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Ágrip  

Góður málþroski er undirstaða farsæls lestrarnáms og hefur mikil áhrif á líf og starf 

einstaklings. Þó svo að flestum börnum farnist lestrarnám vel er alltaf hópur barna sem 

stríðir við lestrarerfiðleika í einhverri mynd. Undanfarin ár hafa verið gerðar ýmsar 

athuganir á forspárþáttum lesturs í því skyni að hægt sé að veita nemendum nám og 

kennslu við hæfi. Á lokaári barna í leikskóla og í fyrsta bekk grunnskóla eru skimunarpróf 

lögð fyrir nemendur með það að markmiði að finna þau börn sem eiga á hættu að glíma 

við lestrarerfiðleika síðar meir. Meginniðurstöður  þessa verkefnis eru þær að slakur 

málþroski og slakt gengi í lestrarnámi helst í hendur en með markvissum 

kennsluaðferðum og snemmtækri íhlutun má draga úr eða í koma í veg fyrir erfiðleika. 
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Formáli 

Árið 2009 kom í ljós að barnið mitt glímdi við sértæka málþroskaröskun og við tóku tímar 

hjá talmeinafræðingi ásamt æfingum heima fyrir og í leikskóla. Ég fékk strax mikinn áhuga 

á að kynna mér nánar orsakir málþroskaraskana og þegar ég hóf nám við kennaradeild 

Háskóla Íslands haustið 2011 var ég ekki í vafa um hvaða leið ég vildi fara. Kennsla yngri 

barna í grunnskóla varð fyrir valinu og þar hef ég fylgst áhugasöm með þróun 

lestrarerfiðleika, orsaka og einkenna. Ég vil þakka leibeinenda mínum, Steinunni 

Torfadóttur fyrir góða þolinmæði og aðstoð á meðan verkefnaskrifum stóð. Fjölskylda mín 

fær einnig þakkir fyrir þolinmæði og stuðning 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Tengsl málþroska og læsis hafa verið mikið rannsökuð af fræðimönnum undanfarin ár. 

Lestur er málræn aðgerð sem byggir á samspili margra þátta og krefst góðrar málfærni og 

þekkingar á tungumálinu. Góð lestrarfærni er mikilvæg fyrir málþróun og það að lesa er 

ein öflugasta leiðin til að byggja upp þekkingu, málskilning og orðaforða. Börn þurfa að 

geta skilið merkingu orða og geta dregið ályktanir út frá efninu. Þessi færni reynir mikið á 

málskilning, orðaforða og hæfni til að  nota málið í margvíslegu samhengi. Ef að barn 

hefur slaka málfærni er því hættara við að lenda í lestrarerfiðleikum síðar meir jafnvel 

þótt umskráningarfærni sé til staðar. 

 Helsta viðfangsefni þessa verkefnis er að kanna tengsl málþroska við lestur og er 

rannsóknarspurningin þessi: 

Hvaða áhrif hefur slakur málþroski á lestrarnám barna og hvernig má bregðast við slíkum 

vanda? 

Verkefnið samanstendur af fjórum köflum þar sem fyrsti kaflinn er inngangur. Í öðrum 

kafla er fjallað um mál og málþroska, mikilvægi hljóðkerfisvitundar er tíunduð ásamt 

hljóðavitund en hljóðkerfisfærni gegnir afgerandi hlutverki við að ná tökum á tengslum 

stafs og hljóðs og að umskrá ritmál. Orðaforði er mikilvæg forsenda lesskilnings, án 

orðaforða getur lesskilningur ekki átt sér stað. Talað er um málþroskafrávik þegar barn 

sýnir slaka mállega getu á þroskaprófum og þá fer lestrarnámið oft hægt af stað. Þar sem 

grunnskólaganga byggir á  lestrarfærni ásamt þekkingu á beitingu máls og tals er 

gríðarlega mikilvægt að nemendur sem glíma við málþroskaraskanir fái stuðning og 

kennslu við hæfi strax í leikskóla með snemmtækri íhlutun.  

Lestur byggir á samspili margra þátta og í þriðja kaflanum farið yfir einfalda 

lestrarlíkanið (simple view of reading) og hvernig hægt er að kortleggja lestrarerfiðleika 

með hliðsjón af því. Umskráningarferlið skiptir gríðarlega miklu máli í lestrarnámi en 

dyslexía orsakast af veikleikum í umskráningu. Lesskilingur er flókin færni þar sem margir 

þættir koma við sögu. Segja má að lesskilningur sé lokatakmark lesturs þegar einstaklingur 

nær að kortleggja innihald textans í huga sér.  

 Að lokum er farið yfir mikilvægi snemmtækrar íhlutunar þar sem lögð er áhersla á 

markvissar aðgerðir til að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum náms- og lestrarerfiðleika. 

Þá eru forspárþættir lestrarnáms skilgreindir og hvernig hægt er að kortleggja inngrip sem 
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miða að því að efla þá málfærni sem tveir meginþættir lestrar byggja á, það er umskráning 

og lesskilningur.  
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2 Mál 

Málið er helsta verkfæri hugsunarinnar og undirstaða alls nám. Einstaklingur tjáir 

hugsanir, skoðanir, tilfinningar, langanir og óskir í gegnum málið. Allt í kringum okkur 

heyrum við talmál og hægt er að ganga svo langt að segja að samfélag okkar byggi á því að 

við getum tjáð okkur og því afar mikilvægt að foreldrar og kennarar efli hæfni barna við að 

koma hugsunum sínum og tilfinningum í orð. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina ekki verið á 

eitt sáttir með hversu mikill hluti af málhæfninni er meðfæddur og hversu mikill er 

áunnin. Í dag eru þó flestir sammála um að máltaka sé flókið samspil líffræðilegra þátta 

annars vegar og umhverfis hins vegar. 

 Málþróunin er mikil og hröð á fyrstu árum ævinnar, allt frá því að barnið nemur 

fyrstu málhljóðin úr umhverfinu og segir sín fyrstu orð, þar til það ræður við flóknar 

setningar og málfærni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004; Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007). 

Grunnur að máltöku er í raun lagður áður en barnið segir sitt fyrsta orð (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Sigurlaug Snorradóttir, 2000). 

 Máltökuferlið er margþætt ferli og oft má lítið út af bregða til þess að eitthvað fari 

úrskeiðis. Samkvæmt Kamhi og Catts (2012) byggja sjónarmið fræðimanna á því að 

tungumálið þróist í sögulegu, félagslegu og menningarlegu samhengi. Þannig byggir 

tungumálið á samvinnu fimm málþátta sem allir gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur 

að lestrarnámi. Málþættirnir sem um ræðir eru: 

1. Hljóðvitund (e. phonetic awarness).  

Vísar til vitundar um hvernig málhljóðin í tungumálinu raðast saman í 

merkingarbærar einingar. 

2. Merkingarvitund (e. semantic awareness) 

Vitund um að orð hafa ákveðna merkingu. Inn í þennan þátt koma orðaforði, 

skilningur á hugtökum og merking orða. 

3. Orðhlutavitund (e. morphological awareness) 

Vísar til þekkingu á hvernig orð eru sett saman/byggð til að tákna ákveðna 

merkingu.  

4. Setningarvitund (e.  syntactic awareness) 

Felur í sér vitund á því hvernig raða á orðum og orðhlutum saman til að búa til 

setningar. 
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5. Málnotkunarvitund (e. pragmatic awareness) 

Vísar til þess hvernig nota á tungumálið við mismunandi aðstæður  (Kamhi og 

Catts, 2012:1-3).  

Sýnt þykir að mál og góður málþroski ýti undir lestrarnám og þeir sem hafa góðan 

málskilning og góðan orðaforða eiga auðveldara með að ná tökum á lestri (Kamhi og 

Catts, 2012). Þeim börnum sem gengur öllu jöfnu illa að tileinka sér þætti talmálsins eiga 

oft í erfiðleikum með að tileinka sér lestrarfærni. Í þessu sambandi er þó mikilvægt að 

hafa í huga að ekki eru bein tengsl á milli málerfiðleika og lestrarerfiðleika (Scarborough, 

2002) og þar er að mörgu að hyggja.  

 

 

2.1 Málþroski 

Málþroski er hluti af almennum þroska barns og er afar flókið langtímaferli sem hefst 

strax við fæðingu eins og áður segir. Þegar talað er um málþroska er átt við orðaforða, 

framburð, setningaskipan og beygingar (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). 

 Fyrstu mánuðirnir í lífi barns geta skipt sköpum í máltöku þess, það nemur hljóð úr 

umhverfinu og smá saman lærir það að greina á milli þeirra. Með hjalinu myndar barn 

hljóð sem eru ekki endilega til í móðurmáli þess, sem það endurtekur aftur og aftur. Með 

tímanum verður hjalið félagslegs eðlis, barnið byrjar að hlusta eftir hljóðum í umhverfi 

sínu og hermir eftir þeim og byrjar að máta orð og stuttar setningar. Fram til fjögurra ára 

aldurs eykst orðaforðinn jafnt og þétt. Barnið hefur þá gaman af mállegum samskiptum 

við foreldra, systkini, ömmur, afa og vini, býr til bullorð, rímar og spyr mikið. Við fimm ára 

aldur minnkar orðaflaumurinn, barnið verður fullorðinslegra í tali og setningar þess 

orðnar flóknari en áður. Barnið getur fylgt margþættum fyrirmælum á við: Taktu stóra 

gula boltann og settu hann við hliðina á skápnum. Framburður barnsins er þá yfirleitt 

orðin eðlilegur og öll málleg samskipti orðin auðveldari (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.; 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). 

