblindir einstaklingar þurfi að glíma við miklar hamlanir í lífinu vegna 

lesblindunnar eru þeir einnig oft gæddir miklum hæfileikum. Þeir eru oft mjög forvitnir 

og hafa áhuga á að spyrja um allt mögulegt sem er þeim gagnlegt, til dæmis ef þeir eru 

í vandræðum, eða jafnvel til að afla sér meiri þekkingar, hvort sem um ræðir í 

námsefninu eða hversdagslegum hlutum. Þeir eru fullir af orku, hafa gaman af lífinu og 

góðan húmor þrátt fyrir hamlanir í tengslum við lesblinduna. Þeir horfa oft öðruvísi á 

lífið og umhverfið en venjuleg börn gera, sem fellur undir skapandi hugsun. Lesblindir 

eru fullir af metnaði og hafa vilja til að vinna hörðum höndum til að ná árangri. Þeir 

skilja oftast hugtök auðveldlega og geta einbeitt sér lengi að sama verkefninu ef 

áhuginn er til staðar. Lesblindir einstaklingar hafa einnig mikla hæfileika til að geta séð 

mynstur út frá heild eða hópi gagna sem virðast ótengd (Browne, 2009:8). Stóra 

spurningin er hvar þessir hæfileikar nýtast lesblindum einstaklingum. Það hefur sýnt sig 

að þeir geta fengist við hvaða starf sem er og margir hafa náð langt á sínu sviði en þar 

sem þeir virðast hafa náð lengst má nefna kennslu, matargerðarlist, leiklist, smíðar, 

íþróttir, tónlist, uppfinningar, arkitektúr, að vinna með vélar og fleira (Stowe, 2000:18–

23). 

 

Allir lesendur hafa sína mismunandi veikleika og styrkleika í öflun og úrvinnslu 

upplýsinga en hjá lesblindum einstaklingum eru þeir auðsýnilegri. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að það sem valdi veikleikunum hjá lesblindum einstaklingum sé einnig það sem 

veldur styrkleikunum (Browne, 2009:8). 

 

4.1. Saga lesblindu  

Í lok nítjándu aldar var farið að rannsaka hver orsökin væri fyrir námsörðugleikum hjá 

sumum börnum. Frumkvöðull að þeim rannsóknum var enski læknirinn W.P. Morgan. 

Hann hóf rannsóknir sínar á að fylgjast með fjórtán ára strák sem sýndi mikla veikleika í 

bóklegu námi, átti mjög erfitt með að læra að lesa en var sterkur í leik og starfi. Þrátt 

fyrir sjö ára erfiða og viðvarandi kennslu á einföldustu orðunum átti hann enn erfitt 

með lestur og greindi Morgan strákinn síðan með meðfædda orðblindu.  

 

Augnlæknirinn James Hinshelwood fylgdi fast á eftir Morgan. Hann rannsakaði börn og 

fullorðna sem hann taldi að hefðu orðblindu. Hann gaf síðan út bók um rannsóknir og 
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niðurstöður sínar og taldi hann ástandið vera afleiðingu af taugaskaða sem gæti heft 

börn í að muna sjónrænt stafi og orð. Hinshelwood taldi einnig að erfðir ættu þátt í 

orðblindu þar sem heilu fjölskyldurnar áttu til að greinast með þessa erfiðleika. 

Hinshelwood taldi að einstaklingsmiðuð kennsla, maður á mann, myndi virka best fyrir 

börn og einstaklinga sem ættu við þessa erfiðleika að stríða (Catts og Kamhi, 2005). 

 

Annar brautryðjandi í sambandi við lesblindu er dr. Orton en hann var 

taugasjúkdómafræðingur frá Bandaríkjunum. Þegar hann hóf vinnu sína, árið 1919, 

trúði hann að lestrarerfiðleikar sem hann sá hjá greindum börnum með orðblindu væru 

vegna galla í taugakerfinu. Kenning dr. Ortons um lesblindu var ekki almennt 

viðurkennd á þessum tíma. Dr. Orton var síðan í samstarfi við sálfræðinginn Önnu 

Gillingham og þróaði með henni kenningu um skynjunarnám fyrir einstaklinga með 

lesblindu. Kenning þessi var aðallega notuð í einkaskólum og einstakir kennarar notuðu 

þessa nálgun á bekki sína. Á tímum dr. Ortons höfðu kennarar skiptar skoðanir á 

lesblindu, sumir héldu að lesblinda væri jafnvel ímyndað ástand, væri í raun ekki til. 

Það var svo ekki fyrr en 1960 sem fjölmiðlar fóru að ræða um lesblindu (Stowe, 

2002:12). 

 

Árið 1950–60 byrjuðu skólarnir að raða nemendum í flokka til sértækrar aðstoðar á 

skólagöngunni. Þar sem nemendur með lesblindu féllu ekki undir neina flokka sem 

skólarnir gengu út frá að þyrftu sértæka aðstoð, eins og nemendur með líkamlega eða 

tilfinningalega fötlun, fengu lesblindir nemendur sjaldan þá sértæku aðstoð sem þeir 

þurftu á að halda (Catts og Kamhi, 2005:25). 

 

4.2. Hugtakið lesblinda  

Mörg hugtök hafa verið notuð yfir vöntun þeirra einstaklinga sem eiga í erfiðleikum 

með lestur (learning disabilities). Þessi hugtök eru m.a. treglæsi, sértæk lestrarröskun, 

lestrarörðugleikar, lestrarerfiðleikar, leshömlun, lesblinda og dyslexía. Dyslexía er 

alþjóðlega orðið yfir lesblindu, það kemur úr grísku og merkir orðið dys erfiðleika og 

lexía orð. Dyslexía er notað sem yfirhugtak lestrarerfiðleika en dyslexía er viðvarandi 

truflun í umskráningarferli sem orsakast af veikleika í hljóðkerfisvitund. Í fyrstu, þegar 
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læknar og rannsakendur eins og W.P. Morgan og James Hinshelwood voru uppi, var 

notað orðið meðfædd orðblinda (Catts og Kamhi, 2005:49). 

 

Hugtakið lesblinda þýðir að eiga í erfiðleikum með orð og frá því það kom fyrst til 

sögunnar hefur það verið notað yfir ýmislegt tengt lestrarerfiðleikum. Í lok nítjándu 

aldar var hugtakið fyrst notað en þá var það í tengslum við veikindi eða heilaskaða. 

Síðar var merkingu hugtaksins breytt og átti þá að útskýra slæman lestur án þess að 

einstaklingar væru með heilaskaða. Þrátt fyrir að vera umdeilt hugtak var það mjög 

vinsælt hjá rannsakendum og læknum til að útskýra lestrarerfiðleika einstaklinga.  

 

Erfiðleikar með orð í lestri, skrift og stafsetningu er lýsandi skýring fyrir lesblindu. 

Lesblinda er frekar augljós í lestrarferlinu ef barn sýnir hægan lestur eða ónákvæma 

stafsetningu á því stigi sem lesturinn ætti að vera orðinn reiprennandi og stafsetning 

nákvæm (Browne, 2009: 220). Í dag er viðurkennt að fólk lærir að lesa á mismunandi 

vegu og eru til fimm mismunandi aðferðir til þess. Í fyrsta lagi er hljóðræna aðferðin, 

þar sem þekkingu er náð með því að heyra og festa í minni. Sem dæmi: stafurinn a 

segir a og er sérhljóði. Í öðru lagi er sjónræna aðferðin, þar er þekkingu náð með því að 

sjá stafi og orð og festa í minni, öðru nafni sjónminni, sem dæmi mynd af stafnum a. Í 

þriðja lagi er það í gegnum áþreifanlegan hreyfiþroska þar sem þekkingu er náð með 

því að þreifa og finna fyrir hlutum og hreyfingu, sem dæmi hvernig hreyfist höndin, 

fingurnir þegar lesið er eða skrifað? Hvernig er áferðin á pappírnum eða blýantinum? 

Fjórða aðferðin er fyrir þá sem eru með virkara vinstra heilahvel (left-brained), 

þekkingu er náð með því að einstakar staðreyndir eru settar fram á hlutbundinn hátt 

svo þær megi skilja. Fimmta og síðasta aðferðin er fyrir þá sem eru með virkara hægra 

heilahvel (right-brained), en þar fæst þekking með því að meginregla er sett fram um 

staðreyndir svo megi skilja þær (Browne, 2009:7). 

