
 - 1 -  

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróun læsis og lestrarnáms yngri barna 
Fræðileg umfjöllun  

 

 

Steinunn Ruth Stefnisdóttir 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

Kennaraháskóli Íslands  
Grunnskólabraut 

Maí 2008  
 
 
 
 
 
 



 - 2 -  

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróun læsis og lestrarnáms yngri barna 
Fræðileg umfjöllun  

 

 

Steinunn Ruth Stefnisdóttir 
220860 - 7019 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kennaraháskóli Íslands  
Grunnskólabraut  

Maí 2008  
 

 

 



 - 3 -  

Ágrip 

 

Ritgerðin er lögð fram til fullnustu B.Ed.-gráðu við Kennaraháskóla Íslands. 

 

Rannsóknarspurning sem lá til grundvallar ritgerðinni var: Hvernig þróast læsi og 

lestrarnám barna? 

 

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir tengslum máls og lesturs með áherslu á hið flókna ferli 

sem málþroski er.  Markmið umfjöllunarinnar var að skoða hinar ýmsu kenningar og 

hvernig þær varpa ljósi á mikilvægi fræðilegrar þekkingar og faglegrar nálgunar við 

kennslu lesturs.  Bernskulæsi sem vísar til þróunarlegs undanfara  formlegs 

lestarnáms sem í dag er talið að hefjist við fæðingu.  Gerð er grein fyrir helstu 

hugtökum og þeim þáttum í lestarferlinu sem mikilvægir eru en ljóst er að 

undirbúningur fyrir lestrarnám hefst á meðan barnið er mjög ungt og löngu áður en 

eiginlegt lestrarnám hefst. 

 

Nokkrum helstu lestrarkenningum eru gerð nokkur skil auk úttektar á því hvernig þær 

speglast í þeim lestrarlíkönum sem ætlað er að lýsa því hvernig einstaklingur nær 

merkingu úr rituðu máli.  Rannsóknarniðurstöður lestrarkenninga endurspeglast í 

þeim áherslum sem viðkomandi fræðimenn þeirra leggja til grundvallar varðandi í 

læsis- og lestrarþróun barna. 

 

Niðurstöður leiddu í ljós að áherslur fræðimanna varðandi lestrarþróun barna vísa í 

fjóra meginþætti byrjendalæsis sem eru næmi hljóðkerfisvitundar og mikilvægi 

þjálfunar þeirra málþátta sem undir hana falla, umskráning sem byggir á næmi 

hljóðkerfisvitundar og lesskilningur sem byggir á orðaforða og tengist málþróun og 

málskilningi barns. 
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Inngangur 

 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á nokkrar helstu kenningar í þróun 

læsis og þeim fræðileg bakgrunni sem áherslur kenninganna eru byggðar á.   Framlag 

mitt er fræðileg umfjöllun á þessum helstu þróunarkenninga lestri byggður. 

 

Megintilgangur verksins er að varpa ljósi á mikilvægi fræðilegs bakgrunns sem 

áherslur í kenningum um læsisþróun barna eru byggðar á.  Rannsóknarpurningin er: 

Hvernig þróast læsi og lestrarnám barna?  Í því samhengi er þekking og skilningur 

kennara forsenda þess að fræðileg nálgun í lestrarkennslunni sé viðurkennd og virt.  

Meginmarkmiðið er fólgið í mikilvægi upplýstrar nálgunar kennarans og þeim 

faglega grunni sem læsis og lestrarnám skal byggjast á.  Nokkrir þættir öðrum fremur 

skipta máli varðandi það að læra að lesa og að ná færni í lestrinum. 

 

Í þessari ritgerð geri ég nokkra grein fyrir tengslum máls og lestur og vísa í málþróun 

og málhæfni barna sem fræðimenn kalla bernskulæsi og er þróunarlegur undanfari 

formlegs lestrarnáms sem mótast frá fæðingu.   

Ég geri þá grein fyrir nokkrum mikilvægum þáttum í lestarferlinu og þeim hugtökum 

sem því tengjast.   

Ég geri því næst tilraun til fræðilegrar umfjöllunar um helstu viðurkenndu 

lestrarkenningar og þær rannsóknarniðurstöður sem þær eru byggðar á.   

Í lok ritgerðarinnar geri ég grein fyrir þeim lestrarlíkönum sem ætlað er að skýra hvað 

það er sem á sér stað við lestur auk mikilvægisins snemmrækrar íhlutun sem rekja má 

til vitneskju er býr að baki lestrarerfiðleikum. 

 

Steinunni Torfadóttur þakka ég af heilum hug leiðsögn hennar. 
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1. Tengsl máls og lesturs 

 

Málhæfileiki er eitt helsta sérkenni mannsins en mótunin er að miklu leyti undir 

umhverfinu komin.  Rannsóknir á talskynjun barna hafa leitt í ljós að þegar á fyrsta 

æviári verður merkileg þróun í talskynjun ungabarna og þau geta greint mun á 

mörgum hljóðum, nýfædd.  Engar reglur virðast geta skýrt hvernig það gerist en það 

veltur á hljóðkerfi þess tungumáls sem börnin alast upp við (Jörgen Pind 1997:7). 

 

Málþroski barna er flókið ferli og til að auka skilning okkar á áhrifum lesturs fyrir 

þroska barna er því mikilvægt að þekkja máltökuferlið sem fræðimenn hafa í 

síauknum mæli skoðað og reynt að skýra og skilgreina.  Lestur samanstendur af 

fjölmörgum þáttum sem hafa áhrif þegar lesið er.  Þetta eru þættir sem snerta 

einstaklinginn líffræðilega og tilfinningalega, svo sem sjón, heyrn, vitsmunaþroski, 

málþroski, einbeiting, athygli, hvatning, áhugi og sjálfsímynd (Þóra Kristinsdóttir 

2000:186). 

 

Sá eiginleiki málsins sem hvað afdrifaríkastur er fyrir hugsun mannsins og samskipti 

er möguleikinn á að vísa til atburða, hluta og fyrirbæra sem ekki eru hér og nú.  Þessi 

eiginleiki skiptir sköpum í öflun og varðveislu upplýsinga, lausn þrauta og 

skipulagningu þekkingar.  Með honum er manninum líka kleift að setja fram tilgátur, 

rökstyðja, útskýra, segja sögur, ljúga, skálda o.s.frv.  (Hrafnhildur 1993:58). 

 

Reynsla af sögulestri leggur grundvöll fyrir lestrarnám með því að gefa barninu 

tækifæri til að tengja talmál og prentmál, átta sig á að stafir í bók, á mjólkurfernunni 

eða upp á húsum hafa merkingu; í þeim felast upplýsingar um hlutinn eða hugsun 

einhvers.  Það má því segja að það sé aldrei of snemmt að byrja á að lesa og skoða 

bækur með börnum en slíkt ýtir undir áhuga þeirra á bókum.  Þekking barna á eðli og 

tilgangi ritmáls hefur einnig reynst hafa mikið forspárgildi fyrir gengi í lestrarnámi 

(Hrafnhildur 1987:59-60).   Hér eru þó undantekningar á þegar sértæk vandamál 

koma upp má undantekningarlaust rekja þau til veikleika í málþáttum 

hljóðkerfisvitundar. 
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Í samantekt Scarboroughs og Dobrich á þriggja áratuga rannsóknum á tengslum milli 

reynslu barna af lestri á leikskólaaldri og málþroska og hæfni í lestri síðar meir, 

fundust jákvæð tengsl þó mismikil eftir hópum ( Scarborough 2002:97). 

Almennt er viðurkennt af fræðimönnum að auðugt málumhverfi skipti miklu máli 

fyrir árangur barna í lestrarnámi auk þess að lesið sé fyrir börnin og þá hvernig lesið 

er.  Viðhorf foreldra til lestrar skiptir auk þess máli. (Amalía, Ingibjörg og Jóhanna 

2003:10 ). 

 

1.1. Málþróun og málhæfni 

 

Málþróun er vítt hugtak sem tengist flóknu samspili á milli líffræðilegs þroska, 

vitsmunaþroska og síbreytilegs málumhverfis barnsins og tilraunum þess til þess að 

eiga samskipti við félaga sína (Hrafnhildur 2004:8).  Skilningur á málþróun barna 

spannar form málsins og magn, þ.e. hljóð, orð, lengd setninga og aukinn orðaforða 

auk þess að fela í sér vitræna, tilfinningalega og félagslega þætti (Rannveig 1996:12).  

Í dag er litið svo á að málþróun sé liður í víðtækari þróun boðskipta almennt og aðeins 

skiljanleg í samhengi við samskipti barnsins við annað fólk. 

 

Í uppvextinum mótast málkennd barna og er grundvöllur málþroskans lagður í 

samskiptum barna við foreldra og aðra sem um þau annast áður en barnið segir eitt 

einasta orð.  Því er það undir foreldrum og öðrum uppalendum komið hvers konar 

máluppeldi þau hljóta (Jörgen Pind 1997:7; Hrafnhildur 1987:53). 

 

Málþroski er einstaklingsbundinn og hefur síðan áhrif á frekara nám.  Málfar barna er 

eins og málkunnátta fullorðinna skapandi reglubundið ferli (Aldís Guðmundsdóttir 

1992:31).  Vanti barn orð yfir eitthvað búa þau það orð til.  Auk þess mynda þau 

reglur og endurskoða þær stig af stigi á grundvelli þess máls sem þau heyra talað í 

kringum sig (Hrafnhildur 1987:58-59). 

 

Niðurstöður máltökurannsókna hafa leitt í ljós að börnum er það eðlilegt að finna 

merkingu þess sem sagt er út frá samhengi og aðstæðum.  Þau heyra orð og setningar 

í merkingabæru samhengi sem tengjast þeim aðstæðum sem þau er í hverju sinni. 
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Barnið skynjar samhengi málsins með því að lesa í líkamstjáningu, svipbrigði og 

blæbrigði raddarinnar auk þeirra orða sem það skilur (Hrafnhildur 1987:60). 

 

Málið hefur hagnýtt gildi fyrir barnið og má rekja stóran hluta af áhuga þess og 

árangri barnsins í máltökunni til þess hversu árangursríkt boðskiptatæki talmálið er. 

Barnið hefur alls kyns þarfir, óskir, kvaðir og spurningar.  Málið gerir því kleift að 

koma öllu þessu á framfæri og fá athygli og úrbætur í kaupbæti: óskir uppfylltar, svör 

við spurningum og þörfum fullnægt.  Fyrirhöfn barnsins og erfiði við að ná valdi á 

þessu flókna kerfi ber árangur (Hrafnhildur 1987:62). 

 

1.2. Bernskulæsi 

 

Bernskulæsi (emergent literacy)  vísar til þróunarlegs undanfara formlegs lestrarnáms 

sem á upphaf í æsku.  Þar til fyrir nokkrum árum hefur því verið haldið fram að hið 

eiginlega lestarnám hefjist þegar barn hefur skólagöngu.  Í dag álíta ýmsir fræðimenn 

að ferill læsis hefjist við fæðingu og sé samfelldur allt fram á fullorðinsár (Whitehurst 

og Lonigan 2002:12). 

