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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um þróun læsis, lestrarerfiðleika, skimunarpróf og snemmtæka íhlutun. 

Að vera læs felur í sér tvo megin þætti sem eru umskráning og skilningur. Til að finna börn 

í hættu á lestrarvanda er gagnlegt að nýta skimunarpróf og með snemmtækri íhlutun er 

hægt að auka færni barna. Þar hefur vinna með hljóðkerfisvitund og stafahljóð skilað 

góðum árangri. Fjallað er um hvert hlutfall barna í fimm árgöngum á Akranesi mælast 

með hljóðkerfis- og lestrarvanda á skimunarprófunum HLJÓM-2 og Læsi og hvernig 

niðurstöður þeirra eru nýttar að mati kennara. Flest árin voru um 30% barnanna með 

slaka færni á HLJÓM-2 og var færni stelpna betri en stráka. Á Læsi skimunarprófinu var 

mikill munur á árgöngum í 1. bekk. Ekki skipti máli hvernig þeim gekk á fyrsta ári, geta 

þeirra var svipuð á vorönn í 2. bekk sem bendir til að vel náist að vinna með slaka 

nemendur, en þegar fleiri nemendur eru góðir í upphafi fjölgar ekki í þeim hópi. 

Skimunarprófin nýttust til að afla upplýsinga um nemendur og unnið var með slaka 

nemendur í minni hópum. Grunnskólakennarar tóku frekar þátt í mótun lestrarstefnu og 

höfðu góða þekkingu á lestri á meðan leikskólakennararnir töldu sig sumir hafa minni 

þekkingu á undirbúningi lestrarnáms. 
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Formáli 

Áhugi minn á lestri barna er trúlega kominn frá því þegar ég var 8 ára gömul. Á því tímabili 

flutti ég út á land og þurfti að byrja í nýjum skóla. Þar sem ég var seinlæs á þessum tíma 

fannst mömmu minni eitthvað leiðinlegt fyrir mig að þurfa að byrja í nýjum skóla og ekki 

vera betri í lestri en raun bar vitni. Hún fór því með mig á bókasafn og leyfði mér að velja 

eina bók. Þetta var æsispennandi bók eftir Enid Blyton og ég náði góðum leshraða á einni 

viku. Upp rann fyrir mér ljós þegar ég byrjaði að stauta mig í gegnum bókina til hvers 

maður ætti að læra að lesa, textinn hingað til hafði aðallega verið Sísí sá sól eða Ása á ól. 

Vinna við þetta verkefni hefur verið lærdómsrík í alla staði og margir sem hafa hvatt 

mig áfram þegar lítið gekk. Fjölskylda mín fær bestu þakkir fyrir aðstoðina og 

umburðalyndi á meðan á vinnunni stóð. Einnig vil ég þakka Svölu Hreinsdóttur fyrir aðstoð 

við gagnaöflun skimunarprófanna og Amalíu Björnsdóttur fyrir leiðsögnina, sveigjan-

leikann og að svara fljótt og örugglega öllum mínum spurningum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Með reglulegu millibili fer umræðan í þjóðfélaginu um læsi og lestrarkennslu í grunn-

skólum á flug. Oft má tengja þennan áhuga landsmanna niðurstöðum alþjóðlegra kannana 

eins og PISA könnunar sem OECD ríkin láta gera. Niðurstöður hennar benda til að 

íslenskum ungmennum sem geta lesið sér til gagns hafi fækkað jafnt og þétt frá árunum 

2000 til 2006. Árið 2009 fjölgaði þeim aftur sem gátu lesið sér til gagns en strax árið 2012 

fækkaði þeim og hafa nú aldrei verið færri frá upphafi könnunarinnar (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013).  

Margir grunn- og leikskólar vinna nú eftir sinni eigin lestrarstefnu og leggja ríkari 

áherslu á lestrarkennslu og undirbúning barna fyrir lestrarnám en áður var. Einnig hafa 

nokkur sveitarfélög gefið út sameiginlega lestrarstefnu fyrir grunnskóla sveitarfélagsins.  

Eftir að hafa unnið í mörg ár í leikskóla hefur áhugi minn aukist á því að kynna mér 

betur málþroska og byrjendalæsi leikskólabarna. Ég hef notað skimunarprófið HLJÓM-2 í 

mörg ár og unnið með þeim börnum sem hafa komið slök út á því prófi. 

Fyrst eftir útkomu HLJÓM-2 prófsins var mikill áhugi meðal leikskólakennara að nýta 

sér prófið til að finna þá nemendur sem hugsanlega gætu átt í erfiðleikum með 

lestrarnámið síðar meir. Hér á Akranesi var niðurstöðum skilað inn til grunnskólanna á 

skilafundum að vori. Í byrjun þessa samstarfs þekktu ekki allir grunnskólakennarar til 

prófsins. Nú seinni árin hefur það breyst og litið er á skimunarpróf sem nauðsynlegt tæki 

til að geta brugðist við vanda nemenda eins fljótt og hægt er. Sú gamla tugga að „bíða og 

sjá til“ heyrist varla lengur og nú er áherslan á snemmtæka íhlutun og aðgerðir.  

Það eru margir sem þurfa að vinna saman ef árangur á að nást. Hver skóli þarf að 

útfæra hvernig markmiðum skal náð innan skólans. Kennararnir þurfa að skipuleggja 

nánar vinnu sína með nemendum og foreldrar þurfa að hjálpa til við lestrarnámið. Hver 

einasti hlekkur í lestrarkeðjunni þarf að halda til þess að árangurinn verði sem bestur. Því 

þrátt fyrir lestrarstefnur og ákvæði aðalnámskrár eru það kennarar og foreldrar sem eru í 

lykilhlutverki í að efla áhuga barnanna á lestri. 

Hér á eftir verður fjallað um þróun læsis, helstu lestrarerfiðleika, skimunarpróf og 

snemmtæka íhlutun. Í framhaldi þeirrar samantektar verða birtar niðurstöður um hversu 

hátt hlutfall barna í leik- og grunnskólum á Akranesi mælist með hljóðkerfis– og 

lestrarvanda á skimunarprófunum HLJÓM-2 og Læsi og hvernig niðurstöður þessara 

skimunarprófa eru nýttar í skólunum. 
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2 Læsi og lestrarörðugleikar 

Hér á eftir verður farið yfir þróun læsis hjá börnum og hvernig hægt er að undirbúa þau 

undir lestrarnám. Margir hafa rannsakað læsi og skoðað hvaða leiðir er best að fara en 

lestur er flókið fyrirbæri og ólíklegt að sömu aðferðir dugi fyrir alla. Nokkuð stór hluti 

barna og einnig fullorðinna ná ekki nógu góðum tökum á lestri og er ýmsar ástæður fyrir 

því. Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um læsi og lestrarnám en einnig almennt um 

lestrarvanda og viðbrögð við honum. 

2.1 Lestur og læsi 

Þegar fjallað er um læsi er oft talað um, hið einfalda lestrarlíkan (e. The Simple View of 

Reading) (Gough og Tunmer, 1986) en með því er átt við að lestur sé samsettur úr tveimur 

þáttum sem eru umskráning og skilningur. Ekki er nægjanlegt að geta umskráð stafi og 

hljóð heldur þarf viðkomandi einnig að geta skilið það sem lesið er. Það að geta lesið orðin 

en ekki skilið hvað verið er að lesa er ekki nóg þegar verið er að tala um hvað er að vera 

læs (Kershaw og Schatschneider, 2012). 

Í flestum skólum á Íslandi er aðaláherslan lögð á lestrarkennslu fyrstu þrjú árin og 

stundum að því er virðist án þess að tengja það öðrum námsgreinum. Þegar nemendur 

eru komnir í 3. eða 4. bekk og hafa náð betri tökum á lestrinum þá er farið að leggja meiri 

áherslu á aðrar greinar og í flestum tilfellum er lestrarkennslunni formlega lokið þegar 

börnin eru komin á miðstig (Auður Magndís Leiknisdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, 

Friðrik H. Jónsson, Heiður Hrund Jónsdóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Hægt er að 

byrja mun fyrr að vinna með námsgreinar eins og landafræði og sögu í lestrarkennslunni. 

Börn geta lært þessar greinar ung þó þau hafi ekki náð fullum tökum á lestri (Kamhi og 

Catts, 2012). Þegar rætt var við fjölda kennara um lestarkennslu í íslenskum skólum kom 

fram að þeim fannst brýnt að vinna að því að tengja lestrarkennsluna við fleiri 

námsgreinar (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009). Við val á lestrarefni ætti að velja 

innihaldsríkan texta sem gerir börnum kleift að byrja strax að læra af textanum sem unnið 

er með. Mikilvægt er að ekki séu formleg lok á lestrarkennslu heldur haldi hún áfram í 

gegnum aðrar námsgreinar eftir því sem börnin eldast. Ef það er ekki gert er alltaf 

ákveðinn hópur sem situr eftir og í könnun sem gerð var meðal kennara sögðu þeir að á 

unglingastigi hefðu þeir lítið af kennsluefni og fá úrræði fyrir þá nemendur sem hefðu ekki 

náð góðum tökum á lestri (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009). 
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Hér á eftir verður farið yfir þróun læsis hjá börnum og hvernig hægt er að undirbúa 

þau undir lestrarnám. Margir hafa rannsakað læsi og skoðað hvaða leiðir er best að fara 

en lestur er flókið fyrirbæri og ólíklegt að sömu aðferðir dugi fyrir alla. 

2.1.1 Þróun læsis hjá börnum 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig læsi þróast. Hjá börnum sem ekki eru 

farin að lesa hafa þættir eins og tal og málskilningur, orðaþekking og hljóðkerfisvitund 

verið skoðaðir og hvernig þeir geta haft áhrif á lestrarnám barnanna síðar meir (Carroll, 

Snowling og Hulme, 2003; Catts, Frey, Tomblin og Zhang, 2002; Kamhi og Catts, 2012).  

Áður en börn byrja að læra að lesa öðlast þau færni á ýmsum sviðum málvitundar. Í 

rannsókn sem gerð var á börnum frá þriggja ára aldri kom í ljós að þau fikra sig frá hinu 

stóra yfir í hið smáa. Þau byrja að þekkja og greina stærri einingar málsins eins og rím og 

atkvæði áður en þau fara að geta greint minni einingar eins og hljóð (e. phonemes). Í 

rannsókninni kom einnig fram að þekking á rími og hljóðkerfisvitund eru tveir aðskildir 

hæfileikar. Samt geta þættir eins og hljóðmyndun (e. articulatory skills), atkvæði og rím 

spáð fyrir um hljóðkerfisvitund (Carroll o.fl., 2003). Auðvelt er að sjá fyrir sér að málþroski 

og lestur séu samtvinnuð. En með auknum málþroska verður lestur auðveldari og eftir því 

sem barnið á auðveldara með að lesa þeim mun meira bætir það við málþroskann (Catts 

o.fl., 2002). 