 Allir þættir málþroska eru háðir bæði uppeldisáhrifum og meðfæddum eiginleikum 

þótt vægi þeirra sé ekki alltaf það sama. Hversu góðan orðaforða barn hefur er þannig 

undir því komið hversu mikinn orðaforða það heyrir úr sína nánasta málumhverfi. Hægt er 

að efla málþroska á margvíslegan hátt með lestri bóka og með að hlusta og leika við 

barnið. Lestur bóka með litríkan orðaforða eru góðar til málörvunar og gott er að ræða 

þær bækur sem lesið er og spyrja barnið út í efnið (Helga Sigurmundsdóttir, 2011; 
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Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007). Að syngja og fara með vísur getur jafnframt verið bæði 

skemmtilegt og fræðandi í senn, bæði fyrir börn og fullorðna. 

Góður málþroski er nauðsynleg undirstaða lestrarnáms og forsenda fyrir því að barn 

læri að lesa og skrifa (Burns, Griffin og Snow, 1999:15). Tengsl á milli málþroska og læsis 

eru margvísleg og breytileg eftir því hvar barnið er statt í þroskaferlinu en sér í lagi eru 

það þrír þættir sem tengjast læsi og lestrarnámi: 

 Hljóðavitund; gegnir lykilhlutverki á fyrstu stigum lestrarnámsins þegar 

barn er að tengja saman staf og hljóð. 

 Orðaforði; undirstaða lesskilnings. 

 Málskilningur og máltjáning; undirstaða lesskilnings og ritunar (Steinunn 

Torfadóttir, 2011). 

Frávik í tali eru ótvírætt merki um málerfiðleika en þegar ekki er um framburðarfrávik að 

ræða getur verið erfitt að koma auga á einstaklinga með slakann málþroska. Reyndin er sú 

að málerfiðleikar koma fram hjá þessum hóp þegar nám tekur að þyngjast og kröfur 

aukast (Catts og Kamhi, 2005).  Erfiðleikar geta komið fram þegar nálgast þarf upplýsingar 

úr texta, draga ályktanir og lesa á milli lína og kemur slakur málþroski því oft fram sem 

slakur lesskilningur (Bjartey Sigurðardóttir, 2007). 

 Málþroskaskimun fer fram á heilsugæslustöðvum við tveggja og hálfs árs aldur og 

er henni ætlað að fanga börn með slakan málþroska. Starfsfólk leikskólskóla getur einnig (í 

samráði við foreldra) vísað börnum áfram til greiningar hjá talmeinafræðingi eða til  

Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands í heyrnamælingu og þroskamat (Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands, e.d.). 

 

 

 

2.2 Hjóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er yfirhugtak sem vísar til almennrar færni 

við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án tengsla við merkingu (Snow, Burns 

og Griffin, 1998:51). Um er að ræða færni sem beinist að því hvernig hægt er að greina 

talmál niður í smærri hljóðeiningar og hvernig vinna má með einingarnar á mismunandi 

vegu (Freyja Birgisdóttir, 2004; Catts og Kamhi, 2005:110-112). Hægt er að segja að góð 

hljóðkerfisvitund felist í því að hafa góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum 

tungumálsins, t.d. að geta sleppt úr hljóðum, bætt við/eða skipt um hljóð eða 
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hljóðeiningar í orðum (Carrol, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011:5-6). 

 Hljóðkerfisvitund er stigskipt færni sem þróast frá stærri einingum til hinna smærri 

og eflist smá saman með aukinni málþekkingu og hún er í þróun allt til enda grunnskólans. 

Barn lærir fyrst að greina rím og atkvæði. Því næst kemur millistig þar sem sundurgreining 

setninga og orða fer fram ásamt færni í að greina atkvæði í tvo hluta sem nefnast 

upphafshljóð og rím (onset/rime). Upphafshljóð eins atkvæðis orðs samanstendur af 

samhljóðunum sem koma á undan sérhljóðanum í orðinu, t.d. stór og strönd. Á lokum 

verður barn fært um að greina stök hljóð orða og kallast það hljóðavitund (Vaughn, Bos og 

Schumm, 2011:309). Fjöldi rannsókna bæði hérlendis og erlendis sýna fram á tengsl 

hljóðkerfisvitundar og lesturs (Snow o.fl., 1998:24). Talið er að því meðvitaðara sem barn 

er um málhljóð þeim mun betur gangi lestrarnámið. Barn sem hefur styrka 

hljóðkerfisvitund á því auðveldara með að læra að skrifa og lesa og þegar 

hljóðkerfisvitundin er slök eru auknar líkur á lestrar- og stafsetningaerfiðleikum (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, e.d.; Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Hljóðkerfisvitund hjálpar barninu að átta sig 

á að stafur er tákn fyrir ákveðin málhljóð og einnig að átta sig á orði í samhengi, jafnvel 

þótt barnið hafi ekki heyrt nema hluta orðsins. Hægt er að nýta þessa vitneskju til að 

kortleggja styrkleika og veikleika barna í upphafi grunnskólagöngu og veita þeim kennslu 

og þjálfun við hæfi.  

Hljóðkerfisvitund þróast með börnum frá unga aldri og þau nýta sér hana til að ná 

tökum á tungumálinu löngu áður en þau verða meðvituð um hljóðkerfisuppbyggingu 

orðanna og þau nýta hana líka í tali og til að leiðrétta sig þótt oftast sé það einnig með 

ómeðvituðum hætti (Carrol o.fl., 2011:5-6). Vitund barna um hljóðkerfislega uppbyggingu 

tungumálsins eykst með aldrinum aldrinum sem gerir þeim kleift að skilja tengslin á milli 

tal- og ritmálsins, það er að bókstafirnir í orðunum tákni hljóð í tungumálinu. Almennt er 

hljóðkerfisvitund barna að verða vel þróuð við upphaf skólagöngu og ekki þörf á að þjálfa 

hana frekar nema hjá þeim sem greinast með veikleika í hljóðkerfisþáttum (Carroll o.fl., 

2011:29).  

Veikleikar í hljóðkerfisvitund birtast meðal annars í erfiðleikum með rím og að 

sundurgreina atkvæði. Veikleikar í hljóðavitund birtast í erfiðleikum með að sundurgreina 

hljóð í orðum, t.d. gera sér grein fyrir að orðið rós er samsett úr hljóðunum /r/ó/s/ og að 

tengja saman hljóð sem mynda orð, t.d.. með að tengja hljóðin /h/ú/s/ til að geta lesið 

hús. Þá geta einnig komið fram erfiðleikar með að vinna með hljóð tungumálsins á 

mismunandi hátt, t.d. með að skipta um hljóð eða taka hljóð úr orðum (Snow o.fl., 
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1998:51). Ástæður þess að erfitt getur verið að greina stök hljóð geta verið margar og 

mismunandi. Börn eru oft uppteknari af merkingu orða en stökum hljóðum þeirra. Hljóð í 

orðum er stundum erfitt að fanga, þau staldra svo stutt við að erfitt getur verið að veita 

þeim athygli. Sum hljóð er með góðu móti hægt að lengja eins og s-s-s-s- og r-r-r-r sem 

auðveldar greiningu þeirra. Öðru máli gegnir um lokhljóð eins og /t/ og /d/ sem erfitt er 

að lengja án þess að bæta við auka hljóðum sem truflar hljóðgreiningu. Sum hljóð falla 

saman í framburði þannig að erfitt er að sundurgreina þau eins og hn-, kr- og str-. Önnur 

hljóð eru lík í framburði og mynduð með svipuðum hætti og er þá framburðurinn eini 

munurinn, hvort að hann er myndaður með rödduðum eða órödduðum hætti (Scanlon, 

Anderson og Sweeney, 2010). 

Þegar  veikleikar koma fram eins og greint er frá hér að framan er mikilvægt að 

grípa strax inn í og gera athugun á hljóðkerfisvitund barnsins þar sem hún er annar af 

helstu forspárþáttum lestrarerfiðleika ásamt stafaþekkingu (Helga Sigurmundsdóttir og 

Steinunn Torfadóttir, 2011). Slök hljóðkerfisvitnd dregur úr möguleikum barna að takst á 

við lestrarnámið ein og óstudd og því er mikilvægt að mæta barninu þar sem það er statt 

og veita því viðeigandi kennslu við hæfi.  

  

 

 

2.2.1 Hljóðavitund 

Hljóðavitund (e. phonemic awareness) er þróaðasti hluti hljóðkerfisvitundar og hefur 

verið skilgreind af Snow o.fl.,  (1998:52) sem: 

Næmi eða vitund um að hvert einstakt orð er samsett úr röð hljóða sem táknuð eru með 

bókstöfum. Vegna þess að bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins er vitundin um hljóðin 

lykilatriði til að skilja reglur stafrófsins og mikilvægur grunnur að hæfni til að ná tökum á 

umskráningu og stafsetningu. 

Hljóðavitund gegnir afgerandi hlutverki í tengslum stafs og hljóðs og gerir börnum kleift 

að lesa úr bókstafstáknum við umskráningu ritmáls yfir í hljóðrænt form (Höien og 

Lundberg, 2000; Steinunn Torfadóttir, 2010) og er því sá undirþáttur hljóðkerfisvitundar 

sem hefur hvað mest tengsl við lestur og stafsetningu. Barn með góða hljóðavitund er 

næmt fyrir því að hvert orð er gert úr röð hljóða sem táknuð eru með bókstöfum og gerir 
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sér grein fyrir að hægt er að búta orð niður í stök hljóð og raða hljóðum saman til að búa 

til orð. Því er hægt að segja að barn hafi þróað með sér góða hljóðavitund ef að það gerir 

sér grein fyrir því að t.d. orðið rós er samsett úr fleiri en einu hljóði og það veit að þegar 

fyrsta hljóðið /r/ er tekið úr orðinu þá stendur eftir orðið ós og að hægt er að bæta við 

nýju hljóði til að fá nýttt orð t.d. dós (Snow o.fl., 1998:53). 