Byrjendalæsi felur í sér fjóra meginþætti: 

o málþróun, málþroska 

o þekking á ritmálinu 

o þekking á lögmálum bókstafanna þ.e. bókstafirnir tákna hljóð tungumálsins 

o hljóðkerfisvitund 

Whitehurst og Lonigan (1998) rannsökuðu þróun bernskulæsi þar sem þeir könnuðu 

annars vegar tengsl bernskulæsis við hið hefðbundna lestrarnám og svo hins vegar  

viðbrögð leikskólabarna við námsaðstöðu og til lausnar lestrarverkefnum. 

 

Hugmyndir Whitehurst og Lonigan byggja á rannsóknarniðurstöðum á þeim 

málræktarþáttum leikskólanna er stuðla að lestrargetu í grunnskóla. Stuðst var við 

hugmyndafræði heildstæðrar móðurmálskennslu þar sem áhersla er lögð á þjálfun 

allra málþátta við daglegar aðstæður. Þar má nefna málnotkun (pragmatic), hljóðfræði 

(phonology), setningafræði (syntax) og merkingafræði (semantica). Mikilvægt er að 

efla alla þætti málvitundar í bernsku en málrækt leikskólanna er beinn undirbúningur 

lestrarnáms. 
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Líkan Whitehurst og Lonigan (mynd 1) vísar til tveggja meginþátta í þróun læsis þ.e. 

umskráningar og skilnings.  Hugmynd þeirra er að berskulæsi og hefðbundið 

lestrarnám megi rekja til getu einstaklingsins til að meðhöndla upplýsingar út frá 

tveimur þáttum er tengjast  þróun lestrar; ytra ferli (outside-in) og innra ferli ( inside-

out).   Kenningin vísar til vissrar færni í og þekkingar á tungumálinu, lestri og ritun 

sem er börnum mikilvæg fyrir lestrarnám (Whitehurst og Lonigan 2002:12). 

 
Mynd 1. Málþættir í þróun læsis þ.e. umskráning og skilningur 

(Whitehurst og Lonigan 2002:13). 

 

Ytri ferli (outside-in units) vísar í skilning og þekkingu barns á uppbyggingu 

tungumálssins.  Það er orðaforða, hugtakaskilnings og síðast en ekki síst þekkingar á 

uppbyggingu sögu sem er hæfnin til að segja frá atburðarrás svo að aðrir skilji. 

(Whitehurst og Lonigan 2001:13).  Þessa málþætti má efla við hlustun.  Það er þegar 

lesið er fyrir barn. Auk virkrar þátttöku þess í samræðum.  Mikilvægt er að barn fái 

tækifæri og þjálfun í sögugerð og frásögn.  Í máli barna við fjögurra til fimm ára 

birtist heilmikil þekking á hinum flóknu reglum málfræði og orðanotkunar.  Framfarir 

þeirra í málnotkun eru auk aukins valds á málfræði og mótun setninga, hæfileikinn til 
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að segja frá.  Frásög lýtur vissum lögmálum í uppbyggingu en hún þarf að hafa 

formála, upphafsatburð, söguþráð og sögulok (Hrafnhildur 1993:46). 

 

Ytri ferli leggur grunn að lesskilningi yfir á næsta lestrarstig formlegs lestarnáms.  

Mikilvægt er að barn fái notið sín í að þjálfa frásögn og sögugerð en við það þroskast 

rökhugsun þess.  Barnið áttar sig á að ritmál hefur merkingu og það þekkir hluta 

bókstafanna og getur giskað á orð út frá samhenginu. Sem dæmi má nefna að ef 

barninu er sýnd mynd af bóndabæ og “h” er fyrsti stafur undir myndinni giskar það á 

orðið "hlaða" (Ehri og Snowling 2004:440 - 441). 

Innra ferli (inside-out units) frá einingum orðsins, vísar í þekkingu barna á 

bókstöfunum og hljóðum þeirra sem stuðlar að hæfni þeirra til að umskrá hljóð í staf 

(phonemic awareness and letter knowledge).  Innra ferlið tengist hljóðavitund 

(phonemic awareness) sem felur í sér meðvitund um hljóðin sem byggja upp málið og 

færnina til að greina á milli hljóðanna.  Hljóðavitund er meðvituð færni tengd 

hljóðum málsins.  Hljóðavitund vísar til meðvitaðrar færni og vitundar um tengsl 

málhljóðanna og hvernig unnt er að greina talmál í einingar, t.d. setningar í orð, orð í 

hljóðeiningar, orð í atkvæði og atkvæði í einstök hljóð  (Halldóra og Rósa 2007:38). 

 

Innra ferli vísar til úrvinnslu ritmálsins sem gerir þá kröfu til lesandans að hann þrói 

með sér færni og þekkingu sem geri honum kleift að breyta stöfum í hljóð og hljóðum 

í stafi.  Ferlið vísar því til umskáningar í lestrarþróun auk þess að kalla fram orð úr 

minni (Whitehurst og Lonigan 2002:13). 

 

Innra ferli felur einnig í sér hæfileikann og getuna til að leiðrétta eigið málfar út frá 

þekkingu á stöfum, hljóðum, tengslum stafa og hljóða þeirra, greinarmerkjum, og 

stafsetningu.  Auk hugrænnar úrvinnslu það að muna og skipuleggja þessa þætti og 

koma þeim í samhengi  (Halldóra og Rósa 2007:38). 

 

Foreldrar og uppalendur verða vitni að mörgum merkum áföngum á þroskaferli barna. 

Börn á aldursbilinu fjögurra til fimm ára eru leikin í að tala og geta gert sig vel 

skiljanleg.  Þau geta sett fram fullmótaðar setningar auk þess geta þau haldið uppi 

samræðum um fjölbreytt efni.  Þau hafa náð að viða að sér miklum orðaforða og hafa 

tileinkað sér og náð valdi á helstu málfræðireglum málsins  (Hrafnhildur 1993:46). 
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2. Mikilvægir þættir í lestrarferlinu 

 

Hugtakið læsi (literacy) er úr latínu og þýðir táknsetning með bókstöfum en merking 

þess er víðtæk og vísar allt í senn til lesturs, ritunar og lesskilnings.  Einstaklingur er 

talinn læs ef hann getur nýtt sér lestur, lesskilning og ritun við dagleg viðfangsefni 

(Lesvefurinn 2008). 

 

Þjálfaður lesari er fær um að öðlast skilning úr textanum bæði af nákvæmni og 

skilvirkni.  Rannsóknir sýna að til að ná þeim árangri þarf lesari að samhæfa fjölda 

hæfnis- og  færniþætti þar sem hver og einn þáttur hefur verið þjálfaður og skerptur 

með leiðsögn og gegnum reynslu fjölda ára.    
 

 
 

Mynd 2.  Þjálfaður lestur er ofinn úr mörgum þráðum (Scarborough 2002:98). 

Skýringarmynd Scarborough (sjá mynd 2) undirstirkar þann fjölda þráða sem ofnir 

eru saman á þeirri braut að verða þjálfaður lesari.  Þessi tvö ferli: málskilningur og 

orðakennsl, eru í gagnvirkri úrvinnslu að mati Scarborougt (Scarborough 2002:97). 

 

Flest börn sem erfiðlega gengur að læra að lesa fyrstu skólaárin lenda í vandræðum 

með að ná tökum á umskráningu.  Slök hljóðkerfisvitund kemur í veg fyrir að barn 

geti tileinkað sér þá hæfni að aðgreina einstök málhljóð.   Aðgreining málhljóða krefst 

meðvitaðs skilnings á hljóðgerð tungumálsins. Til þess að barn geti tileinkað sér og 

náð tökum á lögmálum stafrófsins (alphabetic principle) verður það að skilja að 
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tungumálið er sett saman út hljóðeiningum (phonemes), hver stafur á sitt hljóð. Af því 

verður dregin sú ályktun að það að umskrá stafi í hljóð og tengja þau saman í orð 

krefjist því næmrar hljóðkerfisvitundar og meðvitaðs skilnings á hljóðgerð 

tungumálsins   (Scarborough 2002:97; Jörgen Pind 2002). 

 

2.1. Kenningin um “The simple view of reading” 

 

Samkvæmt kenningu Hoover og Gough (1990) ´the simple view of reading´ byggist 

lestur á tveimur aðgerðum,  annars vegar umskáningu og hins vegar á lesskilningi. 

Virkur lestur vísar til þess að börn ná tökum á báðum þessum þáttum þ.e. 

umskráningu og lesskilningi, en virkur lestur getur aðeins átt sér stað að þessi tvö ferli 

vinni saman.  Hljóðkerfisvitund er undirstaða umskráningar en ef hún er slök er hætta 

á að nemandinn lendi í vanda með að vinna með tengsl stafs og hljóðs.  Umskráning 

vísar til þess að breyta bókstöfum í orð og setningar en lesskilningur byggir á inntaki 

textans með vísan í málskilning, setningafræði og orðaforða.  Allir þessir þættir þurfa 

að vera í lagi til þess að nemandinn nái valdi á lestri að mati Hoover og Gough (Elbro 

2001:28; Adlof, Catts og Little 2006:933). 

 
Mynd 3. “The simple view of reading” (Hoover og Gough, 1990). 
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Kenningin segir til um gengi nemanda í lestrarnáminu sem höfundar setja í efirfarandi 

formúlu: Lestur ákvarðast af færni í umskráningu og lesskilningi. 

Lestur = Umskráning x Lesskilningur.  Til að spá fyrir um gengi í lestrarnámi eru 

tölurnar 0 og 1 settar í formúluna í stað orðanna umskráning og lesskilningur.  Það 

þýðir að ef annan þátturinn er 0, þá verður útkoman núll sem svarar til þess að það 

verður enginn lesskilningur eða engin umskráning. 

 

Ef lesandann skortir lesskilning verður lesturinn honum sem á framandi tungumáli 

sem hann skilur ekki.  Ef lesandinn nær ekki tökum á umskráningu eru stafirnir bara 

eitthver furðuleg tákn án merkingar.  Það er hér sem fólk með dyslexíu lenda í 

vandræðum.  Það skilur texta yfirleitt mjög vel ef hann er lesinn upp en það á erfitt 

með að lesa sjálft.  Málskilningurinn þeirra er góður en þeir geta ekki umskráð hið 

ritaða orð.  Ef maður bæði getur umskráð og  hefur lesskilning er maður læs (Hoover 

og Gough. 1990; Elbro 2001:29; Adlof, Catts og Little). 

 

2.2. Hljóðkefisvitund 

 

Hljóðkerfisvitund (phonological awareness) er mjög vítt hugtak með vísan í 

skilyrðislaust og skýrt næmi fyrir hljóðrænni byggingu talaðs máls og nær yfir hæfni 

mannsins til að skynja og nota hljóð tungumálsins á meðvitaðan hátt (Scarborough 

2002:103; Amalía, Ingibjörg og Jóhanna 2003:10).  Hugtakið felur í sér hæfileikann 

til að geta skoðað, hugsað um og breytt viljandi hljóðrænum þáttum tungumálsins sem 

felast í mismunandi hljóðkerfiseiningum sem flokkast frá orðum og atkvæðum í lítil 

fónem. Hljóðkerfisvitund ásamt, málfræðivitund, merkingafræðivitund, 

setningafræðivitund, og málnotkunarvitund fellur undir hugtakið málmeðvitund 

(Amalía, Ingibjörg og Jóhanna 2003:10). 