 

4.3. IDA   

IDA (International Dyslexia Association) setti fram skilgreiningu á lesblindu árið 2002, 

byggða á fjölda rannsókna sem þá var búið að gera til þess að kanna þennan tiltekna 

lestrarvanda sem einstaklingar glímdu við (International Dyslexia Association, 2002). Í 

skilgreiningu IDA er lesblindu lýst sem sértækum námserfiðleikum af taugafræðilegum 
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toga. Samkvæmt IDA sýna lesblindir einstaklingar einkenni á borð við að eiga í 

erfiðleikum með að ná góðum og nákvæmum lestri og lestrarhraða, einnig vandkvæði 

við umskráningu bókstafa/orða og stafsetningu. IDA telur að veikleiki hljóðkerfisþátta 

tungumálsins, án þess að það komi niður á vitsmunalegum þroska, sé undirstaða 

þessara erfiðleika og styrkja rannsóknir síðustu tuttugu ára þá kenningu að um sterk 

tengsl sé að ræða milli veikleika í hljóðkerfisþáttum og vandamála með lestur. 

Afleiðingarnar geta falist í minnkandi lestrarreynslu og lesskilningserfiðleikum, þar sem 

einstaklingar með lesblindu eiga erfitt með að auka orðaforða sinn, sem kemur þá 

niður á öflun þekkingar (Catts og Kamhi, 2005:57–58). 

 

IDA skilgreinir einnig kjarna í veikleikum hljóðkerfisþátta sem sé oft í tengslum við aðra 

„vitræna getu“. En þar sem IDA útskýrir ekki hver þessi önnur vitræna geta er, eða 

getur verið, er erfitt að mæla hana út. Vandi við þessa skilgreiningu er að sérfræðingar, 

vísindamenn og rannsakendur nota greindarpróf til þess að finna út þessa „vitrænu 

getu“, en þær skilgreiningar sem tengjast mælingum á greind í tengslum við 

lestrarerfiðleika hafa verið harðlega gagnrýndar (Catts og Kamhi, 2005:59). 

 

5. Orsakir lesblindu 

Í kaflanum verður fjallað um meintar orsakir lesblidnu. Farið verður í gegnum hvernig 

innri og ytri þættir hafa áhrif á lesblindu. Í kaflanum innri þættir og erfðir er komið inn 

á heilastarfsemi og hvaðan áhrif hún hafi á lesblindu. Farið er í gegnum erfðir og 

lesblindu en lengi hafa verið uppi kenningar um að lesblinda erfist á milli kynslóða. Í lok 

kaflans er fjallað um ytri þætti lesblindu sem er nánasta umhverfi lesblindra 

einstaklinga og hvernig það hefur áhrif á námsframvindu þeirra.  

 

5.1. Meintar orsakir 

Rannsóknir síðustu áratuga hafa sýnt fram á að það er sterkt samband á milli 

hljóðkerfisúrvinnslu og lestrarerfiðleika. Rannsóknir á yngri börnum hafa styrkt þá 

kenningu enn frekar og gefið henni meira vægi í rannsóknum um lesblindu. Hljóðræn 

úrvinnsla er sú starfsemi innan heilans sem hljóðkerfi tungumála byggist á og hún á sér 

oftast stað ómeðvitað, meðal annars við tal eða talskynjun, en með aldrinum verður 

hljóðræna úrvinnslan meðvitaðri og markvissari. Ein aðal orsök lesblindu er talin vera 



25 

veikleiki í hljóðkerfisvitund. Veikleiki í hljóðkerfisvitund er talinn geta erfst á milli 

kynslóða og er ávallt til staðar en með markvissri og fjölbreyttri hljóðkerfisþjálfun sem 

byrjar snemma má hafa áhrif til að koma í veg fyrir náms- og tilfinningaleg vandamál 

sem oft fylgja lesblindu. 

 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að starfsemi hljóðrænnar úrvinnslu er mikilvæg í 

lestrarnámi barna og að veikleiki í henni getur verið hamlandi. Helstu þættir 

hljóðrænnar úrvinnslu eru hljóðrænt minni, hljóðræn endurheimt úr minni og hæfni til 

að koma hljóðrænum upplýsingum frá sér. Í stuttu máli sagt, í lestri þarf að breyta 

hverjum bókstaf í hljóð, síðan þarf að tengja þau hljóð saman og bera fram til þess að 

skilja merkingu þess (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). 

 

5.2. Innri þættir og erfðir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við heilastarfsemi einstaklinga með 

lesblindu til þess að skilja hvað geti valdið lesblindunni, hvað sé öðruvísi við heila 

lesblindra og hvar möguleg röskun komi fram. Með ýmsum rannsóknum hefur verið 

sýnt fram á minni virkni hjá þessum einstaklingum á svæðum sem eru mikilvæg fyrir 

hljóðkerfisvinnslu í heilanum. Sé heilastarfsemi lesblindra einstaklinga borin saman við 

heilastarfsemi einstaklings sem er ekki með lesblindu er sjáanlegur munur. Mismunur 

þessi er þó ekki talinn vera orsök lesblindunnar heldur aðeins afleiðing, sem leiðir til 

langvarandi lestrarerfiðleika (Catts og Kamhi, 2005:101). 
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Mynd 3. Röntgenmyndir af heila á meðan á lestrarathöfnum stendur (Das, 2009:27). 

 

Myndin hér að ofan sýnir PET (Positron Emission Tomopraphy) skannaða mynd af 

heilanum og þar sést skýrt hvaða svæði eru virk þegar einstaklingur skoðar ritað mál 

(viewing words), talar (speech), hlustar á ræðu (listening to speech) og að lokum 

greinir (generating verbs) orð í flokka, t.d. sagnir. Þó að þessi svæði séu sýnd virkust á 

meðan á þessum athöfnum stendur þýðir það ekki að aðrir hlutar heilans séu ekki 

virkir. Lestrarerfiðleikar og aðrir framburðarerfiðleikar geta því verið staðsettir á 

mismunandi stöðum í heilanum. Svæði sem er aðallega virkt við lestur eða athafnir 

tengdar lestri er staðsett í fremri hluta heilans. Fremra ennisblað sýnir mestu virknina 

þegar einstaklingur er beðinn að mynda orð, til dæmis með því að skrifa bréf. Myndir 

eins og þær sem teknar eru með PET geta hjálpað okkur að skilja ferlið sem á sér stað 

þegar einstaklingur les eða hlustar á lestur, myndar og greinir orð. PET skannaðar 

myndir geta hjálpað okkur að greina á milli mismunandi tegunda af lesblindu (Das, 

2009:27–28). 

 

Einn af brautryðjendum í rannsóknum á tengslum milli heilastarfsemi og lesblindu var 

skurðlæknirinn Paul Broca. Broca var taugasjúkdómafræðingur og skurðlæknir að 

mennt og var áhugasamur um hvað orsakaði vanmátt hjá einstaklingum í tengslum við 

lestur og skyldar athafnir. Broca krufði heila látinna manna og setti fram kenningu um 
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að orsök þessa vanmáttar í lestri væri staðsett í vinstri hlið heilans og er það svæði 

nefnt broca-svæði honum til heiðurs. Broca taldi einnig að stjórnun á tali og talskynjun 

færi fram í fremri hluta vinstri hliðar heilans og að skemmdir á því ollu miklu málstoli 

(Berninger og Wolf, 2009:4). 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lesblindan gangi í erfðir. Með erfðafræðilegum 

rannsóknum er hægt að auka skilning á lesblindu og þeim erfiðleikum sem henni fylgja. 

Það hefur lengi verið talið að sterk tengsl séu milli erfða og lesblindu. 

Tvíburarannsóknir hafa stutt þá kenningu að bæði erfðir og umhverfisþættir hafi áhrif á 

lesblindu. Erfðir eru taldar geta útskýrt allt að 70% af lesblindu (Höien og Lundberg, 

2000). Samkvæmt nýjustu erfðafræðirannsóknum eru allt að 40% líkur á því að sonur 

erfi lesblindu frá föður sínum en 36% líkur að sonurinn erfi hana frá móður sinni sé hún 

með lesblindu. Aftur á móti eru aðeins 20% líkur á að dóttir erfi lesblindu frá föður eða 

móður sé annaðhvort þeirra með lesblindu (Snowling, 2000:138–144).  