Það sem gerir lestrarnámið flókið er að bæði kennarar og foreldrar eiga erfitt með að 

átta sig nákvæmlega á hvað það er sem stuðlar að farsælu lestarnámi. Þó vita flestir að 

mikilvægt er að lesa fyrir börnin og með þeim. Þegar börnin eru yngri má skoða bækur 

með þeim en eftir því sem þau eldast að lesa fyrir þau. Þau börn sem hafa alist upp við að 

mikið sé lesið fyrir þau virðast eiga auðveldara með að læra að lesa heldur en þau börn 

sem ekki hafa vanist því að lesið sé fyrir þau (Kamhi og Catts, 2012).  

Þegar teknar eru myndir af heilanum á þeim sem les er hægt að sjá að ákveðnar 

heilastöðvar eru virkari en aðrar, en ekki er hægt að segja að eitt einstakt svæði í 

heilanum sjái um lestur. Lestur er því samhæfð aðgerð þar sem við nýtum okkur margar 

heilastöðvar (Willis, 2009). Það eru þó ákveðnar stöðvar sem eru virkari en aðrar og vinna 

saman þegar verið er að lesa. Það eru stöðvar sem sjá um sjón- og heyrnræna úrvinnslu 

og vinnsluminni. Ef við nýtum mörg skilningarvit til að afla okkur upplýsinga um sama 

hlutinn festum við þær betur í minni. Mikilvægt er að börn hafi tækifæri til að þjálfa 

hugann í að búa til nýja flokka og tengingar og þá eiga þau auðveldara með að muna ný 

orð, stafi og hljóð (Willis, 2009).  
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Síðustu árin hafa orðið miklar framfarir í lestrarkennslu. Með því að skoða hvernig 

kennarar kenna og hvað það er sem gerist þegar börnin læra að lesa, næst betri árangur. 

Leggja þarf áherslu á hvernig börnin læra að lesa og hvaða aðferðir eru notaðar við 

lestrarkennsluna (Kamhi og Catts, 2012). Þannig næst betri árangur. 

2.1.2 Undirbúningur fyrir lestrarnám 

Strax frá unga aldri fara börn að tileinka sér færni og viðhorf gagnvart lestri og safna 

saman upplýsingum sem nýtast við lestrarnámið. Þau eru mörg farin að þekkja stafi, 

bækur og orðmyndir án þess að formleg lestrarkennsla sé hafin. Þau læra á eigin 

forsendum og af því umhverfi sem þau alast upp í. Þessi tími er oft kallaður bernskulæsi 

og eru allar þær upplýsingar sem börnin hafa safnað að sér úr umhverfinu og nýtast við 

lestrarnámið (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). Því meira lestrarhvetjandi efni og því meiri 

upplýsingar sem eru í umhverfi barna þeim mun meiri þekkingu búa þau yfir. Þau börn 

sem koma ekki úr slíku umhverfi eru síður undir lestrarnámið búin (Kamhi og Catts, 2012). 

Við lok tímabilsins, sem kallað hefur verið bernskulæsi, eru mörg börn farin að þekkja 

ákveðin orð. Þau lesa ekki endilega stafina heldur þekkja orðmyndina og átta sig oft ekki á 

ef stöfum er víxlað eða sleppt úr í orðum. Þó að flest okkar nýti þessa aðferð við að lesa 

þegar við höfum náð góðum tökum á lestri er ekki hægt að segja að þessi börn séu 

formlega farin að lesa. Frekar ætti að miða við það þegar þau ná valdi á að lesa hljóð 

stafanna (Kamhi og Catts, 2012). 

2.1.3 Öll erum við misjöfn 

Öll þurfum við að læra að lesa en það verður að taka tillit til þess að enginn er eins og 

hægt er að fara ólíkar leiðir. Börn hafa mismunandi áhugamál og ef þau eru neydd til 

lestrar getur það dregið úr áhuga þeirra á að læra að lesa (Kamhi og Catts, 2012).  

Börn sem eru með góða hljóðkerfisvitund en lélegt sjónminni eiga alls ekki auðvelt 

með að læra orðalestur og verða að reiða sig meira á hljóðalestur. Þau muna ekki orðin 

sem þau sjá nema að hafa séð þau mjög oft. Aftur á móti geta þau börn sem eru með gott 

sjónminni nýtt sér betur orðalestur því þau muna mjög fljótt hvað orðið stendur fyrir án 

þess að þurfa að hljóða sig í gegnum það (Kamhi og Catts, 2012). Mjög mikill munur getur 

verið á getu barna í lestri fyrstu skólaárin og eru þau í stafanámi alveg fram í lok annars 

bekkjar (Freyja Birgisdóttir, 2010). Fyrir mörg börn dugar ekki hefðbundin lestrarkennsla 

og þau dragast aftur úr þrátt fyrir góða kennslu. Það er ekki nóg fyrir þau að fá kennslu í 

20 til 30 barna hópi heldur þarf að kenna þeim sérstaklega (Torgesen, 2002). 
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2.2 Lestrarerfiðleikar 

Börn sem eiga erfitt með lestur glíma við fjölbreyttan vanda. Sum eiga erfitt með marga 

þætti í lestrinum en önnur geta átt erfitt með einstaka þætti. Þau geta átt erfitt með að 

þekkja rituð orð, átt erfitt með hljóðkerfisvitund eða átt erfitt með að setja saman hljóð 

og stafi eða öfugt (Mody, 2003). Börn sem glíma við lestrarvanda þurfa oft aðrar aðferðir 

við að vinna verkefnin heldur en hefðbundinn nemandi. Gott ráð er að brjóta verkefnin 

niður í smærri einingar og reyna að fá nemandann sjálfan til að finna rétta svarið. Þau 

læra frekar á því að uppgötva sjálf heldur en þegar þeim er sagt rétta svarið. Einnig læra 

börnin betur þegar unnið er með þau í litlum hópum frekar en í stórum bekk (Torgesen, 

2002). Mikilvægt er að finna þau börn snemma sem líklegt er að þurfi auka aðstoð við 

lestrarnámið og segir Torgesen (2002) að það sé best að gera í leikskóla. Það sé hægt að 

gera með að skoða getu þeirra í hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu og kanna orðaforða 

þeirra. 

2.2.1 Hljóðkerfisvitund 

Talið er að börn sem hafa slaka hljóðkerfisvitund eigi erfiðara með að ná tökum á lestri. 

Börn sem eru með veika hljóðkerfisvitund, þekkja ekki stafina eða eiga erfitt með að 

tengja hljóð og stafi saman. Þau skortir einnig hæfileikann til að uppgötva og finna út 

hlutina af sjálfsdáðum og þurfa kerfisbundna kennslu þar sem farið er nákvæmlega í 

hvernig á að umskrá hljóð og stafi (Torgesen, 2002). 

Þegar fylgst var með tæplega 400 börnum, frá því að þau voru í leikskóla til loka 3. 

bekkjar, kom í ljós að þau sem áttu við hljóðkerfisvanda að stríða sóttist námið hægar. Í 

upphafi rannsóknarinnar var hljóðkerfisvitund barnanna mæld og þeim síðan skipt niður í 

þrjá hópa eftir getu. Í einum hópnum voru slökustu börnin, í öðrum voru börn sem töldust 

í meðallagi og þriðja hópnum þau sem þóttu með góða hljóðkerfisvitund. Börnin voru 

síðan prófuð í lestri að vori eftir 1., 2. og 3. bekk. Að meðaltali bættu þau öll við sig í lestri 

en í lok 3. bekkjar hafði bilið á milli barnanna samt aukist. Munurinn á milli getu 

nemendanna varð síðan enn meiri eftir því sem lengra leið á skólagönguna (McNamara, 

Scissons og Gutknecth, 2011). 

2.2.2 Málþroski 

Málþroskavandi getur haft í för með sér verulega erfiðleika við að ná tökum á lestri. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem eru með málþroskavanda voru sex sinnum líklegri til 

þess að glíma við lestrarvanda heldur en börn sem ekki voru með skilgreindan málþroska-

vanda. Þó að sum barnanna teldust ekki lengur vera með skilgreindan málþroskavanda 

þegar þau voru komin í 2. bekk þá voru þau enn nokkuð á eftir í lestri þó þau hefðu bætt 
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sig í málþroska (Catts o.fl., 2002). Þar sem fylgst var með hvernig bilið á milli barna með 

málþroskavanda og venjulegra barna breyttist frá seinasta ári í leikskóla og upp í 5. bekk 

kom í ljós að bilið var mest við fyrstu prófun en minnkaði eftir því sem börnin eltust. 

Börnin með málþroskavandann bættu langmest við sig á fyrsta ári í grunnskóla og síðan á 

öðru ári. Eftir það bættu þau mun hægar við sig og hélst alltaf munur á milli hópanna þó 

hann hafi minnkað (Skibbe o.fl., 2008). 

2.2.3 Meiri æfing og snemmtæk íhlutun 

Börn með lestrarvanda þurfa meiri æfingu heldur en meðalnemandi og þurfa að fá fleiri 

tækifæri til þess að vinna með stafi og hljóð. Ef þau fá ekki meiri tíma fara þau strax að 

dragast aftur úr. Einnig þurfa þau börn sem hafa minni grunnþekkingu á stöfum og 

hljóðum við upphaf skólagöngu auka æfingu. Þeim hættir til að dragast aftur úr þegar 

lestrarnámið hefst ef ekki er unnið með þau sérstaklega (Torgesen, 2002). Með því að 

leggja áherslu á að vinna með börn á leikskólaaldri og auka færni þeirra í hljóðkerfisvitund 

væri hægt að komast hjá því að þau dragist aftur úr í lestrarnáminu. Í stað þess að setja 

allt púðrið í það að fá kennara til þess að vinna með börnum sem þegar hafa dregist aftur 

úr í lestri ætti í raun að vinna með börnin þegar þau eru yngri (McNamara o.fl., 2011). Hér 

gegnir leikskólinn mikilvægu hlutverki þar sem hann getur jafnað aðstöðumun barnanna 

sem koma frá mismunandi heimilum. Hér á landi fara langflest börn í leikskóla. Með því að 

leggja meiri áherslu á lestur bóka og hafa mikið af bókum og ritmáli í umhverfi barnanna 

gæti leikskólinn stuðlað að því að minnka þann mun sem oft er á milli barnanna þegar þau 

byrja í grunnskóla. 

2.3 Skimunarpróf 

Notkun skimunarpófa í leik- og grunnskólum hefur aukist seinustu árin. Ekki er löng hefð 

fyrir skimunarprófum en þeim er ætlað annað hlutverk en hefðbundnum prófum. Þau eru 

oftast lögð fyrir hóp fólks til þess að finna ákveðna einstaklinga með tiltekna eiginleika. 

Skimunarprófinu er þá ætlað að gefa sýnishorn af því sem einstaklingurinn getur og út frá 

þeim niðurstöðum er áætlað hver geta hans er á tilteknum sviðum (Wilson og Lonigan, 

2010). Skimunarpróf eru því ekki það sama og greining heldur eru þau hugsuð til þess að 

spá fyrir um hluti og meta þörfina fyrir nánari greiningu á vanda. Með greiningu er verið 

að skoða einstaklinginn nákvæmar, sjá veikleika hans og styrkleika (Harrison, 2005). Hún 

er þannig mun ítarlegri og tekur lengri tíma, en skimunarprófum er ætlað að vera stutt og 

hnitmiðuð. 