 

Þroskuð hljóðkerfisvitund er mikilsverð og góð undirstaða fyrir lestrarnám (Jörgen 

Pind 1997:218-219). Því er eðlilegt að leggja hana til grundvallar þegar spáð er fyrir 

um lestrarfærni barna.  Hljóðavitund er einn undirþáttur hljóðkerfisvitundar og telja 

ýmsir fræðimenn færni á sviði hennar besta einstaka forspárþáttinn um árangur í 

lestrarnámi. 
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Undir Hljóðkerfisvitund falla eftirtaldir þættir: 

� Sundurgreining á setningum í orð, atkvæði og hljóð. 

Dæmi: Teldu orðin í setningunni “María rennir sér”. Teldu atkvæðin í orðinu 

“skápur”. Segðu mér hljóðin í orðinu “hús”. 

� Hljóðgreining sem byggir á því að þekkja fyrsta og síðasta hljóð í orði. 

Dæmi: Á hvaða hljóði byrjar orðið súpa? Hvert er síðasta hljóðið í orðinu 

gras? 

� Hljóðtenging, að læra að hlusta á einstök hljóð og tengja þau saman í orð. 

Dæmi: Segðu mér hvaða orð þetta er;”f/a/t/” 

� Hljóðflokkun, hæfileikinn að geta flokkað saman orð með sama upphafshljóði. 

Dæmi: Nefndu orð sem byrja á /s/. 

� Orðhlutaeyðing, hæfileikinn tl að geta endurtekið einstaka orðhluta samsettra 

orða. 

Dæmi: Segðu”grjónagrautur” án þess að segja ”grjóna”. 

� Rím, hæfileikinn til að geta rímað, byggir á því að þekkja úr orð sem ekki ríma 

og að geta búið til rím. 

Dæmi: Hvaða orð passar ekki: “fiskur – hvalur  diskur?” 

Hvaða orð rímar við orðið “bíll”? (Ásthildur og Valdís 2001:7). 

 

Á aldursbilinu þriggja til fjögurra ára byrja börn að leiðrétta talvillur og þá einkum 

annarra auk þess sem þau heyra yfirleitt hvort orð er sagt á rangan hátt. Á þessu 

aldursbili eru þau einnig farin að leika sér að hljóðum og er það vísbending um að 

hljóðkerfisvitundin sé að þroskast. 

 

Börn á aldursbilinu fjögurra til sex ára gömul hafa flest nokkuð gott vald á 

móðurmálinu og eru farin að gera sér grein fyrir hljóðfræðilegri uppbyggingu talað 

máls og leika sér með tungumálið. Geta þeirra til að búa til ný orð, bullríma eða finna 

hvaða orð ríma saman og hver ekki kallast hljóðkerfisvitund og felur í sér hæfileikann 

til að hugsa um og breyta viljandi hljóðrænum þáttum tungumálsins. Þessi leikur að 

orðum og hljóðum er mikilvægur undanfari lestrarnáms. Hljóðkerfisvitund byrjar því 

að þroskast löngu áður en formlegt lestrarnám hefst. Þjálfun hljóðkerfisvitundar ætti 

því að vera einn af þeim þáttum málræktar sem sinnt er í leikskólanámi 

(Amalía. Ingibjörg. og Jóhanna 2003:10 ). 
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Ef foreldrar og uppalendur gerðu sér að fullu grein fyrir því hversu mikilvægir  

ofantaldir þættir eru fyrir læsi og lestrarnám barna væri ekki ofætlað uppalendum 

virkari þátttöku í þjálfun þeirra. Þegar litið er yfir þá þætti sem falla undir  

hjóðkerfisvitund verður ekki hjá því komist að taka eftir því hversu auðvelt og í raun 

aðgengileg þjálfun hjóðkerfisvitundar er þar sem auðvelt er að setja nám í form 

leiksins. 

 

2.2.1. Þjálfun hljóðkerfisvitundar 

 

Slök hljóðkerfisvitund er sá málþáttur sem orsakar þá gerð lestrarerfiðleika sem tekur 

til umskráningar eða dyslexíu, sem í daglegu tali er þekkt undir heitinu lesblinda. 

Þetta hindrar þróun hljóðavitundar og truflar eða kemur þannig í veg fyrir skilning á 

lögmálum stafrófsins, tengslum stafs og hljóða og sýnir því sterkust tengsl við 

lestrarnám (Scarborough 2003:103). 

 

Hljóðkerfisvitund og tengsl hennar við lestrarfærni, hefur verið rannsakaður af fjölda 

fræðimanna (Lundberg, Olafsson og Wall, 1980; Wagner og Torgesen 1987; Catts 

1991; Iversen og Tunmer 1993).  Hljóðkerfisvitund er hægt að þjálfa hjá börnum en 

niðurstöður rannsóknanna sýna að þjálfun hljóðkerfisvitundar hefur marktæk áhrif á 

að bæta árangur í lestri (Ásthildur og Valdís 2001:4). 

Rannsókn Bradley & Bryant í Bretlandi frá árunum 1978 og 1985 sýndi fram á að 

börn sem hafa styrka hljóðkerfisvitund eiga auðveldara með að læra að lesa, auk þess 

sem næmi hljóðkerfisvitundar barna áður en skólaganga hefst segir fyrir um gengi 

þeirra í lestrarnámi og að þjálfun hljóðrænnar skynjunar getur auðveldað börnum að 

læra að lesa (Helga, Sigrún og Þorbjörg 1999:6; Scarborough 2003:).  Niðurstöður 

rannsókna á einstaklingum með dyslexíu sýna að erfiðleikar við hljóðgreiningu eru 

þeim sameiginlegir. Hér er um að ræða erfiðleika bæði við að greina orð í stök hljóð 

og við að nema burt hljóð úr orðum (Helga, Sigrún og Þorbjörg 1999:6). 

 

Sú rannsókn sem hvað mesta athygli hefur vakið víða um heim er rannsókn Ingvars 

Lundbergs frá Svíþjóð en hann ásamt fleirum hefur um árabil rannsakað áhrif 

hljóðgreiningarfærni í lestrarnámi og áhrif hljóðrænnar þjálfunar. Tilgangur þeirrar 

rannsóknar var að skoða áhrif hljóðrænnar þjálfunar sem undanfara lestrarkennslu. 
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Rannsóknin náði yfir fjögurra ára tímabil sem tók til tveggja hópa barna, tilraunahóps 

og samanburðarhóps.  Tilraunahópurinn fékk hljóðræna þjálfun en 

samanburðarhópurinn fékk enga slíka þjálfun. Færni barnanna var síðan metin í lestri 

og hjóðgreiningu á sjö mánaða fresti . 

 

Niðurstaða rannsóknarinnar var þríþætt. 

1. hljóðgreiningarþjálfun auðveldar lestrarnám, enda þótt hún tengist ekki 

lestrarkennslu. 

2. þjálfun í hljóðgreiningu dregur úr lestrar- og stafsetningarörðugleikum síðar. 

3. hljóðræn þjálfun sem undanfari hefðbundinnar lestrarkennslu hefur 

langtímaáhrif, a.m.k.fjögur fyrstu ár skólagöngunnar. 

(Helga, Sigrún og Þorbjörg 1999:7) 

 

Hljóðkerfisvitund barna er hægt að styrkja án tengsla við formlega lestrarkennslu en 

þjálfunin sem slík þykir auðvelda börnum að tileinka sér lestur og stafsetningu. 

Þjálfunin þykir þó sérstaklega mikilvæg fyrir börn sem eru í áhættu varðandi 

lestrarörðugleika.  Í leikskóla er hægt að efla hljóðkerfisvitund barna og má markvisst 

undirbúa þau fyrir eiginlegt lestrarnám.  Mikilvægið er fólgið í að greina þau börn 

sem hafa slaka hljóðkerfisvitund. 

 

Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir unnu að 

rannsókn og gerð Hljóm-2.  Hljóm-2 eru greinandi verkefni sem notað er við mat á 

hljóðkerfis- og málmeðvitund fimm til sex ára barna. Verkefnin eru flest fengin úr 

erlendum rannsóknum en taka mið af íslensku mál og hljóðkerfi.  (Ingibjörg, Jóhanna 

og Amalía 2002). 

 

Verkefni sem mynda Hljóm- 2 eru: 

� Rím: Barnið á að ríma orð við eina af þremur myndum sem því voru sýndar. 

Hæfileikinn til að geta rímað, byggir á því að þekkja úr orð sem ekki ríma og 

að geta búið til rím. 

o Dæmi: Hvaða orð passar ekki: “fiskur - hvalur - diskur?” Hvaða orð 

rímar við orðið “bíll”? 

� Samsett orð: Barnið heyrir tvö orð og á að setja þau saman í eitt orð. 

o Dæmi: Lopi, peysa. “Lopapeysa” 
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� Samstöfur: Barnið endurtekur orð sem fyrir því var haft. Sundurgreinir og 

klappar samsöfur. Orðin eru frá tveimur til fjögurra atkvæða að lengd. 

� Hljóðgreining: Barnið á að þekkja fyrsta og síðasta hljóð í orði. 

o Dæmi: Á hvaða hljóði byrjar orðið ´rós´? Hvert er síðasta hljóðið í 

orðinu ´mamma´. 

� Margræð orð: Barnið fær fjórar myndir en á tveimur myndum á sama orðið 

við um ólíka hluti. 

o Dæmi: Ljósapera, pera. ´Pera´  er sama orðið yfir ólíka hluti. 

� Orðhlutaeyðing: hæfileikinn tl að geta endurtekið einstaka orðhluta samsettra 

orða.  Hér er marþætt örvun á hljóðkerfisvitund og tilfinningu fyrir fomri 

málsins auk málmeðvitundar sem snýr að þáttum eins og orðaforða, 

málfræðivitund, merkingarfræðivitund og heyrnæmt minni. 

o Dæmi: Segðu  ”grjónagrautur” án þess að segja  ”grjóna”. 

� Hljóðtenging: Að greina atkvæði sundur eða að tengja þau saman. 

o Dæmi: Kett-ling-ur. Kettlingur. 

 

(Ingibjörg, Jóhanna og Amalía 2002; Ásthildur og Valdís 2001:7). 

 

Hljóm-2 er próf í leikjarformi og í framkvæmd er það eins einfalt og að fara í rímleiki 

og klappa atkvæði í orðum og að tengja saman málhljóð. Markmið verkefnanna er að 

greina þau börn sem gætu átt við lestrarerfiðleika síðar.  Þessir leikir eru dæmi um 

þau verkefni sem fimm ára börn ráða vel við.  Þetta er hæfileiki sem þroskast smám 

saman á fyrstu æviárunum, eykst með aldrinum og tekur síðan umtalsvert stökk þegar 

að því kemur að barn lærir að lesa.  Áherslur þjálfunar eru að barn læri bókstafi og 

hljóð þeirra með einföldum lestrar- og ritunarverkefnum (Ehri og Robert 2006:127). 