 

Erfðafræðilegar forsendur lesblindu geta verið ólíkar sem þýðir að margir mismunandi 

litningar og staðsetning gena á litningum geta haft áhrif á starfsemi heilans (Berninger 

og Wolf, 2009:116). Samkvæmt erfðafræðilegum rannsóknum Raskinds og 

samstarsfélaga hennar hafa gen áhrif á heilann á þrjá mismunandi vegu. Talið er að 

fyrsta stigið komi fram á fósturþroska, á fósturstiginu, en genin eru talin geta haft áhrif 

á hvernig heilinn tengist á því stigi. Í öðru lagi geta gen haft áhrif á þroska eftir fæðingu 

þar sem þau fylgjast með og leiðbeina myndun slíðra eða hvítra fituefna sem nefnast 

mýelin. Mýelin er slíður sem myndast í kringum taugasíma sem senda rafboð frá einni 

taugafrumu til annarrar, sem tengir staðbundna en aðskilda taugafrumuvirkni um tíma, 

en þetta ferli er oft kallað slíðrun sem eykur hraða og virkni taugaleiðara. Fremri heili 

gengur oft síðastur í gegnum slíðrunarferlið og telja rannsakendur að það gæti haft 

áhrif á að sumir einstaklingar lendi í erfiðleikum með að meðtaka fyrirmæli eða minni 

þar sem starfstöðvar minnis, skipulagningar, hugsunar, mál og hljóðs. Í þriðja lagi geta 

gen haft áhrif á efnafræðilegan frumustofn taugafrumna í heilanum sem stýra 

„augnabliki til augnabliks“ (moment to moment) stýrikerfinu sem getur haft áhrif á 

námsferlið. Þau atriði sem talin eru upp hér að ofan geta tengst líffræðilegum 

grundvelli sem gæti útskýrt hvað veldur lesblindu (Berninger og Wolf, 2009:116–117). 
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Í eldri rannsóknum á lesblindu má sjá þær ályktanir að kynjamismunur sé á lesblindum 

einstaklingum en nýjustu rannsóknir benda til að svo sé ekki heldur ríki jafnræði milli 

kynjanna. Fræðimenn telja að strákar séu taldir vera í meirhluta lesblindra einungis 

vegna þess að þeir hafi minna úthald en stúlkurnar. Strákarnir láta þar af leiðandi meira 

fyrir sér fara og því er betur tekið eftir þeim sem leiðir til þess að þeir eru sendir í 

greiningu. Oft greinast þeir samhliða með athyglis- eða hegðunarvandamál. Stúlkurnar 

eru öllu rólegri og láta lítið fyrir sér fara þar sem þær hafa meira úthald (Catts og 

Kamhi, 2005:57; Steinunn Torfadóttir, 2007). 

 

Með áframhaldandi rannsóknum á tengslum lesblindu og erfða má finna út fyrr hvaða 

börn geta verið í áhættuhópi fyrir að greinast með lesblindu. Mikilvægt er að skilja 

áhrif gena á lestrargetuna og að einstaklingur sem er greindur með lesblindu skilji að 

þessi lestrarerfiðleikar eigi sér erfðafræðilegar rætur (Stein, 2004:76). 

 

5.3. Ytri þættir 

Þegar talað er um ytri þætti er átt við alla þá utanaðkomandi þætti sem geta haft áhrif 

á lesblinduna og er þá einna helst horft í nánasta umhverfi barnsins sem það elst upp í. 

Þessir þættir orsaka ekki lesblindu, heldur geta haft mikil áhrif á lestrarferli barns með 

lesblindu. Nánasta umhverfi er þýðingarmikið og skiptir þar mestu málumhverfi 

barnsins og stuðningur heima fyrir. Málþroski barna er grunnurinn að ná góðum tökum 

á lestri og því skiptir miklu máli börn búi við örvandi málumhverfi. Örvandi 

málumhverfi er það umhverfi þar sem börn fá góða umönnun og talað er vandað mál í 

kringum þau sem örvar bæði máltjáningu og málskilning. Ef málumhverfið er slakt 

getur það leitt til þess að barnið dragist aftur úr, eigi takmarkaða möguleika á því að ná 

góðri lestrarfærni. Ef málumhverfið er gott á barnið jafna möguleika á að ná góðri 

lestrarfærni (Catts og Kamhi, 2005:94). 
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6. Greining lesblindu 

Lestrarerfiðleikar geta stafað af mörgum mismunandi þáttum. Vísbendingar um að 

barn eigi mögulega við lestrarerfiðleika að stríða felast til dæmis í því að barnið vill ekki 

lesa, heldur að það geti ekki lesið – skilur ef til vill ekki það sem lesið er eða getur ekki 

lesið textann sem því er úthlutaður (Browne, 2009:210). Þegar á að greina hvort barn 

eigi við lestrarerfiðleika að stríða er ráðlagt að fara yfir fjóra þætti sem gætu falið í sér 

útskýringuna, en þeir eru: 

 

1. Líkamlegi þátturinn: Kannað er hvort barnið eigi við heilsufarsvandamál að 

stríða (sem geta haft bein áhrif á lestrarnám eða leitt af sér langtíma fjarveru 

frá skóla sem kemur niður á námi) svo sem skerta heyrn eða sjón eða hvort 

barnið eigi við að etja töf eða röskun í tungumálinu. 

2. Þáttur skólans: Þar er kannað hvort kennari geri óraunhæfar kröfur til barnsins 

(of litlar eða of miklar) og veiti því ekki viðeigandi efni til lærdóms. 

3. Þáttur heimilis: Þar er kannað hvort foreldrar geri óraunhæfar kröfur til 

barnsins (of miklar eða of litlar) og hvort heimilisaðstæður séu hagstæðar eða 

óhagstæðar.  

4. Persónulegir þættir: Í þessum þætti er líðan barnsins könnuð dagsdaglega 

gagnvart náminu, svo sem hvort það kvíði lestrartengdu námsefni, hafi lélega 

sjálfsmynd, hvort því finnist það fá nógan stuðning og hvort það nái að halda 

góðri athygli í kennslu eða við verkefni.  

 

Þessir fjórir þættir og hinir fjórir sem nefndir voru hér að framan eru mikilvægir til að 

finna orsök vandans og til að finna hvaða kennsluhætti eða aðgerðir er hægt að nota til 

að barnið fái farsæla lausn á erfiðleikum sínum og geti náð sem mestum árangri í námi 

(Browne, 2009:208). Þessir þættir skýra ekki vandann en með viðeigandi 

greiningarprófum er hægt að finna út hvort um lesblindu sé að ræða eða ekki. 
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6.1. Skimun 

Í þessum kafla verður fjallað um skimun á lestri og til hvers það er mikilvægt. Í 6.1 er 

fjallað um forspárþætti lestrar, hvaða þættir það eru sem kennarar þurfa að hafa í 

huga við lestrarkennslu. Í 6.2 til 6.5 er fjallað um skimunarleiðir/-próf eins og Hljóm-2, 

Told-2P, Læsi og lestrarskimun og Leið til læsis, hvað þau skima fyrir og hvernig er hægt 

að nota niðurstöðurnar til þess að hjálpa einstaklingum sem greinast í áhættuhóp fyrir 

lestrarerfiðleika. 

