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Ágrip 

Í viðamikilli úttekt NRP (National Reading Panel, 2000) á ólíkum aðferðum í lestrarkennslu 

kom í ljós að sumir þættir skila meiri árangri en aðrir. Rannsóknir hafa einkum beinst að 

fjórum þáttum lestrarkennslu: Stafa- og hljóðaþekkingu, hraða og öryggi, lesskilning 

(orðaforða og textaskilningi) og menntun kennara. Um og eftir aldamótin var í þróun hér á 

landi ný aðferð við lestrarkennslu, Byrjendalæsi, sem í mörgu er frábrugðin hefðbundinni 

hljóðaaðferð. Byrjendalæsi hefur verið tekið upp í allmörgum skólum án þess að beinlínis 

hafi verið metið hvort aðferðin skilar árangri. 

Megintilgangur verksins er að leita svara við því hvernig kennsluaðferðin Byrjendalæsi 

fer eftir ráðleggingum NRP um árangursríkar leiðir til að nemendur geti þróað með sér 

sjálfstæðan lestur. Í ljós kemur að Byrjendalæsi tekur á öllum meginþáttum: Unnið er 

sérstaklega með hljóð og bókstafi, hraði og öryggi fæst með endurteknum lestri upphátt 

fyrir foreldra, unnið er með texta í samhengi og einstök orð skýrð, og lögð er áhersla á 

endurmenntun kennara og hlutverk leiðtoga í skólunum. Sýnt er fram á að vönduð og 

fagleg vinnubrögð kennara við lestrarkennslu eru mikilvæg fyrir velgengni barna í 

lestrarnámi. Ekki hefur tekist að benda á eina kennsluaðferð sem rétta til að kenna lestur 

en sýnt hefur verið fram á fjölbreyttar leiðir til að bæta lestrarkennslu og þjálfa 

árangursríka þætti til að ná árangri.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er skrifuð til fullnaðar B.Ed. prófs við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. 

Leiðbeinandi okkar við þetta verkefni var Baldur Sigurðsson dósent í íslensku og 

forstöðumaður ritvers á Menntavísindasviði. Við viljum þakka honum kærlega fyrir að 

leiðbeina okkur. Hann gaf okkur uppbyggilegar og gagnlegar ábendingar og hvatti okkur 

áfram. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir umburðarlyndið og stuðninginn 

meðan á samningu verkefnisins stóð en þar eru lítil börn sem þurftu mikla athygli þegar á 

vinnu okkar stóð. Samvinna okkar gekk vel þó við búum hvor í sínum landshlutanum, fór 

hún aðallega fram í gegnum skype og tölvupóst. Við stundum báðar nám á sviði 

yngribarna kennslu og höfum áhuga á að fræðast um ýmsar aðferðir við lestrarkennslu, 

gagnsemi þeirra og útfærslu. Valið var að skoða þetta efni í þeirri von að við yrðum fróðari 

um hvers konar lestrarkennsluaðferðum best er að beita til að verða öruggari og faglegri 

kennarar þegar við höldum út á væntanlegan starfsvettvang okkar. Efni þetta þykir okkur 

afar spennandi og mun vonandi koma okkur að góðum notum þegar kemur að því að 

kenna ungum nemendum að lesa. 

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

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1. Inngangur 

Sennilega eru flestir sammála um að lestrarkennsla hjá ungum börnum er mikilvægasti 

þátturinn í upphafi skólagöngu. Þó svo að engin ein lestraraðferð sé réttari eða betri en 

önnur er það grundvallaratriði að sú aðferð sem kennd er taki mið af einstaklingnum 

sjálfum. Góð lestrarkennsla leggur grunninn að öllu námi sem á sér stað alla 

skólagönguna. Lestrarkennsluaðferðin Byrjendalæsi er tiltölulega ný aðferð sem er að 

ryðja sér til rúms í grunnskólum landsins. Um er að ræða samþætta kennsluaðferð sem 

tekur á öllum þáttum móðurmálsins og ætti að ná til sem flestra nemenda.  

Meginmarkmiðið með þessari kennsluaðferð er að hjálpa nemendum til þess að ná 

sem bestum tökum á lestri strax í upphafi skólagöngunnar. Nemendur sem eru að byrja í 

fyrsta bekk eru misvel á veg komnir í lestri og gerir Byrjendalæsi ráð fyrir því að allir geti 

lært saman án aðgreiningar. Áhersla er lögð á hópavinnu sem og einstaklingsvinnu til að 

mæta þörfum hvers og eins.  

Viðamiklar rannsóknir sem National Reading Panel (hér eftir NRP) ) skoðaði hafa að 

geyma upplýsingar um þætti sem eru mikilvægir til að auðvelda börnum lestrarnámið. 

Þessir þættir stuðla að því að barn nái góðum tökum á lestri sem fyrst og komst NRP að 

þeirri niðurstöðu að stafa- og hljóðaþekking, öryggi/hraði og lesskilningur væru 

undirstaðan í allri lestrarkennslu og að þjálfa þyrfti þessa þætti markvisst. 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort lestrarkennsluaðferðin Byrjendalæsi 

samræmist ráðleggingum NRP sem gerð var árið 2000 um bestu lestrarkennslu samkvæmt 

þeim rannsóknum. Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um meginþætti málvitundar sem er 

hljóð málsins og hvernig læsisþróun byggist á henni. Farið er lauslega yfir það sem við 

vitum um góða lestrarkennslu og rannsóknir NRP á læsi. Við greinum frá nokkrum 

aðgreindum þáttum sem taka mið að góðri lestrarkennslu og útskýrum 

Byrjendalæsisaðferðina sem er samvirk kennsluaðferð í læsi sem hefur verið þróuð og 

mótuð við Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri. Við munum einnig kynna 

hugmyndafræði og markmið Byrjendalæsis, hvernig kennsluaðferðin er framkvæmd í 

grófum dráttum og hvað verið er að þjálfa og hvernig. 
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2. Mál- og lesþroski 

Hvað sem við gerum getum við varla ímyndað okkur lífið án tungumáls. Góð lestrar- og 

málkunnátta er undirstaða alls náms og lykill að námsárangri og lífsgæðum fólks. Við 

notum tungumálið þegar við útskýrum, gefum fyrirmæli, miðlum fróðleik, orðum hugsanir 

okkar, skiptumst á skoðunum og lesum. Málþroskinn er undirstaða lestrarnáms og sem 

fyrirmyndir barna gegna foreldrar og kennarar þýðingarmiklu hlutverki þegar kemur að 

málþroska þeirra áður en formlegt lestrarnám hefst. Börn læra málið í samskiptum við 

fullorðna. Allt frá því að börnin byrja að hjala þarf að bregðast við og örva málþroskann 

(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 40-42). Gott veganesti fyrir 

lestrarnámið er að skapa með barninu það viðhorf að lestur sé áhugavert viðfangsefni 

sem hægt sé að hafa bæði gagn og gaman af. 

2.1 Málvitund og málþroski 

Góð málvitund er grundvallarskilyrði framfara í lestri og þegar börn hafa náð tökum á 

tungumálinu þroskast þættir sem hafa áhrif á lestur og ritun. Þessir þættir þroskast allir 

saman og geta ekki verið án hver annars (Otto, 2006, bls. 3-12). Þessir þættir eru: 

 Hljóðfræði vísar til þekkingar hljóða og tákna tungumálsins og er forsenda þess að 

barnið nái góðri færni í umskráningu.  

 Merkingarfræði felur í sér að orð tákna ákveðin hugtök sem leiðir til að orðaforði 

eykst hjá barninu og geta þess til að skilja texta sem er tengt lesskilningi, 

máltjáningu og boðskiptafærni. 

 Setningafræði vísar til þekkingu barnsins á því hvernig orð raðast saman í 

setningar. „Ara langar að leika við Rósu“ sem þýðir ekki það saman og „Rósu 

langar að leika við Ara“.  

Orðmyndunarfræði vísar á þekkingu barnsins á byggingu orða. Sum þeirra merkja 

það sama en eru í mismunandi tíðum (hoppa, hoppaði, hef hoppað). 

 Málnotkunarfræði vísar á þekkingu á samskiptum og hvernig barnið notar málið til 

samskipta. Að það skynji hvað er viðeigandi eftir aðstæðum.  

Málfræðivitund, merkingarfræði og setningaskipan tengjast lestrarferlinu í hnotskurn. 

En fleiri þættir eru einnig nauðsynlegir og hafa áhrif á lestrarfærni, það eru tilfinninga- og 

líffræðilegir og umhverfis- og félagslegir þættir. Margt getur verið þar undir eins og til 

dæmis heyrn, sjón og mikilvægir þættir eins og áhugi, einbeiting og hvatning ásamt 
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kennaranum, kennsluaðferðum og svo heimilisaðstæðum (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

1999, bls. 12-14). 

Málþroski er hluti af almennum þroska barnsins. Með málþroska er átt við orðaforða, 

framburð, setningaskipan og beygingar. Hann er forsenda læsis og hefur því áhrif á 

málþekkingu barna sem eykst með auknum orðaforða og örvar þar með almenna 

málvitund (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2011, 

bls. 2). Með auknum þroska áttar barnið sig á því að tungumálið hefur ákveðna merkingu 

og orðin hafa viss hlutverk og margvíslega merkingu (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007, bls. 

25). Málið er flókið kerfi sem krefst samhæfðrar færni nokkurra þátta sem byggist á 

hljóðkerfisfræði, merkingarfræði, málfræði og málnotkun. Hljóðkerfisfræði skilgreinir 

hvernig málhljóð raðast saman í merkingarbær orð. Forsenda þess að við getum notað 

málið til að útskýra og skilja setningar og orðhluta í heild sinni er samspil þessara fjögurra 

þátta (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011, bls. 1-2). 