Hljóðavitund þróast oft með því að vinna ýmis einföld verkefni sem reyna á 

hljóðkerfisvitund eins og rím og atkvæðaskiptingu. Hljóðavitund gegnir lykilhlutverki við 

að læra að lesa og skrifa (Caroll og fl., 2011:6; Snow o.fl., 1998:54). Mörg börn læra að 

lesa fljótlega eftir að skólaganga hefst án þess að þurfa hafa mikið fyrir því, önnur ekki. 

Það sem einkennir flest börn sem eiga í erfiðleikum með umskráningarþátt lestrarnámsins 

er slök hljóðavitund. Barn með slaka hljóðavitund getur átt í miklum erfiðleikum með að 

læra heiti og hljóð bókstafanna þar sem vitundin sem festir bókstafsheitin og hljóðin í 

minninu er slök eða ekki til staðar. Hægt er að koma að miklu leyti í veg fyrir að börn með 

slaka hljóðavitund þurfi að hafa mikið fyrir lestrarnáminu með því að koma auga á 

vandann áður en lestrarnám hefst og hefja strax í leikskóla viðeigandi þjálfun til að 

auðvelda þeim lestrarnámið (Walpole og McKenna, 2007:31). 

 

 

 

2.3 Orðaforði 

Orðaforði (e. vocabulary) eru þau orð sem einstaklingur þekkir og skilur og getur notað við 

að tala, lesa og skrifa (Snow o.fl., 1998:46). Orðaforði er mikilvæg forsenda lesskilnings og 

hægt er að segja að lesskilningur eigi sér ekki stað nema ákveðinn orðaforði sé til staðar 

(Biemiller og Slonim, 2001; Hoover og Gough, 1990; Biemiller, 2006:41).  

Það hversu góðan orðaforða barn hefur, eins og áður segir undir því komið hversu 

mikinn orðaforða það heyrir í sínu nánasta málumhverfi. Erfitt getur þó verið að segja til 

um þróun orðaforða því fræðimenn hafa ekki verið á eitt sáttir um hvernig eigi að meta 

hann. Sumar rannsóknir hafa sýnt að barn læri að meðaltali um 3-4000 orð á ári á meðan 

aðrar rannsóknir segja orðin ekki vera nema 8-900 á ári. Mismunandi matsaðferðum og 

útreikningum er beitt við mat á upplýsingum sem skýrir að einhverju leyti þennan mikla 

mun. Hvað sem þessum mikla mun líður er ljóst að þróun orðaforða og móttækileiki fyrir 

að meðtaka og muna orð er misjafn milli einstaklinga og þar með forsendur þeirra til að 

skilja mælt mál og ritað.  
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Í langtímarannsókn Biemiller og Slonim (2001) sem gerð var í Bandaríkjunum kemur 

fram að í lok 2. bekkjar hefur meðalnemandi orðaforða sem nemur 6000 orð (ca 860 orð á 

ári frá 1.árs aldri).  Fjórðungur þeirra barna sem tilheyrðu slakasta hópnum höfðu 

orðaforða upp á 4000. Rannsóknirnar sýndu jafnframt að þegar í 5. bekk var komið höfðu 

slökustu nemendurnir ekki enn náð 6000 orðunum sem bekkjarfélagar þeirra bjuggu yfir í 

2. bekk (Biemiller og Slonim, 2001).  

Orðaforða má flokka í virkan orðaforða og óvirkan orðaforða. Virkur orðaforði eru 

þau orð sem að fólk notar umhugsunarlaust í daglegu tali. Í óvirkum orðaforða eru orð 

sem fólk veit hvað merkja en notar þó ekki í daglegu tali. Óvirkur orðaforði er mun stærri 

en virkur orðaforði, sem talin er vera í kringum 2000 – 4000 orð hjá bæði börnum og 

fullorðum (Sigurður Konráðsson, 2000:153-154).  

Talið er að fólk læri orð á tvenns konar hátt:  Annars vegar með óbeinum hætti 

gegnum lesefni en slíkt á sér stað í daglegu lífi bæði í gegnum hlustun og samræður. Hins 

vegar með beinum hætti í gegnum markvissa kennslu þar sem orðaforði er kenndur á 

skipulegan hátt. Þá er markvisst unnið að því að finna og kenna ný orð og merkingu þeirra.  

 Þegar barn heyrir kunnuglegt orð byrjar hugurinn að leita að merkingu þess í 

orðasafni hugans. Ef að barnið hefur góðan orðaforða fer það ósjálfrátt að leita að 

merkingu líkra/skyldra orða (Carrol o.fl., 2011:2). Þess vegna er hægt að segja að börn 

með góðan orðaforða hafi ákveðna yfirburði í námi, því orðaforðinn hjálpar þeim að skilja 

merkingu og samhengi orða/texta (Carrol o.fl., 2011:2; Snow o.fl., 1998:47). Eftir því sem 

barn les meira þeim mun betri orðaforða öðlast það vegna þess að orðaforði vex í 

samræmi við lestur og því fleiri orð sem barn þekkir því auðveldara er fyrir það að læra ný 

orð (Biemiller, 2006).  

Nú á dögum er gjarnan talað um að börn og unglingar búi ekki yfir eins góðum 

orðforða og áður tíðkaðist. Má vera að eitthvað sé satt og rétt í þeim efnum og vert er að 

velta fyrir sér hvort að breytt samskipti komi eitthvað þar við sögu. Börn umgangast 

foreldra og  aðra fullorðna  í minna mæli í dag en hér áður en á sama tíma lærist orðaforði 

á sama hátt. Börn þurfa að hafa tækifæri til málrænna samskipta, að heyra orðin notuð í 

kringum sig til þess að þau festist í orðasafni hugans. 
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2.4 Málþroskaraskanir 

Málþroskaröskun er það kallað þegar barn lærir ekki mál á sama hraða og jafnaldrar og 

talað er um málþroskafrávik þegar börn sýna slaka mállega og verklega getu á 

þroskaprófum og hafa svokallaða málþroskatölu undir 85 (Málefli, 2009). Málþroskatala 

er reiknuð útkoma úr stöðuðum málþroskaprófum sem reyna á ýmis svið innan 

málfærninnar og er meðaltal hennar 100 (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 

2004). Á hverju hausti hefja rúmlega 4000 börn grunnskólagöngu sína og af þeim eru 

rúmlega 300 með erfiðleika við að nota mál og tal ef marka má erlendar viðmiðunartölur 

(Tomblin, Smith og Zhang, 1997; Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010). Sum þessara barna eiga 

erfitt með að tjá sig, önnur eiga í erfiðleikum með að skilja mælt mál og enn önnur eiga í 

erfiðleikum með hvoru tveggja. 

Málþroskafrávik geta verið annað hvort sértæk eða almenn. Almenn málþroskafrávik 

fylgja oft fötlunum svo sem seinum almennum þroska og/eða einhverfu (Leonard, 1998). 

Þegar mikill munur mælist á verklegri og mállegri getu á greindarprófi er talað um sértæka 

málþroskaröskun (e. Specific language impairment). Sértæk málþroskaröskun eru víðtækir 

málerfiðleikar barna sem hafa mikil áhrif á skilning þeirra og tjáningu. Barn sem greinist 

með sértæka málþroskaröskun þroskast að mestu leyti á dæmigerðan hátt fyrir utan mál 

og tal. Barnið hefur eðlilega heyrn og eðlilegan taugaþroska og hreyfigetu. Verkleg geta er 

yfirleitt í samræmi við jafnaldra en það vantar upp á munnlega greind (Leonard, 1998; 

Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að reyna átta sig á orsökum sértækrar 

málþroskaröskunar og bendir margt til þess að um sé að ræða samspil margra þátta. 

Röskunin getur verið röð einkenna sem svo breytist eftir því sem barnið eldist og þroskast 

frekar en að um eina ákveðna röskun sé að ræða. Því getur verið erfitt að skilgreina 

sértæka málþroskaröskun, mun einfaldara væri ef að einkennin væru alltaf eins (Bishop, 

2009; Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010). Börn sem greinist með sértæka málþroskaröskun 

hafa oftast nær eðlilegan framburð og þau getur verið erfitt að þekkja úr hópi 

bekkjarfélaga. Ef grannt er að gáð kemur þó í ljós að setningar eru styttri og einfaldari en 

hjá jafnöldrunum þau ráða illa við að skilja flóknar setningar og misskilja oft fyrirmæli þar 

sem röð setninga endurspeglar ekki röð atburða eins og „áður en þú ferð í skólann skaltu 

setja íþróttafötin í töskuna sem hangir á snaganum bak við hurðina“. Þá er orðaforði og 

málfræðileg færni er ekki eins góð hjá þessum nemendum og hjá jafnöldrunum. Óvíst er 

hvort að það sé vegna þess hversu illa þeim sækist lestrarnámið og bæti því ekki við sig 

orðaforða þess vegna eða hvort að aðrar ástæður liggi þar að baki (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 

2004). 
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 Málfræðileg geta er einnig slakari hjá nemendum með sértæka málþroskaröskun, 

þeir virðast vera lengur að vinna úr upplýsingum tungumálsins þar sem vinnsluminni 

þeirra virðist hægara (Bishop, 2009). Erfiðleikar geta verið með myndun hljóðkerfislega 

flókinna orða, setninga og orðleysa ásamt vandamálum við að nota málið til að tjá 

hugsanir og langanir (Bishop, 2009). Algengt er að börn með sértæka málþroskaröskun 

séu seinni til tals en jafnaldrarnir og því lengur að tileinka sér nægilega mörg orð til þess 

að ná færni í málfræði og setningafræði (Leonard, 1998). Á síðu Máleflis – 

hagsmunasamtaka í þágu barna og unglinga með tal- og málþroskaröskun eru tekin 

saman aðaleinkenni barna með málþroskafrávik og sértæka málþroskaröskun: 

 Byrja seint að tala 

 Eru lengi að læra ný orð 

 Eins orða stigið dregst á langinn 

 Hafa oftar erfiðleika við tjáningu en við skilning 

 Eru slakari í málfræði heldur en í orðaforða 

 Orðminniserfiðleikar: finna ekki orð, segja eitt orð í staðinn fyrir annað og tala 

gjarnan í kringum hlutina. 