 

6.2. Forspárþættir lestrar 

Forspárþættir lestrar eru byggðir á langtímarannsóknum en forspárþættir eru notaðir 

til þess að athuga hvort börn séu í áhættuhópi að eiga í lestrarerfiðleikum og er það 

gert með skimunarprófum. Skimunarpróf eru ekki nákvæm en gefa upplýsingar um 

mikilvæga forspárþætti lestrarerfiðleika og gefa til kynna ef barn er í áhættu að eiga við 

lestrarerfiðleika. Börn taka út mikinn málþroska í leikskóla og hann getur gefið góða 

vísbendingu um hvernig barni muni vegna í lestrarnámi síðar meir. Í leikskóla glíma 

mörg börn við tal- eða málerfiðleika en yfirstíga hann flest um þriggja ára aldur en sá 

hópur barna sem enn glímir við tal- eða málerfiðleika í byrjun fyrsta bekkjar gæti átt á 

hættu að fást við lestrarerfiðleika. Helstu forspárþættir við upphaf skólagöngu eru í 

hljóðkerfisúrvinnslunni en þeir eru stafaþekking og hljóðavitund. Rannsóknir á börnum 

með og án lestrarerfiðleika hafa sýnt að þróun á hæfni í hljóðkerfisúrvinnslu sýni sterkt 

forspárgildi varðandi lestrarfærni í framtíðinni. Ef hljóðkerfivitund er prófuð einkum 

hljóðavitund um 5-6 ára aldur markverða forspá varðandi lestrargetu við 9-10 ára aldur 

(Muter, 2006:54-56). Taflan hér að neðan sýnir þróun hljóðkerfisþáttanna miða við 

aldur og reynslu af ritmáli og stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund 

(Muter, 2006:56). 
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Tafla 1 sýnir þróunina á hljóðkerfishæfniþáttum og tengir bæði við reynslu og aldur barna af 

ritmáli. Taflan sýnir stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund. 

Með niðurstöðu skimunarprófa getur kennari tekið börn í frekari greiningu ef hann 

telur þörf á. Kennari getur síðan nýtt sér upplýsingar úr skimunar- og greiningarprófinu, 

eftir því sem við á, til þess að sjá hvaða færni er slök hjá börnum. Kennarar vinna síðan 

fyrirbyggjandi starf með því að skipuleggja kennslu og verkefni með hliðsjón af 

niðurstöðum prófanna svo börnin fái rétta örvun og séu líklegri til að ná framförum í 

lestri (Snowling, 2006:9–14; Muter, 2006:63; Walpole og McKenna, 2007:14–15). 

Helstu skimunarprófin sem eru notuð hér á Íslandi eru, HLJÓM-2, TOLD-2P, Læsi og 

lestrarskimun og Leið til læsis.  

6.3 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er íslenskt skimunarpróf sem var þróað til að kanna hljóð og málvitund hjá 

börnum á elstu deild leikskóla. Í þessu skimunarprófi er lögð áhersla á að finna börn 

sem eru með slaka hljóðkerfisvitund áður en þau byrja í skóla. Þeir þættir sem HLJÓM-

2 skimunarprófið kannar eru rím, en samkvæmt prófinu er það helsti forspárþátturinn, 

síðan koma samsett orð, hljóðgreining, hljóðtengingar, orðhlutaeyðing, margræð orð 

og samstöfur (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2003:9–29). 
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6.4 TOLD-2P 

TOLD-2P skimunarprófið er bandarískt að uppruna og var samið fyrir ensk börn en það 

var þýtt og staðfært yfir á íslensku upp úr 1988. Það er staðlað fyrir börn á aldrinum 4–

9 ára og oft notað samhliða HLJÓM-2 skimunarprófinu. Börn voru prófuð fimm og sjö 

ára og síðan voru niðurstöður þeirra úr skimunarprófunum bornar saman við 

niðurstöður þeirra úr samræmdum prófum í fjórða bekk. Niðurstöðurnar héldust í 

hendur, það er ef börn komu slök út úr skimunarprófinu voru þau með slakan árangur í 

samræmdu prófunum, en ef þau komu vel út úr skimunarprófunum var árangur þeirra í 

samræmdu prófunum góður (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2004:45–67). 

 

6.5 Læsi – lestrarskimun 

Læsi og lestrarskimun er fyrst og fremst próftæki sem er lagt fyrir þegar lestrarnám er 

hafið í fyrsta og öðrum bekk og greinir því ekki börn í áhættuhópi vegna 

lestrarerfiðleika fyrir hið eiginlega lestrarnám. Það er hugsað sem safn upplýsinga fyrir 

kennara frá einu kennslutímabili til annars svo þeir sjái hvaða grunnþætti 

lestrarnámsins þurfi að fara betur í og leggja áherslu á. Prófið samanstendur af fimm 

heftum, þremur fyrir fyrsta bekk og tveimur fyrir annan bekk. 

 

6.6 Leið til læsis 

Leið til læsis (LtL) er stuðningskerfi í lestrarkennslu sem er hannað fyrir kennara frá 

yngsta stigi og upp á unglingastig til að fylgjast með lestrarþróun hvers barns fyrir sig. 

Samkvæmt Leið til læsis-kerfinu er umskráningarfærni skimuð út frá bókstafsþekkingu 

og hljóðkerfisvitund barna en lesskilningur út frá orðaforða og málskilningi. 

 

Leið til læsis inniheldur handbókina Lesskimun, hvað svo? sem hefur að geyma fræðslu 

um lesskimunarprófið, hvernig eigi að framkvæma það og lesa í niðurstöður .Einnig er 

þar að finna kennsluskipulag sem kennarar geta stuðst við eftir því í hvaða þáttum 

börnin sýna slaka færni. Leið til læsis inniheldur eftirtalin skimunarpróf: a) Staðlað 

skimunarpróf með hljóðsettum prófunarþáttum. b) Staðlað greiningarpróf í 

hljóðkerfisþáttum sem einnig er lagt fyrir í fyrsta bekk. c) Staðlað lestrarpróf eða 
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eftirfylgdarpróf fyrir fyrsta til fjórða bekk. d) Spurningalisti fyrir foreldra og 

forráðamenn til að afla bakgrunnsupplýsinga. e) Stöðupróf í lestri fyrir fimmta til tíunda 

bekk (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur 

Bj. Snorradóttir, 2010:2). 

 

7 Úrræði 

Í þessum kafla verður fjallað um úrræði og kennsluaðferðir sem stuðla að farsælum 

námsferli hjá lesblindum einstaklingum. Í 7.1 er fjallað um snemmtæka íhlutun, hvað 

felst í henni og hvaða ávinninga má fá með henni. Í 7.2 er rætt um einstaklingsmiðaða 

kennslu og hvernig hún nýtist eftir skimun. 7.3 fjallar um nokkrar kennsluaðferðir sem 

eiga styðja við farsælan námsferil. 

 

7.1 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun byggist á gagnvirkum námsaðferðum sem ætlað er að hjálpa 

kennurum að þróa færni og þekkingu barna sem eiga í erfiðleikum með lestur. Í 

snemmtækri íhlutun felast meðal annars aðferðir á borð við maður á mann og vinna í 

litlum hópum (Scanlon, Anderson og Sweeney, 2010:vii). Börn með lesblindu eru 

yfirleitt með eðlilegan vitsmunalegan þroska og eru því eins og venjuleg börn að öðru 

leyti en því að þau eiga við erfiðleika að stríða í lestri, skrift og stafsetningu. Flest 

þessara barna þurfa einhvers konar íhlutun, hvort sem þau eru með væga eða mikla 

lesblindu. Börn með væga lesblindu geta yfirleitt ráðið við flest verkefni eftir 

hefðbundinni kennsluskrá, en það þýðir ekki endilega að þau fái notið sín og þess 

vegna þarf að taka mið af því. Þau börn sem hafa mikla lesblindu eiga erfitt með að 

ráða við flest verkefni samkvæmt hefðbundinni kennsluskrá. Kennarinn þarf að taka 

mið af því og finna leiðir fyrir þau börn til þess að þau nái að fylgja kennsluskránni að 

mestu sem og þeim markmiðum sem hún felur í sér. Þegar ákveða þarf hversu mikil 

íhlutun á að eiga sér stað er gott að hafa þrjú atriði í huga. Í fyrsta lagi tilfinningar og 

hegðunarvandamál sem gætu verið að hafa áhrif á barnið. Í öðru lagi hvernig námstíl 

barnið hefur og í þriðja lagi hvaða áhrif hefðbundin kennsla hefur á barnið (Catts og 

Kamhi, 2005:43). Með því að þjálfa undirstöðuþætti lestrar með snemmtækri íhlutun 
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má koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar lestrarerfiðleika (Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:6). 

 

Kostir þess að börn með lesblindu séu inni í kennslustofunni með bekknum eru að þau 

fá að vera partur af bekkjarsamfélaginu og þeim finnst þau ekki vera höfð út undan. 