Skimunarpróf þarf líka að vera einfalt í fyrirlagningu svo hægt sé að leggja það fyrir 

hóp barna. Prófið má samt ekki prófa of fáa þætti því ef þeir eru of fáir þá getur það haft 
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áhrif á áreiðanleika og réttmæti og einnig er mikilvægt að börnin skilji fyrirmælin í prófinu 

(Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004). 

Í þessum kafla verður augunum beint að skimunarprófum sem finna einstaklinga sem 

hugsanlega koma til með að eiga við lestrarvanda að stríða. Í leikskólum á Íslandi er ekki 

löng hefð fyrir skimunarprófum en þekktast er íslenska prófið HLJÓM-2 sem kannar 

hljóðkerfisvitund leikskólabarna. 

2.3.1 Gagnsemi skimunarprófa 

Helsti kostur skimunarprófa er talinn vera sá að hægt er að finna einstaklinga sem eru t.d. 

í áhættu með síðari lestrarvanda og prófin séu þannig gott tæki til þess að nýta tíma 

kennara betur (Wilson og Lonigan, 2010). Þetta gefur möguleika á að byrja snemma að 

vinna með börn sem eru í áhættu. Sú umræða að ef ekkert er gert fyrir þessi börn muni 

þau halda áfram að dragast aftur úr og bilið breikka hefur orðið til þess að áhersla á að 

finna þessi börn í tæka tíð hefur aukist (McNamara o.fl., 2011). Í dag eru rannsakendur 

alltaf að leita leiða til þess að finna þá sem eru í áhættuhópi. Markmiðið er jafnframt að 

aðferðin sé áreiðanleg, árangursrík og ekki of kostnaðarsöm eða tímafrek (Ritchey og 

Speece, 2004). Galdurinn er að láta þetta allt fara saman. 

Skimunarpróf eru mismunandi og sjálfsagt ekki hægt að búa til hið fullkomna 

skimunarpróf. Það sem þau aftur á móti gera er að finna einstaklinga sem eiga á hættu að 

lenda t.d. í lestrarerfiðleikum. Þannig er hægt að finna þau börn sem mest hagnast á því 

að fá aukna örvun og kennslu. Mörg skimunarpróf gefa aðeins heildarmat en veita ekki 

nákæmar upplýsingar um styrkleika og veikleika einstakra barna (Wilson og Lonigan, 

2010). Einnig er það þekkt að þegar verið er að skima stóra hópa þá er alltaf hætt við því 

að mörg barnanna finnist ekki við skimunarpróf (e. false negative rate) en reynast síðar 

eiga erfitt með að ná tökum á lestrinum. Annar ókostur við að skima stóra hópa er að 

stundum verður hópurinn sem talið er að þurfi að vinna með of stór. Kraftar kennarans 

dreifast of víða og ekki næst að vinna nægjanlega vel með þá sem eru verulega illa staddir 

og þeir líða fyrir það (Ritchey og Speece, 2004). 

Þegar skimunarpróf eru samin skiptir miklu máli að í þeim séu þættir sem hafa for-

spárgildi um það sem verið er að kanna. Margir þættir hafa verið skoðaðir til þess að 

kanna hvað gefur best forspárgildi um lestur. Þættir eins og góð hljóðkerfis- og málvitund 

eru mjög mikilvægir þegar kemur að því að byrja að læra að lesa (Jóhanna Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Stafaþekking getur einnig gefið 

forspárgildi en ekki eins gott og hljóðkerfisvitund (Muter og Snowling, 1998). Um þetta 

eru flestir sammála en einnig hefur verið athugað hvort þættir eins og vinnsluminni, 

greindarvísitala, lestrarhraði og umskráning geti gefið forspárgildi um lestur. Í rannsókn 
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Kershaw og Schatschneider (2012) var hægt að sjá að allir þessir þættir, að vinnsluminni 

undanskildu, gátu gefið einhverjar vísbendingar um væntanlega lestrarfærni og misjafnt 

var á hvaða aldri börnin voru þegar einstakur þáttur þótti geta gefið sem best forspárgildi. 

Þetta gerir vanda við gerð skimunarprófa enn meiri þar sem miklu máli skiptir á hvaða 

aldri börnin eru skimuð og hvað er skoðað á hverjum aldri. 

2.3.2 Milvægt að vita hvað og hvenær á að prófa 

Eins og áður sagði er mikilvægt að taka tillit til aldurs barnanna og skoða hvað er verið að 

meta þegar velja á rétta skimunarprófið. Próf sem lagt er fyrir börn á elsta ári í leikskóla 

og mælir hljóðkerfisvitund nýtist vel til að spá fyrir um lestrarnám en ef mæld er hljóð-

kerfisvitund hjá börnum í 2. bekk er það ekki endilega hljóðkerfisvitundin sem gefur mesta 

forspárgildið fyrir lestur. Þá er betra að mæla aðra þætti eins og orðalestur og 

umskráningu og nota niðurstöður úr því til að spá fyrir um lestrarfærni (Hogan, Catts og 

Little, 2005). Það hefur einnig forspárgildi að athuga hvort börnin lesi rétt og hve 

auðveldlega (e. fluently). Hjá börnum í 2. bekk er líka gott að nota próf sem mæla 

lesskilning til að finna þau börn sem skortir lesskilning (Torgesen, 2002). 

Þegar verið er að tala um að byrja snemma að greina vandann má það heldur ekki 

vera of snemma. Stundum eru börn of ung til þess að hægt sé að áætla úr frá vitneskju 

þeirra og ákveðinn grunnþroski ekki kominn. Vandi er að finna rétta tímann til að prófa 

börnin. Muter og Snowling (1998) lögðu skimunarpróf fyrir 4 ára börn sem kannaði 

hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu og rím. Þar kom í ljós að prófið reyndist ekki hafa eins 

gott forspárgildi og ef það hefði verið lagt fyrir börn á lokaári í leikskóla. Börnin voru of 

ung og þekktu ekki almennt stafina. Þó mörg þeirra kynnu að ríma þá hefur rímið eitt og 

sér ekki nógu gott forspárgildi fyrir lestur. 

Í langtímarannsókn þar sem geta barna í nokkrum skimunarprófum var skoðuð kom í 

ljós að gólfáhrif geta verið nokkur og skekkt niðurstöður (Catts, Petscher, Schatschneider, 

Bridges og Mendoza, 2009). Með gólfáhrifum er átt við að stundum ef börn eru ung þegar 

þau taka prófin þarf geta þeirra ekki að vera mikil til þess að teljast eðlileg miðað við 

aldur. Ef þau eru ekki prófuð aftur þegar þau verða eldri er ekki vitað hvort geta þeirra 

eykst í samræmi við jafnaldra eða hvort hún heldur áfram að vera lítil (Catts o.fl., 2009). 

Til þess að finna alla þá sem eiga í lestrarvanda ætti að leggja áherslu á að skima oft. 

Þannig væri hægt að koma í veg fyrir að einhverjir slyppu framhjá án þess að fá viðeigandi 

aðstoð. Þannig leggur Torgesen (2002) til að lögð verði skimunarpróf fyrir 1., 2. og 3. bekk 

og helst þrisvar á hverjum vetri. Með því að leggja prófin fyrir börnin oftar yfir árið í stað 

þess að leggja þau bara einu sinni fyrir, þá er hægt að minnka áhrif þess að yngstu börnin 
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komi verr út. Mikilvægt er að prófa börnin þegar þau ættu að hafa náð ákveðnum þroska 

(Catts o.fl., 2009). 

Það eru fleiri þættir sem geta haft áhrif á niðurstöður. Sá sem leggur prófið fyrir þarf 

að hafa á því nægilega þekkingu. Einnig getur það haft áhrif á útkomu prófsins ef barnið 

þekkir ekki viðkomandi nógu vel og sérstaklega ef það er feimið eða óöruggt við ókunnuga 

(Wilson og Lonigan, 2010). Þegar próf eru lögð fyrir yngri börn eru meiri líkur á því að áhrif 

prófandans geti haft áhrif þar sem skimunarprófin eru oft lögð fyrir eitt barn í einu. Þetta 

hefur minni áhrif hjá eldri börnum þar sem skimunarpóf eru oftar lögð fyrir stærri hópa í 

einu. 

2.4 Snemmtæk íhlutun 

Hugtakið snemmtæk íhlutun hefur mikið verið notað en þá er átt við að byrjað er að vinna 

með barnið um leið og grunur vaknar um að það glími við einhvern tiltekinn vanda. Ekki er 

beðið eftir formlegri greiningu heldur byrjað að vinna þegar í stað. Þrátt fyrir að margir 

fræðimenn hafi einbeitt sér að því að sýna fram á hvað snemmtæk íhlutun getur skilað 

góðum árangri fyrir börn sem hætta er á að dragist aftur úr þá hafa þeir ekki sett eins 

mikið púður í að finna hvaða börn eru í áhættuhóp (Ritchey og Speece, 2004). Þar gegna 

skimunarprófin mikilvægu hlutverki við að finna þá einstaklinga sem gætu átt í vanda með 

lestur svo hægt sé að byrja að vinna með þá eins fljótt og auðið er. Með því er hægt að 

koma í veg fyrir eða minnka lestrarvanda hjá stórum hluta barna. 

Alltaf er ákveðinn hópur barna sem kemur til með að eiga í lestrarvanda og er 

mikilvægt að finna þessa einstaklinga snemma til þess að hægt sé að byrja að vinna með 

þeim. Sem dæmi um hópa sem þekkt er að eiga í hættu gagnvart lestrarvanda eru börn 

með málþroskavanda og börn með slaka hljóðkerfisvitund (Catts o.fl., 2002). 

Betra er að byrja strax að vinna með börnin þegar þau eru í enn í leikskóla eða í fyrstu 

bekkjum grunnskóla. Ef lögð er áhersla á að vinna með börnin seinna á skólagöngunni 

þegar ljóst er orðið að þau hafa dregist aftur úr er það erfiðara og mun kostnaðarsamara. 

Einnig er hættara við því að bilið sem er á milli þeirra sem eru með meðalfærni og þeirra 

sem dregist hafa afturúr breikki ef ekkert er gert fyrir þá sérstaklega (Harrison, 2005). 

Í þessum kafla er farið yfir hvað hægt er að ávinna með því að bregðast fljótt við 

yfirvofandi vanda og hvernig hægt er minnka, eða koma í veg fyrir, erfiðleika við 

lestrarnám. Einnig er fjallað um þá áherslu sem margir leikskólar eru farnir að leggja á að 

undirbúa nemendur sína betur undir lestrarnám. 
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2.4.1 Það sem er þjálfað eykst 

Mikilvægt er að vita hvað þarf að þjálfa til þess að auðvelda lestrarnám. Hjá yngri börnum 

gefur vinna með hljóðkerfisvitund og stafahljóð góðan árangur. Ef unnið er með orðaforða 

og skilning þá skilar það góðum árangri í að auka orðforða og skilning en hefur minni áhrif 

á lestrargetuna. Þegar unnið er með börnum á aldrinum fjögurra til fimm ára ætti 

áherslan að vera á málþroska, hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu sem allt hjálpast að við 

að undirbúa þau betur undir að takast á við lestrarnámið (Claudine o.fl., 2008). 