 Eiga erfiðara með að læra sagnorð 

 Málfræði og setningafræði geta verið erfið 

 Geta átt erfitt með að lesa í aðstæður 

 Þau læra málið á sama hátt og aðrir en eru lengur að því (Málefli, 2009). 

 

Þar sem einkenni málþroskafrávika eru mismikil eru framfarir barna einnig mismiklar. 

Rannsóknir hafa sýnt að hópur barna nær jafnöldrum sínum um fimm og hálfs árs aldur. 

Erfiðlega hefur gengið að kortleggja hvaða þættir máls það eru sem hafa þau áhrif að barn 

nær jafnöldrum sínum í málþroska áður en grunnskólagangan hefst. Nánari rannsóknir á 

sömu börnum hafa leitt í ljós að sum þeirra áttu í erfiðleikum með orðaforða, stafsetningu 

og ritun við ellefu ára aldur á meðan önnur fylgdu bekkjarfélgum sínum í náminu 

(Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase og Kaplan, 2006). Hjá öðrum hópi nemenda 

hefjast erfiðleikarnir strax í byrjun skólagöngu þar sem barnið hefur ekki það vald á máli 

og tali sem miðað er við að 6 ára barn hafi. Lestrarnámið fer þá hægt af stað þar sem 

lestur byggir á góðum málþroska. Barnið á erfitt með að tileinka sér undirstöðuatriði 

lestrar og gengur illa að lesa sér til gagns og gamans ásamt því að eiga í erfiðleikum með 

að tileinka sér námsefnið. Í enn öðrum tilvikum geta erfiðleikarnir verið duldir, þá getur 
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sýnst sem svo að barn sem greindist með sértæka málþroskaröskun í leikskóla sé laust við 

öll frávik þegar í grunnskóla er komið. Þetta er yfirleitt vegna þess að fyrstu tvö árin í 

grunnskóla er lesefnið fremur afmarkað og hraðinn viðráðanlegur, börnin ná því að halda í 

við jafnaldra sína (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004). 

 Ljóst er að barn með sértæka málþroskaröskun stendur ekki jafnfætis jafnöldrum 

sínum hvað varðar málnotkun og skilning þegar það hefur skólagöngu, eins og lýst hefur 

verið hér að framan. Grunnskólaganga byggir á vaxandi færni á þekkingu og notkun máls 

og tals. Það getur skipt sköpum að taka á móti barninu með skilning, þekkingu og 

kennsluaðferðum við hæfi því að móðurmálið er stór partur af sjálfsmyndinni og ef brestir 

eru í því kemur það niður á líðan og sjálfsmynd barna. Hætt er á að menntun barna 

misfarist ef barn á erfitt með að ná tökum á lestri og skrift sem getur leitt til 

námsörðugleika síðar meir.  

 

 

 

2.5 Málörvun 

Málörvun er allt sem örvar mál og máltöku barna. Málörvun getur falið í sér þjálfun 

einstakra þátta eins og orðaforða, hljóðkerfisvitundar, tjáningu og málskilnings eða 

viðfangsefna sem þjálfa alla þætti málþroskans. Tilgangur málörvunnar er að auka færni í 

tungumálinu. Markviss málörvun getur átt sér stað á heimili barnsins með reglulegum 

lestri og spjalli og sterkar vísbendingar eru um að slíkar samverustundir þar sem málið er 

notað á fjölbreyttan hátt séu eitthvert besta veganesti sem barn fær út í lífið (Rannveig 

Oddsdóttir, 2007).  

Þegar barn á við málerfiðleika að stríða er mikilvægt að það fái aðstoð við hæfi eins fljótt 

og unnt er og til þess að málörvun skili árangri er mikilvægt að skoða ákveðna grunnþætti 

eins og t.d. bakgrunnsupplýsingar, greiningu á málþroskafrávikum, málörvunarmarkmið, 

málörvunarefni og hvernig samstarfi við foreldra og aðra sérfræðinga er háttað (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir, 2004). Einnig er mikilvægt að fylgjast með árangri málörvunar, skilgreina 

þarf í upphafi vinnu með markvissa málörvun hvernig árangur skuli skoðaður til þess að 

forðast tilfinningalegt mat sem erfitt er að rökstyðja. Skoða þarf hvort og þá hvernig þarfir 

barnsins fyrir aðstoð sérfræðinga eru og aðgengi þess að slíkri þjónustu því að barn þarf 

að fá kennslu og málövun við hæfi. Ekki nægir að greina barn með málþroskafrávik heldur 

þarf að skipuleggja málörvun þannig að hún beri árangur (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2004). Síðasta vetur barnanna í leikskólum er lögð mikil áhersla á að undirbúa þau fyrir 
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grunnskóla og er unnið með markvissa málörvun í þeim tilgangi að styrkja 

hljóðkerfisvitund þar sem bein tengsl eru á milli hljóðkerfisvitundar og lesturs. Samvinna 

við foreldra er eru lykilatriði til þess að ná árangri í málörvun sem svo skilar sér í meiri 

lífsleikni, betri líðan og auknum líkum á bættum námsárangri. 
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3 Læsi 

Hugtakið læsi felur í sér frumþætti móðurmálsins sem eru tal, hlustun, lestur og ritun og 

telst einstaklingur læs ef hann skilur og ræður yfir færni sem byggir á þessum þáttum 

(Garton og Pratt, 1989:1). Ásamt því að ná til grundvallarþátta í lestri og ritun nær 

hugtakið til ýmissa áhrifa í lífi einstaklingsins svo sem tilfinninga-, líkams-, félagslegra- og 

menningarlega (Snow o.fl., 1998:43).  

Læsi byggir í meginatriðum á: 

 Umskráningu, færni sem þarf að læra og þjálfa sbr. að þekkja alla bókstafina og 

hljóð þeirra og að vera fær um að lesa hratt og örugglega úr bókstafstáknum. 

 Lesskilningi; er færni sem byggir á orðaforða og málskilningi. Hæfni til að skilja 

ólíka texta í mismunandi samhengi. 

 Ritun og stafsetningu; færni sem byggir á öllum þáttum tungumálsins. Stafsetning 

reynir á hljóðkerfisþáttinn og þá sér í lagi færni við að sundurgreina hljóð orðanna 

til að geta ritað þau rétt (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2011) 

Málþroski er undirstaða læsis (Burns o.fl., 1999:15). Barn  sem elst upp við það að vera 

virkur þátttakandi og fær að ræða upplifanir sínar og langanir við fullorðið fólk öðlast betri 

skilning á flóknu kerfi tungumálsins. 

 

 

3.1 Lestur 

Lestur er málræn aðgerð sem byggir á samspili margra nauðsynlegra þátta og er færni 

sem að börn þurfa að læra og þjálfa. Enda þótt formleg lestrarkennsla hefjist í upphafi 

grunnskólagöngu má segja að að lestrarnám hefjist mun fyrr. Um fjögurra til fimm ára 

aldur vaknar oft áhugi á bókstöfunum, börn eru áhugasöm að leika sér með rím, læra 

þulur, vísur og orðaleiki sem allt eru undirstöðuþættir lestrarnámsins og hægt er að segja 

að þarna sé lagður grunnur að lestrarfærni. Það hvernig barn lærir að lesa er 

einstaklingsbundið og flókið ferli sem þróast á löngum tíma og krefst samhæfingar 

fjölmargra þátta í máli, þroska og reynslu barns. Börn sem alast upp í auðugu málumhverfi 

þar sem mikið er lesið gengur öllu jöfnu betur að læra að lesa (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2003) og því er gott samstarf milli heimils og skóla mikilvægur hluti af lestrarnámi barna.  



22 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. the simple view of reading) byggir lestur á 

tveimum meginþáttum: umskráningu (e. word recognition), það er færni að lesa úr 

bókstafstáknum og málskilningi (e. comprehension) sem er færni við að skilja það sem 

lesið er (sjá mynd 1,) 

 

 

Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið “The simple view of reading” (Hoover og Gough, 1990). 