Börn þurfa að hafa náð ákveðnu stigi málþroska þegar lestrarnám hefst. Flest börn 

eru orðin vel talandi við þriggja ára aldur og þegar þau hefja grunnskólanám hafa þau 

viðað að sér ótrúlegum orðaforða og skilja mörg þúsund orð. Þau tala málfræðilega rétt 

að mestu leyti og nota fullburða setningar við sex ára aldur. Þessari færni hafa þau náð 

vegna örvunar frá og af samskiptum við umhverfið sitt án þess að skipulagðri kennslu hafi 

verið breytt. Venjur og viðhorf til lestrar fara að mótast strax frá fyrsta ári. Foreldrar gætu 

því í samstarfi við leikskóla fylgst með málþroska barna sinna og gripið snemma inn í ef 

um frávik er að ræða til að lestrarnám tefjist ekki (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónsdóttir, 2000, bls. 40-42). 

Hljóðkerfisvitund er mikilvægur þáttur málvitundar því að hún er undirstaða fyrir 

hljóð málsins og þarf að vera góð til að árangur náist í lestrarkennslu og lestrarnámi. Eftir 

því sem börn eldast þroskast hljóðkerfisvitundin smám saman og geta börn þá breytt 

ritmáli í málhljóð þegar þau eru að læra að lesa. Erfiðleikar í lestri fylgja oft ef 

hljóðkerfisvitundin er ekki nógu sterk og þá sérstaklega hljóðavitund barnsins en hana má 

þjálfa með markvissum æfingum. Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar og er 

undirstaða þess að skilja tengsl stafa og hljóða. Þannig áttar barnið sig á því að hvert orð 

er samsett úr mörgum hljóðum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 5-

6).  

Hljóðkerfisvitund gegnir lykilhlutverki í því að framfarir geti orðið í umskráningu stafa í 

hljóð. Hljóðkerfisvitund helst í hendur við þætti eins og orðhlutavitund sem er skilningur á 

því að hljóð og stafir myndi orð sem hafa ákveðna merkingu og sú merking getur verið 

margvísleg eftir röðun stafa í orðinu. Kenningar um orðhlutavitund barna eru í flestum 

tilvikum þannig að börn notfæri sér ekki beygingar og orðmyndir fyrr en komið er yfir 
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fyrsta stig læsis (Ehri, 1992, bls. 111-114). Orðhlutavitund barna þroskast að mestu leyti á 

grunnskólaárunum þó svo að finna megi börn á leikskólaaldri sem eru farin að þróa hana 

lítillega. Hún er mikilvæg í öllum þeim þáttum sem snúa að lestrarnáminu og er 

umskráning á fyrstu stigum lestrarþróunarinnar í brennidepli því að hún gefur vísbendingu 

um hæfni barna í að umbreyta stöfum í hljóð og tengja þá saman svo að úr verði orð. Í 

langtímarannsókn Freyju Birgisdóttur (2012, bls. 5) á þroska, máli og læsi grunnskólabarna 

bendir allt til þess að fræðsla um orðhluta og merkingarlega uppbyggingu orða muni auka 

verulega árangur í stafsetningu hjá börnum.  

Efling orðaforða samhliða lestrarnámi er mikilvægur þáttur í því að börn nái að 

tileinka sér lestur. Orðaforði er forsenda fyrir góðum lesskilningi. Hann er hægt að efla 

með því að hvetja börn til að lesa sjálf og lesa fyrir þau (Guðmundur B. Kristmundsson, 

2001). Við lestur og skilning á texta verður barnið að geta ráðið í merkingu hans og náð að 

flétta hann saman í merkingarlega heild eins og í frásögn. Málskilningur hefur þar mikil 

áhrif á frásagnarhæfileika barna auk þess að ná samloðun og samfellu í frásögn 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 26-27). 

2.2 Stig læsisþróunar 

Talið er að börn gangi í gegnum nokkur stig í þróun læsis frá fæðingu og þangað til þau 

hafa náð tökum á sjálfstæðum og gefandi lestri. Börn nýta þekkingu sína úr nánasta 

umhverfi í lestri og skrift. Þau lesa til dæmis ekki á skilti með því að tengja stafi og hljóð 

við orðin heldur þekkja þau táknin og myndirnar á skiltunum sjónrænt og vita þess vegna 

hvað þau tákna. Þau þekkja ýmis tákn eins og til dæmis táknið fyrir McDonalds og setja 

það í samhengi við matsölustaðinn en átta sig ekki á því að M-ið tákni staðinn (Ehri, 2002, 

bls. 174-175). Þetta virðist hafa mótandi áhrif á hugmyndir barna um ritmálið, það útfærir 

hugmyndir sínar út frá reynsluheimi sínum. Þróun á læsi hefst við fæðingu og strax á 

leikskóla byrjar skilningur barna á hvað læsi er sem heldur áfram að þróast fyrstu 

skólaárin. Vacca o.fl., (2006) tala um að fimm stig séu í þróun læsis. Þau eru: 

2.2.1 Vitundar- og rannsóknarstig 

Þetta stig hefst við fæðingu og nær yfir allan leikskólaaldurinn. Á þessum aldri kanna börn 

umhverfið sitt og eru afar áhugasöm um ritmálið. Þau hafa mikinn áhuga á að hlusta á 

sögur og átta sig smám saman á að textinn í bókinni inniheldur söguna en ekki bara 

myndirnar, sem segja söguna að mörgu leyti fyrir þau yngstu. Á þessu stigi þykjast börn 

oft lesa með því að tala út frá myndum í bókum og þykjast skrifa sögu á blað. Einnig byrja 

þau að þekkja einstaka stafi og læra að greina hljóð. 
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2.2.2 Tilraunir með lestur og skrift 

Við lok leikskólaaldurs læra börn ýmis hugtök sem eru undirstaða fyrir lestrarnámið. Þau 

átta sig á því að það er lesið frá vinstri til hægri og byrjað er að lesa efst uppi og niður eftir 

blaðsíðunni. Börn á þessu stigi njóta þess þegar lesið er fyrir þau og gera ýmsar tilraunir 

með að lesa og skrifa. Þau bæta smám saman við þekkingu sína og byrja að skrifa einstaka 

stafi og algeng orð. 

2.2.3 Byrjunarstig í lestri 

Í upphafi grunnskóla eða fyrstu tvö árin þegar kennslan er orðin formlegri byrja börnin að 

lesa einfaldar sögur og geta jafnvel skrifað auðveldan texta um viðfangsefni sem þau 

þekkja vel. Frásagnahæfni eflist til muna og geta þau endursagt sögur sem þau þekkja vel 

og þróa þar með leiðir til skilnings með því að spá fyrir um texta. Hæfni þeirra til að þekkja 

samband milli hljóðs og stafs er orðin mun meiri auk þess sem sjálfvirkni og sjónorð eykst 

jafnt og þétt, sem og stafsetning. 

2.2.4 Umbreytingarstig 

Lestrartæknin heldur áfram hjá börnum sem komin eru í annan og þriðja bekk. Á þessu 

stigi eru þau farin að öðlast mun betri þekkingu á uppbyggingu orða. Sjálfvirkni og 

umskráning heldur áfram að þróast og með því eykst leshraðinn. Þau fara að ná að þekkja 

orðin út frá stafsetningunni og eru að átta sig á villum og leiðrétta þær auk þess sem færni 

í lesskilningi og ritun eykst. 

2.2.5 Sjálfstæður gefandi lestur 

Fimmta og síðasta stigið sem Vacca o.fl. fjalla um er að sjálfstæður lestur eykst jafnt og 

þétt til fullorðinsára. Lesturinn verður sjálfvirkur og lesendur geta gagnrýnt innihald 

textans, haldið athygli og haft ánægju af lestrinum. Flestir auka þekkingu sína og hæfni til 

að lesa og skrifa út ævina (Vacca o.fl., 2006, bls. 59-61). 

Fyrstu tvö stigin, sem eru vitundar- og rannsóknarstig og tilraunir með lestur og skrift, 

eiga við börn á leikskólaaldri. Á þriðja stigi, sem er byrjunarstig í lestri, hefst formleg 

Byrjendalæsiskennsla. Á stigi fjögur og fimm, umbreytingarstigi og sjálfstæðu gefandi 

lestrarstigi, heldur þróun í lestri áfram.  
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3. Hvað vitum við um góða lestrarkennslu? 

Í upphafi skólagöngu eru mörg börn komin vel á veg með lestrarnámið en önnur glíma við 

málþroskafrávik sem koma fram í ýmsum myndum. Þau börn eiga í miklum erfiðleikum 

með að ná færni í lestri og er það í höndum fagfólks í leik- og grunnskólum að móta 

lífsgæði barna, hver sem þjóðfélagsstaða þeirra er. Lestur er færni sem þarf að kenna og 

þjálfa markvisst. Það getur verið erfitt að læra að lesa úr bókstöfum þó svo að börn geti í 

flestum tilvikum tileinkað sér lestrarfærni með lítilli tilsögn. Ferlinu má líkja við 

einhverskonar kraftaverkaferli. Það er flókið að skilja hvernig börnin fara að því að læra að 

lesa og ef rýnt er í lestrarkennslu og lestrarkennsluaðferðir sjást aðeins nokkrir þættir í 

lestrarferlinu.  

Markmiðið með lestri er ekki bara að bera kennsl á orðin, heldur einnig að skilja það 

sem lesið er. Lestur byggist á tveimur meginþáttum. Annar þeirra gengur út á að geta lesið 

úr bókstöfum og er það kallað umskráning. Hinn þátturinn snýst um að geta skilið það 

sem lesið er, sem sagt málskilningur. Ekki er hægt að tala um virkan lestur nema að þessi 

tvö ferli vinni saman. Nemandinn verður að hafa vald á umskráningu til að geta lesið 

(Hoover og Gough, 1990, 128-131). 