Börn sem glíma við ýmsan annan vanda ná einnig að nýta sér snemmtæka íhlutun til 

að ná betri tökum á lestrinum seinna meir. Bæði börn með skilgreindan málþroskavanda 

og börn sem talin eru vera í áhættuhópi taka verulegum framförum við þjálfun (Bailet, 

Pepper, Piasta og Murphy, 2009; Kirk og Gillon, 2007). Við snemmtæka íhlutun og þjálfun 

virðast börnin ná betri tökum á þeim þáttum sem verið er að vinna með. Það er því 

lykilatriði að velja þætti sem sýnt er að nýtast, eða undirbúa börnin betur undir 

lestrarnámið. Hægt er í þessu sambandi að segja að allt sem er þjálfað eykst, en stóra 

spurningin er hvort það sem eykst sé það mikilvægasta til þess að auðvelda lestrarnámið. 

2.4.2 Forvarnir 

Ef ekki er unnið sérstaklega með þau börn sem þurfa á því að halda er hætt við að þau 

dragist alltaf meira og meira aftur úr jafnöldrum sínum. Ef hins vegar er gripið snemma 

inn í, helst þegar börnin eru í leikskóla eða fyrstu bekkjum grunnskóla, er það mun 

árangursríkara og ódýrara heldur en þegar grípa á til aðgerða þegar börnin eru orðin eldri 

(Harrison, 2005). Margar árangursríkar aðferðir hafa verið þróaðar til lestrarkennslu en 

með snemmtækri íhlutun er hægt að ná enn betri árangri (Ritchey og Speece, 2004). Í stað 

þess að eyða púðri í að fá kennara eða sérkennara til þess að kenna þeim börnum sem 

þegar hafa dregist aftur úr, ætti áherslan að vera á að vinna með börnum á leikskólaaldri. 

Þar ætti meginþunginn að vera á hljóðkerfisvitund og koma þannig í veg fyrir að þau 

dragist aftur úr (McNamara o.fl., 2011). Með því að lesa fyrir börnin og hafa lestrar-

hvetjandi umhverfi með sýnilegu ritmáli og fjölbreyttum leikjum með hljóð og stafi, geta 

þeir aukið við þekkingu barnanna áður en formleg lestrarkennsla hefst í grunnskóla. 

2.4.3 Leikskólar 

Á Íslandi hafa leikskólar í auknum mæli lagað vinnu sína að þessari vitneskju og aukið 

áherslu á að byrja snemma að undirbúa börnin undir lestrarnám. Þær Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir (2011) settu sig í samband við tíu leikskóla á 

landinu sem þóttu vinna öflugt starf á sviði málörvunar og þróunar lestrarnáms. Flestir 

skólarnir höfðu gert sérstakt átak til að undirbúa börnin undir lestur. Voru sumir skólanna 
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þátttakendur í þróunarverkefnum sem öll beindust á einhvern hátt að því að undirbúa 

börnin betur undir lestrarnám, en með mismunandi nálgun. Sumir lögðu áherslu á að gera 

ritmálið sýnilegt, aðrir lögðu áherslu á bækur og enn aðrir höfðu farið í beina lestrar-

kennslu. Skólunum var hins vegar öllum sameiginlegt að leggja mikla áherslu á markvissa 

málörvun, aukningu orðaforða og eflingu hljóðkerfisvitundar. 

Aukið framboð af íslensku kennsluefni hefur auðveldað leikskólum undirbúning 

lestrarnáms. Bornir voru saman tveir hópar barna þar sem annar vann verkefni úr bókinni 

Markviss málörvun og hinn ekki, kom í ljós að hópnum sem vann verkefnin gekk mun 

betur við lestrarnámið þegar komið var í grunnskóla. Það sýndi að hægt er að þjálfa 

hljóðkerfisvitund og hún eykur lestrargetu (Guðrún Bjarnadóttir, 2004). 

2.5 Lestrarkennsla á Akranesi 

Í leikskólum á Akranesi er skimunarprófið HLJÓM-2 lagt fyrir nánast öll börn sem eru á 

seinasta ári í leikskóla. Þau börn sem mælast með slaka færni eða mjög slaka færni fara í 

vinnuhópa þar sem unnið er með hljóðkerfisvitund og þau síðan prófuð aftur á vorönn. 

Niðurstöðum úr skimunarprófinu er skilað til grunnskólanna á sérstökum skilafundi sem 

haldinn er á hverju vori. Þar koma saman kennarar skólans, skólastjóri og sérfræðiteymi 

auk þess sem fulltrúar frá leikskólunum skila upplýsingum frá sínum leikskóla um þá 

nemendur sem eru að hefja skólagöngu. 

Árið 2007 var ákveðið að fara af stað með þróunarverkefni sem sneri að innleiðingu 

lestrarkennsluaðferðinnar Byrjendalæsi í báðum grunnskólunum á Akranesi. Verkefna-

stjóri var settur yfir verkefnið og það síðan unnið undir handleiðslu frá Miðstöð 

skólaþróunar Háskólans á Akureyri frá hausti 2008. Áætlað var að verkefnið tæki þrjú ár 

og markmiðið var að auka lestrarfærni nemendanna (Svala Hreinsdóttir, 2010). 

Í framhaldi af innleiðingu kennsluaðferðarinnar hefur verið unnið að sameiginlegri 

lestrarstefnu fyrir grunnskóla Akraness. Auk Byrjendalæsis er stefnt að taka upp tvær 

aðrar lestarstefnur, en þær eru Orð af orði og Gagnvirkur lestur. Byrjendalæsi er unnið 

með í 1. og 2. bekk, síðan tæki við Orð af orði og með elstu börnunum yrði unnið með 

Gagnvirkan lestur (Brekkubæjarskóli, e.d.). Saman munu þessar stefnur mynda formlega 

lestrarstefnu beggja skólanna. 

2.5.1 Byrjendalæsi 

Á Nýsköpunarvef HA er fjallað um Byrjendalæsi en þar segir að byrjað hafi verið að þróa 

aðferðina á vegum Miðstöðvar skólaþróunar sem starfar við Háskólann á Akureyri. Um 

tveggja ára verkefni var að ræða sem hófst árið 2004 og með þátttöku sex skóla. Rósa 

Eggertsdóttir veitti verkefninu forystu en hún er einnig höfundur aðferðarinnar (Háskóli 
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Íslands, e.d.). Nú er svo komið að tæplega helmingur grunnskóla hér á landi hefur innleitt 

Byrjendalæsi. Þegar skólar taka upp þessa aðferð eru þeir leiddir áfram af 

skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri. Hver skóli fær stuðning í u.þ.b. tvö ár á meðan 

verið er að kenna starfsfólki aðferðina og aðstoða það við fyrstu skrefin (Eygló Björns-

dóttir, María Steingrímsdóttir og Sigríður Margrét Sigurðadóttir, 2013). 

Áhersla er lögð á að vinna sem mest með tal, hlustun, lestur og ritun barnanna þessi 

fyrstu tvö ár. Þegar börnin byrja í grunnskóla er oftast mikill munur á getu þeirra í lestri. 

Sum eru jafnvel farin að lesa meðan önnur þekkja varla stafina. Þessi aðferð gerir ráð fyrir 

þessum mun og leggur áherslu á að hægt sé að vinna saman með nemendum þó þeir séu 

komnir mislangt í lestrinum með því að hafa fjölbreyttra vinnu og nálgun. Farið er eftir 

fyrirfram ákveðnu ferli og unnið er með íslensku á heildstæðan hátt, texta og innihald 

hans, ritun, orðaforða og skilning og einnig er unnið með stafi og hljóð (Háskóli Íslands, 

e.d.). 

Mörgum kennurum finnst gott að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta vel fyrir 

margbreytilegan barnahóp og áhersla er á að nemendur vinni sjálfstætt. Aðrir kennarar 

nefna það sem ókost aðferðarinnar að þeir sem ekki eru eins sterkir ættu sumir erfitt með 

að vinna sjálfstætt (Eygló Björnsdóttir o.fl., 2013). 

Mikið er lagt upp úr því að þeir kennarar sem kenna eftir aðferðum Byrjendalæsis 

sæki námskeið og sérstakir ráðgjafar koma í skólana og leiðbeina ásamt því að hver skóli 

hefur sinn leiðtoga. Innleiðing Byrjendalæsis tekur um tvö ár og á þeim tíma fara kennarar 

á tvö námskeið, taka þátt í vinnusmiðjum, fá ráðgjafa í heimsókn í skólann og eiga samráð 

við aðra kennara (Háskóli Íslands, e.d.). 

Byrjendalæsi er fylgt eftir með skimunarprófinu Læsi sem lagt er fyrir börnin þrisvar á 

hvorum vetri og niðurstöður þeirra prófa eru sendar til Háskólans á Akureyri. Skólarnir fá 

síðan til baka niðurstöður úr prófunum og geta borið þær saman við meðaltal annarra 

skóla (Háskóli Íslands, e.d.). Skólar hjá Reykjavíkurborg miða við að sem flestir nemendur 

nái yfir 65% færni í Læsi en skólar sem vinna með Byrjendalæsi miða við að þeirra 

nemendur nái yfir 60% af færninni (Rósa Eggertsdóttir, 2014). 

Þegar gerð var könnun meðal rúmlega 400 kennara sem höfðu unnið eftir aðferðinni 

fannst þeim aðferðin ólík því sem þeir höfðu áður unnið með. Þeir þurftu að tileinka sér 

nýja starfshætti og hafi það stundum verið yfirþyrmandi. Mörgum fannst þó nýbreytnin 

og áskoranirnar hafa gert starfið skemmtilegra. Kennarar voru ánægðir með að lestrar-

kennslan varð markvissari og að vel væri haldið utan um verkefnið. Námskeiðin sem þeir 

fengju nýttust vel og sérstaklega þar sem hægt var að nýta verkefnin beint inn í kennslu. 

Þeir nefndu að meira mætti vera af verklegri kennslu og sýnikennslu. Erfiðast væri að 
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byrja með yngstu börnin sem væru ekki orðin læs og mætti setja meiri vinnu í að útbúa 

nákvæmara kennsluefni fyrir þann aldurshóp (Eygló Björnsdóttir o.fl., 2013). 

2.5.2 Skimunarprófið HLJÓM-2 

Skimunarprófið HLJÓM-2 er eina íslenska skimunarprófið sem hannað er fyrir leikskóla til 

þess að kanna hljóðkerfisvitund barnanna. Prófið er staðlað próf og samið af þeim 

Ingibjörgu Símonardóttur, Jóhönnu Einarsdóttur og Amalíu Björnsdóttur. Þetta próf er 

ætlað fyrir elstu börn í leikskóla. Prófið á að kanna sjö þætti sem allir eru taldir hafa 

forspárgildi um síðari lestrarfærni og mæla hljóðkerfisvitund barnanna. Þessir sjö þættir 

eru að geta rímað, klappa samstöfur í orðum, setja saman orð, taka í sundur orð, geta 

greint hljóð í orðum, tengja hljóð saman í orð og greina merkingu margræðra orða. Prófið 

er lagt fyrir hvert og eitt barn og má segja að það sé gert í svokölluðu leikjaformi þar sem 

prófið er stutt og sambland af spurningum og myndum (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). 