 

Báðir þessir færniþættir eru nauðsynlegir, ef það vantar upp á færni á öðrum þessara 

þátta er ekki hægt að tala um virkan lestur (Hoover og Gough, 1990). Megininntak 

líkansins byggir á því að umskráning og málskilningur séu tveir aðskildir þættir sem báðir 

skýri að stærstum hluta þá hæfni sem að börn þurfa að ná til að öðlast lesskilning sem er 

meginmarkmið lestrar en sterk tengsl eru á milli lesskilnings og málskilnings (Nation, 

2005: 248-249). Þættir sem einkenna góðan lesara, það er þann sem hefur gott vald á 

lestri eru: 

 Góð hljóðavitund; einstaklingur á auðvelt með að greina flókið samspil bókstafa og 

hljóða. Hann getur því umskráð orðin og fest þau í sjónrænu orðasafni hugans. 

 Góður málskilningur; einstaklingur býr yfir góðum orðaforða og málskilningi.   

 Góð lesfimi; einstaklingur getur lesið hratt og fyrirhafnarlaust og beint athyglinni 

að innihaldi textans (Burns o.fl., 1999:6-7, Steinunn Torfadóttir, 2011a). 

 

Erfiðleikar með umskráningu kallast dyslexía (lesblinda) en þá má rekja til veikleika í 

hljóðkerfi tungumálsins, einkum við að sundurgreina orð í stök hljóð og á einstaklingur 
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bæði í erfiðleikum með lestur og stafsetningu. Þeir sem hafa veikleika í málskilningi búa 

oftast yfir nákvæmri umskráningarfærni en hafa ekki lesskilning á við jafnaldra og er þá 

talað um sértæka lesskilningserfiðleika (Cain og Oakhill, 2007; Catts og Kamhi, 2005). Cain 

og Oakhill (2007) leggja einnig áherslu á að sá hópur sem stríðir við lesskilningserfiðleika 

glími einnig við sértæka skilningserfiðleika þar sem þeir eiga líka í erfiðleikum með skilning 

á talmáli og að mynda samhengi í frásögn. Þeir einstaklingar sem mælast með slaka færni 

bæði í umskráningu og málskilningi eiga í hvað mestum vandræðum með að ná tökum á 

lestri og í þessum hóp má einnig finna stóran hluta þeirra barna sem greinast með 

sértæka málþroskaröskun (Steinunn Torfadóttir, 2010). 

 Það að flokka veikleika og styrkleika nemenda eins og gert er í einfalda 

lestrarlíkaninu (sjá mynd 1. bls. 22) getur hjálpað kennurum að finna hvaða þætti þarf að 

leggja áherslu á í kennslunni. Vandamál einstaklinga sem hafa slakan málþroska og glíma 

við lestrarerfiðleika af einhverju tagi leysast ekki af sjálfu sér og mikilvægt er að veita 

öfluga og markvissa kennslu sem nær yfir lengra tímabil heldur en gerist og gengur hjá 

jafnöldrunum sem og persónulegan stuðning til að ná sem bestum árangri. 

 

 

3.2 Umskráning 

Umskáning (e. decoding)  vísar til hæfni til að breyta bókstöfum í hljóð og tengja þau 

saman í orð. Umskráning byggist að mörgu leyti á næmi einstaklingsins fyrir hljóðum og 

hæfni hans til að vinna með þau á mismunandi hátt. Við stafsetningu er málhljóðum 

breytt í bókstafi og orð. Það að umskrá bókstaf og málhljóð leggur því grunn að því að 

geta lesið orð. Með aukinni færni í umskráningu byggist upp sjónrænn orðaforði. 

Sjónrænn orðaforði vísar til þess að lesari þekkir orðið strax og hann sér það en forsendan 

fyrir því að er að hann viti hvernig orðið er hljóðað, það er hvaða hljóð hver bókstafur í 

orðinu á (Helga Sigurmundsdóttir, 2011a). Með auknum sjónrænum orðaforða næst fram 

lesfimi og sjálfvirkni í lestri sem er forsenda góðs lesturs. Börn sem glíma við erfiðleika í 

umskráningu umskráningu (dyslexíu) eiga í talsverðum erfiðleikum með að festa orðin í 

orðasafni hugans þannig að sjónrænn orðaforði náist. Þau þurfa oft lengur en 

jafnaldrarnir að beita hljóðaaðferð til að hljóða sig í gegnum orðin jafnvel þótt þau séu að 

endurtaka orð sem þau eru nýbúin að lesa. Allt þeirra púður fer í það að hljóða sig 

gegnum orðin þannig að innhald textans fer oft og tíðum fyrir lítið. 
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Hér fyrir neðan má sjá þróun umskráningarfærni (e. phonic skills) samkvæmt Walpole 

og McKenna (2007). Sumir ná tökum á mörgum þáttum samtímis á meðan aðrir þurfa 

marga mánuði til að ná tökum á einum þætti (Walpole og McKenna, 2007:51-52).  

Þróun umskráningarfærni (Walpole og McKenna, 2007:52): 

 Getur fundið bókstaf út frá hljóði.  

 Getur fundið hljóð út frá bókstaf.  

 Skrifar bókstafi út frá hljóði til að stafsetja orð.  

 Tengir saman hljóð til að umskrá orð.  

 Les algeng orð hratt og sjálfvirkt.  

 Getur myndað hljóð úr stafarunum.  

 Getur lesið úr samhljóðasamböndum.  

 Umskráir algeng stafasambönd. 

 Les reglubundin einsatkvæðaorð.  

 Stafsetur reglubundin einsatkvæðisorð út frá hefðum.  

 Stafsetur öll orð út frá hljóðaaðferð.  

 Les í lesbútum (hljóðaaðferð) til að bera ,,kennsl á” ný orð.  

 Umskráir tvíhljóð og tvo bókstafi = eitt hljóð.  

 Stafsetur algeng orð í aldurssvarandi texta rétt.  

 Les samsett orð, stytt orð, eignarfallsendingar, 

beygingarendingar.  

 Les margatkvæðaorð.  

 Ræður við (að lesa) algenga orðhluta.  

 Notar orðaskilning og röð orða í setningu til að staðfesta 

rétta umskráningu.  

 Stafsetur úrfellingar, eignarföll og beygingarendingar 

(Walpole og McKenna, 2007:52). 

 

Þegar einstaklingur á við erfiðleika að stríða í umskráningarferlinu er gæfulegt að leggja 

mikla áherslu á að kenna bókstafina og hljóð þeirra og hvernig er hægt að tengja saman 

hljóð einfaldra orða eins t.d. sól og mús. Kenna þarf nemendum aðferðir við að lesa lengri 

orð t.d. með því að búta þau niður í smærri einingar. Mikilvægt er að láta nemendur 

stafsetja orð um leið og þeir geta því að stafsetning styður við umskráningarferlið og 
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hjálpar þannig til við að festa tengsl stafa og hljóða í minni (Vaughn, Bos og Schumm, 

2014:153-154). 

 

 

3.3 Lesskilningur 

Lesskilningur (e. reading comprehension) er afar flókin færni þar sem ótalmargir 

áhrifaþættir koma við sögu. Lesskilningur er færni sem hver einstaklingur þarf að þjálfa og 

byggir meðal annars á því að þekkja bókstafina og hljóð þeirra og vera fær um að lesa 

hratt og örugglega úr bókstafstáknum til að geta beint athygli sinni að efnisinnihaldi texta 

(Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2011). Lesskilningur á sér stað þegar 

lesandinn nær að kortleggja innihald textans í huga sér og hægt er að segja að 

lesskilningur sé lokatakmark lesturs og felur hann í sér hæfni til þess að skilja 

margvíslegan texta (Freyja Birgisdóttir, 2011).  

Talmál, málskilningur, orðaforði, bakgrunnsþekking, ályktunarhæfni, 

umskráningarfærni (lesfimi), námsvitund og vinnsluminni eru undirstöðuþættir 

lesskilnings (Bergljót Vilhelmina Jónsdóttir, 2010). Undir talmál teljast samræður og 

frásagnir.Málskilningur er eins og áður segir undirstaða lesskilnings, hann þróast í gegnum 

talmál en lesskilningur í gegnum ritmál. Málskilningur tryggir ekki góðan lesskilning því við 

lestur þarf að treysta á eigin lestrarfærni og þekkingu og ekki er heldur hægt að styðja sig 

við blæbrigði í rödd viðmælanda (Cain og Oakhill, 2007).  

Orðaforði er ein meginforsenda lesskilnings og málskilnings . Bakgrunnsþekking er 

forsenda þess að lesandi geti séð fyrir sér mynd af því sem kemur fram í textanum (Kamhi 

og Catts, 2005). Ein mikilvægasta forsenda lesskilnings er þó ályktunarfærni. Góðir lesarar 

geta lesið milli línanna og ályktað um það sem ekki kemur fram með beinum orðum í 

textanum og náð þannig samhengi í efninu (Cain og Oakhill, 2007; Perfetti og fl., 2005). 

Umskráningarfærni og lesfimi fela í sér sjálfvirkan sjónrænan orðalestur með réttum 

áherslum og hrynjandi sem endurspeglar skilning á textanum. Námsvitund (e. 

metacognition) er þekking og stjórn lesandans á eigin hugsun. Lesari með góða 

námsvitund íhugar það sem hann les og metur skilning sinn og hvað það er sem skiptir 

mestu máli (Cain og Oakhill, 2007). Í vinnsluminni geymir lesandinn tímabundið 

mikilvægar nýlesnar upplýsingar á meðan hann vinnur úr þeim (Bergljót Vilhelmína 

Jónsdóttir, 2010).  