Það eflir sjálfstraustið frekar en að rífa það niður og oftast fá þau einnig stuðning frá 

bekkjarfélögunum. Kennari getur, í samráði við sérkennara, gert viðeigandi breytingar 

á kennslunni í samræmi við kennsluskrá. Kennari fær einnig oft stuðning í 

kennslustofunni frá stuðningsfulltrúa sem hjálpar til við að styðja þau börn sem eiga 

við lestrarerfiðleika. 

 

Í góðri kennslustofu getur verið mjög líflegt andrúmsloft, sem er mjög gott, en fyrir 

börn með lesblindu getur það verið yfirþyrmandi þar sem þau þurfa oft góðan 

vinnufrið þegar þau eru að vinna að verkefnum, sérstaklega þegar vinna þarf með hljóð 

(fónem). Lesblind börn verða auðveldlega fyrir truflun og það er því gott að hafa 

athvarf eða skipulagðan tíma þar sem lesblind börn fá að vera ein með kennara, 

sérkennara eða stuðningsfulltrúa til að vinna verkefnin í friði. Í athvarfinu eða 

einkatímanum fær barnið viðeigandi kennslu á mörgum mismunandi sviðum og ef fleiri 

en eitt barn þarf á sömu íhlutun að halda getur reynst mjög árangursríkt að kenna í 

litlum hópum. Þegar lesblindu börnin eru orðin eldri getur verið vandræðalegt að nota 

hjálpargögn fyrir framan samnemendurna og því er gott fyrir þau að geta verið ein og 

sér. Það er þó mikilvægt að skapa jákvætt viðhorf og skilning fyrir þessu athvarfi eða 

einkatímum lesblindra barna svo þeim sé ekki strítt vegna þeirra (Catts og Kamhi, 

2005:43–44). 

 

Grundvallarregla í kennslu er að ræða um alla þætti skólastarfsins og kennsluáætlun 

við bekkinn. Kennari gæti þurft að ræða einslega við barn með lesblindu og foreldra 

þess svo að barnið skilji til hvers er ætlast af því. Það er einnig mikilvægt þegar kennari 

sest niður með barni að segja því hver markmiðin séu sem hann vonast til að barnið nái 

og reyna að fá barnið til þess að segja frá sínum markmiðum. Það getur verið erfitt fyrir 

barnið að tjá sig um markmið sem það langar til að ná, fyrir því geta verið margar 

ástæður svo sem lélegt sjálfsmat, barnið getur ekki áætlað markmið og trúir ekki að 
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það geti náð þeim markmiðum sem það setur sér. Það er því mikilvægt að kennari tali 

opinskátt um kennslu og markmið við barnið. Einnig er þýðingarmikið að kennari spyrji 

barnið reglulega hvernig því finnist ganga í náminu og verkefnunum sem það þarf að 

kljást við, hvaða aðferðir það notar og hvort einhver aðferð er betri en önnur. 

Kennarinn þarf líka reglulega að ræða við barnið um tilfinningar sem tengjast náminu 

og hvernig því líði þegar það vinnur verkefnin. Finni barnið fyrir reiði, vonbrigðum, 

leiða og svo framvegis, skiptir miklu að fá barnið til að tjá sig um líðan sína í stað þess 

að byrgja hana inni og festast í vondum vítahring. Allt ofangreint er til þess ætlað að 

stuðla að því að barnið nái sem bestum árangri í náminu á skólagöngu sinni (Catts og 

Kamhi 2005:51). 

 

7.2 Einstaklingsmiðuð kennsla 

Einstaklingsmiðuð kennsla byggist á mati á stöðu barns í lestrarferlinu, með matið til 

stuðnings er börnum raðað í litla námshópa sem miðast við að kennarar fái tækifæri til 

þess að vinna með hverju og einu barni. Í einstaklingsmiðaðri kennslu er þó ekki mikið 

svigrúm fyrir kennara til þess að bíða og sjá hvernig börnum vegnar í lestrarnáminu þar 

sem bregðast þarf skjótt við þörfum hvers barns. Meginmarkmið einstaklingsmiðaðrar 

kennslu er að mæta þörfum hvers og eins á markvissan hátt og fjölga þar með þeim 

börnum sem ná viðunandi árangri í lestrarnáminu, með tilliti til aldurs, og vonandi 

fækka þeim börnum sem lenda í áhættuhópi (Walpole og McKenna, 2007:4). 

Það er nauðsynlegur kostur fyrir kennara sem ætlar sér að fara að kenna lestur að búa 

yfir góðri þekkingu á lestrarferlinu, kennsluaðferðum og að geta greint og fundið 

úrræði ef erfiðleikar koma upp í lestrarnáminu. Kennari fær til sín börn með misjafnar 

námsþarfir og á mismunandi stöðum í lestrarferlinu. Hann þarf því að mæta hverju 

barni þar sem það er statt í ferlinu og styðja það áfram þannig að barnið nái sem 

mestum þroska, sem er markmið einstaklingsmiðaðrar kennslu. Til að kennari geti beitt 

einstaklingsmiðaðri kennslu þarf hann að hafa aðgang að námsupplýsingum hvers 

barns sem tilgreinir stöðu þess í náminu. Einnig þarf hann að hafa góð matstæki og 

nýta þekkingu sína á kennsluaðferðum sem koma til móts við þarfir hvers barns 

(Walpole og McKenna, 2007:2–4).  
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Með einstaklingsmiðaðri kennslu getur kennarinn byggt upp traust milli sín og 

nemenda sinna. Kennarinn getur hjálpað nemendum sínum að byggja upp 

námsskipulag til að ná árangri í námi sínu og er því mikilvægt að hann fylgist með 

námsferli nemenda til sjá hvort um framför sé að ræða eða ekki. Kennari þarf einnig að 

skapa uppörvandi og hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur sína til þess að þeir fái 

hvatningu til að stunda námið (Berninger og Wolf, 2009:18). 

 

Walpole og McKenna (2007) segja að einstaklingsmiðuð lestrarkennsla á fyrstu stigum 

skólastigsins eigi að miðast við vandaða bekkjarkennslu, þar sem höfð eru í huga 

námsmarkmið hvers barns í bekknum og bætt inn viðbótarkennslu eftir þörfum. 

 

7.3 Kennsluaðferðir 

Þegar hugað er að námi lesblindra barna þarf að kanna hvaða kennsluaðferðir virka 

fyrir hvert og eitt þeirra þar sem einkennin eru mismunandi og tilfelli lesblindu 

misalvarleg en hvaða kennsluaðferð er best? Svarið er að engin ein kennsluaðferð er 

betri en önnur. 

 

Þegar kennari er að skipuleggja kennslu og íhuga hvaða kennsluaðferðir hann eigi að 

nota er mikilvægt fyrir hann að hafa sjö grunnreglur til hliðsjónar sem gætu hjálpað 

honum við undirbúninginn, samkvæmt hugmyndum Berninger og Wolf (2009:16). 

Reglurnar sjö fjalla í megindráttum um að allir nemendur séu áhugasamir um að læra 

og að kennarinn eigi ekki að gera ráð fyrir því að skortur á hvatningu sé orsök þess að 

nemanda gangi illa í lestri eða skrift. Það sé mikilvægt fyrir kennara að þekkja eðli og 

hegðun nemenda sinna því þeir nemendur sem gengur illa í náminu eiga til að breyta 

um hegðunarmynstur, til dæmis láta allt í einu lítið fyrir sér fara, setja upp leikrit 

(bekkjartrúðurinn) og klára ekki verkefnin sín eða reyna að sleppa við þau.  