Markmiðið með prófinu er að finna þau börn sem eru í hættu á að verða með lestrar-

erfiðleika og gefa foreldrum og leikskólakennurum færi á að byrja að vinna með þann 

vanda tímanlega. Þegar prófið var samið var stuðst við fjölda rannsókna sem segja til um 

hvað gefur best forspárgildi fyrir lestrarnám. Einnig var stuðst við rannsóknir sem sýna að 

með markvissri þjálfun má fyrirbyggja lestarörðugleika (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 

2002). 

Eftir að prófið kom út hafa verið gerðar fleiri rannsóknir á því og meðal annars 

langtímarannsókn sem sýndi að fylgni var á milli HLJÓM-2 og lestrar í 1. og 2. bekk 

grunnskóla (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

Önnur langtímarannsókn hefur einnig verið gerð á forspárgildi athugana á málþroska frá 

leikskólaaldri til fullorðinsára en í henni voru þeir einstaklingar sem tóku þátt í rannsókn-

inni að baki HLJÓM-2 á sínum tíma (Jóhanna Einarsdóttir o.fl.,2011). 

2.5.3 Skimunarprófið Læsi 

Læsi er ekki íslenskt próf heldur kemur fyrirmyndin frá Noregi. Guðmundur B. 

Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir fengu leyfi til að nota norska skimunarprófið sem 

grunn en löguðu það að íslenskum aðstæðum. Tekið var tillit til þeirra kenninga sem uppi 

eru um lestur og víða leitað fanga með því að fara yfir hugmyndir mismunandi fræði-

manna um hvað þeir telja mikilvæga prófþætti í skimunarprófi og hvað gæfi forspárgildi 

um lestrarfærni (Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004). 

Prófið samanstendur af fimm prófheftum. Fyrstu þrjú heftin á að leggja fyrir í 1. bekk 

en hin tvö síðari í 2. bekk. Í hverju prófi eru alltaf nokkrir þættir prófaðir og einnig er 
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viðhorf nemendanna til lesturs kannað. Í 1. bekk eru þetta þættir allt frá því að geta gert 

greinarmun á bókstöfum, tölustöfum og öðrum táknum, upp í að geta lesið stuttar 

einfaldar setningar og velja viðeigandi mynd við textann. Í 2. bekk er gerð meiri krafa um 

lestur og skilning. Sem dæmi þarf að greina á milli orðhluta í samsettum orðum og lesa 

texta og svara honum með því að velja rétt svar í krossaspurningum (Helga Sigurmunds-

dóttir, e.d.). 

Markmiðið er að greina börn snemma því að kennsla og þjálfun skiptir mjög miklu 

máli fyrir þau börn sem eru með erfiðleika tengda lestri. Vinna þarf skipulega með 

nemendum eftir að þeir hafi farið í skimunarpróf og leggja áherslu á þá þætti sem 

nemendur eru slakir í (Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004). Þannig 

hefur Reykjavíkurborg lagt áherslu á að nýta prófið og látið gera skýrslu þar sem teknar 

eru saman niðurstöður úr seinna heftinu í 2. bekk sem lagt var fyrir í öllum grunnskólum 

Reykjavíkur sem voru 35 talsins. Með slíkri samantekt fæst heildarmynd af stöðu 

nemenda og ætlast er til að skólar nýti sér niðurstöðurnar til þess að bæta árangur 

nemenda sinna. Miðað er við að nemendur í Reykjavík nái yfir 65% af Læsi prófinu og 

athugað verði til hvaða úrræða þarf að grípa til að koma til móts við þá nemendur sem 

teljast vera með slaka lestrarfærni þegar þeir koma í 3. bekk (Ásgeir Björgvinsson, Guðrún 

Edda Bentsdóttir og Hildur B. Svavarsdóttir, 2013). 

Í skýrslu Guðmundar Engilbertssonar og Rósu Eggertsdóttur (2004) er það mat þeirra 

að prófið hafi forspárgildi um lestrarerfiðleika. Það að skimunarprófin séu fimm talsins er 

talið kostur, því tíðari skimun auðveldar að finna þau börn sem þurfa að fá meiri og 

markvissari kennslu. Ókosturinn sem nefndur er við að skima svona oft er að það er 

tímafrekt að leggja prófið fyrir og fara yfir niðurstöður. Það væri kostur ef hægt væri að 

skima sjaldnar án þess að eiga á hættu að missa af einhverjum nemendum sem þurfa 

aðstoð. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Tvær rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar þessu verkefni. Sú fyrri var, hver 

væri tíðni lestrarvanda á skimunarprófunum HLJÓM-2 og Læsi í 1. og 2. bekk hjá börnum á 

Akranesi og sú síðari, hvernig niðurstöður þessara skimunarprófa eru nýttar í skólunum. 

3.1 Þátttakendur 

Til að fá svör við fyrri rannsóknarspurningunni sem var hver væri tíðni lestrarvanda barna 

á Akranesi á skimunarprófunum HLJÓM-2 og Læsi var haft samband við Fjölskyldusvið 

Akraneskaupstaðar. Fjölskyldusvið heldur utan um skólamál kaupstaðarins og geymir 

niðurstöður þessara prófa. Allir fjórir leikskólarnir á Akranesi leggja skimunarprófið 

HLJÓM-2 fyrir elsta árgang leikskólabarna og báðir grunnskólarnir leggja fyrir Læsi 

lestrarskimunarpóf. 

Ákveðið var að taka þá fimm árganga sem allir höfðu tekið HLJÓM-2 í leikskóla og Læsi 

í 1. og 2. bekk grunnskóla. Þetta voru árgangarnir frá 2001 til 2005. Safnað var saman 

niðurstöðum þeirra úr HLJÓM-2 og fyrsta og öðru prófi í Læsi sem eru gerð bæði í 1. og 2. 

bekk. Samtals voru þetta því fimm skimunarpróf. Með þessu var úrtakið markvisst valið og 

hægt að fara yfir niðurstöður allra fjögurra leikskólanna og beggja grunnskólanna á 

Akranesi fyrir þessa fimm árganga. Fyrsta prófið sem börnin tóku var HLJÓM-2 sem lagt er 

fyrir á lokaári í leikskóla og síðasta prófið var annað próf Læsi sem lagt var fyrir á vorönn í 

2. bekk í grunnskóla. 

Seinni hluti rannsóknarinnar fólst í því að kanna hvernig unnið var með niðurstöður 

skimunarprófanna í leik- og grunnskólum Akraness og til að fá svör við því var send út 

rafræn spurningakönnun til kennara í leik- og grunnskólum. 

Tvær spurningakannanir voru sendar út þar sem spurningar til leikskólakennara voru 

ekki nákvæmlega þær sömu og grunnskólakennara. Önnur könnunin var send til fimmtán 

umsjónarkennara í 1. og 2. bekk grunnskólanna og einnig til umsjónarkennara í 3. bekk. 

Var það gert til að stækka úrtakið og líka vegna þess að fyrri skimunarpróf nemendanna 

ættu að geta nýst til skipulagningar á lestrakennslu í 3. bekk. Hin spurningakönnunin var 

send til þeirra níu leikskólakennara sem vinna á elstu deild leikskólanna á Akranesi. 

3.2 Mælitæki og undirbúningur 

Þegar unnið var upp úr niðurstöðum HLJÓM-2 skimunarprófanna fengust listar með 

niðurstöðum hvers leikskóla fyrir sig og þar var hægt var að sjá fjölda barna í árgangi sem 



28 

þreyttu prófið og hvaða færni þau höfðu náð. Einnig var hægt að sjá hvort um stelpur eða 

stráka var að ræða. Þessar upplýsingar voru skráðar inn í Excel skjal. 

Niðurstöður úr Læsi fengust fyrir hvorn grunnskólann fyrir sig og samtals áttu prófin 

að vera 20 fyrir hvorn skóla. Niðurstaðan varð sú að ekki fengust upplýsingar úr tveimur 

prófum af óviðráðanlegum ástæðum. Í niðurstöðutölunum var gefinn upp fjölda barna í 

árgangi, fjölda þeirra sem þreyttu prófið og skipting milli kynja. Árangur nemenda var 

gefinn upp í prósentum þannig að einungis var hægt að sjá hlutfall þeirra nemenda sem 

náðu tiltekinni færni. Þessar upplýsingar voru einnig skráðar inn í Excel skjal. 

Spurningakönnun fyrir leik- og grunnskólakennara var sett upp í forritinu Zoomerang, 

Monkey Survey og send rafrænt til þátttakenda. Þannig var á auðveldan hátt hægt að 

safna saman fjölbreyttum upplýsingum frá kennurunum og nýta forritið til að taka saman 

helstu niðurstöður. 

3.3 Rannsóknarsnið 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar var um lýsandi rannsóknarsnið að ræða þar sem unnið var 

upp úr talnasafni sem þegar lá fyrir og tölfræði var beitt til þess að fara yfir niðurstöður 

skimunarprófa sem búið var að leggja fyrir. 

Niðurstöður úr HLJÓM-2 ættu að teljast nokkuð áreiðanlegar þar sem uppsetning 

úrvinnslugagna var skýr og einföld og þeir kennarar sem lögðu prófið fyrir hafa langa 

reynslu af slíkri fyrirlögn. Einnig er prófið staðlað fyrir íslensk börn. Niðurstöður prófanna 

voru gefnar upp á fjórum raðkvörðum og kom fram hvaða börn náðu góðri færni, 

meðalfærni, slakri færni og mjög slakri færni.  

Tölfræðilegu upplýsingarnar úr Læsi voru skráðar inn í Excel skjal. Þannig var hægt að 

fylgja eftir gengi hvers árgangs fyrir sig á skimunarprófunum fjórum. Hægt var að skoða 

breytingar á milli ára og einnig hver munurinn var á kynjunum. Færnin var gefin upp í 10 

þrepa jafnbilakvarða þar sem fyrstir voru þeir sem skoruðu frá 0-10%, næstir frá 11-20% 

og svo koll af kolli. Einnig voru gefnar upp niðurstöður á raðkvarða þar sem flokkaðir voru 

saman nemendur skólans í þrjá flokka, þeir sem skoruðu 0-30%, þá 31-60% og síðan þeir 

sem skoruðu yfir 60%. Við úrvinnslu gagna var helst horft til fjölda þeirra barna sem náðu 

að svara 60% af Læsi prófinu rétt. 

Til að sjá fjölda einstaklinga sem náðu tiltekinni færni í Læsi þurfti að reikna út frá 

hlutfallstölum. Allar niðurstöður úr Læsi voru gefnar upp í prósentum og voru einnig 

námundaðar sem gerði það að verkum að ekki var hægt að finna út nákvæmlega réttan 

fjölda barna á bak við ákveðna færni. Í einstaka tilfellum getur því fjöldi barna á bak við 

hvern þátt munað einu barni til eða frá. Þetta ber að hafa í huga þegar metinn er 
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áreiðanleiki á niðurstöðum Læsi prófanna. Yfirleitt var gefið upp hvað margir voru í 

árgangi í hverjum skóla, hvað margir tóku prófið og hver fjöldi stráka og stelpna var í 

árgangi. Ekki var hægt að reikna út nákvæman fjölda einstaklinga eftir kynjum þar sem í 

um helmingi talnasafnsins bar uppgefnum heildarfjölda barna sem þreyttu prófið ekki 

saman við fjölda af hvoru kyni fyrir sig.  