Færni barna í tungumálinu, þekking á eigin hugsunum, ályktunarhæfni ásamt reynslu 

og almennri þekkingu eru allt þættir sem hafa mikil áhrif á hvernig barn skilur mismunandi 
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tegundir texta og hægt er að segja að lesskilingur sé túlkun lesandans á því sem hann les 

(Perfetti o.fl., 2005). Málþroski barns gegnir stóru hlutverki í lesskilningi ásamt reynslu 

þess og ályktunarhæfni. Þegar lesskilningur er slakur þarf að skoða og meta hvort að léleg 

umskráningarfærni eða slakur skilningur á textanum sé orsökin. Kanna þarf 

hlustunarskilning með því að athuga hvort nemandi skilji betur lesinn texta (sem lesinn er 

upphátt fyrir hann). Ef að svo er ekki þarf að beina sjónum að málskilningi og orðaforða.  

Til að öðlast góðan skilning þarf að beita markvissum lesskilingsaðferðum. Áður en 

texti er lesinn er gott að staldra við og hugsa um hvaða vitneskja um innihaldið er til 

staðar fyrir og gott er að punkta hjá sér þekkar staðreyndir. Slíkt tengir eigin 

bakgrunnsþekkingu við nýjar hugmyndir. Gott er að skima yfir texta og skoða myndir og 

velta fyrir sér innihaldi og ná þannig að einbeita sér að efninu. Skráning á spurningum sem 

leitað er svara við hjálpar við að einbeitingu og gott er að skrifa aðalatriði, nýjar 

hugmyndir hjá sér á minnisblað eða strika undir í textanum. Gott er að reyna að sjá fyrir 

sér í huganum það sem lesið er, umhverfi, bragð o.s.frv. Gagnlegt er að stöðva lestur öðru 

hverju og hugsa um það sem lesið var og spyrja sjálfan sig hvort eitthvað þarfnist nánari 

athugana við. Að hugsa upphátt er mjög mikilvægt atriði til að öðlast lesskilning. Spyrja 

sjálfan sig spurninga um um efnið og íhuga eigin skilning og reynslu (Bergljót Vilhelmína 

Jónsdóttir, 2010; og Steinunn Torfadóttir, 2011b). 

 

 

3.4 Lestrarerfiðleikar 

Þó svo að flest börn eigi auðvelt með að læra að lesa sækist öðrum lestrarnámið seint því  

talið er að um 10-15% barna glími við lestrarörðugleika í einhverri mynd (Höien og 

Lundberg, 2000). Lestrarerfiðleikar er yfirhugtak sem vísar til vandamála í lestri, hverjar 

sem orsakirnar eru. Sum börn eru líklegri en önnur til að lenda í lestrarerfiðleikum og geta 

ytri þættir af umhverfislegum toga haft þar áhrif eins og t.d. lítið örvandi lestrarumhverfi, 

málskilningur og/eða orðaforði lítill, lestrarkennsla ekki nægjanleg eða röng. 

Lestrarerfiðleikar geta komið fram í öllum þáttum sem einkenna góðan lesara (eins og lýst 

var í kaflanum um lestur, það er umskráningu, málskilningi og lesfimi. Ef um erfiðleika í 

umskráningu og sjálfvirkni er að ræða glímir einstaklingurinn við dyslexíu en ef erfiðleikar 

eru í lesfimi er um veikleika í málfærni að ræða (Hoover og Gough, 1990). 

Mikilvægt er að greina lestrarerfiðleika barna sem allra fyrst svo unnt sé að bregðast 

fljótt og vel við vandanum. Stanovich notar líkingu við Matteusar áhrifin (Matthew effect) 

„Þeir ríku verði ríkari en þeir fátæku verða fátækari“ þegar hann talar um hversu 
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neikvæðar afleiðingar lestrarerfiðleikar geta haft á líf barns (Stanovich, 1986). Með 

þessari líkingu vill Stanovich leggja áherslu  á mikilvægi þess að barn nái tökum á lestri á 

fyrstu árum grunnskóla svo það fari ekki á mis við þá þekkingu og ekki síst orðaforða sem 

að jafnaldrarnir fá. Bilið milli þeirra sem stríða við lestrarerfiðleika og jafnaldra hefur því 

tilhneigingu til að stækka með árunum ef að ekkert er að gert. Óhjákvæmilega lenda börn 

með lestrarerfiðleika ekki einungis í vandræðum með lestur heldur allar kennslugreinar 

sem reyna á lestur, ritmál og tungumál. Það er því mikilvægt að brugðist sé við vanda 

barna með lestrarerfiðleika sem allra fyrst, því  fyrr sem barnið fær þá íhlutun sem það 

þarfnast því meiri möguleikar eru á viðunandi lestarfærni. 

 

 

3.4.1 Dyslexía 

Alþjóðlegu dyslexíusamtökin (International Dyslexia Association) skilgreina dyslexíu 

(lesblindu) þannig:  

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin birtast í erfiðleikum 

með nákvæman, sjálfvirkan lestur og slakri færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í 

flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra 

vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur 

leitt til erfiðleika með lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á þróun 

orðaforða og öflun þekkingar í gegnum lestur (Catts og Kamhi 2005:62). 

Ein og segir í skilgreiningunni hér að ofan felst dyslexía í erfiðleikum í umskráningu sem 

tengjast tengjast í flestum tilvikum veikleikum í hljóðkerfisvitund. Hljóðavitund, 

undirþáttur hljóðkerfisvitundar felst í næmi fyrir stökum hljóðum og hefur því mikil áhrif á 

lestrarnám. Erfiðleikar í umskráningarferlinu birtast gjarnan sem hægur og ónákvæmur 

lesturi, nemendur víxla oft stöfum í orði og eiga í erfiðleikum með að átta sig á tengslum 

stafa og hljóða. Einstaklingar með dyslexíu eiga því oft í vandræðum með að ná lesfimi því 

að hún byggist á sjálfvirkum, fyrirhafnarlausum lestri. Stafsetning er slök og einkennis 

gjarnan af sömu villum og barn gerir í lestri (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2011a). Erfiðleika í stafsetningu getur verið erfiðara að laga heldur erfiðleika í 

lestri. Þau einkenni sem hér eru talin eru samkvæmt skilgreiningunni oft og tíðum óvænt 

miðað við aðra vitsmunahæfni einstaklingsins sem hefur hlotið góða kennslu í bekk. 

Hægt er að greina hlljóðkerfisvanda barna í leikskóla áður er formlegt lestrarnám 

hefst og hefur skimunarprófið HLJÓM-2 verið notað hér á landi til að finna börn sem gætu 

verið í áhættu vegna lestrarerfiðleika. Markmið skimunarprófa er að setja inn markviss 
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inngrip fyrir áhættuhópinn, sem efla á undirstöðuþætti lestrarnámsins. Snemmtæk í 

hlutun (sjá nánar í kafla 4) er í dag talin öflugasta og árangursríkasta leiðin til að ná  tökum 

á dyslexíu. Nemendur sem greinast  greinast með dyslexíu þurfa góða kennslu í 

hljóðavitund, tengslum stafs og hljóða og sundurgreiningu hljóða. Ef um alvarlega 

lesblindu er að ræða eru nemendur oft lengi að ná góðum tengslum þar á milli og þurfa 

mikla endurtekningu til að ná árangri. Kennsluaðferðir þar sem lögð er áhersla á 

hljóðaaðferðir til að yfirvinna umskráningarerfiðleika hafa reynst árangursríkastar í 

baráttunn við dyslexíu (Hlín Helga Pálsdóttir, Ragnheiður Hermansdóttir og Helga 

Sigurmundsdóttir, 2011). Mikilvægt er að lesefni sé við hæfi og ekki of erfitt því slíkt getur 

dregið úr árangri þjálfunarinnar. Áhrif hvatningar og hróss eru ótvíræð því slakur árangur 

dregur úr áhuga og löngun til lesturs og menntunar. 

 

 

 

3.4.2 Sértækir lesskilningserfiðleikar 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (the simple view of reading) (sjá mynd 1, bls. 22) 

kemur er um sértæka lesskilningserfiðleika að ræða þegar þegar einstaklingur er með 

slaka færni í málskilningi en góða færni í umskráningu (Hoover og Gough, 1990). Erfitt 

getur verið að koma auga á þá nemendur sem glíma við sértæka skilningserfiðleika vegna 

þess að umskráningin gengur vel, þeir lesa og lesa en skilningurinn á efninu er afar 

takmarkaður (Nation, 2005).  

Barn sem glímir við sértæka lesskilningserfiðleika á í erfiðleikum með að skilja það 

sem það les sökum lélegs orðaforða eða annarra veikleika í máli (Hlín Helga Pálsdóttir 

o.fl., 2011). Erfiðleikar eru með að draga ályktanir út frá efni textans og hafa stjórn á 

lesskilningsferlinu á meðan lesið er 

 

 

 

3.5 Lesfimi 

Lesfimi (e. fluency) hefur verið skilgreind af Kuhn, Schwanenflugel, Meisinger (2010 

þannig): 

Lesfimi er færni sem byggir á nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum tungumálsins, en allir 

þessir þættir stuðla að auknum lesskilningi. Hún birtist í sjálfvirkum fyrirhafnarlausum lestri sem 
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lesinn er í viðeigandi hendingum (phrasing) og með réttu hljómfalli (intonation). Lesfimi er mikilvæg 

við upplestur og hljóðlestur og getur bæði takmarkað og stutt við lesskilning (Kuhn, 

Schwanenflugel, Meisinger, 2010:240). 