Skiptar skoðanir hafa löngum verið hvernig standa skuli að lestrarkennslu barna og 

hafa margar rannsóknir verið gerðar til að kanna hvaða aðferð sé ákjósanlegust. Skýrsla 

var gerð að beiðni Bandaríkjaþings, unnin af National Reading Panel (NRP) með það að 

markmiði að athuga leiðir til bættrar lestrarkennslu barna á aldrinum 5-12 ára. NRP var 

falið að kanna hvaða rannsóknir hefðu verið gerðar á lestrarkennsluaðferðum í 

enskumælandi löndum. NRP valdi þær rannsóknir sem stóðust aðferðafræðilegar kröfur 

úr um það bil 100.000 rannsóknum sem gerðar voru á árunum 1966-1999 og úr öðrum 

15.000, sem gerðar voru fyrir þann tíma, á áhrifum margvíslegra lestrarkennsluaðferða. 

NRP hópurinn skoðaði hvað þyrfti til að árangur næðist í lestrarkennslu og hvaða 

kröfur væru gerðar til kennara um að þeir sæju hvort eitthvað í fari nemandans gæti 

hugsanlega haft áhrif á árangur og hvort aldur nemandans skipti máli. NRP birti 

niðurstöður sínar í stórri skýrslu í apríl árið 2000 sem heitir „Að kenna börnum að lesa“. 

Hópurinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að benda á einhverja eina 

lestrarkennsluaðferð sem er betri en aðrar (NRP, 2000, bls. 1).  
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3.1 Hvað er lestur? 

Í nútímaþjóðfélagi, þar sem lestur og læsi eru eins mikilvæg lífsgæði og raun ber vitni, er 

það á ábyrgð lestrarkennarans að kenna lestur af fagmennsku með gagnreyndum 

kennsluaðferðum, það er aðferðum sem hafa verið rannsakaðar og sannað er að virki 

ótvírætt og/eða betur en aðrar aðferðir. Lestur gegnir mjög víðtæku hlutverki í námi og 

fléttast inn í allar námsgreinar. Því þarf að vanda vel til verka í lestrarkennslu. 

Lestur er hugræn úrvinnsla, samspil umskráningar og skilnings. Meginglíma nemanda 

sem er að læra að lesa er að breyta rituðu máli yfir í talað mál í þeim tilgangi að ráða í 

merkingu þess. Til að geta lesið sér til gagns þurfa nemendur bæði að geta skilið texta sem 

fengist er við, nýtt sér hann í námi og starfi og sér til ánægju. Lestur er ekki meðfæddur 

eiginleiki heldur færni sem kenna þarf börnum að ná tökum á (Steinunn Torfadóttir, Helga 

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

þarfnast hjálpar og handleiðslu fullorðinna til að skilja samhengi talaðs og ritaðs máls. 

Börn sem eru að læra stafina og tileinka sér lestrartæknina þurfa að fá svipaðan stuðning 

frá hinum fullorðnu eins og þegar þau voru að læra málið (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 40-42). 

Markmið lestrarkennslunnar er „að hver nemandi nái tökum á orðalestri gegnum 

fyrirhafnarlausa umskráningu og verði samhliða og smátt og smátt færari að fást við enn 

flóknari hugræna úrvinnslu, lesskilninginn sjálfan sem er hið eiginlega markmið lestrar“ 

(Steinunn Torfadóttir, 2010, bls. 32).  

Samkvæmt kenningu Gough og Tunmer (1986, bls. 6-10) byggist lestur á tvenns konar 

hugrænum aðgerðum; umskráningu og málskilningi. Nemandi sem ekki getur umskráð 

orð getur ekki lesið og nemandi sem ekki skilur texta telst ekki læs. Þar af leiðandi getur 

lestur ekki átt sér stað öðruvísi en svo að nemandi hafi vald á báðum þessum aðgerðum. 

Börn eru misfljót að tileinka sér þessa færni. Sum börn eru fljót og eiga auðvelt með að 

lesa en fyrir önnur getur lestrarnám verið mjög erfið reynsla. Lestrarkennsla er því afar 

vandasöm og krefjandi fyrir kennara. 

Viðræður foreldra við börn skipta miklu máli fyrir þroska þeirra til að skapa jákvætt og 

ánægjulegt lestrarumhverfi og örva læsi frá unga aldri. Með því að nota hvert tækifæri til 

að tala við þau og gefa hlutum og athöfnum daglegs lífs heiti og kenna börnum þær 

athafnir. Æskilegt væri að taka tillit til barna á margvíslegan hátt, gefa einföld fyrirmæli, 

lesa fyrir þau og fyrir framan þau. Rannsóknir hafa bent til þess að hafi foreldrar gaman af 

að lesa hafi börn þeirra það líka (Spiegel, 1994, bls. 74-77). Þáttur foreldra er því mjög 

mikilvægur í lestrarnámi barna. Þegar lesið er fyrir börn skapast frábært tækifæri til að 

auka markvisst við orðaforða þeirra með því að útskýra hugtök og erfið orð, við það 

þjálfast einnig athygli þeirra og málþroski (Booth og Swartz, 2004, bls. 9). 
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3.2 Árangursríkir þættir við lestrarkennslu samkvæmt NRP 

NRP athugaði hvað rannsóknir hafa sýnt að skipti máli til að ná árangri í lestrarkennslu. 

Hún staðnæmdist við sex þætti sem eru: 

1. Stafa- og hljóðaþekking,  

2. Öryggi/hraði,  

3. Skilningur, orðaforði og textaskilningur  

4. Kennaramenntun 

5. Tölvutækni 

Þessir sex þættir eru ekki einangraðir heldur þurfa að vinna saman í árangursríkri 

lestrarkennslu. Þar með er ekki sagt að aðrir þættir skipti ekki máli eða komi að gagni. 

Kennsluaðferðir eru ólíkar og nýta þessa þætti í mismiklum mæli en allt eru þetta þættir 

sem máli skipta (NRP, 2000, bls. 2-3).  

Árangursrík lestrarkennsla felur í sér að kenna börnum að brjóta sundur orð og vinna 

með hljóð í orðum. Mikilvægt er að börn átti sig á því að hver bókstafur á sitt eigið hljóð 

sem er hægt að raða saman til að þeir myndi orð. Öryggi og hraði hefst með góðri þjálfun 

og endurtekningu. Til að bæta lesskilning er gott að æfa með börnunum það sem þau hafa 

lært með því að þau lesi upphátt og fái leiðsögn og endurgjöf á lesturinn. 

Kennaramenntun er nauðsynleg til að geta beitt árangursríkri kennslu og mætt 

nemendum þar sem þeir eru staddir í náminu. Tölvutækni og lestrarkennsla sýndu fram á 

jákvæða niðurstöðu í námi. Það bendir til að hægt sé að nýta tæknina og lestrarkennsluna 

samhliða (NRP, 2000, bls. 16). Því miður eru engar rannsóknir um þessi atriði sem er hægt 

að tengja við lestrarkennslu og verður því ekki fjallað um þann þátt hér.  

3.2.1 Stafa- og hljóðaþekking 

Sjónrænn orðaforði þróast í gegnum tengsl stafs og hljóðs með hljóðaaðferðinni. Hann 

þróast fyrst í litlum einingum staf fyrir staf og síðan í stærri heildum eftir því sem þekking 

þeirra eykst. Börnin þurfa að skilja að stafirnir standa fyrir hljóðin í tungumálinu og geta af 

öryggi unnið með hljóð tungumálsins á fjölbreytta vegu. Góð æfing er að leika sér að því 

að tengja orðin saman og taka þau í sundur. Með þessari þjálfun tengja börn hljóðrænt 

form orðanna við rithátt þeirra og merkingu og festa í sjónrænu minni sínu. Þegar barn 

hefur náð þessari lestrarfærni býr það yfir grunni að góðum lesskilningi (Ehri, 2002, bls. 

177). 

Stafa- og hljóðavitund gefa besta vísbendingu um það hvernig lestrarnámið muni 

ganga fyrstu tvö árin. Í skýrslu NRP kom fram að efling hljóðavitundar hefur áhrif á 
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lestrarnám hjá börnum við margvíslegar kennsluaðstæður. (NRP, 2000, bls. 7). 

Niðurstöður rannsókna sem NRP skoðaði bentu til þess að hljóðavitund væri helsta 

ástæða til framfara í lestri og starfsetningu (NRP, 2000, bls. 7). Góð þjálfun í hljóðavitund 

hefur áhrif á stafsetningu nemenda en þó síður þeirra sem eiga í lestrarerfiðleikum. Einnig 

kom fram að áhugi kennara og nemanda er afar mikilvægur til að árangur náist. Margar 

leiðir eru færar til að efla hljóðavitund og vinna að framförum nemenda. Aðferðir sem 

hafa gefist vel að mati rannsókna sem NRP skoðaði eru að kenna fá hljóð í einu og í minni 

hópum til að fá sem mest út úr kennslustundinni (NRP, 2000, bls. 8). 

Markmið í stafa- og hljóðakennslu er að nemandinn skilji tengsl stafs og hljóðs. 

Nokkrar aðferðir eru til en megináherslan er á að nemandinn læri að tengja hljóð við staf 

og hljóða sig í gegnum orðin. Hægt er að læra orðin fyrst og síðan að tengja bókstafina við 

hljóð í orðinu. Rannsóknir sýndu að nemendur í fyrsta bekk sem fengu skipulagða kennslu 

í að tengja hljóð við bókstafi voru mun færari í að lesa og skrifa orð en þeir sem ekki fengu 

þá kennslu. Þeir sem voru komnir lengra í lestrarnáminu sýndu meiri færni í að lesa og 

stafsetja auk þess sem lesskilningur jókst til muna. Hjá eldri nemendum, sem þjálfuðust í 

hljóðakennslu og fengu að lesa upphátt, efldist stafsetning en ekki lesskilningur (NRP, 

2000, bls. 9). 