Seinni hluti rannsóknarinnar var spurningakönnun með ellefu aðalspurningum. Að 

auki greindust sumar spurningarnar niður í undirspurningar. Allar spurningarnar voru 

lokaðar nema sú síðasta sem var opin. Leik- og grunnskólakennarar fengu nokkrar sam-

eiginlegar spurningar en aðrar voru sniðnar að hvoru skólastigi fyrir sig.  

3.4 Framkvæmd 

Gögnum úr HLJÓM-2 og fyrsta og öðru prófi í Læsi í 1. og 2. bekk var safnað saman frá 

Fjölskyldusviði Akranesskaupsstaðar á tímabilinu febrúar til apríl 2014. Upplýsingarnar 

voru skráðar þannig að hægt var að skoða niðurstöður einstakra árganga og skoða mun á 

milli kynja. 

Rafræn spurningakönnun var gerð í tölvuforritunum Zoomerang, Survey Monkey sem 

gerir kleift að kalla fram allar upplýsingar um niðurstöður á fjölbreyttan og myndrænan 

máta. Bréf var sent í tölvupósti á alla skólastjóra leik- og grunnskóla og þeir beðnir um 

upplýsingar um hvaða umsjónarkennarar kenndu í 1. til 3. bekk og hvaða leikskóla-

kennarar kenndu á elstu deild leikskólanna. Ekki barst svar frá öllum skólastjórum og þá 

var haft samband við kennara innan skólans til að afla þessara upplýsinga. Eftir að ljóst var 

hvaða kennara var um að ræða fengu þeir senda beiðni um þátttöku og kynningarbréf í 

tölvupósti þar sem meðfylgjandi var vefslóð sem þurfti að fara inn á til að svara 

könnuninni. Ein vika var gefin til þess að svara og degi áður en fresturinn rann út var 

sendur tölvupóstur til þátttakenda með áskorun um að svara könnuninni. 
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4 Niðurstöður 

Hér er farið yfir helstu niðurstöður úr skimunarprófunum HLJÓM-2 og Læsi. Fjölskyldu-

stofa Akraness sem sér um skólamál kaupstaðarins hefur safnað niðurstöðum skimunar-

prófsins HLJÓM-2 frá leikskólunum allt frá árinu 2002 og niðurstöðum grunnskólana í Læsi 

frá haustönn 2007. Einnig er farið yfir niðurstöður úr spurningakönnun sem lögð var fyrir 

leik- og grunnskólakennara um hvernig niðurstöður skimunarprófanna eru nýttar í 

skólunum. 

4.1 Skimunarprófið HLJÓM-2 

Í rúmlega tíu ár hefur skimunarprófið HLJÓM-2 verið lagt fyrir elsta árgang leikskólabarna 

á Akranesi. Niðurstöður þeirra prófa hafa verið kynntar foreldrum barnanna, starfsfólki 

elstu deilda leikskólanna, sérkennslustjórum og í einhverjum tilfellum einnig talmeina-

fræðingi sem kemur í alla leikskólana. 

Skoðaðir voru fimm árgangar sem tóku HLJÓM-2 prófið á haustönn árin 2006 til 2010. 

Fyrstu tvö árin voru þrír leikskólar á Akranesi en seinni þrjú árin voru leikskólarnir fjórir 

þar sem einn leikskóli var byggður til viðbótar. Á þessum fimm árum hefur prófið verið 

lagt fyrir 439 nemendur og þar af voru 250 strákar og 189 stelpur. Niðurstöður voru 

breytilegar bæði á milli ára og á milli kynja. Hér verður ekki skoðaður munur á milli 

leikskóla heldur farið yfir niðurstöður allra barnanna í heild. Skoðaðar voru niðurstöður 

hvers árgangs fyrir sig og hvaða munur var á milli kynja. 

Á mynd 1 sést árangur leikskólabarna sem fædd eru 2001 til 2005 á HLJÓM-2 og ef  

 

Mynd 1 Færni leikskólabarna á Akranesi fæddra 2001 til 2005 á HLJÓM-2. 
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skoðaðir voru einstakir árgangar kom í ljós að færni barnanna var mjög svipuð fyrstu 

fjögur árin en seinasta árið sem skoðað var fækkar þeim um helming sem voru með slaka 

færni eða mjög slaka færni. 

Þegar lagðar voru saman niðurstöður úr HLJÓM-2 prófunum þessi fimm ár mátti sjá 

að tæplega helmingur barnanna náði meðalfærni, 21% náði góðri færni en lítill munur var 

á þeim sem náðu slakri færni sem voru um 16% barnanna og þeirra 15% sem voru með 

mjög slaka færni eins og sjá má á mynd 2. 

 

Mynd 2 Samanlögð færni leikskólabarna á Akranesi fæddra 2001 til 2005 á HLJÓM-2. 

 

Á mynd 3 má sjá hvert hlutfall þeirra barna var sem náðu slakri og mjög slakri færni á 

móti þeim sem náðu meðal- og góðri færni á HLJÓM-2. Þar sem lögð er áhersla á að vinna 

 

Mynd 3 Hlutfall leikskólabarna á Akranesi fæddra 2001 til 2005 sem voru með mjög slaka eða slaka færni 
og þeirra sem voru með meðal eða góða færni á HLJÓM-2. 
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sérstaklega með þau börn sem mælast með mjög slaka færni og slaka færni á HLJÓM-2 

var áhugavert að skoðað hvað þetta væri stór hópur. Í ljós kom að flest árin voru það um 

og yfir 30% barnanna sem þurftu samkvæmt þeirri skilgreiningu einhverja aðstoð við að 

efla hljóðkerfisvitund. 

Mikill munur var á getu kynjanna á einstökum þáttum á prófinu en um 79% 

stúlknanna náðu góðri færni eða meðalfærni á móti 62% strákanna ef tekið er meðaltal 

þessara fimm ára. Munurinn sást best þegar settir voru saman þeir sem voru með slaka 

færni og mjög slaka færni annarsvegar og hins vegar þeir sem voru með góða færni og 

meðalfærni. Mestur var munurinn hjá börnum sem fædd voru árið 2003 en þá var 

helmingur strákanna með slaka færni og mjög slaka færni. Minnstur var munurinn á milli 

kynjanna hjá börnum sem fædd voru árið 2005 eins og sjá má á mynd 4 en það ár voru 

mun færri börn með slaka eða mjög slaka færni en árin á undan.  

Mynd 4 Hlutfall stráka og stelpna á Akranesi fæddra 2001 til 2005 sem voru með mjög slaka og slaka 
færni á HLJÓM-2. 

 

Munur á meðalfærni stráka og stelpna var ekki mikill þegar öll fimm árin voru lögð 

saman en þá náðu 47% strákanna meðalfærni og 51% stelpnanna. Töluvert fleiri stelpur 

en strákar náðu hinsvegar góðri færni eða 28% á móti 15%.  

4.2 Skimunarprófið Læsi 

Unnið var upp úr 38 Læsi skimunarprófum sem lögð voru fyrir nemendur í 1. og 2. bekk í 

grunnskóla. Fyrstu prófin sem voru skoðuð voru lögð fyrir á haustönn 2007 og var það 

tveimur árum áður en formleg innleiðing Byrjendalæsis hófst í grunnskólunum á Akranesi. 

Ekki fengust upplýsingar úr fyrsta prófi í 2. bekk hjá börnum fæddum 2005. 
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Þegar hverjum árgangi var fylgt eftir með því að skoða öll skimunarprófin má sjá á 

mynd 5 að í flestum tilfellum var árangur slakastur á fyrsta prófi í 1. bekk en bestur á öðru 

prófi í 1. bekk. Börnin bættu sig mest á milli þessara tveggja prófa. Mynd 5 sýnir einnig 

hlutfall þeirra nemenda sem ná að svara yfir 60% af Læsi skimunarprófunum. 

 

Mynd 5 Hlutfall grunnskólanemenda á Akranesi í árgöngum 2001 til 2005 sem náðu yfir 60% af Læsi. 

 

Í flestum tilfellum náðu yfir 60% nemenda að leysa meira en 60% af prófunum nema á 

fyrsta prófi í 1. bekk þá náðu þrír árgangar ekki því marki. Árangur var breytilegur á milli 

ára og misjafnt var á milli árganga hvernig þeim gekk á prófunum fjórum. Hjá öllum 

árgöngunum var árangur þeirra verri á öðru prófi í 2. bekk miðað við annað próf í 1. bekk. 

En hjá þremur árgöngum af fimm var hægt að sjá að árangur nemenda á seinna prófinu í 

2. bekk var betri en þegar þau tóku sitt fyrsta próf í 1. bekk. 

Á mynd 6 er sýndur munurinn á árgöngunum í grunnskóla A og grunnskóla B . Þegar  

 

Mynd 6 Hlutfall nemenda sem náðu yfir 60% af Læsi í fyrsta prófi í 1. bekk. 
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skoðaðar voru niðurstöður Læsi prófanna úr hvorum grunnskólanna fyrir sig á fyrsta prófi 

í 1. bekk mátti sjá að nokkuð mikill munur var á árangri milli árganga. Árangur nemenda á 

því prófi var allt frá því að vera einungis um 37% nemenda sem náðu yfir 60% af Læsi upp 

í það að 86% nemenda náði sama árangri.  

Þegar þessum sömu árgöngum er fylgt eftir í 2. bekk mátti sjá að þrátt fyrir mikinn 

muni á árangri barnanna þegar þau tóku sitt fyrsta próf í Læsi hafði þessi munur að mestu 

jafnast út þegar þau tóku annað prófið í 2. bekk. Þá náðu í flestum tilfellum meira en 60% 

barnanna að svara yfir 60% rétt í grunnskóla A og grunnskóla B eins og sjá má á mynd 7 og 

ekki er lengur mikill munur á getu barnanna á milli árganga. 

 

Mynd 7 Hlutfall nemenda sem náðu yfir 60% af Læsi í öðru prófi í 2. bekk. 

 

Ekki reyndist kleift að athuga hvort munur væri á getu stelpna og stráka á Læsi þar 
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þeim tilfellum var ekki hægt að sjá nákvæmlega hversu margar stelpur eða strákar 

svöruðu prófinu.  

Þegar niðurstöður úr HLJÓM-2 voru bornar saman við niðurstöður úr Læsi var ákveðið 

að skoða þá sem náðu meðalfærni og góðri færni á HLJÓM-2 og bera saman við þá sem 

náðu yfir 60% af Læsi. Þá mátti sjá að meðalfærni og góð færni á HLJÓM-2 var ekki langt 

frá fjölda þeirra barna sem náðu góðri færni í Læsi fyrstu fjóra árgangana en seinasti 

árgangurinn sem skoðaður var skar sig nokkuð úr. Börnin í leikskólanum komu þá mun 

betur út á HLJÓM-2 en fyrri árin en ekki var hægt að sjá að þau stæðu sig betur í Læsi 

heldur en þau höfðu gert hin árin á undan. 
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Á mynd 8 eru niðurstöður HLJÓM-2 og niðurstöður úr Læsi á fyrsta prófi í 1. bekk og öðru 

prófi í 2. bekk. Á þessum þremur skimunarprófum sést að oftast eru það á bilinu 30% til 

40% barnanna sem eiga það á hættu að lenda í lestrarvanda. 