 

2.3. Hljóðavitund 

 

Hljóðavitund (phonemic awareness) er undirþáttur hljóðkerfisvitundar og mikilvæg 

forsenda lestrarnáms. Hún er skilgreind sem næmi eða vitund um að hvert einstakt 

orð er samsett úr röð hljóða, sem táknuð eru með bókstöfum og það er undirstaða þess 

að skilja tengsl stafs og hljóðs og að geta unnið með þessi tengsl.  Getan felur í sér 

næmi til að greina smæstu hljóðeiningar orðsins, ´fónem´, hvert frá öðru. Góð 
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hljóðavitund er því næmi fyrir röð hljóða í orðunum sem síðan er hægt að tákna með 

röð bókstafa.  Lesandinn þarf  að skilja að í orðinu ´s-ó-l´ eru þrjú aðskilin hljóð sem 

hægt er að tengja saman aftur í orðið ´sól´.  Góð hljóðavitund ræður því hvernig 

börnum gengur að aðgreina hljóð, ´fónem´, í orðum, bæta þeim við eða fjarlægja þau 

úr orðum.  Hljóðvitundar er ekki þörf til að skilja og tjá sig með töluðu orði en án 

hennar nær nemandi ekki árangri þegar kemur að hinu ritaða máli (Scarborough. 

2002;103; Torgesen 1999; Ehri 2002). 

 

Ehri leggur áherslu á að börn læri að "hljóða" sig í gegnum orðin (phonological 

decoding / hljóðaaðferðin) sem er hljóðræn umskráning en kenningar Ehri  um að 

byggja upp sterkan og góða sjónrænan lestur má tengja við kennsluaðferðina 

"hljóðaaðferð".  Mikilvægið er fólgið í markvissri góðri kennslu strax í upphafi 

lestrarnáms með það að markmiði að byggja upp sterka hljóðkerfisvitund ( Ehri 

2002). 

 

Að finna rím felur í sér flokkun hljóða.  Börn um þriggja til fjögurra ára hafa öðlast 

þann hæfileika að ríma og er það gjarnan vinsæll leikur.  Börn með dyslexíu eiga flest 

bæði mjög erfitt með að greina stök hljóð ´fónem´orða og taka burt hljóð úr orðum.  

Sem dæmi má nefna að /b/ og /m/ eru minnstu hljóðeiningar sem grein á milli 

orðanna búr og múr og teljast því ´fónem´.  Ef barn á þessum aldri hefur rím ekki á 

valdi sínu er það vísbending um skerta hljóðavitund.  Barn sem er með góða 

hljóðavitund er næmt á að hvert orð er samsett úr röð hljóða sem er hægt að tákna 

með bókstöfum.  Barnið skilur að hægt er að búta niður þessi orð í hljóð og setja 

hljóðin saman til að búa til orð. 

Rannsóknir á tengslum næmrar hljóðavitundar og þekkingar á bókstöfum sýna fram á 

að rekja megi lestrarerfiðleika til skertrar hljóðkerfisvitundar.  Niðurstöður sýna 

glöggt að hljóðræn þjálfun sem undanfari lestrarkennslu hefur langtíma áhrif og er því 

mælt með henni sem hluti að forvarnarstarfi.  En markviss vinna með tengsl stafs og 

hljóðs er einna áhrifaríkust fyrir þá nemendur sem hafa veikleika í hljóðkerfisvitund 

(Scarborough. 2002:103).  Af því verður dregin sú ályktun að hljóðavitund sé 

undirstaða til að skilja reglur stafrófsins og til að ná tökum á umskráningu og lestri 

með hljóðaaðferð. 
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2.4. Umskráning 

 

Umskráning (decoding) er sú aðferð þegar einstaklingurinn myndar tengsl bókstafs og 

hljóðs og tengir saman í orð sem hann skilur.  Umskráning byggir að miklu leyti á 

næmi einstaklingsins fyrir hljóðum málsins svo og hæfni hans til að vinna með þau á 

mismunandi hátt.  Til að barn nái góðum tökum á umskráningu þarf það að hafa góða 

hljóðkerfisvitund en hún þróast í gagnvirku sambandi við lestrarnám (Halldóra og 

Rósa 2007:38).  Mikilvægi lesþroska er því fólgin í vinnu með tengsl stafa og hljóða, 

auk vinnu við umskráningu.  Barn sem skilur að ´hjól´ byrjar á hljóðinu /h/ og getur 

auk þess tekið það í burtu og myndað annað orð ´jól´ það sem eftir stendur, hafi 

öðlast ákveðinn skilning um hljóð orða (hljóðkerfisvitund).   Næmi hljóðkefisvitundar 

er forsenda umskráningar en sundurgreining hljóða hefur mest forspárgildi í 

lestarundirbúningi samkvæmt rannsóknarniðurstöðum (Amalía, Ingibjörg og Jóhanna. 

2003:10; Lesvefurinn 2008). 

 

Hljóðræn umskráning (phonological decoding / hljóðaaðferðin) er skilvirkasta 

aðferðin við að lesa úr bókstafatáknum. Forsendur skilnings byggjast á "hljóðavitund" 

barnsins, því er það lykilatriði til að skilja reglur stafrófsins og mikilvægur grunnur til 

að öðlast hæfni og að ná tökum á hljóðrænni umskráningu Bókstafirnir standa fyrir 

hljóð tungumálsins og næmni barns á samspili stafs og hljóðs gerir barni auðvelt með 

að læra að lesa.  Markmið lestarkennslunnar er að barnið nái það góðum tökum á 

tengslum stafs og hljóðs að það læri smám saman að þekkja orðin sjónrænt (sbr. 

kenning Ehri um þróun sjónræns orðaforða).   Góður lesari giskar lítið út frá 

samhengi textans til samanburðar við það barn sem erfiðlega gengur að læra að lesa. 

 

Það einbeitir sér að hverjum bókstaf um leið og það skynjar orðið í heild.   Barnið er 

því fljótt að byggja upp sjónminni á orðin og nær tökum á leshraða og beinir því 

athygli að innihaldi textans.  Barn sem lendir í lestrarerfiðleikum nær ekki að 

fullkomna sjónminni á orðin og nær ekki tökum á lestrinum (Scarborough. 

2002:97,103-104; Lesvefurinn 2008). 

 

Börn á aldrinum sex til sjö ára eru að læra að umskrá stafi í viðeigandi hljóð.  Þau 

nota mikla orku í þetta ferli og lesa mjög hægt (Þóra Kristinsdóttir 2000: 188). 
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Á sama tíma og næmi eða umskráningarhæfni barnsins eykst fyrir þessum tengslum 

fylgir í kjölfarið að barnið byggir upp sjónminni á orð og lestrarþróuninni fleygir 

fram og þar sem sífellt minni einbeiting og orka fer í að umskrá orðin getur barnið nú 

einbeitt sér að innihaldi lesefnisins (Ehri 2002:177). 

 

Samkvæmt kenningum Ehri nær barn með dyslexíu ekki að fullkomna lestrarþróunina 

þar sem það stöðvast eða sýnir litlar framfarir í umskráningu vegna veikleika í 

hljóðkerfisúrvinnslu.  Barnið á í erfiðleikum með að byggja upp nákvæm tengsl stafs 

og hljóðs og hefur tilhneigingu til að nota aðeins hluta stafanna og hljóð þeirra og er 

það því lengur að byggja upp sjónrænan orðaforða (Ehri 2002:177). 

 

Þegar nemandinn ræður yfir þeirri færni að kalla fram sjónræna mynd orðsins beint 

og án fyrirhafnar úr minni getur hann bæði borið fram orðið og fundið merkingu þess 

sjálfvirkt (automatically) og án sérstakrar athygli.  Sjónræna leiðin er því allt í senn 

skilvirkasta, hraðasta og fyrirhafnarminnsta leiðin við að lesa orð í texta (Ehri 

2002:177).  Með sjálfvirkum lestri er átt við að barnið þekki bókstafina 

hindrunarlaust og þurfi því ekki að eyða meðvitaðri orku í umskráninguna heldur geti 

beint athyglinni að efni textanna  ( Þóra Kristinsdóttir 2000:188). 

 

2.5. Lesskilningur 

 

Lesskilningur er skilgreindur svo: meðvituð hugsun sem leiðir til þess að merking 

mótast með gagnvirkni texta og lesanda (Harris og Hodges 1995).   Ýmsir 

sérfræðingar vilja halda því fram að í raun sé lesskilningur summa ákveðinna 

skilgreindra leikniþátta sem sumir telja að séu eftirfarandi fjórir þærrir: Að greina 

merkingu einstakra orða, draga ályktanir, skilja innihald textans og vera fær um að 

svara spurningum úr efni textans. 

 

Draga mætti þá ályktun að lesskilningur sé gerður úr aðgreindum þáttum sem kenna 

megi sértaklega en til glöggvunar er hann settur saman úr ofantöldum þáttum sem eru 

nátengdir og mynda gagnvirka heild þar sem hver þáttur hefur áhrif á annan. 

(Guðmundur 1998:71, 74 - 75). 
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Lesskilningur vísar til skilnings, varðveislu og endurheimtar á því sem lesið er 

(Muter, 2003). Forsenda lesskilnings er orðaforði og málskilningur með vísan í  

skilning og þekkingu á  mæltu máli og uppbyggingu þess (Burns, Griffin og Snow 

1999). Minnið gegnir veigamiklu hlutverki (Vance og Michelle 2006), en mestu 

skipta þær námsaðferðir sem nemandinn beitir við lesturinn. Bakgrunnur 

einstaklingsins, reynsla hans af mismunandi tegundum ritmáls, áhugi, ályktunarhæfni 

og þekking á sinni eigin hugsun eru þeir þættir sem skipta miklu máli til að skilja og 

að afla sér þekkingar (Harvey og Goudvis 2007).   

 

Þekking og reynsla lesandans gegnir því lykilhlutverki í lesskilningi þar sem 

lesskilningur er samskiptaferli lesandans við merkingu textans.  Lesandinn leggur til 

reynslu sína og þekkingu sem hann býr að og sem hann hefur öðlast á því efni eða á 

því sviði sem textinn fjallar um svo og á því máli sem hann kann að vera skrifaður á.  

Málfarsleg úrvinnsala fer einnig fram í þessu ferli þar sem mál textans er borið saman 

við mál lesandans.  Þekking lesandans er einnig borin saman við þá þekkingu sem 

textinn birtir. 

 

Lesskilningur er mikilvægur í þróun lestrar.  Auk getunnar að taka þátt í námi og 

kennslu. Lesskilningur er flókið vitsmunaferli sem þarfnast meðvitaðrar gagnvirkni 

milli lesanda og texta.  Undirstöður lesskilnings eru málskilningur og ríkur orðaforði 

sem auðvelt er að efla samhliða lestrarnámi á margvíslegan hátt.   Forsendur faglegrar 

nálgunar eru grundvallaratriði eins og að þekkja til þeirra þátta í umhverfi barns sem 

hafa áhrif, sem eru: innri þáttur: forsögn, þekking og reynsla, greind og hæfileikinn 

til óhlutbundinnar hugsunar.  Málfræðilegur þáttur: jafnt innri sem ytri þáttur sem 

snerti mál og málþroska s.s. orðaforði, lengd setninga og málsgreina, gerð setninga, 

málsgreina og samhengi texta auk ytri þátta: námshvata og uppsetningar texta.  Með 

ofantalda þætti í huga mætti markvisst leggja grunn að lesskilningi (Guðmundur 

1987:75). 
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2.6. Orðaforði og lesskilningur 

 

Orðaforði eru þau orð sem einstaklingurinn hefur á valdi sínu. Gerður er 

greinarmunur á virkum orðaforða, þeim orðum sem einstaklingurinn notar og 

óvirkum orðaforða, öllum orðum sem einstaklingurinn þekkir og skilur en hann notar 

sjaldan sem aldrei.  Mikill munur er á virkum og óvirkum orðaforða einstaklingsins 

en talsvert fleiri orð eru í óvirka orðaforðanum (Vísindavefurinn 2008). 