Hljóðkerfisvitund nemenda þarf að vera góð til að þeir geti tengt hljóð saman í orð, 

tekið þau í sundur í stök hljóð og til að geta skrifað þau. Þetta þarf að haldast í hendur og 

nýta í lestri og ritun. Kennari þarf að hafa góða reynslu og þekkingu til að vega og meta 

kennsluaðferðir og það efni sem hann notar í lestrarkennslu. Hann þarf að meta þarfir 

hvers nemanda og byggja kennsluna út frá þeim til að sem bestur árangur náist. Í fyrsta 

bekk getur áherslan orðið of einhæf og þættir eins og áhugi á bókum orðið útundan. 

Vinna þarf saman með þjálfun hljóðkerfisvitundar eins og hraða/öryggi og skilning til að 

góður árangur náist (NRP, 2000, bls. 11). 

Rannsóknir sem NRP skoðaði leiddu í ljós að árangursrík lestrarkennsla felur í sér að 

kenna nemendum að búta í sundur orð og vinna með hljóðavitund, því sú þjálfun bætir 

verulega getu í lestri og stafsetningu. Mikill ávinningur felst í því að vinna með 

hljóðkerfisfærni barna sem eiga í vandræðum við að læra lesa allt frá leikskóla að 6. bekk. 

Miklar framfarir í lestri sáust þegar kerfisbundin kennsla í hljóðaaðferð (frá eind til 

heildar) var kennd með skipulögðum hætti frekar en að leggja áherslu á þætti sem birtist í 

heilum texta (frá heild til eindar). Mesti ávinningurinn fyrir börn með námsörðugleika 

hlýst þegar hljóðaaðferðin er notuð. Þó ber að hafa í huga að engin ein aðferð dugar fyrir 

alla nemendur. Til að árangur náist þarf að nota mismunandi kennsluaðferðir eftir 

nemendum (NRP, 2000, bls. 9-10).  
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3.2.2 Öryggi og hraði 

Rannsóknir sýndu fram á að lesarar sem eru öruggir, lesa rétt og á góðum hraða þegar 

lesið er upphátt. Öryggi í lestri er stór þáttur í að skilja það sem lesið er og næst fyrst og 

fremst með æfingunni. NRP fjallaði um tvenns konar æfingu í lestri, annars vegar að lesa 

upphátt fyrir aðra og fá endurgjöf á lesturinn og hins vegar að lesa í hljóði og fá enga 

endurgjöf. Niðurstöður benda til þess að það að lesa upphátt og fá endurgjöf frá kennara, 

foreldrum eða félaga hafi mikil og góð áhrif á að þekkja orðin aftur, lesskilning og öryggi á 

öllum aldursstigum. Þetta á við alla, líka þá sem eiga í erfiðleikum með lestur. Í ljós kom 

að hljóðlestur er ekki góð námsaðferð fyrir þá sem hafa ekki náð hljóða- og stafaþekkingu 

en það er undirstaða lestrar (NRP, 2000, bls. 11-12). 

3.2.3 Skilningur, orðaforði og textaskilningur 

Rannsóknir sem NRP skoðaði segja að lesskilningur sé afar mikilvægur til að þróun geti átt 

sé stað í lestri og að nám geti átt sér stað. Þetta er flókið vitsmunaferli og þarf góðan 

orðaforða og orðaforðakennslu til að nemendur geri sér grein fyrir því hvað lesið er. 

Orðaforði er afar mikilvægur í allri lestrarkennslu. Talað er um tvenns konar orðaforða, 

munnlegan og skriflegan. Því ríkari orðaforða sem nemandinn býr yfir því auðveldara er 

fyrir hann að skilja textann, hvort sem um er að ræða munnlegan eða skriflegan 

orðaforða. Niðurstöður leiddu í ljós að góður orðaforði eflir leiðir til aukins lesskilning 

(NRP, 2000, bls. 13-14).  

Lesskilningur eflist ef nemandinn er virkur og nær að tengja það sem hann les við 

eigin reynslu og þekkingu. Með því að þjálfa sérstaklega lesskilning læra nemendur að 

nota rökfærslu þegar þeir skilja ekki textann. Rökfærslan lærist svo smám saman. 

Kennarinn sýnir aðferðirnar og aðstoðar nemandann við að vinna að þeim sjálfur, með 

þessu móti eflist lesskilningurinn verulega. NPR kynnti sjö aðferðir sem hafa áhrif á 

skilning nemanda. Aðferðirnar eru yfirleitt gagnlegastar þegar þær eru notaðar samhliða 

fleirum og stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Þær sjö aðferðir, sem taldar voru áhrifaríkastar, voru eftirfarandi: 

 Skilningsvakt: Nemandinn þarf að hafa hugann við að skilja efni textans. 

 Samvirkt nám: Tveir eða fleiri nemendur læra lestraraðferðir saman. 

 Hugtakakort og merkingarkort: Nemendur skrá efnið á myndrænan hátt til að 

skilja það betur. 

 Spurningum svarað: Nemendur svara spurningum kennarans og fá 

viðbrögð/endurgjöf. 

 Spurninga spurt: Nemendur spyrja sjálfa sig spurninga varðandi textann.  
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 Sögubygging: Nemendur nota byggingu sögunnar sem leið til að muna innihald 

hennar og svara spurningum um það sem lesið var. 

 Samantekt: Nemendur tengja hugmyndir og draga ályktanir af textanum. 

Orðaforði lærist til dæmis við sögulestur og við að hlusta á aðra. Nemendur læra ný orð 

og ný hugtök sem hjálpa þeim við lesturinn. Það hefur gefið góða raun að endurtaka orð 

og setja þau í mismunandi samhengi til að þróa orðaforða nemenda. Það getur hjálpað til 

við að skilja textann. Mikilvægt er að kenna orðaforða bæði beint og óbeint. Nemendur 

þurfa að læra kerfisbundnar aðferðir til að muna orð í ýmsu samhengi og við fjölbreyttar 

aðstæður en hafa ber í huga að mikilvægt er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir við 

hugtakakennslu (NRP, 2000, bls. 18). 

3.2.4 Kennaramenntun 

Kennsla í lesskilningsaðferðum er flókin á öllum skólastigum og því verða kennarar að hafa 

góða þekkingu og skilning á þeim. Jafnframt því þurfa þeir að þekkja og vita hvaða 

aðferðir eru árangursríkastar miðað við getu hvers og eins nemanda og vita hvernig þeir 

fara að því að nota kennsluaðferðirnar svo góður árangur náist. Niðurstöður NRP sýndu að 

kennarar geta lært að kenna lesskilning en þeir þurfa að hafa fengið formlega kennslu og 

þjálfun í lestrarkennslu til að geta kennt sjálfir og vera færir um að vega og meta hvaða 

kennsluaðferðir eru árangursríkar við ýmsar aðstæður og hvaða kennsluefni þeir ætla að 

nota í kennslu sinni. Fagleg vinnubrögð kennarans eru mikilvæg og kemur það fram í 

skýrslu NRP. Endurmenntun og nám hefur jákvæð áhrif á kennslu kennara en yfirleitt var 

áhrifa á nám nemandans ekki getið í rannsóknum því það svið er lítið rannsakað (NRP, 

2000, bls. 16-17). 

3.3 Meginþættir góðrar lestrarkennslu 

Að kenna lestur er vandasamt verk, enda einn þýðingarmesti þáttur í námi hvers barns. 

„Góð lestrarfærni er grunnur að öllu öðru námi og lykill að lífsgæðum hvers einstaklings 

sem lifir og hrærist í samfélagi læsis“ (Steinunn Torfadóttir, 2010, bls. 31). Mikilvægt er að 

skólar vinni eftir heildstæðum áætlunum þar sem lestur, ritun og mál mynda eina heild og 

eru samtvinnuð í lestrarnáminu. Árangursrík lestrarkennsla ætti sérstaklega að beinast að 

stafa- og hljóðaþekkingu, öryggi, hraða og lesskilningi.  

Rannsóknir hafa án efa gefið til kynna að vönduð og fagleg lestrarkennsla á fyrstu 

fjórum árum grunnskólagöngunnar skipta miklu máli fyrir velgengni barna í lestrarnámi. 

Kennarar þurfa að hafa ýmislegt í huga þegar kemur að lestrarkennslu barna. Nemendur 

búa yfir misjafnri getu þegar þeir byrja í skóla. Til dæmis hafa sumir þeirra þegar lært að 

lesa en aðrir þekkja ekki stafina og allt þar á milli. Það er hlutverk kennara að meta stöðu 
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nemenda og hvernig hægt er að laga kennslu og verkefnavinnu að þörfum hvers og eins. 

Eitt meginatriði einstaklingsmiðaðrar lestrarkennslu er að vita hvar nemendur eru staddir, 

hvert þeir þurfa að ná og að þekkja leiðir til að koma þeim tímanlega þangað (Walpole og 

McKenna, 2007, bls. 7). 

Nauðsynlegt er að kennarar fylgist vel með gengi nemenda í lestrarnáminu og meti 

það með jöfnu millibili. Mælt er með að notuð séu stöðluð próf sem gefin eru út af 

Námsmatsstofnun til að meta stöðu nemenda svo hægt sé að skoða hvar þeir standa 

miðað við jafnaldra. Með því móti gefst kennurum kostur á að bregðast strax við með 

fyrirbyggjandi hætti ef um frávik er að ræða. Með þessum hætti er hægt að styrkja þannig 

áhuga og sjálfstraust barnanna og auka líkur á því að þau nái árangri og upplifi sigra í 

staðinn fyrir ósigra ef kennslan hentar þeim ekki (Steinunn Torfadóttir, Helga 

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

Mikilvægt að vekja og viðhalda áhuga barna á lestri og stuðla að því að smám saman 

nái nemendur tökum á lesfimi, lesi sér til ánægju og læri merkingu á bak við orðin. 