Lesfimi er fimi í að lesa samfelldan texta eftir efnisinnihaldinu. Því minni einbeiting sem 

fer í lestæknina sjálfa því meira rými verður fyrir skilninginn. Sjálfvirkni við að lesa orð er 

mikilvæg við að þróa lesfimi og er sjálfvirkni náð þegar lesturinn er orðin það hraður og 

áreynslulaus að að hann krefst ekki lengur meðvitaðrar athygli (Walpole og McKenna, 

2007). Lesfimi er langtímamarkmið og þeir sem hafa öðlast góða lesfimi hafa til að bera 

nákvæmni, lipurð, skýrleika og öryggi í lestri. Þeir sem hafa mikla lesfimi halda rauðum 

þræði í gegnum lesturinn og lesa gjarnan eftir efninu. Þegar talað er um að lesa eftir 

efninu þá er lesið með réttum áherlsum og hrynjandi þannig að viðkomandi breytir 

gjarnan röddinni.  

Eins og komið hefur verið inn á áður er barn sem er með veikleika í umskráningarfærni 

ekki líklegt til að öðlast góða lesfimi né góðan lesskilning þar sem öll orkan fer í að umskrá 

bókstafi yfir í hljóð svo að barnið nær því ekki að beina athyglinni að innihaldi textans. 

Atriði sem einkenna barn sem ekki hefur náð tökum á lesfimi: 

 Taka ekki nægjanlegt tillit til greinarmerkja við lestur 

 Les ekki í þeim hendingum sem venja er og stoppar lesturinn tilviljunarkennt 

 Les í rykkjum frá orði til orðs  

 Setur ekki áherslur á rétta staði og ræður illa við að lesa í takt við hrynræna þætti 

talmálsins. 

 Les hægt og þarf oft að endurtaka til að lesa orðin rétt 

 Lesturinn endurspeglar ekki merkingu textans (Fountas  og Pinnell, 2006).  

 

Þegar börn lenda í erfiðleika með lesfimi á þann hátt sem lýst er hér að framan þurfa þau 

á sérfræðiþekkingu kennara að halda. Gott er að brjóta lestexta niður til að auðvelda að 

lesa eftir hrynrænum þætti tungumálsins (lesa með tilþrifum) og kenna hvernig á að lesa í 

viðeigandi hendingum (Vaughn, Bos og Schumm, 2014:154). Einnig þarf að huga vel að því 

að lesefni til þjálfunar sé ekki of erfitt. Mikilvægt er að reyna að efla og þjálfa lesfimi eins 

og hægt er því að þeir sem búa yfir slíkri færni hafa yfirleitt góðan lesskilningi sem 

auðveldar nám og virkar sem vítamínsprauta fyrir sjálfstraust og ánægju í skólanum. 
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4 Snemmtæk íhlutun 

Hugtakið snemmtæk íhlutun er þýðing á enska hugtakinu „early intervention“ og fellst í 

því að lögð er áhersla á á aðgerðir með markvissum hætti sem efla þroskaframvindu 

barna á einhvern hátt, svo sem í málþroska eða öðrum þroskaþáttum (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður 

Sigurjónsson, 2014). Því fyrr sem byrjað er að vinna með snemmtæka íhlutun því meiri 

líkur eru á að markviss þjálfun skili árangri. Börn eru næmari fyrir íhlutun á yngri árum og 

þá er heilastarfsemin ekki fullmótuð. Því fyrr sem málþroskafrávik eru greind er hægt að 

draga úr og jafnvel koma í veg fyrir námserfiðleika síðar meir. Það hefur þó lengi verið 

algengt viðhorf að málerfiðleikar barna geti lagast af sjálfu sér og því sé best að bíða og sjá 

til. Ef beðið er of lengi með íhlutun tapast tími sem hægt hefði verið að hjálpa barninu 

með aukinni örvun og stuðningi á því tímabili sem að skilyrðin fyrir málþroska eru sem 

best (Rescorla, 1989). Hér á landi hefur skimunarprófið HLJÓM-2 (Ingibjörg Símonardóttir 

o.fl., 2002) verið lagt fyrir börn í byrjun skólaárs á lokaári þeirra í leikskóla. HLJÓM-2 er 

íslenskt greiningartæki sem á að meta málþroska barna með það að markmiði að athuga 

hvort þau séu í áhættu með að lenda í lestrarerfiðleikum (dyslexíu) síðar meir. Ef grunum 

um hugsanlega lestrarerfiðleika vaknar er mikilvægt að bregðast fljótt við með viðeigandi 

kennslu og þjálfun í þeim málþáttum sem reynir á við lestur. Þegar illa gengur í 

lestrarnámi bitnar það gjarnan á námsárangri auk þess sem sjálfstraustið bíður hnekki og 

slíkt getur haft áhrif á líðan barna í skólanum. Í einhverjum tilfellum geta börn vanist 

ófullnægjandi lestraraðferðum sem erfitt getur verið að laga síðar meir.  

Sýnt hefur verið fram á að snemmtæk íhlutun geti komið í veg fyrir lestrarerfiðleika og 

sérkennslu síðar á skólagöngunni en öll íhlutun er gagnslítil ef að stuðningur og eftirfylgni 

fylgir barninu ekki þegar í grunnskóla er komið. Kennarar beggja skólastiga bera ábyrgð á 

námi barna sem eiga við námserfiðleika að stríða og ákjósanlegast er að kennarar elstu 

barna í leikskóla skili upplýsingum um barnið til væntanlegra kennara í fyrsta bekk 

grunnskóla. Dæmi eru um að enda þótt staðið hafi verið rétt að upplýsingagjöf frá 

leikskóla til grunnskóla þá hafi markviss vinna og stuðningur við barnið stöðvast þegar í 

fyrsta bekk var komið þar sem viðkomandi kennari vildi „bíða og sjá“ og „kynnast barninu 

augliti til auglitis en ekki í gegnum pappíra“ (Ásta Sóley Sturludóttir, Margrét Ósk 

Konráðsdóttir og Þórdís Bjarnadóttir, 2010). Það segir sig sjálft að slík viðhorf kennara 

geta haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir mörg börn og í dæminu sem vísað var í hér að 

ofan fékk viðkomandi barn ekki viðeigandi stuðning fyrr en í 5. bekk. 
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4.1 Forspárþættir lestrarnáms 

Forspárþáttur er skilgreindur sem færni sem spáir fyrir um mismunandi getu einstaklings 

til að ná árangri í lestri. Þessi færni er mælanleg, skilgreinanleg og hana er hægt að 

þjálfa/efla með kennslu (Muter, 2006:54). Flestar rannsóknir á forspárþáttum sem við 

koma lestri byggja á fylgnirannsóknum sem meta tengslin milli forspárþáttarins og 

lestrargetu. Um er að ræða langtímarannsóknir þar sem börn eru prófuð á vissum 

tímapunkti t.d. við upphaf skólagöngu, í þeirri færni sem talin er hafa forspárgildi fyrir 

lestrarfærni í framtíðinni. Börnin eru svo prófuð aftur eftir ákveðin tíma (t.d. við lok fyrsta 

bekkjar og svo áfram) og fylgni milli lestrargetu og forspárþáttarins reiknuð til að ákvarða 

hversu góður viðkomandi færniþáttur er (Muter, 2006:55). 

Árið 1987 gerðu Wagner og Torgesen, tveir bandarískir fræðimenn viðamikla 

rannsókn á því hvaða þættir hefðu mesta forspá fyrir lestrargetu. Niðurstaða þeirrar 

rannsóknar sýndi meðal annars að nefnuhraði og færni við að greina á milli hljóða í 

vinnsluminni hugans segðu til um árangur í lestrarnámi. Hægt er að prófa þessa færni hjá 

börnum sem ekki eru farin að lesa og það sem meira er, að tiltölulega auðvelt er að þjálfa 

hljóðkerfisfærni (Höien og Lundberg, 2000). 

Ekki allir leikskólar nota sömu skimanir til að kanna mál og hljóðkerfisvitund barna og 

HLJÓM-2 skimunarprófið kannar til að mynda ekki bókstafsþekkingu barna sem er 

mikilvægur þáttur sem segir til um hvernig lestrarnám komi til með að ganga (Muter, 

2006). Því er mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði frá Höien og Lundberg (2000) í huga en 

þeir segja að barn geti verið í áhættu varðandi lestrarárangur ef: 

 Umhverfi barnsins, hvort heldur á heimili eða í skóla hvetur ekki til læsis. 

 Barn veit ekki í hvora áttina það á að lesa og þekkir fáa stafi. 

 Barn hefur slaka málvitund, skilning og gengur illa að raða orðum rétt í 

setningar. 

 Barn hefur slaka hljóðvitund, greinir ekki stök hljóð í orði hvorki byrjunar né 

endahljóð. 

 Barn hefur seinkun í málþroska og getur illa gert sig skiljanlegt 

 Barn hefur skerta heyrn eða þroskaröskun 

 Ef að leshömlun hefur áður greinst innan fjölskyldunnar (Höien og 

Lundberg, 2000). 
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Málerfiðleikar hjá börnum í leikskóla gefa sterka vísbendingar um að þau séu í töluverðri 

hættu á að lenda í lestrarerfiðleikum síðar meir. Ef fram koma marktækir erfiðleikar í 

forspárþætti varðandi lestarerfiðleika eru það mikilvægar upplýsingar um hvernig standa 

skal að lestrarnámi viðkomandi barns. Ef þekking á forspárþáttum lestrarerfiðleika er ekki 

til staðar hjá kennurum ungra barna í leik- og grunnskólum er ekki hægt að grípa til 

snemmtækrar íhlutunar varðandi lestur. 