 

Fjórskipting orðaforða: 

� orðaforði hlustunar, þau orð sem barnið ræður yfir og getur nýtt til að 

skilja það sem við það er sagt. 

� orðaforði talmáls, oft allmikill að vöxtum en hér ræður miklu uppeldi 

barns og þá helst það hvort mikið er talað við það og lesið fyrir það 

auk þess sem máltjáning barns hefur notið sín, t.a.m með frásögn af 

eigin reynslu og þekkingu. 

� orðaforði lestrar, sá hluti orðaforðans sem nýtist við að skilja lesinn 

texta.  Til styrkingar hans er mikilvægt að lesa fyrir og með börnum 

auk hvatningar til þess að þau lesi meira sjálf. 

� orðaforði ritunar, sá orðaforði sem barn getur nýtt við að skrifa og er 

skyldur orðaforða lestrar og verður best aflað með lestri. 

(Guðmundur 2000:74-75) 

 

Undirstaða lesskilnings er orðaforðinn.  Samhliða lestrarnámi er því mikilvægt að 

huga að því að efla orðaforðann til að tryggja undirstöður lesskilnings. 

Orðaforði úr bókum og rituðum texta er sérstaklega mikilvægur en þannig kynnast 

börn fjölbreyttu orðavali sem sjaldan er notað í talmáli og við það gefst tækifæri til 

útskýringar á ´nýyrðum´ í orðasafni barnsins.  Texti verður merkingarbær fyrir barnið 

ef  það hefur orðaforðann á valdi sínu.  Lesskilningur barnsins á innihaldi textans 

takmarkast af orðaforða þess. 

Ef barnið les texta með mörgum orðum sem það ekki skilur, skilur það ekki mikið af 

innihaldi textans en megintilgangur með lestri felst í því að skilja það sem lesið er.   

Forsendur lesskilnings takmarkast því af þeim orðaforða sem nemandinn hefur.  

Mikilvægt er því að velja af kostgæfni þann texta sem nemanda er ætlaður svo að 
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hann hæfi hverjum og einum.  Óheppilegt ef nemandi tekst sífellt á við texta sem er 

of erfiður.   Lesskilningur og áhugi nemandans tengjast á þann hátt að lestraráhuginn 

eykst þegar nemandinn skilur innihald textans.  Orðaforðinn er því grundvöllur 

lesskilnings  ( Guðmundur 2000:74-75). 

 

2.7. Sjálfvirkni 

 

Þegar barn hefur náð að mynda fulkomin tengls milli stafs og hljóða fylgir í kjölfarið 

að það byggir upp sjónminni. Það hljóðar sig ekki lengur í gegnum orðin heldur 

þekkir þau aftur sjónrænt og getur því kallað þau fram úr sjónrænu minni.  Mikilvægt 

er að þjálfast í þeirri tækni að þekkja orð og byggja með því upp sjónrænan orðaforða. 

 

Sjálfvirkur lesari kallast sá sem hefur öðlast hæfni til þess að lesa texta rétt, greiðlega 

og með réttum áherslum. Þau börn sem hafa náð góðri sjálfvirkni geta lesið texta 

áreynslulaust þau þekkja orð sjónrænt ásamt því að nota áherslur við lesturinn. Þau 

eru fær um að beina athygli að efni  textans. Einkenni sjálfvirks lesara er auk góðs 

orðaforða að vera fljótur að þekkja orðin. Hann á auk þess auðvelt með að tengja 

efnið við bakgrunnsþekkingu sína og reynslu. 

 

Það er mikilvægt lesandanum að ná tökum á því að kalla fram sjónræna mynd 

viðkomandi orðs án fyrirhafnar úr minninu. Lesandinn getur þá borið fram og skilið 

orðin sjálfvirkt og sjónræna leiðin er því skilvirkasta leiðin til að lesa texta.  Þegar 

nemandi hefur náð tökum á sjónrænum lestri bendir það til þess að nemandi sé orðin 

læs (Ehri og Snowling 2004:434 - 435). 

 

Sjónrænn orðaforði liggur til grundvallar sjálfvirkni og ef barn nær ekki þessari 

sjálfvirkni mun það eiga í erfiðleikum og seint skilja texta á fullnægjandi hátt. 

 

Sjálvirkni og lesskilningur haldast í hendur. Það er því aðeins hægt að tala um að barn 

hafi náð tökum á sjálfvirkni að það hafi að auki skilið fullkomlega það sem lesið er. 

 

 

 



 - 25 -  

3. Þróun læsis 

 

3.1. Kenning Linnea C. Ehri. 

 

Kenning Linnea C. Ehri um þróun lesturs segir til um það ferli sem lesandinn fer í 

gegnum við að byggja upp sjónrænan orðaforða í lestri.  Sjónrænn lestur einkennist af 

því að lesarinn þekkir orðin bæði hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust.  Ehri telur að til 

þess þurfi lesandinn að hafa fullkomna þekkingu á tengslum stafs og hljóðs, auk þess 

sem hann þurfi að geta sundurgreint orð í stök hljóð.  Sem dæmi er orðið rós sett 

saman úr þremur hljóðum r-ó-s.  Það að lesandinn geti greint hvert hljóð orðsins 

krefst góðrar hljóðavitundar.  Kenning Ehri gengur út frá því sem fyrr segir að 

sjónrænn lestur sé ferli sem allir lesarar þurfi að ganga í gegnum til að ná fullkomnum 

tökum á lestri.  Til að skýra það ferli sem nemendur fara í gegnum hefur Ehri kosið að 

beina sjónum að nemandanum fremur en kennsluaðferðunum.  En auk þess hvað það 

er sem orsakar erfiðleika hjá þeim nemendum sem lenda í lestrarörðugleikum. 

 

Samkvæmt L.C. Ehri eru til fjórar mismunandi aðferðir við að lesa orð: 

1. Hljóðræn umskráning, "decoding" Lesarinn þarf að þekkja alla stafina og 

hljóð þeirra.  Fullmótað hljóðrænt umskráningarferli er þegar lesarinn þekkir 

myndun málhljóða og framburð þeirra.  Hin hljóðræna skráning á sér stað 

þegar lesarinn "hljóðar" sig í gegnum orðið staf fyrir staf, sem dæmi: s-ó-l, eða 

með því að lesa í orðbútum / lesbútum sem eru stærri einingar með hljóðrænni 

umskráningu, sem dæmi: fu-ru-hús-gögn. 

 

2. Hliðstæður / samsvörun "analogy" er önnur aðferð þar sem lesarinn ber orðin 

saman við önnur lík orð.  Lesarinn kallar fram sjónræna mynd af orðinu úr 

minni orða sem hann þekkir fyrir og aðlagar það því sem hann ætlar að lesa. 

Fjöldi fræðimanna hefur sýnt fram á að rím nýtist vel við þessa aðferð en hún 

krefst engu að síður einhverrar færni í hljóðrænni umskráningu. 

 

3. Ágiskun "prediction". Þriðja aðferðin við að þekkja orð er að giska á það út 

frá samhenginu. Það geta verið ýmisskonar ábendingar sem dæmi er barni er 

sýnd mynd af hlöðu og fyrsti stafur undir mynd er ´h´ giskar barnið á orðið 
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hlaða.  Það hefði allt eins getað staðið ´hús´.  Ágiskunaraðferðin er dæmi um 

Top-down úrvinnsluferlið í lestri en skilar litlum árangri til lengri tíma þar sem 

erfitt er að giska á orð af nákvæmni eða aðeins í 10 – 30 % tilvika. 

 

4. Sjónrænn lestur "sight-word reading" er fjórða aðferðin felur í sér að 

endurheimta eða kalla fram sjónræna mynd af orðunum úr langtímaminni. 

Sjónræn mynd úr minni af orðinu felur í sér stafsetningu, framburð og 

merkingu orðsins samstundis.  Lesarinn þekkir orðin beint sjónrænt. 

 

Ofantaldar aðferðir krefjast allar einbeitingar nema aðferð númer fjögur , það er 

sjónræna leiðin "sight word learning" sem er það ferli sem allir þurfa að ganga í 

gegnum til að ná fullkomnum tökum á lestri að mati Ehri. Það er mikilvægt 

lesandanum að ná tökum á því að kalla fram sjónræna mynd orðsins án fyrirhafnar úr 

minninu. Lesandinn getur þá borið fram og skilið orðin sjálfvirkt og þvíer sjónræna 

leiðin skilvirkasta leiðin til að lesa texta.  Sjónræna leiðin er það stig sem bendir til 

þess að nemandi sé orðin læs (Ehri og Snowling 2004:434 - 435). 

 

3.2. Þróunarstig lesturs 

 

Kenning Ehri um þróun á sjónrænum orðaforða er sett fram sem fjögurra stiga áfangar 

í átt að læsi. 

 

1. Undanfari bósktafsstig ( Pre Alphabetic Phase). Myndastigið. 

:engin tengsl við bókstafina. 

 

2. Bókstafsstig að hluta ( Partial Alphabetic Phase). 

:tengsl stafs og hljóðs að hluta. 

 

3. Fullkomið bókstafsstig ( Full Alphabetic Phase). 

:fullkomin tengsl stafs og hljóðs 

 

4. Samtengt / heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase). 

:tengsl við heildarmynd orðsins. 
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Þegar nemandinn ræður yfir þeirri færni að kalla fram sjónræna mynd orðsins beint og 

án fyrirhafnar úr minni geti hann bæði borið fram orðið og fundið merkingu þess 

sjálfvirkt (automatically) og án sérstakrar athygli. Sjónræna leiðin er því allt í senn 

skilvirkasta, hraðasta og fyrirhafnarminnsta leiðin við að lesa orð í texta. 

Ehri hefur beint athugunum sínum að því hvað felst í sjónrænum orðalestri og þá 

hvernig hann þróast hjá venjulegum lesara.  Hún hefur auk þess athugað hvernig 

sjónrænn orðalestur þróast hjá börnum með lestrarerfiðleika og hvað veldur því að 

þeir eigi í ´sérstökum´erfiðleikum með það að byggja upp sjónrænan orðaforða. 

Ehri hefur lagt sérstaka áherslu á kennslufæðilega nálgun við að læra orð sjónrænt auk 

hugmynda um hvernig mætti meðhöndla dyslexíu nemendur og erfiðleika þeirra við 

að læra orð sjónrænt.  Ehri leggur sérstaka áherslu á að kenning hennar um 

þróunarferli lesturs snúist ekki um lestrarkennsluaðferð heldur er hún að skoða 

þróunina sem verður við aukna þjálfun og færni.   

 

Þróun á sjónrænum orðalestri hefst á “án tengsla stafs og hljóðs “ en á fyrsta stigi 

þróunarferlisins notar lesandinn ekki bókstafina til að tengja við hljóð stafa heldur 

velur hann úr og styðst við myndrænar vísbendingar í umhverfinu.  En um leið og 

lesarinn öðlast einhverja þekkingu á stafrófinu beinist úrvinnslan að bókstöfum og 

hljóðum (Ehri 2002:174). 