Kennarar þurfa að kenna nemendum á tengsl hljóða við einstaka stafi, að skilja hljóðið 

sem stafarunurnar mynda og kenna þeim að sundurgreina stök hljóð og stafi úr orðum 

(Snow, Burns og Griffin, 1998, bls. 52). Margoft hafa rannsakendur sýnt fram á að með 

snemmtækri íhlutun, markvissri þjálfun hljóðkerfisfærni, lestrarkennslu sem byggir á 

hljóðaaðferð og einstaklingsmiðaðri nálgun sé hægt að mæta þörfum flestra barna sem 

glíma við lestrarerfiðleika (Hulme og Snowling 2009, bls. 89). 

3.4 Stafa- og hljóðaþekking 

Hljóðkerfisvitund hefur mikið verið rannsökuð. Þetta er mjög vítt hugtak og er mikilvægur 

þáttur málvitundar, hvað varðar lestur og lestrarkennslu. Aðrir þættir málvitundar eru, 

málfræði-, merkinga-, setninga- og málnotkunarvitund. Hljóðkerfisvitund vísar í skýrt og 

skilyrðislaust næmi fyrir hljóðrænni byggingu talaðs máls og meðvitaða færni mannsins til 

að nota og skynja hljóð tungumálsins. Einnig felur hugtakið í sér færni til að geta hugsað 

um, skoðað og breytt viljandi hljóðrænum þáttum tungumálsins. Með hljóðrænum 

þáttum tungumálsins er átt við mismunandi hljóðkerfiseiningar, frá atkvæðum og orðum í 

fónem, sem er minnsta merkingargreinandi eining málsins (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 10). Niðurstöður rannsókna gefa til 

kynna að þeir sem hafa öðlast góða hljóðkerfisvitund eiga auðveldara með að læra að lesa 

og skrifa en þeir sem búa yfir slakri hljóðkerfisvitund. Hinir síðarnefndu eru líklegri til að 

eiga í erfiðleikum með lestur og stafsetningu (Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur B. Snorradóttir, 2010, bls. 2–4). 
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Mælt er með því að byrjendakennsla í lestri innihaldi þjálfun í hljóðkerfisvitund 

samhliða kennslu bókstafa vegna þess að hljóðkerfisvitund er sá þáttur sem sýnir sterkust 

tengsl við lestrarnám. Hljóðavitund tengist ýmsum undirþáttum hljóðkerfisvitundar eins 

og að klappa atkvæði og ríma. Bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins og er vitundin 

um hljóðin lykilatriði til að skilja reglur stafrófsins og mikilvægur grunnur að hæfni til að 

ná tökum á stafsetningu (Snow, Burns og Griffin,1998, bls. 52).  

3.5 Öryggi og hraði 

Nemendur geta ekki öðlast lesfimi með öðrum hætti en með mikilli þjálfun. Með lesfimi er 

átt við hraðann, réttan og liðlegan lestur. Lestrarfærni eykst smám saman með æfingunni. 

Tilgangurinn með lestrarkennslu er að nemendur nái sem bestri lesfimi á sem stystum 

tíma til að geta nýtt sér hana í námi og sér til gamans (Fountas og Pinnell, 2006, bls. 62). 

Nemendur sem ekki þekkja bókstafina, hljóð þeirra vel og eiga erfitt með að ná tökum á 

umskráningarferlinu geta ekki einbeitt sér að merkingu textans sem lesinn er. Nemendur 

sem búa yfir góðri lesfimi eiga yfirleitt auðvelt með að skilja merkingu texta sem eykur 

öryggi þeirra og hraða við lesturinn, líklegra þykir að þeir nemendur lesi sér til gamans 

umfram það sem þeim stendur til boða í kennslu. Þannig fá þeir meiri þjálfun sem eflir 

lesfimi og sjálfsöryggi þeirra enn frekar (Daly, Chafouleas og Skinner, 2005, bls. 10).  

Kennarar þurfa að átta sig á því að kerfisbundin stafa- og hljóðakennsla er bara einn 

þáttur í heildstæðri lestrarkennslu. Þættir eins og hljóðavitund, öryggi og skilningur eru 

jafn nauðsynlegir. Til að ná því að vera fluglæs þarf lesarinn að geta lesið upphátt með 

nákvæmni, hraða og viðeigandi áherslum. Öryggi í lestri er einn af mikilvægustu þáttunum 

þegar kemur að lesskilningi. Almennt er talið að aukinn lestur styrki lestraröryggi 

nemenda. Oft gefst ekki tækifæri til að sinna lestrarþjálfun nemenda eins mikið og 

nauðsynlegt væri í skólastofunni. Til að auka öryggið eru oftast farnar tvær leiðir: 

Endurtekinn raddlestur, sem er að lesa upphátt, og sjálfstæður hljóðlestur, sem er að lesa 

í hljóði (NRP, 2000, bls. 12).  

Með endurteknum raddlestri lesa nemendur texta upphátt og fá leiðsögn frá kennara 

sem gefur marktæk jákvæð áhrif á endurþekkingu orða þegar nemendur lesa texta 

endurtekinn undir leiðsögn kennara, foreldra eða félaga. Þetta hefur gefið góða raun fyrir 

þá sem eru góðir að lesa og fyrir þá sem eiga við einhverja erfiðleika að etja. Í hljóðlestri 

getur nemandinn aftur á móti einbeitt sér að merkingu textans en þarf ekki að hafa 

áhyggjur af framsögn. Lesskilningur er mikilvægur fyrir lestrarfærni og byggist á því að 

lesandinn skilji merkingu orðanna sem hann les (NRP, 2000, bls. 12). Ritmálið segir ekki til 

um áherslur, hljómfall né hrynjandi orða og málsgreina. Þar kemur að mikilvægi þess að 

lesandi geti dregið ályktanir af merkingu textans út frá samhengi hans (Perfetti, Landi og 
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Oakhill, 2005, bls. 227). Virkni og hugmyndaflug lesanda og hvernig hann tengir eigin 

reynslu og þekkingu við lesturinn eflir lesskilninginn. 

Almennt hefur verið talið að gott sé að hvetja nemendur til að lesa sjálfstætt. Í 

gegnum tíðina hafa góðir lesarar lesið mest og slakir lesarar lesið minna. Stanovich (1986, 

bls. 382) kallar þetta ferli Matteusaráhrif (Matthew effect) sem vísar til þess að ríkir verða 

ríkari og þeir fátæku verða fátækari. Stanovich leggur áherslu á að börn, sem eiga í 

erfiðleikum með að ná góðum tökum á lestri á fyrstu skólaárum sínum, lesi minna og eigi 

því á hættu að ná ekki þeim orðaforða og þeirri þekkingu sem þau börn ná sem lesa mest 

og eru sem áhugasömust. Með þessu breikkar bilið ef ekkert er að gert og telur Stanovich 

að börn sem hafa lítinn áhuga á lestri eigi á hættu að missa áhugann. Því verða kennarar 

að hvetja og styðja þessi börn til enn frekari lesturs og reyna að kveikja áhuga þeirra á 

honum.  

Út frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið má ætla að börn sem lesa mikið öðlist 

lestraröryggi, skilning og orðaforða. Rannsóknirnar sem (NRP, 2000, bls. 12) skoðaði 

benda ekki á að tengsl séu á milli aukins hljóðlestrar og aukinnar lestrarfærni. Áhersla var 

lögð á að ekki mætti draga slíka ályktun en þó er ekki útilokað að sjálfstæður hljóðlestur 

geti aukið orðaforða og haft jákvæð áhrif á lesskilning og lestrarfærni. En þetta svið hefur 

ekki verið rannakað nægilega. Rannsóknir sem liggja fyrir benda til þess að hljóðlestur 

leiði ekki af sér framfarir í lestri þegar hann er notaður einn og sér til að efla 

lestraröryggið, á það við nemendur sem eru ekki búnir að ná grunnfærni í tengslum stafs 

og hljóðs í orðalestri (NRP, 2000, bls. 12). 
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4. Kennsluaðferðin Byrjendalæsi 

Byrjendalæsisaðferðin var í þróun undir stjórn Rósu Eggertsdóttur á vegum Miðstöðvar 

skólaþróunar við Háskólann á Akureyri skólaárin 2004-2006 í samvinnu við sex skóla á 

Norðurlandi. Helstu sérsvið Rósu eru skóla- og starfsþróun, bekkjarstjórnun, 

kennsluhættir, kennsla yngri barna og sérkennsla með lestur sem aðalsvið. Skólar á Íslandi 

hafa í auknum mæli innleitt þessa aðferð sem byggir á hugmyndafræði um samvirkni og 

samþætt talmál, hlustun, lestur og ritun. Byrjendalæsi inniheldur nálgun á alla þætti 

móðurmálsins og þeir felldir saman í eina heild. Byrjendalæsi er kennsluaðferð í 

læsiskennslu í fyrsta og öðrum bekk grunnskólans og er þróuð út frá samvirkri aðferð sem 

nær til allra þátta móðurmálsins (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 3 og 6).  

4.1 Fræðilegar undirstöður Byrjendalæsis 

Lestrarkennsluaðferðum er gjarnan skipt í tvo flokka. Annars vegar samtengjandi aðferðir 

og hins vegar sundurgreinandi aðferðir. Samtengjandi aðferðir ganga út að að tengja 

saman smæstu einingar málsins (stafi og hljóð þeirra). Sundurgreinandi aðferðir fela hins 

vegar í sér að byrjað er að kenna stærri einingar (heil orð eða jafnvel setningar). Orðin eru 

svo tekin í sundur í smærri einingar (stafi, hljóð, og atkvæði). Við lestrarkennslu er fyrst og 

fremst tekið mið af þremur meginkenningum. Þar eru um að ræða eindaraðferðir sem eru 

samtengjandi, heildaraðferðir eru sundurgreinandi og samvirkar aðferðir tengja 

hugmyndir eindar- og heildaraðferðir saman. Hugmyndafræðin sem liggur að baki þessum 

kenningum er mjög ólík en gengur út á það sama, það er að segja að gera börn að góðum 

lesurum (Rósa Eggertsdóttir 2006, bls. 4). 