 

Leggja þarf jafn mikla áherslu á málþroska og skriflegan þroska þar sem þeir efla hvor 

annan, einnig að nemendur geti tekið þátt í bekkjarumræðum. Til þess að fylgjast með 

nemendum framförum þeirra þurfa kennarar að meta hvort nemendurnir hafi tileinkað 

sér það sem áætlað var að þeir myndu læra af námsefninu sem tekið er fyri. Kennarar 

eiga að hafa í huga að kenna nemendum með lestrarerfiðleika á þeirra stigi en ekki 
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samkvæmt stigi sem jafnaldrar þeirra eru á, því skiptir máli að hafa fjölbreytni í kennslu 

og kennsluaðferðum. Kennarinn þarf að kenna nemendum sínum hvernig eigi að læra, 

hvernig er best að skipuleggja sig í náminu og hvaða aðferðir og aðgerðir nemendur 

geti notað til þess að hjálpa sér í náminu. Að lokum er bent á að kennarar þurfi að vera 

sveigjanlegir í starfi, vera tilbúnir að leita að öðrum kennsluaðferðum ef þær sem þeir 

hafa í höndunum virka ekki. Einnig ef nemendur sýna ekki þær framfarir sem ætlast er 

til af þeim þarf að hafa sveigjanleika til að endurskipuleggja nám þeirra. 

 

Með réttu hjálpar- og matstækjunum gætu nemendur með lestrarerfiðleika náð 

árangri og öðlast traust á eigin getu. Kennarar þurfa að vera duglegir að hrósa 

nemendum og hvetja þá til þess að ná árangri í námi ásamt því að skapa þeim 

hvetjandi námsumhverfi. 

 

Til eru kennsluaðferðir sem reyna á minnið, eins og þulnám og þjálfunaræfingar, en 

ætlunin með þeim kennsluaðferðum er að börn tileinki sér kunnáttu eða leikni og geti 

staðið skil á henni. Kennari beitir yfirheyrsluaðferðum, endurtekningaræfingum, 

einföldum spurnaraðferðum, fer í einfalda spurningaleiki og aðra námsleiki með 

börnunum. Umræðu- og spurnaraðferðir eru einnig áhrifaríkar kennsluaðferðir sem 

virkja börnin í rökræðum, tjá- og skoðanaskiptum. Ýmis form af umræðum eru til, allt 

frá óformlegum til formlegra, sem lúta ákveðnum reglum og er það verk kennarans að 

stjórna umræðunum. Umræðurnar þurfa að fjalla um efni sem börnin hafa áhuga fyrir 

samhliða því að þau fái námslegan ávinning út úr samræðunum. Út frá þessum 

kennsluaðferðum eiga börnin að geta rætt saman um margs konar málefni og dregið 

eigin ályktanir. Hlustunarefni er lítið notað í skólum nú til dags nema við sérkennslu, 

tungumála- og tónlistarkennslu en það má nota á ýmsa vegu. Sem dæmi væri hægt að 

þjálfa börn með lesblindu með því að láta þau hlusta á ákveðin hljóð eða sögur meðan 

þau æfa sig í jafnvægisæfingum. Verklegar æfingar eru kennsluaðferðir sem hafa það 

markmið að þjálfa vinnubrögð eða efla leikni á tilteknu sviði. Börnin eru látin gera 

verklegar æfingar, svo sem að æfa fínhreyfingar með skriftaræfingum, í listarkennslu 

og annars konar verklegum greinum. Börnin læra að framkvæma og einbeita sér að því 

að þjálfa sig í verklegu hreyfingunum (Ingvar Sigurðsson, 1999:43–66). 
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Samhliða því að kennarar þurfa að vera meðvitaðir um kennsluaðferðir fyrir börn með 

lesblindu þurfa þeir einnig að hafa í huga námsmat sem á við aðstæður hvers og eins 

en lesblind börn eiga oft í erfiðleikum með stöðluð próf. Því þarf að taka tillit til þess og 

laga námsmatið að sérþörfum barna með lesblindu, til dæmis með lengri próftíma, að 

þau fái að nota hjálpargögn við próf, sérhanna próf og jafnvel að þau fái að taka prófið 

munnlega (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:55). Hér fyrir neðan verða stiklað á nokkrum 

einstaklingsmiðum kennsluaðferðum sem nýtast vel við kennslu lesblindra barna. 

 

Hér fyrir neðan verða kynntar nokkrar kennsluaðferðir sem eiga að aðstoða við að 

stuðla að farsælum lestrarferli bæði hjá börnum sem eiga við enga erfiðleika með 

lestur en þó sérstaklega þau börn sem eiga við erfiðleika í lestri.  

 

 Að greina fyrsta hljóð í orði  

Börn með veika hljóðkerfisvitund eru líkleg til að lenda í áhættuhópi í skimunarprófi. 

Þessi börn þarf að vinna markvisst með þar sem þau ná ekki sjálfkrafa að greina stök 

hljóð. Aðferðin Að greina fyrsta hljóð í orði er fyrsta skrefið í átt að því að kenna og þjálfa 

hljóðvitund. Erfitt er að rekja uppruna aðferðarinnar þar sem ekki er hægt að rekja það 

til neins sérstaks rannsóknahóps. Aðferðin birtist þó í mörgum upprunalegum lestrar- 

og íhlutunarverkefnum (Walpole og McKenna, 2007:37). Aðferðin byggist á léttum 

verkefnum sem eru endurtekin, börnum eru sýndar myndir af kunnuglegum hlutum en 

ekki prentuðum orðum. Þeim er leiðbeint hvernig eigi að bera orðin fram, börnin æfa 

sig síðan í að segja þau upphátt og flokka myndirnar eftir upphafshljóðum þeirra. Þegar 

börn eru farin að flokka myndirnar á skjótann og öruggann hátt eru þau búin að ná 

tökum á þessari færni (Walpole og McKenna, 2007:36-39). 

 

Að sundurgreina og samtengja hljóð  

Aðferðin leggur áherslu á að unnið sé á munnlegan hátt með einingar tungumálsins í 

sundurgreiningu og samteningu hljóða en sú færni er nauðsynleg til að geta lesið og 

stafsett. Aðferðin Að sundurgreina og samtengja hljóð er ekki hægt að tengja við neinn 

sérstakan rannsóknarhóp en það má sjá hana í flestum verkefnum sem þjálfa 

hljóðvitundina. Börn sem hafa náð tökum á sundurgreiningu og flokkun upphafshljóða 
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er erfiðari og flóknari verkefni tengd hljóðvitund. Til þess að vita hvort aðferðin sé að 

skila árangri getur kennari athugað hvort börn geti sundurgreint og samtengt nýtt orð 

sjálfvirkt. En til þess að geta stafað nýtt orð þurfa börn að geta sundurgreint það 

auðveldlega, orðin sem unnið er með eru borin fram upphátt sem dæmi: orðið mús, 

borin eru fram þessi þrjú hljóð: /m/ /ú/ /s/. Þau börn sem ekki hafa náð tökum á að 

vinna með minnstu einingarnar þurfa að byrja þjálfunina á vinna með stærri einingar, 

sundurgreina og samtengja atkvæði sem dæmi: pall-bíll (Walpole og McKenna, 

2007:39-40) 

 

Að kenna bókstafi og hljóð  

Þessi kennsluaðferð hentar þeim börnum sem geta ekki borið kennsl á stafi og hljóð 

þeirra þegar þeir birtast stakir en geta sem dæmi sungið, farið með og sagt stafrófið. 

Þessi börn þurfa á frekari þjálfun að halda þar sem þau skora lágt þegar lesfimi er mæld 

í stafaheitum og einnig á óformlegum stafaprófum þar sem könnuð er hljóðaþekking á 

stöfum þar sem allir stafirnir eru sýnir í handahófskenndri röð (Walpole og McKenna, 

2007:56). 

 

Ekki er vitað af uppruna þessarar kennsluaðferðar en þetta er algeng aðferð sem hefur 

verið notuð árum saman. Áherslur hennar eru að börnin nái að átta sig á formi hver 

stafs, beinu og hallalínum eða boga þeirra og nái að tengja útlit og sérkenni hvers stafs 

við hljóð og heiti hans. Mikilvægt er að börn nái að mynda þessi tengsl bæði við há- og 

lágstafi. Í þessari kennsluaðferð er nauðsynlegt fyrir kennarann að hafa símat til þess 

að kanna reglulega stafakunnáttu barna, hvort þau séu að ná þekkja stafina og hljóð 

þeirra. Ef barn er ekki að sýna framfarir þarf kennarinn að taka til annarra ráðstafana 

(Walpole og McKenna, 2007:58). 