 

Ehri skiptir kenningunni um þróun sjónræns orðaforða í fjögur stig. 

 

3.2.1. Undanfari bókstafsstigs. Myndastigið 

 

Fyrsti áfangi er undanfari bókstafsstigs (pre alphabetic phase): það er þegar stafur - 

hljóð þekking er ekki notuð til að lesa orðin.  Lesandinn notar ekki bókstafina til að 

tengja við hljóð stafanna heldur velur hann og styðst við myndrænar vísbendingar í 

umhverfinu.  Þessi tækni að lesa út frá myndmáli gagnast lesandanum að takmörkuðu 

leyti, því ef honum er til dæmis sýnd mynd af "bíl"  og undir myndinni stendur  

"dekk", les barn á þessu stigi "bíll" . Stafirnirnir hafa því lítil áhrif á það orð sem 

giskað er á.    Myndmál umhverfisins sem börn hafa oft fyrir augum, eins og "Stop, 

McDonalds, Hrói Höttur"  hefur verið kallað "visual cue reading" , eða myndastigið. 

Þegar myndhlutinn er tekinn í burtu og stafirnir látnir standa einir og sér áttar lesarinn 
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sig ekki á orðinu þar sem það stendur eitt og sér.  Til glöggvunar þá er þetta stig oft 

kallað stig án bókstafa enda einkennist það af því að lesandinn er hvorki farinn að 

beita raunverulegri stafa-þekkingu né tengslum stafs og hljóðs.  Fyrsti áfangi er því 

oft kallaður myndastigið (Ehri og Snowling 2004: 439 - 440). 

 

3.2.2. Bókstafastig að hluta 

 

Annar áfangi er bókstafastigið að hluta (partial alphabetic phase): þar sem lesandinn 

þekkir hluta bókstafanna svo sem þá sem mynda nafnið hans og getur lesið út frá 

þeim bókstöfum sem hann þá þekkir að hluta og lesið.  Lesandinn getur þekkt orð 

með því að giska á það út frá samhenginu.  Svo tekið sé sama dæmi og úr fyrsta 

áfanga þá getur barn sem sýnd er mynd af ´bíl´ og undir myndinni stendur ´dekk´, á 

þessu stigi giskað á hið rétta eða jafnvel lesið orðið ´dekk´. 

 

Á þessu stigi man byrjandi hvernig á að þekkja orð sjónrænt sem hann gerir með því 

að tengja form sumra stafa í orði við hljóð í framburði. Fyrstu og síðustu stafir í 

orðum eru meira áberandi og man barnið sérstaklega eftir þeim. Þetta kallast 

"hljóðmerkjalestur" (phonetic cue readint) (Lesvefurinn 2008). 

 

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

stafrófsins og hafa auk þess einhverja þekkingu á samspili stafs og hljóðs.  Hann þarf 

einnig að kunna að einhverjum hluta til að sundurgreina hljóð.  Vegna ónógrar 

stafaþekkingar getur lesari hvorki notast við hljóðræna umskráningu "decoding", né 

hliðstæður ´analogy´ vegan þess að hann hefur ekki náð að byggja upp minni á 

orðmyndir í huga sér (Ehri og Snowling 2004:440 - 441). 

 

Nemendur með dyslexíu festast á þessu stigi fái þau ekki góða kennslu.  Ástæðuna má 

rekja til ónógrar þekkingar á lögmálum bókstafanna til að geta nýtt sér það við 

umskráningu.  Til að nemandinn nái góðum tökum á umskráningu þarf hann að hafa 

góða hljóðavitund þ.e. næmi fyrir tengslum stafa og hljóða.  Niðurstöður rannskókna 

benda til þess að börn með dyslexíu hafi veikleika í tengslum við hljóðræna 

umskráningu og því eigi þau í erfiðleikum með að tengja saman stafi og hljóð sem 

síðan hindrar uppbyggingu sjónræns orðaforða.  Mikilvægt stig í þróunarferli barna 
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með dyslexíu er því fólgin í því að vinna með stafi og hljóð þeirra auk vinnu með 

umskráningu. 

 

3.2.3. Fullkomið bókstafastig 

 

Þriðji áfangi er fullkomið bókstafsstig (full alphabetic phase): Lesari á þessu stigi man 

orð sjónrænt með því að mynda nákvæm tengsl milli stafs og hljóðs sem gerir honum 

kleift að festa orðin í sjónrænu langtímaminni því hann man hvernig þau eru stafsett.  

Þetta krefst þess að lesarinn þekki alla stafi orðsins og viti nákvæmlega hvaða hljóð 

hver stafur á.  Á þessu stigi er hann farinn að beyta hljóðaaðferðinni mjög skilvirkt og 

getur hljóðað sig í gegnum orð af fullkominni nákvæmni.  Það er því hljóðaaðferðin, 

hið hljóðræna ferli, sem gefur bestan árangur og er skilvirkasta leiðin við að byggja 

upp sjónrænt minni. 

Rannsóknir sýna að til þess að lesari geti fest orð í sjónminni þarf hann að þekkja alla 

stafi orðsins en kostur sjónræns lesturs umfram umskráningu er að lesandinn les bæði 

sjálfvirkt og hraðar  (Ehri og Snowling 2004:441 - 442).  Þessi áfangi hefur einnig 

verið kallaður stafhljóðastig. 

 

Einkenni á lesara á fullkomna bókstafastiginu er að hann ræður nú við tvenns konar 

tækni við það að lesa orð.  Hann notar hljóðræna umskráningu "decoding" og hann 

hefur full tök á að tengja saman stafsetningu og hljóð eða "graphophonemic 

knowledge",  við að greina þau orð sem hann þekkir og nota hvort tveggja til að 

tengja saman stafsetningu, hljóð og framburð í minni. 

 

Hjóðrænir veikleikar í umskráningarferli er veikleiki þeirra einstaklinga sem glíma 

við lestrarerfiðleika og koma í veg fyrir að þessu stigi sé náð.  Það tekur því langan 

tíma fyrir nemanda sem glímir við lestrarerfiðleika að þróa með sér fyrirhafnarlausan, 

sjálfvirkan lestur og það að ná þessum áfanga í lestrarþróuninni fullkomlega. 
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3.2.4. Samtengt / heildrænt bókstafsstig 

 

Fjórði áfangi er samtengt - heildrænt bókstafstig (consolidated alphabetic phase):  

Lesari á þessu stigi er  fær um að muna fjölda orða eða orðhluta sjónrænt því hann 

man hvernig þau eru stafsett og getur því lesið fyrirhafnarlaust.  Lesari er markvisst 

farinn að safna í sjónrænan orðaforða, orðum og orðhlutum.  Hann les hvort tveggja  

sem heild í stað þess að lesa orðið staf fyrir staf og nær nú að átta sig á orðum í heild 

sinni og jafnvel hluta setninga.  Þetta er grunnurinn að sjálfvirkum, 

fyrirhafnarlasusum sjónrænum lestri (Ehri og Snowling 2004:443-444).  Á þessu stigi  

getur lesandinn fengist við margra stafa orð sem skiptist í merkingarbæra orðhluta 

(morphems), atkvæði og eða hluta atkvæðis s.s. stuðla og ríma.  Þetta stafamynstur 

verður hluti af þekkingu hans á ritmáls-kerfinu ( Ehri 2002:169-185).  Hann þekkir 

því orð eða orðhluta sem heildir og getur lesið fyrirhafnarlaust.  Hann les ekki staf 

fyrir staf heldur í heilum orðum.  Kennarar þurfa að kenna nemendum sínum slíka 

leikni til að þeir nái þessu stigi. 

 

Kenning Ehri um þróun lesturs styður við þær kennsluaðferðir sem viðurkenndar eru.  

Kennslufræðingar og kennarar hafa nýtt sér hana sem undirstöður skipulegrar 

lestrarkennslu. 

 

Kenningin skýrir hvernig lestrarerfiðleikar trufla lestrarþróun en algengt er að 

nemendur með lestarerfiðleika stöðvist á öðru stigi þróunarinnar, sem kemur í veg 

fyrir að þeir nái þriðja og fjórða stigi þar sem þeir ná ekki þeirri færni að muna orð 

sjónrænt og safna þeim í orðabanka.  Nemendur þurfa þá mikið fyrir því að hafa að 

hljóða sig í gegnum orðin eða giska út frá samhengi sem kemur niður á leshraða 

þeirra og lessskilningi. 
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4. Lestrarlíkön 

 

Fræðimenn hafa sett fram þrjú ólík líkön sem lýsa því hvernig einstaklingur nær 

merkingu úr rituðu máli: umskráningarlíkan (bottom-up model of reading), 

merkingarlíkan (top-down model of reading),  samvirknilíkan (interactice model of 

reading)(Vacca, Vacca og Gove 2000:29).  Þó að aðferðirnar við lestrarkennslu séu 

ólíkar og leiðir að sama markmiði mjög misjafnar, sbr. t.d.  hljóðaaðferð, LTG-aðferð 

(lestur á talmálsgrunni) og málheildaraðferðir,  tileinka kennara sér þær allar enda 

sjaldan sem ein aðferð er notuð við kennsluna heldur er þeim blandað saman á ýmsa 

vegu. 

 

Umskráningarlíkan (bottom-up model of reading)-, kennsluaðferðir með vísan í að 

undirstaða lesturs séu fólgnar í umskráningu bókstafatákna í hljóð og kallast 

samtengjandi eða eindaraðferðir.  Þar sem aðferðin byggir á því að tengja smæstu 

einingu málsins í orð er byrjað á því að kenna stafi og hljóð, síðan er unnið með 

tengingu hljóðanna í orð og að lokum er unnið með orðmyndir, setningar, heildstæðan 

texta og merkingu texta.  Hljóðaaðferð er dæmi um eindaraðferð (Vacca, Vacca og 

Gove 2000:29; Halldóra og Rósa 2007:11).  Sé hljóðaaðferð veitt við lestrarkennslu 

læra börn markvisst hljóð og heiti bókstafanna og að umskrá bókstafi í hljóð. 

Rannsóknarniðurstöður benda til þess að kunnátta á bókstöfum og þjálfun 

hljóðkerfisvitundar spái best fyrir um gengi barna í lestrarnámi.  Augljós tenging er 

við kenningu Hoover og Gough um ´the simple view of reading´ við 

umskráningarlíkan þar sem lestur felur í sér úrvinnslu fjölda hæfnisþátta og góð 

umskráning er nauðsynleg fyrir lestur.  Hljóðaaðferð í lestrarkennslu er forsenda þess 

að barn geti lesið orð til að geta skilið inntak textans.  Af því verður dregin sú ályktun 

að áhersla skuli lögð á að kenna börnum stafi og um tengsl hljóða og stafa strax í 

upphafi lestrarnáms. 