 

Mynd 8 Hlutfall barna á Akranesi í árgöngum 2001 til 2005 sem náðu meðal og góðri færni á HLJÓM-2 og 
þeirra sem náðu yfir 60% af Læsi. 

 

4.3 Spurningakönnun til grunnskólakennara 

Svarhlutfall grunnskólakennara var 80% (n=12) og leikskólakennara 89% (n=8). Helstu 
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sig hafa yfir færni nemenda sinna í lestri töldu þeir sig allir hafa mjög mikla eða mikla 

yfirsýn yfir stöðu nemendanna í lestri. Þeirra upplýsinga var oftast aflað með eigin mati 

kennara, í daglegum samskiptum og með skimunarprófum. Stundum fengu þeir 

upplýsingarnar frá sérkennurum, foreldrum eða með öðrum hætti. 

Algengast var að slakir nemendur fengju kennslu í litlum hópum og/eða aukna athygli 

kennara. Stundum fengu þeir einstaklingskennslu og aukaverkefni heim en sjaldnast var í 

boði stuðningur inn í bekk. Fyrir slaka nemendur svaraði tæplega helmingur kennara að 

gerð væri einstaklingsnámskrá fyrir viðkomandi nemenda en aðrir svöruðu því til að það 

væri oft gert eða stundum. Aðeins einn kennari taldi það vera sjaldan gert. 
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Þegar koma á upplýsingum úr skimunarprófunum til foreldra var það langoftast gert í 

hefðbundnum foreldraviðtölum en stundum var boðað til sérstaks fundar til að koma 

þessum upplýsingum til skila. Sjaldan eða aldrei voru upplýsingar sendar heim með bréfi, 

með tölvupósti eða settar inn á Mentor skráningakerfið. Helmingur kennara hafði tekið 

beinan þátt í mótun lestrarstefnu skólans og rúmlega helmingur hafði einnig komið að því 

að vinna að lestrarstefnu grunnskóla Akraness. Flestir töldu sig hafa mikla eða mjög mikla 

þekkingu á lestrarstefnu skólans og voru aðeins tveir sem töldu sig hvorki hafa mikla eða 

litla þekkingu á lestrarstefnunni. 

Þegar spurt var um úrval kennslubóka töldu flestir vera til mikið úrval kennsluefnis til 

lestrarkennslu fyrir afburðanemendur, góða nemendur og slaka nemendur. Það var 

aðeins þegar spurt var um mjög slaka nemendur að svörin dreifðust meira og helmingur 

kennara svaraði því til að þeir hefðu mikið eða hvorki mikið né lítið kennsluefni og hinn 

helmingurinn svaraði að hann hefði lítið eða mjög lítið efni fyrir þennan hóp.  

Að lokum var ein opin spurning þar sem einn kennari vildi koma því á framfæri að 

skimunarprófin væru nýtt til þess að vinna með þá þætti sem þyrfti að vinna með hjá 

viðkomandi nemanda.  

4.4 Spurningakönnun til leikskólakennara 

Þegar leikskólakennararar voru spurðir hvort þeir hefðu kynnt sér niðurstöður HLJÓM-2 

skimunarprófanna kom í ljós að allir höfðu kynnt sér þær. Þegar spurt var um hvernig 

unnið væri á deildinni að undirbúningi lestrarnáms þá svaraði helmingur því til að 

undirbúningurinn væri alltaf fléttaður inn í daglegt starf á deildinni og að börnin veldu sér 

sjálf viðfangsefni sem tengist undirbúningi lestrarnáms. Ef um skipulagða kennslu var að 

ræða er það gert í minni hópum. 

Rúmlega helmingur leikskólakennara telur sig hafa mikla yfirsýn yfir hvaða nemendur 

eru vel undirbúnir undir lestrarnám, en tveir svara því til að þeir væru hvorki með mikla 

né litla yfirsýn yfir það. Upplýsingar um stöðu nemendanna öfluðu kennararnir sér helst 

með daglegum samskiptum við nemendur og frá sérkennslustjórum. Rúmlega einn þriðji 

fékk upplýsingarnar með því að skoða niðurstöður skimunarprófa og oft komu 

upplýsingarnar einnig frá foreldrum eða með einhverjum öðrum hætti. 

Ráðin, sem leikskólakennarar nefndu að notuð séu fyrir þá sem mælast slakir á 

skimunarprófum, voru helst að þeir fengju kennslu í litlum hópum og aukna athygli 

kennara. Flestir sögðu einnig að einstaklingskennsla væri í boði fyrir þessa nemendur en 

lítið væri um stuðning inni í bekk eða heimaverkefni. Fyrir þessa nemendur taldi rúmlega 
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helmingur að stundum eða oft væri gerð einstaklingsnámskrá og tveir kennarar sögðu að 

það væri alltaf gert. 

 Þegar koma á upplýsingum um niðurstöður skimunarprófa til foreldra var það nær 

alltaf gert í hefðbundnum foreldraviðtölum en að auki nefndi rúmlega helmingur að 

einnig væri boðað til sérstaks fundar með foreldrum. Upplýsingarnar væru yfirleitt ekki 

sendar heim með bréfi og aldrei sendar í tölvupósti. 

Enginn leikskólakennari hafði tekið þátt í mótun læsisstefnu, hvorki hjá sínum leik-

skóla eða á vegum sveitarfélagsins. Um helmingur kennara töldu sig hafa hvorki mikla né 

litla þekkingu á því að undirbúa börn fyrir lestrarnám, einn kennari taldi sig hafa mjög 

mikla þekkingu en hinir kennararnir mikla þekkingu. 

Þegar kom að spurningunni um úrval af kennsluefni til undirbúnings lestrarnáms þá 

fannst leikskólakennurum þeir hafa minnst af kennsluefni fyrir afburðanemendur og góða 

nemendur. Fyrir slaka nemendur töldu þeir sig hafa meira úrval og mest fannst þeim 

úrvalið af kennsluefni vera fyrir mjög slaka nemendur. 

Ein opin spurning var aftast í könnuninni og þar var í boði að setja eitthvað annað sem 

viðkomandi vildi taka fram en enginn leikskólakennari svaraði henni. 
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5 Umræður 

Í þessari rannsókn hafa verið skoðaðar niðurstöður tæplega 500 barna á skimunar-

prófunum HLJÓM-2 og Læsi. Ekki var hægt að fylgja eftir og skoða niðurstöður hjá ein-

staklingum heldur var árgöngunum fimm frá 2001 til 2005 fylgt eftir en þeir höfðu allir 

tekið prófin. 

Þegar niðurstöður úr HLJÓM-2 eru skoðaðar þá má segja að nokkuð stór hópur barna 

úr þessum árgöngum mælist með slaka færni eða mjög slaka færni á prófinu eða um 30% 

samanlagt. Þessum hópi þarf að huga sérstaklega vel að og ekki síst þeim 15% barna sem 

eru með mjög slaka færni. Þetta er alltof stór hópur og þurfa leikskólarnir að gera áætlun 

um hvernig þeir geti reynt að minnka þennan hóp. Fjöldi rannsókna vísa til þess hve 

mikilvægt er að nýta næmiskeið barnanna á leikskólaaldri og niðurstöður sýna að vinna að 

hljóðkerfisvitund og eflingu orðaforða geti auðveldað börnum verulega formlegt 

lestrarnám og jafnvel komið í veg fyrir lestrarörðugleika (Torgesen, 2002; Harrison, 2005; 

Claudine o.fl., 2008; Bailet o.fl., 2007). Þessu þurfa leikskólakennarar að hlúa að. Þegar 

niðurstöður úr HLJÓM-2 eru skoðaðar er ekki síður fróðlegt hve mikill munur er á getu 

stráka og stelpna. Þessi munur er þekktur og í skýrslu sem unnin var fyrir Námsmats-

stofnun er vel farið yfir kynjamun íslenskra barna sem mælist í könnun PISA og einnig á 

samræmdu prófunum (Ragnar F. Ólafsson, Almar M. Halldórsson, Sigurgrímur Skúlason og 

Júlíus K. Björnsson, 2007). Þar kemur fram greinilegur munur á milli kynja þar sem 

stelpum gengur oftar vel en strákum og þá sérstaklega í íslensku. Þessi munur eykst eftir 

því sem börnin verða eldri. Þegar niðurstöður skimunarprófs fyrir árganga 2001 og 2003 

sýna að allt að 50% stráka voru með slaka færni, eða mjög slaka færni, þá hlýtur að þurfa 

að skoða ástæðu þess sérstaklega. 

Skoða þarf hvernig leikskólinn getur komið til móts við stráka og aukið hljóðkerfis-

vitund þeirra og undirbúið þá betur undir lestrarnám. Í spurningarkönnuninni sem send 

var til leikskólakennara var spurt um hvernig unnið væri á deildinni að undirbúningi 

lestranáms. Þar kom m.a. fram að nokkuð er um að undirbúningurinn er fléttaður inn í 

daglegt starf og börnin geta valið sér viðfangsefni sem tengjast undirbúningi lestrarnáms. 

Má velta því fyrir sér hvort það vinnulag henti strákunum. Ef strákarnir eru margir slakir er 

það þá vegna þess að þeir hafa minni áhuga á þeim verkefnum sem eru í boði og velja sér 

frekar eitthvað annað að fást við? Þetta atriði væri fróðlegt að skoða nánar. 

Þegar rýnt er í niðurstöður úr spurningakönnun sem send var leik- og grunnskóla-

kennurum kemur í ljós að nokkur munur er á svörum þessara hópa. Enginn leikskóla-
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kennari hafði tekið þátt í mótun lestrarstefnu og um helmingur þeirra taldi sig hafa hvorki 

mikla né litla þekkingu á að undirbúa börn fyrir lestrarnám. Þeir höfðu ekki allir góða 

yfirsýn yfir færni nemenda og upplýsingar um stöðu barnanna fengu þeir ekki endilega úr 

skimunarprófinu HLJÓM-2 þrátt fyrir að hafa allir kynnt sér niðurstöður þess. Þeir fengu 

upplýsingarnar frekar með eigin samskiptum við börnin eða frá sérkennslustjórum. 

Grunnskólakennurunum fannst þeir allir hafa góða yfirsýn yfir stöðu nemendanna og 

upplýsingar um stöðu nemendanna öfluðu þeir sér helst í samskiptum við börnin og úr 

skimunarprófum. Þeir höfðu allir kynnt sér niðurstöður úr Læsi en aðeins vantaði upp á að 

þeir hefðu kynnt sér niðurstöður úr HLJÓM-2. Um helmingur grunnskólakennaranna hafði 

tekið þátt í mótun lestrarstefnu. Í könnun sem Auður Magndís Leiknisdóttir og fleiri (2009) 

gerðu meðal grunnskólakennara kom fram að þeir kennarar sem höfðu tekið þátt í sam-

starfi eða stefnumótun um lestrarkennslu voru allir ánægðir með þá vinnu. Þeir kennarar 

sem ekki höfðu tekið þátt í þannig samstarfi upplifðu sig oftar einangraða í starfi. Það 

mætti því ætla að leikskólakennarar myndu einnig njóta góðs af slíkri vinnu og gætu 

leikskólarnir fjórir á Akranesi hæglega verið með slíkt samstarf. 