4.1.1 Eindaraðferðir 

Við lestrarkennslu á Íslandi hefur lengst af verið stuðst við eindaraðferð (hljóðaaðferð). 

Nemendur læra fyrst að þekkja einstaka stafi og hljóð þeirra áður en farið er í að kenna 

þeim að tengja þá saman og mynda orð. Smám saman bætist við þekkinguna og 

nemendur læra að lesa heilar setningar. Áherslan í hljóðaaðferðinni er á stafi og hljóð 

þegar börn fara að vinna með orð og setningar. Lögð er áhersla á tæknileg atriði en ekki á 

merkingu textans. Þegar tækninni er náð færist sú færni yfir í skilning á textanum. Þegar 

barn hefur tileinkað sér færni í að geta lesið orð og setningar er farið í að vinna með 

merkingu textans. Stöfunaraðferðin og hljóðaaðferðin hafa verið vinsælar hér á landi og 

eru einkennandi aðferðir fyrir eindarnálgun (Helga Magnúsdóttir, 1987, bls. 97–101).  
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4.1.2 Heildaraðferðir 

Hugmyndafræði heildaraðferða kom fram á sjónarsviðið eftir 1960. Heildaraðferðir ganga 

út á að börn læri að þekkja orðin og vinni með orð og texta sem þau þekkja. Unnið er með 

stærri einingar textans og merkingu hans, síðan farið í að sundurgreina setningar, orð og 

stafi. Kennari sem beitir slíkri aðferð þarf að finna út hvar barnið er statt og finna leiðir til 

að mæta þörfum þess og aðstoða það við að bæta við þá þekkingu og reynslu sem er til 

staðar. Fyrri reynsla og þekking barna gegnir stóru hlutverki í heildstæðri lestrarkennslu. 

Til að kennslan skili sér sem best er mikilvægt að lestrarkennsluefnið höfði til áhuga og 

henti málþroska hvers nemanda. Heildaraðferðir eru einstaklingsmiðaðar aðferðir með 

það markmið að lestrarfærni sé náð á sem eðlilegastan og náttúrulegastan hátt (Bryndís 

Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir 1987, bls. 109–113). 

4.1.3 Samvirkar aðferðir 

Samvirkar aðferðir sameina það besta úr bæði heildar- og eindaraðferðum og nýta 

eiginleika beggja. Áhersla er lögð á tæknilega þætti lestrar, samband stafs og hljóðs ásamt 

því að ná til allra helstu þátta móðurmálsins. Vinna með tal, merkingu textans, tengsl 

ritunar, hlustunar og lestrar er felld í eina heild og samhliða því er unnið með samband 

stafs og hljóðs, orðaforða og tæknilega þætti lestrar (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 6–7). 

Byrjendalæsi fellur undir samvirka kennsluaðferð og byggir á hugmyndum sem 

einkum voru sóttar til Jörgens Frost, Söru Gudschinsky, Jonatans Solity, Ulriku Leimar, 

NRP, Rumelhart og Zakaluk. Stuðst hefur verið við rannsóknir virtra fræðimanna um hvað 

skili ríkum árangri í lestrarkennslu við þróun aðferðarinnar. Kennslan er bæði einstaklings- 

og samvinnumiðuð til að gera kennurum kleift að mæta ólíkri getu nemenda strax í byrjun 

skólagöngu. Í Byrjendalæsiskennslu er gert ráð fyrir því að börn fái lesefni sem hæfir 

áhugasviði þeirra og auðgi þekkingu þeirra líkt og gert er ráð fyrir með heildaraðferðunum 

(Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 6–7). 

4.2 Meginmarkmið Byrjendalæsis 

Nauðsynlegt er að börn nái sem allra fyrst góðum árangri í lestrarnáminu í upphafi 

skólagöngu sinnar. Í upphafi náms eru börn misjafnlega stödd í lestrarnáminu, sum þeirra 

þekkja einhverja stafi, önnur eru þegar farin að lesa en svo eru börn sem þarf að kenna 

alla stafina og hvernig eigi að vinna með þá. Gert er ráð fyrir því að það sé hægt að kenna 

börnum hlið við hlið sem búa yfir ólíkri lestrarfærni og er lögð áhersla á hópavinnu en 

jafnframt er tekið mið af einstaklingsþörfum hvers og eins. Lögð er mikil áhersla á að 

vinna út frá merkingarbærum textum jafnt og þétt, með áherslu á aukinn orðaforða, 

lesskilning og ritun. Þetta þýðir að móðurmálsnámið er heildstætt og öll vinna sem tengist 

lestri og ritun er fléttuð inn í aðferðina Byrjendalæsi (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 6). 



 bls. 24 

4.3 Skipulag Byrjendalæsis 

Byrjendalæsi er lestrarkennsluaðferð þar sem fléttaðir eru saman þeir þættir sem eru 

taldir vera nauðsynlegir þegar að lestrarnámi kemur. Samþætting tals, hlustunar, lestrar 

og ritunar er talin grundvallarforsenda fyrir góðum árangri í lestrarnámi. Áhersluþættirnir 

eru eftirfarandi: 

 Vinna þarf jöfnum höndum með samband stafs og hljóðs, hraða, öryggi og 

lesskilning. Jafnframt er unnið með hljóðavitund, málfræði, orðaforða, skrift, 

réttritun og setningabyggingu en ekki í aðskildum verkefnum.  

 Gæðatexti er lagður fyrir í lestrarkennslunni og er farið ítarlega í efni hans.  

 Orðaforðinn er mikilvæg undirstaða í lestrarnámi sem leiðir til góðs lesskilnings. 

 Lykilorð er fundið úr textanum sem sprettur úr þeim efnivið sem unnið er með 

hverju sinni og er notað sem innlögn á helstu tæknilegum þáttum lestrarnámsins. 

 Með ýmis konar verkefnum tengdum lestri eru meiri líkur á því að góður árangur 

náist. 

 Gengið er út frá því að nemendur komi með misjafna þekkingu í skólann og er 

leitað eftir því að námsþarfir hvers og eins séu í brennidepli. Ef þarfir nemenda 

eru miklar er reynt að koma á tveggja kennara kerfi. 

 Ef um árangursleysi er að ræða hjá nemanda er gengið út frá því að það stafi af 

ófullnægjandi kennslu en sé ekki vandi barnsins. 

 Mikið er lagt upp úr sýnikennslu sem er talin góð til að nemendur temji sér þau 

vinnubrögð sem hjálpa þeim til að verða greinandi og sjálfstæðir lesarar. 

 Tjáning, hugsun og að vera skapandi þarf að vera liður í læsisnáminu auk þess að 

námið þarf að vera skemmtilegt til að góð samskipti verði milli nemenda. 

 Kennarar safna upplýsingum um gengi nemenda sinna. Ekki eru nemendur látnir 

endurgera verkefni sín heldur eru gerð ný verkefni og fá nemendur ítarlega 

leiðsögn við að spreyta sig á þeim. 

Byrjendalæsiskennslan skiptist í þrjú þrep og einkennist af stigskiptum stuðningi sem 

hvetur smám saman nemendur í sjálfstæðari vinnubrögð og í að tileinka sér aðferðir sem 

eru líklegar til að gera þá að sjálfstæðum og greinandi lesurum (Rósa Eggertsdóttir, 2007, 

bls. 18- 19). 
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4.3.1 Fyrsta þrep 

Fyrsta þrepið fer að mestu fram yfir allan hópinn og er um inntak gæðatexta. Kennarinn 

les merkingarbæran og heildstæðan texta fyrir nemendur sem stuðlar að því að þeim 

verði textinn tamur. Þannig myndast sameiginleg þekking þeirra á viðfangsefninu sem efld 

er með umræðum og orðum sem koma fyrir í textanum. Lestrarfærni nemenda eykst 

smám saman en kennari heldur áfram að lesa upphátt þangað til nemendur ná tökum á 

að frumlesa texta hver fyrir annan. Auk upplestrar á fyrsta þrepi fer fram upprifjun, 

þátttökulestur (allir lesa saman) og endurtekning (textinn lesinn aftur), jafnframt því að 

textinn er skoðaður (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 4).  

4.3.2 Annað þrep 

Í öðru þrepi er farið í tæknilega þætti lestrarnáms þar sem viðfangsefnið er 

sundurgreinandi og samantengjandi. Unnið er með hljóðavitund, stafagerð, tengsl tákna 

og hljóða, stóran og lítinn staf, ritun og samsett orð svo eitthvað sé nefnt. Rýnt er vel ofan 

í textann og í framhaldinu er lykilorð valið til að ræða og rannsaka. Lykilorðið inniheldur 

atriði sem á að kenna en tæknileg vinna með letur og hljóð fer fram innan orðaforða 

textans sem unnið er með. Tekið er mið út frá getu nemenda, þeir sem eru komnir vel á 

veg með lestur vinna flóknara verkefni sem tengt er lykilorðinu. Kennari hefur um þrjár 

leiðir að velja í sambandi við vinnu á þessu þrepi. Í fyrsta lagi er hægt að leggja samskonar 

viðfangsefni fyrir alla nemendurna, í öðru lagi getur kennarinn skipulagt vinnustöðvar 

með mismunandi verkefnum og í þriðja lagi getur hann sniðið vinnuna að þörfum 

tiltekinna nemenda. Til verður orðasafn með því að vinna með lykilorð sem nýta má jafnt 

á öðru og þriðja þrepi kennsluaðferðarinnar. Annað hvort fer kennslan fram yfir allan 

hópinn eða unnið er í pörum á stöðvum (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 5). 