 

- Samlestur með kennara – samlestur með jafnaldra (choral partner reading) 

Samlestur er tækifæri fyrir börn til þess að hlusta á aðra lesa og læra af því, felur einnig 

í sér endurtekningu lesturs en einnig fyrirmynd frá kennaranum (Walpole og McKenna, 

2007:78). Þessi kennsluaðferð kemur ekki í stað kennslu í tengslum stafs og hljóðs, 

heldur veitir fjölbreytta kennslu í lesfimi. Aðferðin leggur áherslu á öll börn lesa saman 

texta, lesa saman í kór eða einn í einu og hin börnin hlusta á. Aðferð þessi svipar til 
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paralesturs þar sem börn skiptast á að lesa fyrir hvort annað, hlusta og fylgja textanum 

eftir (Walpole og McKenna, 2007:78). Með þessari kennsluaðferð ber kennara að 

fylgjast vel með framförum barna og taka ákvarðanir samkvæmt mati hvort barn 

þarfnist meiri þjálfunar. Ef að kennsluaðferðin ber ekki sýnilegan árangur eða barnið 

hefur náð viðmiðunarmörkum ber að hætta beita þjálfuninni (Walpole og McKenna, 

2007:79). 

 

Skilgreining á hugtökum  

Aristotles var fyrstu að koma fram með hugmynd að þessari kennsluaðferð. Hann benti 

á að flokka mætti nafnorð sér þar sem þau báru sömu einkenni og eiginleika en hægt 

væri að skipta þeim eftir merkingarlegum, beygingarlegum og setningarlegum 

einkennum. Þó eru hugmyndir um að nota einfaldar skýringarmyndir til þess að útskýra 

þessa kennsluafðerð enn betur mun nýrri (Walpole og McKenna, 2007:95). 

Í þessari kennsluafðerð er lögð áhersla á að byggja upp hugtakaþekkingu með því að 

kenna börnum nú hugtök og tengja þau við hugtök sem þau þekkja fyrir. Aðferðin 

byggist á hugtakarkorti, þar sem hugtök og orð eru kortlögð (word map) og útskýring á 

þeim (Walpole og McKenna, 2007:95).  

 

Þegar aðferðin er framkvæmd eru í fyrstu notuð hugtök sem börn þekkja í byrjun svo 

það sé auðvelt fyrir þau að átta sig hvernig eigi að notast við orðakort. Síðan þegar líða 

fer á er farið í lítið þekktari hugtök sem er jafnan tengd við þau eldri. Sem dæmi væri 

hægt að byrja með orðakort af hugtakinu bíll, það sé bílategund, hafi vél, hurðar, gler 

o.s.frv. Þegar börnin geta farið að nýta sér orðakortið sjálfstætt og notað hugtökin í 

samræðum hefur kennsluaðferðin skilað árangri (Walpole og McKenna, 2007:96). 

 

Spurningar-klasi  

Að nota stigþyngjandi spurningar á sér langa hefð og það að kennarar noti spurningar 

til að ná ákveðinni hugsun frá börnum er eitt það mikilvæga við kennsluna. 

Kennsluaðferð þessi byggist á að notaðir séu spurningarklasar í smáum umræðuhópum 

en til eru tvenns konar gerðir, buttom-up og top-down spurningaklasar. Buttom-up 

klasar byrja auðveldlega, börn eru leidd áfram af kennara með spurningum sem 
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auðveldlega er hægt að svara út frá texta sem lýkur með ályktunarspurningum sem eru 

byggðar á léttari spurningunum en eru erfiðari og þyngri. Top-down klasar eru 

andstæðan við bottom-up en þá byrjar kennarinn að spyrja þyngri og erfiðari 

spurningar og reynir að draga fram ályktanir hjá börnum. Ef börnin eru ekki að ráða við 

þær spurningar færir kennarinn sig yfir í léttari spurningar (Walpole og McKenna, 

2007:110). Þegar verkefni að þessu tagi eru lögð fyrir er byrjað að leggja fyrir textann 

sem á að spyrja klasa spurningar úr, ef kennarinn les upphátt er tilvalið að stoppa og 

spyrja spurninga þegar við á til þess að örva huga barna og reyna fá þá til að draga 

ályktanir út frá textanum.  

 

Uppruni þessara aðferðar má rekja til áhrifaríks efnis úr bókinni, Teaching Reading 

Comprehension (Pearson and Johnson, 1978). Spurningaklasarnir eiga að hjálpa lesara 

að draga ályktanir út frá merkingu textans frekar en að leita merkingarinnar í sjálfum 

textanum. En þessi aðferð er góð til að sýna hvernig vandvirkur lesari vinnur úr texta. 

Þetta er þó aðeins tímabundið þar sem börn munu á endanum átta sig á því að lesa 

texta án fullnægjandi lesskilnings er ekki eiginlegur lestur (Walpole og McKenna, 

2007:110-111).  Til að meta hvort að þessi aðferð sé að bera árangur getur kennari 

metið hvort svör barna séu rétt, hvort sem um ræðir top-down eða bottom-up 

aðferðina. Þegar börn verða eldri eiga þau auðveldara með að nýta sér staðreyndir úr 

textanum til að draga ályktanir og geta jafnan útskýrt hvernig þau komust að þeirri 

ályktun (Walpole og McKenna, 2007:113). 

 

7.3.1 Hljóðaaðferðin 

Hljóðaaðferðin er sú aðferð þegar barn umbreytir bókstöfum í hljóð og tengir þau 

saman í orð. Undirstaða hljóðaaðferðarinnar er að börn skilji að bókstafirnir tákni hljóð 

orðanna í mæltu máli. Unnið er á markvissan hátt með tengsl bókstafa og hljóð þeirra 

sem þeir standa fyrir með kerfisbundinni kennslu, er hún talin flýta fyrir lestrarnámi 

fimm til sjö ára barna (National Reading Panel, 2000:9-10). Aðferðin felst í 

umskráningu bókstafa yfir í hljóð tungumálsins og tengja þau saman í orð. Hún gefur 

börnum mestan möguleika á að þjálfa og ná tökum á sjónrænum orðaforða. Þegar 

börnin hafa náð tökum á þessu vinna þeir með orð, setningar og að lokum heila texta 
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(Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon, 2006:25). Hljóðaaðferðin hefur 

einkum verið gagnrýnd fyrir það að einblína um of á bókstafina og hljóðum þeirra en 

minna á merkingu textans, en eins og áður hefur komið fram byggist lestur í 

megindráttum á tvenns konar færni, annars vegar lesskilningi og hins vegar 

umskráningu samkvæmt kenningu Hoover og Tunmer „Simple view of reading“ (Ehri, 

2002:10-25; Hoover og Gough, 1999:128). Þrátt fyrir gagrýnina er hljóðaaðferðin talin 

vera fljótlegasta og árangursríkasta kennsluaðferðin til að kenna öllum börnum að lesa, 

hún hefur engin skaðleg áhrif á neinn en hefur afgerandi áhrif á lestraferil barna með 

lestrarerfiðleika einkum lesblindu (Snow og Juel, 2008:518). 

 

7.2.1 Einstaklingsmiðuð kennsla út frá skimunarprófum 

Skimunarpróf eru góð matstæki fyrir kennara á lestrarferli barna og með skimun getur 

kennarinn fengið upplýsingar um hvar börnin standa í ferlinu. Walpole og McKenna 

(2007:16–17) bjuggu til kennslulíkan til að skipuleggja kennsluna en það byggist á því 

hvernig hægt er að sameina skimun og mat á framförum barna.  
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Mynd 4. Kennslulíkan (Walpole og McKenna, 2007). 

 

Eftir skimun getur kennari áætlað hvort barn geti haldið áfram í hefðbundinni 

bekkjarkennslu eða þurfi sértæka aðstoð og kennslu í framhaldi af því. Ef barn greinist í 

áhættuhópi og þarf sérhæfða kennslu er, eftir ákveðinn tíma, framkvæmt annað mat til 

að sjá hvort barnið sýni framfarir og hvernig framhald kennslunnar eigi að vera. Eins og 

líkanið sýnir gera Walpole og McKenna (2007:17) ekki greinarmun á hvort barn greinist 

í meðaláhættu eða mikilli þar sem vinnuferlið er það sama, eini mismunurinn er að 

sértæka kennslan verður öflugri hjá barni sem er metið í mikilli áhættu. 
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7.3.3 Stigskipt kennsla 

Stigskipt kennsla er aðferð til að styðja við hugmyndafræði einstaklingsmiðaðrar 

kennslu og byggist á þremur aðgerðum. Barn sem er á þriðja stigi þarf sérhæfðari og 

öflugri einstaklingsmiðaða kennslu og meiri eftirfylgni en barn sem er á fyrsta stigi. Á 

mynd 5 er gerð grein fyrir stigskiptingunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Stigskipt kennsla (Walpole og McKenna, 2007). 