Á báðum skólastigum töldu kennararnir sig hafa gott úrval af kennsluefni en það var 

þó munur á milli skólastiganna fyrir hvaða hópa þeim fannst minnst af kennsluefni vera til. 

Leikskólakennurum fannst þeir hafa minnst af kennsluefni fyrir afburðanemendur en 

grunnskólakennurum fannst minnst vera til fyrir þá slökustu. Þarna er ákveðin skörun á 

milli skólastiga. Leikskólakennararnir gætu nýtt sér eitthvað af kennsluefni sem ætlað er 

fyrir grunnskóla fyrir bráðgera nemendur og grunnskólinn nýtt sér kennsluhætti 

leikskólans fyrir sína slökustu nemendur. Á báðum skólastigum fengu þau börn sem 

töldust vera slök meiri athygli kennara og unnið var með þau í litlum hópum. Í 

grunnskólunum var einnig nokkuð um að börnin fengju aukaverkefni með sér heim en það 

tíðkaðist ekki í leikskólunum. 

Þegar farið er yfir þessar niðurstöður vakna þær spurningar hvort ekki þurfi að styrkja 

leikskólakennara betur á því sviði að undirbúa börnin betur undir lestrarnám. Grunn-

skólakennararnir hafa úr tíðari skimunarprófum að moða, þar sem minnst fjögur próf eru 

lögð fyrir börnin á meðan þau eru í 1. og 2. bekk, en leikskólakennarar hafa einungis 

niðurstöður úr einu prófi til viðmiðunar. Þar sem mikilvægt er að byrja að vinna snemma 

að eflingu málþroska og hljóðkerfisvitundar þyrftu leikskólakennarar að byrja fyrr að 

undirbúa börn undir lestrarnám. Ef stór hópur barna mælist með slaka færni eða mjög 

slaka færni á HLJÓM-2 er það vísbending um að byrja þarf markvissa vinnu með 

börnunum áður en þau koma á elsta ár í leikskóla. 
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Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr Læsi prófunum á Akranesi þá eru þær mjög 

misjafnar á milli ára. Sveiflur einstakra árganga á hverju prófi fyrir sig eru miklar. Þó er 

hægt að sjá að árgangarnir koma mjög misjafnlega undirbúnir undir lestur á milli ára ef 

skoðaður er sá fjöldi barna sem nær yfir 60% árangri í fyrsta prófi í 1. bekk, sérstaklega 

þegar skoðaður er munur á milli skólanna. Þar sveiflast þetta frá því að einungis 37% 

barnanna nær þeirri færni í 1. bekk upp í 86%. Þegar allir árgangarnir er skoðaðir aftur 

eftir að hafa verið nærri tvö ár í skólanum og taka annað próf í 2. bekk þá hefur þessi 

munur jafnast að mestu út og um og yfir 60% barnanna nær að svara yfir 60% af prófinu 

rétt í öllum árgöngunum. Er það í samræmi við niðurstöður annarra um að bilið milli 

þeirra bestu og þeirra slökustu minnki þegar líður á skólagöngu (Catts o.fl., 2002; Skibbe 

o.fl., 2008). Er það einnig í samræmi við niðurstöður sem segja að slökustu börnin bæti 

mest við sig á fyrsta og öðru ári í grunnskóla ef þau fá viðeigandi aðstoð. Kennsluhættir og 

áherslur í grunnskólunum á Akranesi virðast henta slökum nemendum vel þar sem færni 

þeirra eykst hlutfallslega meira en hinna sem betur standa sig í lestri í stað þess að bilið 

aukist (McNamara o.fl., 2011).  

Grunnskólarnir á Akranesi byrjuðu árið 2007 í þróunarverkefni sem sneri að því að 

innleiða lestrarstefnuna Byrjendalæsi inn í skólana. Á þeim árgöngum sem skoðaðir voru í 

rannsókninni sáust ekki afgerandi breytingar á niðurstöðum úr Læsi eftir að Byrjendalæsi 

var tekið upp. Það sem vekur athygli er að þegar margir nemendur koma slakir út á Læsi 

prófinu við upphaf skólagöngu í 1. bekk þá fækkar þeim eftir því sem líður á skólagönguna 

og á vorönn í 2. bekk eru oftast yfir 60% nemendanna komnir með góða færni í Læsi. Má 

því segja að skólunum gangi vel að vinna með slaka nemendur og fjölga verulega á milli 

ára þeim sem ná yfir 60% af Læsi. Á hinn bóginn vekur einnig athygli að þegar koma inn í 

skólann sterkir árgangar þar sem stór hluti nemenda nær góðum árangri í 1. bekk, þá 

fjölgar þeim ekki sem ná yfir 60% af Læsi þegar þeir eru komnir í 2. bekk. Þetta vekur upp 

spurningar um hvort aðrar áherslur þurfi ekki í lestrarkennslunni þegar um hóp öflugra 

einstaklinga er að ræða. Markmiðið ætti að vera að fjölga í hópi þeirra sem hafa náð 

góðum tök á lestri hvort sem margir eða fáir í árganginum hafa byrjað skólagöngu sína á 

að ná góðri færni á fyrsta prófi í Læsi. 

Í flestum árgöngum sem skoðaðir voru ná 30 til 40% nemenda ekki yfir 60% af Læsi 

prófinu í 2. bekk. Þetta er nokkuð stór hópur sem enn hefur ekki náð góðum tökum á 

lestri og því þarf að halda áfram markvissri lestrarkennslu. Hér á landi er mesta áherslan á 

lestrarkennslu fyrstu þrjú árin í grunnskóla (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009) og 

velta má fyrir sér hvort það sé ekki of stuttur tími fyrir mörg börn. Ef að svo stór hluti 

barnanna er ekki búinn að ná góðum tökum á lestri í 2. bekk og sum barnanna jafnvel enn 
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að læra stafina (Freyja Birgisdóttir, 2010), þá þarf að halda áfram að leggja áherslu á 

lestarkennslu þangað til allir hafa náð góðum tökum á lestri. 

Skimunarpróf geta gefið fjölbreyttar upplýsingar og hér hefur verið farið yfir helstu 

niðurstöður skimunarprófa fimm árganga. Til þess að fá enn nákvæmari upplýsingar um 

ákveðna hópa væri einnig fróðlegt að sjá hver færni barna á HLJÓM-2 er eftir leikskólum. 

Niðurstöður skimunarprófa geta nýst skólayfirvöldum til þess að styðja betur við þá skóla 

sem þurfa að efla sína nemendur en einnig til að miðla þekkingu þeirra sem náð hafa 

góðum árangri í kennslu. Samvinna og miðlun upplýsinga er nauðsynleg og í litlu 

skólasamfélagi eins og á Akranesi ætti að vera auðvelt að vinna saman að eflingu læsis. 
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6 Lokaorð 

Við undirbúning þessa verkefnis leitaði ég fanga víða og las mikið um lestrarkennslu og 

læsi. Á tímabili fannst mér ég vera komin helst til of mikið frá mínum leikskólakennara 

bakgrunni. Þó áttaði ég mig smám saman á því að þar liggur kannski vandinn þegar kemur 

að læsi og lestrarkennslu. Þekking leik- og grunnskólakennara á vinnubrögðum hvors 

annars mætti vera meiri. Grunnskólakennarar virðast kenna lestur eftir skipulögðum 

römmum, ákveðnu kennsluefni og hafa tíð skimunarpróf. Leikskólakennarar vinna meira í 

gegnum leikinn og erfiðara er fyrir þá að mæla árangur. 

Með því að láta leik- og grunnskólakennara vinna meira saman gætu þeir stutt betur 

við aðferðir hvors annars og nýtt það besta frá báðum skólastigum. Þannig gætu leik-

skólakennarar byrjað fyrr og unnið markvissar að undirbúningi barnanna undir 

lestrarnám. Margir leikskólar hafa áttað sig á þessu og farið af stað með þróunarverkefni 

eða gert sérstakt átak í að undirbúa börn betur undir lestrarnám. En þrátt fyrir það mega 

leikskólakennarar ekki missa sjónar á því að leikurinn er mikilvægasta námsleið barnanna. 

Að lokum má ekki gleyma því að lestur er ekki einkamál leik- eða grunnskóla heldur 

skiptir aðkoma foreldranna ekki minna máli og er það efni í aðra ritgerð. 
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Viðauki 1: Bréf til leikskólakennara 

Komið þið sæl. 

Ég heiti Ingunn Sveinsdóttir og er að vinna lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu í 
leikskólakennarafræðum. Verkefnið fjallar um lestrarvanda og tíðni lestrarvanda hjá 
börnum á Akranesi. Í því sambandi verða teknar saman niðurstöður skimunarprófanna 
HLJÓM-2 og Læsi og spurningakönnun send á leikskólakennara á elstu deild leikskólanna 
og til grunnskólakennara sem kenna í 1. – 3. bekk.  

Þar sem þátttakendur eru ekki margir skiptir miklu máli fyrir verkefnið að sem flestir svari 
könnuninni. Könnunin er nafnlaus og engum ber skylda til að svara henni eða einstökum 
spurning.  

Hér með er óskað eftir þátttöku þinni í þessari stuttu könnun og að henni sé svarað fyrir 
föstudaginn 28. mars 2014. 

 

Til að svara könnuninni þarf að fara inn á þessa 
netslóð:https://www.surveymonkey.com/s/LXQD6DV 

Með von um góðar undirtektir 

Ingunn Sveinsdóttir. 

https://www.surveymonkey.com/s/LXQD6DV
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Viðauki 2: Bréf til grunnskólakennara 

Komið þið sæl. 

Ég heiti Ingunn Sveinsdóttir og er að vinna lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu í 
leikskólakennarafræðum. Verkefnið fjallar um lestrarvanda og tíðni lestrarvanda hjá 
börnum á Akranesi. Í því sambandi verða teknar saman niðurstöður skimunarprófanna 
HLJÓM-2 og Læsi og spurningakönnun send á leikskólakennara á elstu deild leikskólanna 
og til grunnskólakennara sem kenna í 1. – 3. bekk.  

Þar sem þátttakendur eru ekki margir skiptir miklu máli fyrir verkefnið að sem flestir svari 
könnuninni. Könnunin er nafnlaus og engum ber skylda til að svara henni eða einstökum 
spurning.  

Hér með er óskað eftir þátttöku þinni í þessari stuttu könnun og að henni sé svarað fyrir 
föstudaginn 28. mars 2014. 

 

Til að svara könnuninni þarf að fara inn á þessa netslóð: 
https://www.surveymonkey.com/s/LX2RPCW 

Með von um góðar undirtektir 

Ingunn Sveinsdóttir. 

https://www.surveymonkey.com/s/LX2RPCW
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Viðauki 3: Spurningakönnun til leikskólakennara 
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Viðauki 4: Spurningakönnun til grunnskólakennara 
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