 

4.2 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er íslenskt skimunarpróf í leikjaformi sem ætlað er að leggja mat á málþroska 

elstu barna í leikskóla í því skyni að greina þau börn sem sem eru í áhættu fyrir að lenda í 

lestrarerfiðleikum síðar meir. Um er að ræða tæki fyrir leikskólakennara til þess að meta 

hljóðkerfisvitund leikskólabarna. HLJÓM-2 hefur fylgni við lestrarfærni í 1. og 2. bekk 

grunnskóla (Amalía Björnsdóttir og fl., 2003) og því er hægt að finna þau börn sem eru í 

áhættu með að lenda í lestrarerfiðleikum síðar meir, strax á leikskólaaldri. 

 Í HLJÓM-2 eru 7 verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund og málvitund barna ásamt 

fleirum þáttum málþroskans. Þeir þættir sem prófaðir eru með HLJÓM-2 eru: 

 Rím sem reynir á heyrnræna úrvinnslu 

 Samstöfur, þ.e. klappa atkvæði í einstökum orðum 

 Samsett orð, tvö orð heyrast og þau á að setja saman í eitt orð  

 Hljóðgreining, þ.e. hlusta eftir ákveðnum hljóðum 

 Margræð orð, greina hvaða tvær myndir af fjórum nota orð sem hljóma næstum 

eins 

 Orðhlutaeyðing, hlusta hvaða orð verður eftir ef að fyrri hluta sametts orðs er 

sleppt 

 Hljóðtenging, tengja 2-3 málhljóð í heyrnrænt orð (Ingibjörg Símonardóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). 

 

 

Börn sem eru slök í lestri eiga gjarnan í vandræðum með að vinna með orð hljóðrænt, t.d. 

með að greina fremsta eða aftasta hljóð í orði, að bæta hljóði fyrir framan orð og breyta 

þannig merkingu þeirra. Þeir þættir í HLJÓM-2 sem hafa mesta fylgni við lestrarfærni eru 

rím, samsett orð og orðhlutaeyðing (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002). 
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 Eftir að niðurstöður úr skimuninni liggja fyrir er þeim börnum sem þess þurfa vísað 

áfram til frekari greiningar sem er venjulega um 12-15% barnanna. Auk þess er unnið 

markvisst með börnin í leik og starfi til að örva hljóð- og málvitund þeirra.  

 

4.3 Leið til læsis 

Leið til læsis er yfirgripsmikið stuðningskerfi í lestrarkennslu og byggir á hugmyndafræði 

um snemmtæka íhlutun og einstaklingsmiðað lestrarnám (Steinunn Torfadóttir o.fl., 

2010). Markmið þessarar nálgunar er að kanna hvernig undirbúningur barnsins fyrir 

lestrarnám er við byrjun grunnskólagöngu svo kennarar geti valið kennsluaðferðir sem 

hæfa öllum nemendahópnum. Kerfið gefur kennurum kost á að fylgjast með lestrarþróun 

hvers og eins nemanda út alla skólagönguna og skoða hvort þörf sé á að endurskoða 

markmið nemandans eða skoða kennslufyrirkomulag (Steinunn Torfadóttir, Helga 

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

Lagt er fyrir skimunarpróf til að kanna undirbúining nemandans í læsisþáttum við 

byrjun skólagöngu þar sem byggt er á hugmyndafræði um um snemmtæka íhlutun og 

einstaklingsmiðaða kennslu (Walpole og McKenna, 2007). Í upphafi skólagöngu er mikill 

einstaklingsmunur í þeim þáttum tungumálsins sem að lestrarnám byggir hvað mest á. 

Þau börn sem verst standa eiga í talsverðri hættu á að lenda í alvarlegum 

lestrarerfiðleikum ef að ekkert er að gert en markmiðið er að leitast við að fyrirbyggja 

lestrarerfiðleika með faglegri og þaulskipulagðri kennslu. 

Leið til læsis samanstendur af:  

 Stöðluðu lesskimunarprófi fyrir 1. bekk. 

 Handbókinni Lesskimun – hvað svo?  Í handbókinni er fræðsla um 

lesskimunarprófið, leiðbeiningar um fyrirlögn, úrvinnslu, túlkun, 

kennsluleiðbeiningum um kennsluaðferðir og skipulag í öllum þáttum læsis. 

Leiðbeiningunum er ætlað að aðstoða kennara við að hanna skipulag og aðferðir 

þannig að henti hverjum nemanda.  

 Bakgrunnslupplýsingum; Matslista/spurningalista fyrir foreldra 

 Stöðluðu greiningarprófi í hljóðkerfisþáttum fyrir 1. bekk sem er mikilvægt tæki til 

að skoða stöðu þeirra sem glíma við vandamál í hljóðkerfisúrvinnslu. Því betri 

greining, því betri tækifæri til að mæta barninu þar sem það er statt sem er ein 

meginforsenda þess að ná sem bestum árangri á sem stystum tíma.  
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 Stöðluðum lestrarprófum, þannig hafa kennarar tækifæri til að fylgjast markvisst 

með framförum nemenda á yngsta stigi grunnskóla.  

 Stöðuprófum í lestri fyrir mið- og unglingastig (Steinunn Torfadóttir og fl., 2010) 

 

Þegar áhættuhópurinn er fundinn er mikilvægt eð skoða betur ýmsa þætti sem gefa stöðu 

hvers nemanda betri skil svo sem með málþroskaprófum eða nánari greiningu á 

hljóðkerfisvitund. 

 Í Leið til læsis skimunarprófinu er skimað fyrir vísbendingum um 

umskráningarfærni með forspárþáttunum stafaþekking og hljóðkerfisvitund. Með 

athugun á orðaforða og málskilningi er skimað fyrir vísbendingum um lesskilning. Slíkar 

skimanir líkt og hér um ræðir stuðla að því að öll börn í áhættuhóp varðandi 

lestrarerfiðleika fái viðeigandi kennslu og þjálfun við hæfi. 

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla segir að grunnskólar skuli eiga aðgang að 

stöðluðum prófum sem spáð geti fyrir um hugsanlega námsörðugleika síðar meir 

(Menntamálaráðuneytið, 2013:58). 

 Mikilvægt er að hafa í huga að skimunarpróf eru ekki greiningarpróf heldur gefa 

þau aðeins vísbendingar um hugsanlega erfiðleika. Kostir þeirra skimunarprófa sem hér 

hafa verið rædd eru að þau gefa kennurum tækifæri til að bregast strax við með 

fyrirbyggjandi hætti og fylgja hverju barni eftir eins og þörf krefur. Einstaklingsmiðuð 

nálgun á við þessa eykur líkur á að börn nái árangri og upplifi ekki persónulega ósigra í 

náminu þvert á eigin væntingar. 
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5 Samantekt 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um tengsl málþroska og lestrarnáms og orsakir og 

afleiðingar lestrarerfiðleika. Útskýrt hefur verið hvað felst í snemmtækri íhlutun og 

mikilvægi þess að greina lestrarerfiðleika snemma. Leitast hefur verið við að útskýra 

hvaða áhrif slakur málþroski hefur á lestrarnám barna og hvernig bregðast megi við 

slíkum vanda.  

Rannsóknir hafa sýnt að börnum með góðan málþroska gengur betur að tileinka sér 

lestrarfærnina heldur en þeim sem hafa slakan málþroska. Málþróun er hröð fyrstu árin 

og er grunnur að máltöku lagður á unga aldri áður en barnið segir sitt fyrsta orð. Tæplega 

10%  barna sem hefja nám haust hvert í grunnskólum landsins glíma við erfiðleika með 

mál og tal og því afar mikilvægt að finna sem allra fyrst þau börn sem eiga á hættu að 

lenda í lestrarerfiðleikum síðar meir.  

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. simple view of reading) samanstendur lestur af 

tveimur meginþáttum, umskráningu og málskilningi og telst einstaklingur ekki læs nema 

hann búi yfir færni á báðum þessum sviðum. Ef einstaklingur glímir við erfiðleika í 

málskilningi eða umskráningu stríðir hann við lestrarerfiðleika í einhverri mynd.  

Fjöldi rannsókna bendir til þess að greina megi börn á leikskólaaldri með 

skimunarprófum á þeim þáttum sem talið er að segi fyrir um hæfni í lestrarnámi. 

Skimunarpróf eru byggð á forspárþáttum lestrarnáms og eru lögð fyrir nemendur með 

það að markmiði að finna og leiðbeina þeim nemendum sem líklegt er að lendi í 

erfiðleikum í náminu. Snemmtæk íhlutun þar sem markvissri þjálfun og kennslu er beitt 

eins fljótt og unnt er, skiptir höfuðmáli þegar kemur að lestrarkennslu barna með slakan 

málþroska og mikilvægt er að kennarar, foreldrar og aðrir uppalendur séu þar samtaka 

með velferð barnana að leiðarljósi.  

 

 

5.1 Lokaorð 

Ég tel að mikilvægt sé að hlú vel að þeim nemendum sem eiga undir högg að sækja vegna 

málerfiðleika. Málþroski er gríðarlega mikilvægur grunnur fyrir allt nám og starf og þess 

vegna full ástæða til að veita börnum alla þá aðstoð sem hægt er svo þeir geti verið virkir 

þátttakendur í nútíma samfélagi. Vinna við verkefnið hefur sýnt svo ekki sé um villst að 
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áhrif málþroska á lestrarnám er mikið  og mikilvægt að halda áfram því góða starfi sem í 

gangi er í leik- og grunnskólum landsins. 
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