 

Aðgerð 1 byggist á vandaðri bekkjarkennslu. Þar er unnið með fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, hópvinnu og einstaklingsvinnu og sama innlögn er fyrir allan bekkinn, 

sem verður að hafa hvetjandi áhrif og byggja upp þekkingu barnanna í samræmi við 

aðalnámskrá. Kennari þarf á hverjum degi að endurmeta kennsluna og breyta henni ef 

þess er þörf. 

 

Aðgerð 2 felst í því að börnum er skipt upp í smærri hópa, til dæmis börn sem eru 

komin lengra en jafnaldrarnir í náminu, þau sem eru í meðallagi og þau sem eiga í 

erfiðleikum og þurfa sértæka aðstoð í kennslu. Í fyrstu tveimur hópunum geta 

nemendur bjargað sér með verkefnin, hjálpast að og þurfa aðeins að kalla á kennarann 

eftir aðstoð einstaka sinnum. Kennarinn getur því einbeitt sér að því að vinna markvisst 

með hópnum sem þarf sértæka aðstoð.  

 

Aðgerð 3 byggist á mun öflugri sértækri kennslu fyrir þau börn sem ekki hafa náð 

árangri eftir að hafa farið í gegnum aðgerðir eitt og tvö, sem felst í viðbótarkennslu í 

Aðgerð 1 

Vönduð hópkennsla í bekk 

Aðgerð 2 

Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum 

Aðgerð 3 

Mjög öflug einstaklingsmiðuð kennsla 
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þrjátíu til fimmtíu mínútur á dag. Í sumum tilfellum sér sérkennari um kennsluna í stað 

bekkjarkennarans (Walpole og McKenna, 2007:2-4). 

 

Í stigskiptri kennslu getur kennarinn sett upp námsstöðvar en það gefur honum 

svigrúm til þess að vinna náið með færri börnum í einu. Námsstöðvarnar þurfa ekki að 

taka mikið pláss og ætti að vera auðvelt að hrinda í framkvæmd. Kennarinn þarf að 

undirbúa námsstöðvarnar vel svo allt gangi vel fyrir sig og hann nái að sinna þeim 

nemendum sem hann ætlar sér að sinna hverju sinni. Hann þarf einnig að vera búinn 

að kynna fyrir börnunum vinnureglur og hvernig eigi að umgangast gögn á 

námsstöðvunum. Námsstöðvarnar þurfa að vera fjölbreyttar og mega jafnvel innihalda 

hlutbundin gögn í bland við kennslubækur til þess að lífga upp á námið hjá börnunum 

og hafa hvetjandi áhrif á þau (Walpole og McKenna, 2007:2). Rannsóknir NRP (Report 

of the National Reading Panel, 2000) styðja stigskipta kennslu og vinnu á námssvæðum 

og telja hana skila árangri.  
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8 Lokaorð 

Sú færni að geta lesið er okkur nauðsynleg en lestur er ekki meðfæddur eiginleiki 

heldur færni sem hvert og eitt barn þarf að þjálfa. Við notum lestur til að afla okkur 

upplýsinga úr umhverfinu, til að geta tjáð okkur og lesið um skoðanir annarra, einnig 

nýtum við okkur lestur til gamans, lesum bækur sem við höfum áhuga á eða eigum 

gæðastund með fjölskyldunni. Lestur er undirstaða menntunar og til þess að geta notið 

góðrar menntunar þarf undirstaðan í lestri að vera góð. Flest börn munu hafa góða 

reynslu af lestrarferlinu en þó eru sum börn sem munu falla út fyrir „normið“ og eiga 

við erfiðleika tengda lestri. Lestur byggist á samspili hljóðkerfis- og hljóðavitundar, 

umskráningu og lesskilnings, röskun á þessu samspili er talin vera meginorsök fyrir 

lesblindu og þá sérstaklega veikleiki í hljóðkerfisvitund. 

 

Einkenni lesblindra einstaklinga er að eiga í erfiðleikum með lestur, stafsetningu og 

lesskilning ásamt því að rugla saman bókstöfum og tölustöfum. Þeir eiga oft erfitt með 

að muna og læra utanbókar, eiga í erfiðleikum með skipulagninu og ýmsa daglega hluti 

eins og reima skó eða klæða sig. Þrátt fyrir að einstaklingar með lesblindu gangi í 

gegnum miklar hamlanir vegna lesblindunnar eru þeir gæddir ákveðnum hæfileikum 

sem felast einna helst í því að þeir sjá hlutina oft með öðrum augum en einstaklingar 

án lesblindu, hafa mikið ímyndunarafl, eru fullir af orku, eru mjög áhugasamir varðandi 

nám og eru sterkir í verklegum hlutum. Það er því mikilvægt að mæta lesblindum 

einstaklingum og nýta styrkleika þeirra í námi svo þeir eigi jafn mikla möguleika í námi 

og einstaklingar án lesblindu. 

 

Áður fyrr voru börn sem glímdu við lesblindu talin vera löt og með lága greindarvísitölu 

en rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á að svo sé ekki, heldur sé þetta röskun í 

vinstra heilahveli þar sem aðalstöð tungumálsins er staðsett og stafi af eins konar 

röskun í taugaþroska. Þó að lesblinda sé talin eiga rætur í heilanum getur umhverfi líka 

haft veigamikil áhrif á hvernig lesblindum einstaklingum vegnar. Málumhverfið er 

sérstaklega mikilvægt en ef lesblindur einstaklingur elst upp í slöku málumhverfi getur 

það dregið úr löngun til lestrarnáms og leitt til þess að einstaklingurinn eigi erfitt 
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uppdráttar í lestrarnáminu sjálfu. Ef lesblindur einstaklingur elst upp í hvetjandi 

málumhverfi eru meiri líkur á því að hann nái góðum framförum í lestrarnámi sínu.  

Skimunarpróf eru góð upplýsingaveita fyrir kennara, þó þau gefi ekki nákvæmar 

upplýsingar, gefa þau þó viðvörun um hvort barn sé í áhættu fyrir lestrarerfiðleika eða 

ekki. Flest skimunarpróf eru tvískipt, fyrst er prufað áður en formleg skólaganga hefst 

og síðan eftir að formleg skólaganga er hafin til þess að sjá hvort börnin séu að taka 

framförum eða hvort kennarinn þurfi að beita öðrum aðferðum við lestrarkennslu 

þeirra. Ef barn greinist í áhættu þarf kennarinn oft að beita snemmtækri íhlutun til þess 

að grípa sem fyrst inn í lestrarferlið og tryggja góðan árangur og jákvæða reynslu í 

lestrarnáminu hjá barninu. 

 

Sú niðurstaða sem við fengum og getum dregið ályktun út frá, miðað við þær heimildir 

sem við unnum úr, gaf okkur sterklega til kynna að með snemmtækri íhlutun sé hægt 

að hjálpa þeim börnum verulega sem greinast snemma með lestrarerfiðleika/lesblindu. 

Kennari þarf að vera vel að sér í lestrarferlinu og í kennsluaðferðum sem eiga að veita 

börnum sem eiga í erfiðleikum þá hjálp og stuðning sem þau þurfa til þess að eiga 

farsælan lestrarferil. Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki við að ýta undir og örva 

málþroska barna sinna. Lestur heima með börnunum frá unga aldri og góðar samræður 

við börnin geta hjálpað þeim við að efla lesskilning og orðaforða. Samvinna milli 

heimila og skóla skiptir því gríðarlega miklu máli þegar kemur að lestrarferlinu, 

námsumhverfið heima er ekki síður mikilvægt en námsumhverfið í skólanum. Það þarf 

að vera hvetjandi og barnið þarf að finna fyrir stuðningi.  
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