4.3.3 Þriðja þrep 

Þriðja og síðasta þrepið gengur út á enduruppbyggingu texta, nýr texti er saminn á grunni 

þess orðaforða sem fyrri texti hefur að geyma. Nemendur teikna, búa til myndasögu, rita 

orð, stafi eða setningar, gera leikþátt eða myndverk en allt fer þetta eftir getu, áhuga, 

aðstæðum og hugmyndaflugi hverju sinni. Stefnt er að því að spinna út frá textanum 

eitthvað nýtt á einhvern hátt eða búa til framhald af honum en ekki endilega að 

endurgera hann. Tjáning er mikilvæg forsenda þegar ritunarfærni þróast og þarf tjáningin 

að vera góð hjá nemandanum þegar ritun er skipulögð í upphafi lestrarnáms. Kennarinn 

leggur inn þekkingu um uppbyggingu sögu um leið og færni nemenda eykst sem getur eflt 

tilfinningu þeirra fyrir formi og uppbyggingu sögu. Áhersla á þætti eins og að lesa, efla 

orðaforða sinn og að læra vinnuaðferðir, sem auðvelda nemendum að skilja merkingu 

lesmálsins, er í brennidepli (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 5). 
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Mynd 1. Skipurit af Byrjendalæsi (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 6). 

4.4 Námsgögn, viðfangsefni og námsumhverfi 

Í upphafi skólagöngu eru börn fær um að læra gagnvirkan lestur og gerð hugtakakorta. 

Tal, ritun, hlustun og lestur eru samofnar aðgerðir og því er gott að vinna samhliða með 

þær. Áhersla er lögð á að ná góðum árangri barna í lestri sem fyrst á skólagöngunni sem 

er markmið Byrjendalæsis. Til að nemendur skilji viðfangsefnið vel er orðaforðinn 

undirstaðan og er því gott að leggja áherslu á fjölbreytt efnisval með ríkulegum orðaforða. 

Byrjendalæsið leggur áherslu á að þjálfa vel það sem unnið er að hverju sinni og að 

viðfangsefnum sé sinnt í um það bil níutíu mínútur á dag í tveimur til þremur mislöngum 

lotum (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 5).  

Í Byrjendalæsi er ráðlagt að láta nemendur með ólíka færni sitja hlið við hlið og þeim 

kennt saman og að unnið sé með verkefni sem ekki aðeins hæfa hverjum og einum heldur 

séu einnig í senn fjölbreytt og ögrandi fyrir alla. Kennslan er miðuð við misjafnan 

námshraða nemenda og að styrkleiki þeirra og áhugi séu hafðir að leiðarljósi, þar sem 

þetta tvennt liggur á mismunandi sviðum. Kennarinn fylgist vel með upplýsingum um 

framfarir hvers nemanda og safnar upplýsingum saman til að byggja á þeim 

áframhaldandi skipulag námsins. Ef nemandi sýnir litla framför þarf kennari að leita 

orsaka í kennslunni og skipulagi hennar en ekki hjá nemandanum sjálfum. Kennsla í 

Byrjendalæsi krefst mikillar vinnu og undirbúnings kennara bæði hvað varðar kennsluna, 

skólastofuna og námsumhverfið allt (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18–20). 
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Ekki er um sérútbúin námsgögn að ræða í kennslunni. Kennarinn velur og ákveður 

viðfangsefni út frá þeim markmiðum sem henta fyrir nemendur. Hann metur virkni 

nemenda og fléttar leikjum og spilum inn í námið til að hafa sem mesta fjölbreytni, sem 

aftur eykur áhuga og gleði nemenda. Áhersla er lögð á að námsumhverfið sé örvandi og 

auðugt, til dæmis með góðu aðgengi að bókum í skólastofunni og að verk nemenda séu 

höfð til sýnis. Orðalistar sem eru tengdir textavinnu og viðfangsefni hverju sinni eru vel 

sýnilegir í skólastofunni. Lögð er áhersla á að hafa svokallaðan krók eða svæði með 

teppum og púðum aðgengileg fyrir nemendur (Rósa Eggertsdóttir, Jenný 

Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 27). 

Í Byrjendalæsi eru aðferðir kenndar með stigskiptum stuðningi.  

 Kennarinn byrjar á því að sýna nemendum hvernig eigi að vinna að viðfangsefninu 

og nemendur fylgjast með.  

 Kennarinn vinnur með nemendum og þeir hjálpa.  

 Nemandinn vinnur sjálfur að verkefninu en nýtur aðstoðar kennarans.  

 Nemandinn vinnur sjálfstætt og kennarinn fylgist með. 

Gagnvirkur lestur byrjar tiltölulega snemma, þeirri aðferð er ætlað að þjálfa og efla 

lesskilning. Nemendur reyna að ná aðalatriðunum út úr textanum og umorða hann. Síðan 

er spurt um efnið og erfið orð útskýrð nánar. Hugarkort, leitarkort og KVL (stendur fyrir 

kann – vil vita – hef lært) eru mikið notað í Byrjendalæsi þau hjálpa nemendum við að 

flokka og efla skilning að setja hugsanir sínar á blað.  

KVL er notað þannig að nemendur skrifa það sem þeir vita um viðfangsefnið í K-

dálkinn. Í V-dálkinn fer það sem nemendur vilja vita meira um. Óskir nemenda í þessum 

dálkum ráðast af þeirri þekkingu sem þeir búa yfir og eru dálkarnir fylltir út í einni lotu. 

Eftir þetta byrjar vinnan við að leita eftir svari við því sem nemandinn skrifaði í V-dálkinn 

um það sem hann vill fræðast betur og við þá leit komast nemendur að margvíslegum 

fróðleik um viðfangsefnið. Þetta getur staðið yfir í nokkurn tíma og leitinni er haldið til 

haga og gerð grein fyrir henni í L-dálkinum („hef lært“) (Rósa Eggertsdóttir, Jenný 

Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 27). 

Byrjendalæsi er fyrst og fremst ætlað nemendum á fyrstu tveimur árum grunnskólans 

en mikilvægt er að halda formlegri lestrarkennslu áfram alla skólagönguna. Lestrarfærni 

eflist og áherslur þyngjast og breytast með hverju skólaárinu og það að geta umskráð stafi 

í hljóð með öryggi er lykill að læsi (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra 

Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 29). 



 bls. 28 

Í Byrjendalæsiskennslu er unnið út frá tillögum NRP sem kveða á um mikilvægi þess 

að kennsluaðferðir í lestri nái til allra þátta móðurmálsins þ.e.a.s. að vinna með talmálið, 

hlustun, lestur og ritun. Byrjendalæsi byggir á hugmyndafræði um samvirkni og innheldur 

nálgun á alla þessa þætti og fellir þá saman í eina heild. Sértækir þættir eins og 

hljóðavitund, orðaforði, réttritun, ritun, málfræði og setningabygging eru tengdir saman í 

tengslum við aðra móðurmálskennslu. Áherslan er á merkingu textans í tengslum við 

ritun, lestur, hlustun og á málið, auk þess eru tæknilegir þættir í lestri eins og samband 

hljóðs og stafs mikilvægir í kennsluaðferðinni (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 6).  

Byrjendalæsi tekur á þáttum eins og að börn geti skrifað einfaldar sögur um það sem 

þau þekkja vel, þjálfa notkun orða sem festast í minni (sjónorða), sjálfvirkni sem og 

stafsetningu. Í framhaldinu eykst leshraðinn jafnt og þétt sem verður til þess að lesturinn 

verður sjálfstæður og gefandi og þróast þannig út ævina. Byrjendalæsisnálgunin 

einkennist af því að börn þjálfi orðaforða, merkingu orða, setningarfæði og rithátt. 

Mikilvægt er að tæknilegum þáttum eins og sambandi stafs og hljóðs séu gerð góð skil í 

kennsluaðferðinni í lestri (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 6).  

NRP ráðleggur sams konar nálgun og Byrjendalæsi, þ.e. að vinna með þá meginþætti 

sem þarf til að árangur náist í lestri. Í skýrslu NRP (2000, bls. 7) segir meðal annars að 

árangursríkt sé að börnum sé kennt að sundurliða (einangra) hljóðin í orðum og vinna 

með hljóðin þannig að börnin átti sig á því að hver bókstafur hefur sitt eigið hljóð. 

Fjölbreyttar og gagnreyndar kennsluaðferðir er mikilvægar svo hægt sé að koma til móts 

við sem flesta nemendur 

4.4.1 Námskeið kennara og eftirfylgni 

Á vorönn árið 2005 var Byrjendalæsi tilraunakennt í skólum Húnavatnssýslna og veturinn 

2005-2006 í tveimur skólum á Akureyri. Í framhaldi af því vildu skólar víðsvegar um landið 

innleiða Byrjendalæsi og þurfti að finna leiðir til styðja kennara í starfinu þar sem 

breytingar voru á kennsluháttum þeirra. Töluvert skipulag þurfti til að leysa þetta mál og 

var starfsmaður þjálfaður sem leiðtogi/ráðgjafi innan hvers skóla. Oftast er leiðtoginn 

hluti starfsliðs skólans eða starfsmaður skólaskrifstofu. Leiðtogarnir eru studdir í starfið 

með því að taka þátt í tveggja ára menntun hjá ráðgjöfum við Miðstöð skólaþróunar við 

Háskólann á Akureyri (MSHA). Þar starfa leiðtogarnir undir handleiðslu ráðgjafanna og eru 

leiðtogarnir undir það búnir að halda námskeið fimm skipti á ári fyrir kennara hver síns 

skóla, námskeiðin kallast Smiðjur. Námskeiðin standa yfir í tvö ár. Ráðgjafar MSHA sjá um 

hluta af námskeiðinu fyrra árið. Hver leiðtogi fær möppu sem inniheldur efni fyrir tíu 

smiðjunámskeið, fimm fyrir hvort ár. Í möppunni er að finna fyrirlestra, glærur, verkefni 

og ýmsan fróðleik um læsi. Eingöngu leiðtogar sem hafa lokið námi hjá MSHA hafa leyfi til 
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að nýta efnið sem er að finna í möppunni. Skólinn er eigandi þess eða skólaskrifstofa sem 

upphaflega undirritar samning við MSHA (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og 

Þóra Rósa Geirsdóttir, 2012). 
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5. Samanburður á NRP og Byrjendalæsi 

Ef ráðleggingar NRP um árangursríka lestrarkennslu eru bornar saman við Byrjendalæsi 

má sjá að sú aðferð tekur greinilega mið af þeim tillögum sem fram komu í skýrslu NRP 

um að unnið sé með mikilvæga þætti til að ná árangri í lestrarkennslu barna. NRP komst 

að þeirri niðurstöðu að engin ein kennsluaðferð er í raun betri en önnur. Samt sem áður 

komst hópurinn að því að það væru ákveðnir þættir sem skiluðu árangri í lestrarkennslu. 