 

Merkingarlíkan (top-down model of reading) vísar til  kennsluaðferðar þar sem 

unnið er með innihald textans á forsendum lesandans gegnum þann orðaforða sem 

hann hefur.  Þetta kallast sundurgreinandi aðferðir, merkingarlíkan eða 

málheildaraðferðir.  Kennsluaðferðin byggir á að lesandi styðs sem mest við fyrri 

þekkingu og er því unnið með texta úr orðaforða barnsins sem hefur merkingu fyrir 
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það og það skilur auðveldlega. Áhersla er lögð á að lesandinn beiti forspá um 

merkingu textans og nýti sér rithátt orðanna sem vísbendingu eða sem staðfestingu á 

forspánni.  Textinn er bútaður niður í smáar einingar og unnið er með setningu, orð 

eða stafi og hljóð (Vacca, Vacca og Gove 2000:30; Halldóra og Rósa 2007:52).  

Augljós tenging er við kenningu Hoover og Gough um ´the simple view of reading´, 

með merkingarlíkan þar sem lestur felur í sér úrvinnslu fjölda hæfnisþátta og góður 

málskilningur er nauðsynleg fyrir lestur.  Unnið er með texta úr frá orðaforða 

lesandans en forsenda lesskilnings byggir á orðaforða.  Nemandanum er ætluð geta til 

að lesa og skilja inntak textans þótt hann geti ekki lesið hvert einasta orð.  Áhersla er 

á setningar, málsgreinar og heildstæðan texta frekar en minni einingar málsins.  Af 

þessu verður dregin sú ályktun að áhersla skuli lögð á merkingarbæran texta sem 

byggir á orðaforða og málskilningi lesandans. 

 

Samvirknilíkan (interactice model of reading) leggur áherslu á fjölda samvirkandi 

þátta s.s. merkingu textans, greiningu í  -orð og setningar og-, hljóðgreiningu, auk 

vinnu með lestákn.  Þetta kallast samvirkar kennsluaðferðir.  Samvirk kennsluaðferð 

er fólgin í kerfisbundinni og vandaðri kennslu á þeim þáttum sem með þarf til að geta 

lesið og skrifað. Kennslan styðst við gæðatexta og mikla ritun nemenda   (Vacca, 

Vacca og Gove 2000:28-31; Halldóra og Rósa 2007:27).  Með vísan í kafla 3.1. í 

kenningu Ehri um þróun lesturs og það ferli sem lesandinn fer í gegnum við að 

byggja upp sjónrænan orðaforða verður dregin sú ályktun að áhersla skuli lögð á 

fjölda samverkandi þátta.  Samvirknilíkanið nær að skýra betur en 

umskráningarlíkanið og merkingarlíkanið hvað það er sem á sér stað við lestur. 

 

 

4.1. Eindaraðferðir  

 

Lestrarkennsluaðferðunum má skipta í tvo megin flokka.  Þær byggja á mismunandi 

forsendum með vísan í  þá vitsmunalegu starfsemi sem liggur til grundvallar 

lestrinum.  Annars vegar eru samtengjandi aðferðir (syntetiskar) með áherslu á 

umskráningu stafa í hljóð sem grundvöll lestrarferlisins. Hinsvegar eru 

sundurgreinandi aðferðir (analytiskar) með áherslu á lesskilning samkvæmgt 
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kenningum þeirra sem telja að lestur sé fólginn í að greina merkingu þess texta sem er 

lesinn    (Vacca, Vacca og Gove 2000). 

 

Eindaraðferðir - samtengjandi aðferðir (syntetiskar): sé hefðbundnum 

eindaraðferðum beitt er unnið að því að tengja saman einingar málsins í stærri og 

stærri heildir.  Þar sem aðferðin byggir á því að tengja smæstu einingu málsins í orð er 

byrjað á því að kenna stafi og hljóð, síðan er unnið með tengingu hljóðanna í orð og 

að lokum er unnið með orðmyndir, setningar, heildstæðan texta og merkingu texta. 

Stöfunar- og hljóðaaðferð er dæmi um eindaraðferð (Vacca, Vacca og Gove 2000:29; 

Halldóra og Rósa 2007:11; Helga Magnúsdóttir 1987:86). 

 

Í hefðbundnum eindaraðferðum er sem áður segir lögð áhersla á að hver stafur eigi sitt 

hljóð og hvernig skuli tengja hljóð stafanna saman í orð.  Nemandinn segir hljóð 

stafanna í orðinu, hann "hljóðar sig gegnum orðið" (Ehri, 2002). Þetta kallast 

umskráning sem gerir þá kröfu til nemandans að hann geti aðgreint (sundurgreint) öll 

hljóðin í orðinu  (Vacca, Vacca og Gove 2007).  Þessi aðferð hentar mjög vel í 

hópkennslu og er fljótvirk leið í lestarnámi fyrir þau börn sem ná tökum á henni.  

Samkvæmt kenningu Ehri er hljóðkerfisvitund undirstaða umskráningar og þarf að 

byggja hana upp sé hún slök til að nemandi nái tökum á lestrinum (Ehri 2002:176) 

 

Kenning Ehri byggir á mikilvægi sjónræns orðaforða í lestri og að árangursríkasta 

leiðin til að bæði lesa og skilja textann sé með sjónrænum lestri.  Til að svo megi 

verða þurfi börn að "hljóða" sig í gegnum orðin, sem er hljóðræn umskráning.  Því er 

lögð áhersla að að kenna stafi, tengsl hljóða og stafa auk orðmynda (Ehri 2002).  

Þjálfun hljóðavitundar er eitt aðal einkenni þessarar kennslu þar sem aðferðin 

einkennist af endurtekningum og hljóðgreiningarverkefnum (Vacca,Vacca og Gove 

2007).  Kenningu Ehri er því hægt að tengja við hljóðaaðferð.  Hljóðaaðferðin er sú 

kennsluaðferð sem gagnast best nemendum með lestrarörðugleika vegna þeirrar 

áherslu sem lögð er á tengsl stafs og hljóðs (Stahl 2002:335; Ehri 2002:177) 

 

Skilvirkasta leiðin til að þekkja orð sjónrænt og byggja upp sjónrænan orðaforða er 

gegnum hljóðaaðferðina og markmið kennslunnar er að hjálpa nemandanum að ná 

tökum á fullkomna bókstafastiginu (alphabetic knowledge) (Linnea Ehri 1997).  Börn 

á  undanfara bókstafastigsins geta ekki nýtt sér að þekkja orð sjónrænt vegna skorts 
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vegna vandamála við að mynda nákvæm tengsl milli stafa og hljóða (Walpole og 

McKenna 2007:49).  Þróunin að sjónrænum lestri á sér stað um bókstafastigin þrjú - 

að hluta,- hið fullkomna og hið samtengjandi, sem eru hvert öðru tengd. 

 

4.2. Sundurgreinandi aðferðir 

 

Sundurgreinandi aðferðir (analytiskar).  Merkingarlíkan (top-down model of 

reading): vísar til  kennsluaðferðar þar sem unnið er með innihald textans á forsendum 

lesandans gegnum þann orðaforða sem hann hefur. Þetta kallast sundurgreinandi 

aðferðir, merkingarlíkan eða málheildaraðferðir (Vacca, Vacca og Gove. 2000:30).  

Byrjað er að kenna heil orð eða setningar en miklum mun síðar er farið að greina 

þessar heildir sundur í stafi, hljóð og atkvæði. Í þessum flokki draga aðferðir nöfn af 

þessu og nefnast orðaaðferð og setningaaðferð. Einnig má nefna hér LTG-aðferðina 

(lestur á talmálsgrunni)  sem miðar að því að þjálfa orð og hugtök sem hægt er að 

tengja móðurmálskennslu.  Ulrika Leimer er ein þeirra sem kom að mótun þessarar 

kennsluaðferðar og við gerð námsefnis var tekið mið af kenningum Piagets um þróun 

vitsmunaþroskans.  Kennslan byggir á fimm vinnustigum sem eiga að tryggja 

nauðsynlega þálfun í helstu atriðum móðurmálsins en þau eru: móðurmálskennsla – 

málþekking, áhrif umhverfis á málþroska, kennsla byggir á samtölum, hugtakaþróun 

auk lestrar og skriftarkennslu.  Að lokum mætti nefna "íræðu" aðferðina sem er betur 

þekkt sem ágiskunaraðferði (Helga Magnúsdóttir. 1987:86). 

 

 

4.3. Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

 

Samvirknilíkan (interactice model ) leggjur áherslu á fjölda samverkandi þátta en 

læsi felur það í sér að skilja þessa þætti og ráða yfir færni í þeim.  Frumþættir 

móðurmálsins eru; tal, hlustun, lestur og ritun en það að verða læs þýðir að ráða yfir 

færni í öllum þessara þátta  (Rannveig A. Jóhannsdóttir 1997:10).  Áhersla er á alla 

þessa þætti í samvirknilíkani s.s. merkingu textans, greiningu í  orð og setningar, 

hljóðgreiningu, auk vinnu með lestákn.  Þeir sem aðhyllast þessa hugmyndafræði 

samvirknilíkansins telja mikilvægt að hafa fjölbreytni í kennsluaðferðum til að börn 
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læri og skilji tengsl lestrar og ritunar.  Með samþættingu allra þeirra þátta getur 

kennari veitt nemendum mestan stuðning við námið (Vacca, Vacca og Gove 2000) 

 

Kenning Whitehurst og Lonigan vísar til málþáttanna tveggja í þróun læsis þ.e. 

umskráningar og lesskilnings en auk þess leggja þeir áherslu á þróun einstaklingsins 

að meðtaka og meta upplýsingar út frá tveimur þáttum í þróun bernskulæsis til lestrar; 

ytra ferli (outside-in) og innra ferli (inside-out).  Kenningin vísar til ákveðinnar færni 

og þekkingar á tungumálinu, lesturs og ritunar (Whitehurst og Lonigan 2002:12).  

Ytra ferlið vísar till skilnings á uppbyggingu máls, s.s. orðaforða, hugtakaskilningi og 

söguuppbyggingu.  Mikilvægi þjálfunar í frásögn og sögugerð er fólgin í þroska 

rökhugsunar (Whitehurst og Lonigan 2000; Ehri og Snowling 2004:440).  Innra ferli 

er úrvinnsla ritaðs máls og er sú krafa gerð til lesandans að hann þrói með sér færni 

og þekkingu til að breyta stöfum í hljóð og hljóðum í stafi. Ferlið vísar til 

umskráningar í lestrarþróun auk þess að kalla fram orð úr minni (Whitehurst og 

Lonigan 2002:13).  Kenning Whitehurst og Lonigan fellur því vel að 

samvirknilíkaninu. 

 

Kenning Scarborough undirstrikar þann fjölda þráða sem ofnir eru saman á þeirri 

braut að verða þjálfaður lesari (Scarborough 2002).  Kenning Scarborough fellur því 

vel að samvirknilíkaninu. 

 

Samkvæmt kenningu Hoover og Gough (1990) "the simple view of reading" byggist 

lestur á tveimur aðgerðum það er umskráningu og lesskilningi og vísar hún til þess að 

ná tökum á báðum þessum þáttum.  Hljóðkerfisvitund er undirstaða umskráningar en 

lesskilningur byggir á innihaldi textans.  Mismunandi kennsluaðferðir eru því 

nauðsynlegar til að þróa færni í orðaskilningi frá þeirri sem nauðsynleg er til að hlúa 

að skilningi skrifaðs og talaðs máls  (Vacca, Vacca og Gove 2000). Hluti 

kenningarinnar fellur því að hljóðaaðferð og hluti kenningarinnar fellur að 

samvirknilíkaninu. 