Þeir voru stafa- og hljóðaþekking, öryggi og hraði, lesskilningur, orðaforði, kennaranám og 

lestrarkennsla. Þættir þessir ásamt fleirum voru lagðir til grundvallar við þróun á 

Byrjendalæsi.  

5.1 Stafa- og hljóðaþekking 

Í skýrslunni kemur fram að í árangursríkri lestrarkennslu vinna nemendur með orðin á 

fjölbreyttan hátt, þau brjóta þau í sundur, setja þau saman og vinna með hljóðin í 

orðunum. Jafnframt kemur fram að mikilvægt sé að lesskilningur sé æfður með börnum 

með því að þau lesi upphátt og fái leiðsögn um það sem er lesið eins og er í Byrjendalæsi 

en í henni eru nemendur ekki beðnir um að endurtaka verkefni sem unnið er að hverju 

sinni heldur fá þeir ný með ítarlegri leiðsögn. 

Í skýrslu NRP segir, að til að ná árangri í lestri þurfi að leggja áherslu á 

hljóðkerfisvitundina, sem vinnur með bókstafi, hljóð og umskráningu í lestri og ritun. Til 

að ná sjálfvirkni í umskráningarferlinu þarf að vinna samhliða með lestur og ritun til að 

öðlast góðan lesskilning eins og Byrjendalæsi gerir. Auk þess er ráðlagt að vinna með 

gæðatexta sem lagður er fyrir í lestrarkennslunni. Farið er ítarlega ofan í efni hans og 

lykilorð er fundið sem inniheldur orð í textanum og unnið markvisst með í verkefnum sem 

miðuð eru út frá getu nemanda.  

5.2 Öryggi og hraði  

NRP og Byrjendalæsi eru sammála um að hraði og öryggi í lestri náist með mikilli þjálfun 

og þarf nemandinn að fá fjölbreytt námsefni og fá að kynnast ýmsum kennsluaðferðum 

sem líklegar eru til að auka áhuga hans á efninu. Lesskilningur er stór þáttur í að ná hraða 

og öryggi í lestri því nemandinn þarf að skilja efni textans vel til að ná tökum á lesfimi. Í 

skýrslu NRP er talað um lesæfingu á borð við að lesa upphátt og hins vegar að lesa í hljóði. 

Niðurstöður bentu á að lesa upphátt gæfi betri raun en að lesa í hljóði því það fyrrnefnda 

hefði góð áhrif á lesskilning, öryggið og orðaþekkinguna. Þegar nemendur hafa öðlast 

góða lesfimi eiga þeir auðveldara með að skilja merkingu textans sem leiðir til þess að þeir 
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hafi gagn og gaman að lestrinum. Byrjendalæsi vinnur samkvæmt ráðleggingum NRP 

markvisst með öryggi og hraða til að þjálfa lesskilning með merkingarbærum textum og 

lykilorði sem nemendur vinna að jöfnum höndum.  

5.3 Skilningur, orðaforði og textaskilningur  

NRP bendir á sjö aðferðir til að auka lesskilning barna og segir að gagnlegast sé að nýta 

þær samhliða og styðjast við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þar kemur að mikilvægi 

faglegrar kennslu og þar eru talsmenn Byrjendalæsis og NRP á sama máli. Til að geta 

kennt fjölbreyttar lesskilningsaðferðir og nýtt sér margs konar gagnreyndar 

kennsluaðferðir þurfa kennarar að hafa fengið góðan grunn til að kenna börnum að lesa. 

NRP segir að kennsla í minni hópum skili betri árangri en að kenna einstaklingum eða 

stórum hópum. Í Byrjendalæsi er bæði lagt upp með einstaklings- og samvinnumiðuð 

verkefni og lögð áhersla á hópavinnu í smærri hópum þar sem nemendur með ólíka 

námsgetu vinna hlið við hlið eins og algengt er í Byrjendalæsi og á rætur sínar að rekja til 

ráðlegginga NRP. 

5.4 Kennaramenntun 

Tillögur NRP hópsins eru í takt við Byrjendalæsiskennsluna, áhersla á að unnið sé út frá 

eind til heildar og frá heild til eindar. Gengið er út frá því í Byrjendalæsi að ef lítill árangur 

næst hjá nemendum sé það vegna ófullnægrar kennslu en ekki vegna vanda nemenda. 

Mikið er lagt upp úr faglegum vinnubrögðum kennara samkvæmt skýrslu NRP og eins í 

Byrjendalæsi, enda er það í höndum kennarans að ákveða viðfangsefni eftir markmiðum 

sem hentar fyrir nemendur hverju sinni þegar kennt er eftir Byrjendalæsi.  

Samkvæmt rannsóknum sem NRP skoðaði er lögð áhersla á að gera námið 

heildstæðara og fara inn á alla þætti móðurmálsins eins og Byrjendalæsi leggur upp með. 

Með því að fara inn á mörg svið íslenskunámsins er verið að kenna lestur, skrift og 

málfræði í einni heild en ekki út af fyrir sig í smærri einingum. Í skýrslu NRP kemur fram að 

gott sé að vinna með smærri og stærri einingar, þó er lagt meira upp úr því að vinna út frá 

eind til heildar. Þó ekki sé hægt að segja að ein lestrarkennsluaðferð sé betri fyrir alla 

nemendur en önnur er lagður grunnur að því að blanda saman í Byrjendalæsisaðferðinni 

því besta úr gagnreyndum kennsluaðferðum sem reynst hafa vel í gegnum tíðina. Með því 

að beita slíkri aðferð aukast líkurnar á því að hægt sé að koma til móts við þarfir sem 

flestra nemenda. Byrjendalæsi leggur mikið upp úr því að flétta leikjum og spilum inn í 

námið til að gera það skemmtilegt og til að bjóða upp á sem mesta fjölbreytni í náminu 

sem ætluð er að til að auka áhuga nemandans.  
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6. Umræður 

Rannsóknir sem NRP (2000, bls. 2) skoðaði sýndu fram á að þjálfun hljóðkerfisvitundar 

muni styrkja lestrarfærni hjá ungum byrjendum og aðrar rannsóknir, bæði erlendar og 

íslenskar, hafa einnig leitt það í ljós. Kerfisbundin kennsla í tengslum hljóða og stafa hefur 

mikil áhrif á lestrarnámið fyrir börn sem ná lestri á skömmum tíma og eins fyrir þau börn 

sem þurfa sérstaka aðstoð (Adams, 1994, bls. 8; Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 9).  

Hins vegar hafa aðrir fræðimenn gagnrýnt National Reading Panel fyrir að leggja mikla 

áherslu á að vinna eingöngu með tengsl hljóða og stafa. Camilli, Vargas og Yurecko (2003, 

bls. 4) álíta að það náist meiri árangur í lestrarnámi með því að kenna þessa þætti 

samhliða öðrum móðurmálsverkefnum og í einstaklingskennslu. Þeim þykir sú aðferð að 

leggja eingöngu áherslu á að kenna tengsl hljóða og stafa vera of einhæf og telja að 

kennslan þurfi að vera meira á heildstæðum nótum og með merkingarbær viðfangsefni. 

Um þessi atriði hafa verið skiptar skoðanir og telum við höfundar að NRP leggi ekki aðeins 

áherslu á að vinna eingöngu með tengsl hljóða og stafa, heldur sé tillaga þeirra að vinna 

samþætt með fleiri þætti til að árangur náist í lestri. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þættir 

eins og hljóðkerfisfræði, merkingarfræði, málfræði og málnotkun stuðli að árangri í 

lestrarkennslu og séu afar gagnlegir (Carroll o.fl. , 2011, bls. 1-2). 

Eins og áður hefur komið fram byggir Byrjendalæsið á þeirri hugmyndafræði að 

samþætta talmál, hlustun, lestur og ritun í eina heild og tekur því á fleiri þáttum en kemur 

fram í skýrslu NRP. Í Byrjendalæsiskennslu eru jafnframt nýttar gagnlegar ráðleggingar úr 

skýrslu NRP um hvað felst í góðri lestrarkennslu. Byrjendalæsi er alltaf í þróun og er sífellt 

að bæta við fjölbreyttum kennsluaðferðum og hugmyndum sem taka mið af hverjum og 

einum nemanda til þess að auka líkur á að hann nái sem fyrst færni í sjálfstæðum lestri.  

Að okkar mati fylgir kennsluaðferðin Byrjendalæsi flestum ráðleggingum NRP 

skýrslunnar. Nálgunin í Byrjendalæsiskennslu tekur á öllum meginþáttum málsins. 

Jafnframt hefur Byrjendalæsi notast við fleiri góðar kennsluaðferðir sem hafa gagnast í 

gegnum tíðina þar sem hún er samvirk og tekur á fleiri þáttum í lestrarkennslu. Lítið er um 

rannsóknir á Byrjendalæsisaðferðinni og því ekki fullreynt hvernig hún gagnast í raun 

börnum sem eru að stíga sín fyrstu skref í lestri en miðað við þau gögn sem til eru virðist 

hún ná til þeirra flestra. Gagnlegt væri fyrir okkur höfunda þessarar ritgerðar að rannsaka 

í framhaldinu betur hvernig Byrjendalæsisaðferðin hefur reynst nemendum og kennurum. 

Áhugavert væri að fá álit nemenda, kennara og foreldra á þessari kennsluaðferð. 
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