 

Áhersla samvirkra kennsluaðferða ( interactive model of reading ) er á merkingarbær 

viðfangsefni s.s. ferliritun, sjálfstæðan lestur og sameiginlega textagerð auk 

markvissrar þjálfunar grunnþátta eins og hljóðgreiningar, orðmynda og samlesturs   

(Vacca, Vacca og Gove 2000).  Sé textinn of erfiður beinist athygli nemandans að 
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umskráningunni en sé textinn kunnuglegur beinist athygli og hugsun lesandans að því 

að skilja innihald og ná merkingu úr textanum (Vacca, Vacca og Gove 2000). 

Lesandinn umskráir lestákn og orð samhliða því að spá fyrir um merkingu textans.  

Samvirk kennsluaðferð er fólgin í kerfisbundinni og vandaðri kennslu á þeim þáttum 

sem með þarf til að geta lesið og skirfað.  Kennslan einkennist af gæðatexta og mikilli 

ritun nemenda   (Vacca, Vacca og Gove 2000:28-31; Halldóra og Rósa 2007:27). 

 

Fjölbreytni kennsluaðferða miðar að því að efla þá færniþætti sem læsi og lestarnám 

byggir á sem eru hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur. 

Samhliða byrjendakennslu í lestri þarf að þjálfa hljóðkerfisvitund til eflingar næmi og 

móttækileika barnsins fyrir hljóðum bókstafanna.  Markviss kennsla umskráningar er 

hin tæknilega hlið lestursins og skilvirkasta leiðinn er hljóðaaðferðin.  Markmið 

umskráningarinnar er ekki eingöngu að kenna barni að “hljóða sig” í gegnum orðin 

heldur sú að byggja upp sjónrænan orðaforða sem er forsenda lesskilnings. Kennslan 

skal því einnig beinast að þjálfun lesfimi og leshraða (Walpole og Mckenna 2007). 

 

5. Snemmtæk íhlutun 

 

Snemmtæk íhlutun getur komið í veg fyrir lestrarerfiðleika og er lykilatriði í 

meðhöndlun á þeim.  Snemmtæk íhlutun felst í að skima nemendahópinn og finna þau 

börn sem gætu verið í áhættu og veita þeim viðeigandi kennslu, þjálfun og stuðning 

sem hæfir þörfum og miðar að auðveldara lestrarnámi.  Í Aðalnámskrá grunnskóla er 

nemendum í 1. bekk ætlað að taka sérstök lesskimunarpróf með það að markmiði að 

athuga hvort þeir geti átt í lestrarerfiðleikum og í kjölfarið fengið viðeigandi lestrar- 

og málþjálfun (Aðalnámskrá grunnskóla 1999). 

 

Forspárþættir byggja á fylgnirannsóknum er meta tengsl við lestrargetu og mynda 

grunn að því skimunarprófi sem lagt er fyrir nemendur t.d. við lok leikskóla eða 

upphaf skólagöngu. Ef marktækir erfiðleikar koma fram í forspárþáttum varðandi 

lestrarerfiðleika eru það mjög mikilvægar upplýsingar fyrir kennara og uppalendur 

um það hvernig standa skuli að kennslu viðkomandi barns ( Lesvefurinn 2008). 
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Markmið íhlutunar er annars vegar að efla og þjálfa þá þroskaþætti sem segja fyrir um 

lestrarörðugleika og hins vegar að vinna í samstarfi við foreldra og uppalendur á þann 

hátt að stutt er við nám barns til lengri tíma. 

 

Mikilvægi snemmtækrar íhlutunar má rekja til þeirrar vitneskju sem fyrir hendi er um 

orsakir lestrarerfiðleika, enda er vitað að skjótur árangur í lestri er vísir að forskoti 

barna í námi og farseðill að velgni í öðrum námsgreinum. Sjálfstraust barna bíður að 

öðrum kosti hnekki og getur það bæði haft áhrif á líðan og nám þeirra barna. Löngu 

fastmótaðar lestraraðferðir og venjur er erfitt að leiðrétta auk þess sem snemtæk 

íhlutun getur komið í veg fyrir lestrarerfiðleika (Riley 2006; Lesvefurinn 2008). 

 

Ljóst er að undirbúningur fyrir lestrarnám hefst á meðan barnið er mjög ungt og löngu 

áður en eiginlegt lestrarnám byrjar.  Kenningar hafa verið settar fram á síðari árum 

um að hægt sé með snemmtækri íhlutun að fækka þeim börnum sem lenda í 

erfiðleikum (Amalía, Ingibjörg og Jóhanna 2003:12).  Ehri leggur áherslu á mikilvægi 

þess að börn læri bókstafina og fái við það tækifæri að þjálfa þá í leik áður en gerðar 

eru kröfur til þeirra með formlegu lestarnámi.  Fjöldi rannsókna sýna að aðferðir sem 

innihalda kerfisbundna kennslu á tengslum stafa og hljóða þeirra auk þjálfunar 

hljóðkerfisvitundar spáir best fyrir um gengi barna í lestrarnámi síðar meir (Ehri 

2001). Aðgreining einstakra málhljóða,- fónemanna-, leiða til betri árangurs í að 

þekkja orð og stafsetja þau og krefst meðvitaðs skilnings á hljóðgerð málsins-

hljóðkerfisvitundar (Jörgen Pind 2002).  Börn sem eru í áhættu þurfa bæði að þekkja 

alla stafina og geta skrifað þá.  Þau þurfa einnig að vera fær um að þekkja fyrsta hljóð 

í orði og vita hvaða orð hefur sama (upphafs) hljóð og vita hvaða hljóð er síðast í orði 

áður en formlegt lestarnám hefst (Ehri 2001; 2002). 

 

6. Samantekt 

 

Foreldrar eru fyrstu kennarar og málfyrirmyndir barna sinna. Málþróun þeirra tengist 

flóknu samspili líffræðilegs þroska, vitsmunaþroska og síbreytilegs málumhverfis en 

reynsla þeirra strax frá fæðingu mótar hæfni þeirra og áhuga.  Fjölbreytileiki í málfari 

uppalenda er vísir að því hversu góður grunnur er lagður að almennum málskilningi, 

málþroska og málnotkun barnsins.  Viðhorf foreldra til lestrar skiptir þá öllu máli 
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hvað varðar áhuga barnsins og mikilvægt er að lesið sé fyrir barn frá unga aldri en við 

það eykst málþroski og málvitund þess. 

 

Bernskulæsi vísar til þróunarlegs undanfara formlegs lestrarnáms sem hefst við 

fæðingu.  Nokkrir þættir öðrum fremur skipta máli í lestrarnámi og til að ná færni í 

lestrinum.  Í því samhengi eru hljóðkerfisvitund, umskráning og lesskilningur þeir 

þættir sem ráða mestu um lestrarframvindu.  Þau börn sem ekki ná fullum tökum á 

umskráningu sýna litlar framfarir í lestrarnáminu og eiga í erfiðleikum með 

lesskilning.  Aðalástæðu þess mætti helst rekja til slakrar hljóðkerfisvitundar og minni 

æfingar í þeim málþáttum er tengjast lestri 

 

Fræðimenn hafa sett fram þrjú ólík líkön sem lýsa því hvernig einstaklingurinn nær 

merkingu úr rituðu máli: umskráningarlíkan, merkingarlíkan og samvirknilíkan. 

Kenningar fræðimanna vísa til þeirra kennsluaðferða sem hugmyndafræði hvers 

líkans einkennist af. 

 

Kenning Whitehurst og Lonigan vísar til málþáttanna tveggja í þróun læsis það er 

umskráningar og lesskilnings. Kenningin vísar til ákveðinnar færni og þekkingar á 

tungumálinu, lesturs og ritunar.  Kenningin fellur vel að samvirknilíkaninu. 

 

Kenning Scarborough undirstrikar þann fjölda þráða sem ofnir eru saman á þeirri 

braut að verða þjálfaður lesari.  Almennt hefur verið litið á þá hvern fyrir sig, en 

samband þessara tveggja ferla felst í gagnvirkri úrvinnslu og fellur kenning 

Scarborough því vel að samvirknilíkaninu. 

 

Kenning Hoover og Gough ´The simple view of reading´ byggir á tveimur aðgerðum, 

umskráningu og lesskilningi.  Sett hefur verið fram jafna sem skýrir kenninguna en  

með henni er hægt að spá fyrir um gengi nemenda í lestrarnámi. Lestur = Umskráning 

X Lesskilningur.  Allir þættir sem tengjast umskráningu og lesskilningi þurfa að vera 

í lagi til að nemandinn nái valdi á lestrinum.  Hluti kenningarinnar fellur því vel að 

hljóðaaðferð og hluti kenningarinnar fellur að samvirknilíkaninu. 

 

Kenningum Ehri um þróun sjónræns orðaforða er skipt í fjögur stig og telur hún þau 

undirstöðu góðrar lestrarkunnáttu.  Hljóðaaðferð er sú kennsluaðferð sem gagnast 
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nemendum best til að skilja tengsl bókstafs og hljóðs við að byggja upp sjónrænt 

minni á orð og stuðla að sjónrænum þar sem vandi þeirra liggur í sundurgreiningu 

hljóða í orðum vegan veikleika í hljóðkerfisvitund. Þennan vanda tekst hljóðaaðferðin 

á við með áherslu á tengsl bókstafs og hljóða.   Með vísan í kenningu Ehri um þróun 

lesturs og það ferli sem lesandinn fer í gegnum við að byggja upp sjónrænan 

orðaforða verður dregin sú ályktun að áhersla skuli lögð á fjölda samvirkandi þátta. 

 

7. Lokaorð 

 

Ég sem foreldri er málfyrirmynd sona minna og endurspeglast fjölbreytilegt málfar 

mitt í góðum grunni að almennum málskilningi, málþroska og málnotkun drengjanna.  

Viðhorf mitt til lestrar endurspeglast í áhuga þeirra á lestri bóka og auðugum 

málskilningi og fjörbreyttu málfari. 

 

Leikskólakennurum er mikilvæg sú upplýsta fræðilega forsenda sem liggur til 

grundvallar þess fjölda viðurkenndra málþátta sem mikilvægir eru í bernskulæsi sem 

eru: málþróun, málþroski, þekking á ritmálinu, þekking á lögmálum bókstafanna og 

næmi hljóðkerfisvitundar.  Markmið leikskólans ættu að vera metnaðarfull fagleg 

nálgun upptalinna málþátta. 

 

Kennurum er mikilvæg sú upplýsta fræðilega forsenda sem liggur til grundvallar þeim 

kenningum sem þróun læsis byggir á.  Markmið kennarans skildi fólgin í faglegri 

nálgun kennslu og kennsluaðferða. 

 

Þar sem mikilvægi læsis liggur til grundvallar öllu bóklegu námi eru fyrstu ár barna í 

grunnskóla þeim gríðarlega mikilvæg.  Viðhorf kennarans ætti að einkennast af 

upplýstum skilningi hans á fjölbreytileika og þeirri ásköpuðu rannsóknarhvöt sem er 

driffjöður vitsmunaþroska barna.  Kennari ætti að kappkosta við að hlúa af alhug að 

áhugasviðum þeirra og víðsýni.  Markmið hans ættu að byggjast á skilningi hans á 

mikilvægi fjölbreytts verkefnavals sem er við hæfi. 
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