
Lokaverkefni til B.Ed.- prófs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestrarnám og snemmtæk íhlutun 
Fyrirbyggjandi aðferðir 

 

 

Unnur Björg Stefánsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Kennaraháskóli Íslands 

Kennarabraut, grunnskólakennarafræði 

Maí 2008 



 1 

Lokaverkefni til B.Ed.- prófs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestrarnám og snemmtæk íhlutun 
Fyrirbyggjandi aðferðir 

 

 

Unnur Björg Stefánsdóttir 

050575-4469 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaraháskóli Íslands 

Kennarabraut, grunnskólakennarafræði 

Maí 2008 



 2 

Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um snemmtæka íhlutun í lestri, en snemmtæk íhlutun er aðgerð sem 

notuð er til að hjálpa einstaklingi að bæta það sem hann á erfitt með. Rannsóknir sýna að 

með snemmtækri íhlutun má draga úr og fyrirbyggja frekari vandamál. Í ritgerðinni var 

komið inn á þætti sem nýtast vel við undirbúning fyrir formlega lestrarkennslu en góður 

lestrarundirbúningur er oftast ávísun á gott gengi í lestri. Fjallað var um hvernig lestur 

þróast og einkennum lestrarerfiðleika lýst. Forspárþættir geta sagt til um það hvaða börn 

það eru sem koma til með að eiga í erfiðleikum í lestri og voru helstu atriði þeirra dregin 

fram í ritgerðinni. Komið er inn á gildi góðrar og skipulagðar kennslu en það eru þættir 

sem skipta miklu máli í snemmtækri íhlutun. Í ritgerðinni var fjallað um þá grunnþætti 

sem verða að vera til staðar í lestrarkennslu. Einnig var komið inn á samstarf foreldra og 

kennara og atriði dregin fram sem geta hjálpað foreldrum að taka þátt í lestrarnámi barna. 

     Leitast var við að svara spurningunni: Hvernig getur kennari tekist á við vandamál 

tengd lestri hjá nemendum sínum og hvernig er hægt að fyrirbyggja frekari vandamál ? 

Það er hægt að svara þessari spurningu á margan hátt, en með því að skipuleggja sig rétt, 

meta stöðu nemenda og vinna með þætti sem einstaklingur svarar illa þá getur kennarinn 

komið í veg fyrir að nemendur dragist alvarlega aftur úr í lestri. Til þess þarf kennarinn 

að búa yfir góðri þekkingu á lestrarþróun og einkennum lestrarerfiðleika. Kennarinn þarf 

einnig að þekkja góðar aðferðir til að skipuleggja kennslu með ólíkum einstaklingum í. 

Niðurstaðan er sú að með vandaðri og markvissri einstaklingsmiðaðri kennslu á að vera 

hægt að kenna öllum börnum að lesa. Til þess þarf kennarinn að þekkja þarfir nemenda 

vel og hafa virkan áhuga á því að gera kennsluna sem áhrifaríkasta svo öll börn fái að 

njóta sín. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Kennaraháskóla Íslands. Ég ákvað að 

skrifa um snemmtæka íhlutun í lestrarnámi, með fyrirbyggjandi aðferðum. Ástæðan fyrir 

vali mínu er að mig langaði að fræðast betur um þetta sjálf þar sem ég á dóttur sem byrjar 

brátt í skóla og vil ég reyna að undirbúa hana sem best fyrir lestrarnám. Einnig langaði 

mig að fræðast nánar um snemmtæka íhlutun í lestri en áhugi minn á því vaknað á 

námskeiðinu Læsi og lestrarnám vorið 2007. Mig langaði að kynna mér nánar um hvernig 

ég, sem grunnskólakennari, á að bregðast við ef einhver lestrarvandamál koma upp í 

kennslu hjá mér. En mín sérgrein verður  á yngri barna sviði, þar sem börn eru að byrja 

að læra að lesa.  

     Steinunn Torfadóttir á bestu þakkir skilið fyrir ómetanlega hjálp við öflun heimilda og 

upplýsinga auk þess að leiðbeina mér mjög vel við gerð verkefnisins. Það voru ekki 

margir sem komu að gerð þessarar ritgerðar en þeir sem komu á einhvern hátt að gerð 

hennar fá kærar þakkir. Einnig langar mig að þakka fjölskyldu minni fyrir þann stuðning 

og þá miklu þolinmæði sem hún sýndi mér þessa mánuði sem fóru í að vinna þetta verk.  
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Inngangur  

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig getur 

kennari tekist á við vandamál tengd lestri hjá nemendum sínum og hvernig er hægt að 

fyrirbyggja frekari vandamál ? Megin ástæða fyrir miklvægi þess að reyna að svara 

þessari spurningu er sú að ef kennara tekst að grípa nógu snemma inn í hjá nemanda sem 

er í vanda, þá er jafnvel hægt að koma í veg fyrir að viðkomandi þurfi sérkennslu. 

Rannsóknir sýna að því fyrr sem gripið er inn í ferlið því betra er það fyrir nemandann. 

Grípa þarf inn í ferlið með réttum og markvissum aðferðum. 

     Ritgerð þessi fjallar um snemmtæka íhlutun og fyrirbyggjandi aðferðir í lestrarnámi. 

Ritgerðin fjallar um; þróun lestrar, um dyslexíu, mikilvæga þætti lestrarkennslu og 

forspárþætti. Einnig er leitast við að svara því á hverju góð lestrarkennsla byggist og 

hversu mikilvægt samband kennara og foreldra er. 

     Aðgerðir foreldra og leikskóla skipta miklu máli á fyrstu æviárum barns þegar 

undirbúningur fyrir lestrarnám er að byrja. Rannsóknir sýna að undirbúningur fyrir 

lestrarnám hefst við fæðingu barns og mótast þar til hið formlega lestrarnám hefst í 

grunnskóla. Oft er hægt að sjá fyrir, áður en börn byrja í grunnskóla, hverjir það eru sem 

koma til með að lenda í erfiðleikum í lestri. Margar rannsóknir sýna að með því að prófa 

næmi hljóðkerfisvitundar sé hægt að spá fyrir um árangur í lestri, en þau próf eru gerð í 

flestum leikskólum. Með snemmtækri íhlutun þarf kennarinn að skipuleggja sig rétt, hann 

þarf að útfæra kennsluna eftir þörfum nemenda og leggja áherslu á mikilvæga þætti 

lestrarkennslunnar eins og hljóðkerfis- og hljóðavitund, umskráningu, lesfimi, 

lesskilning, orðaforða og ritun. 

     Í byrjendakennslu þarf að taka tillit til þess að lestrarerfiðleikar eru útbreiddir og að 

hefðbundið nám er ekki auðvelt fyrir alla. Það er því mikilvægt að taka tillit til þarfa 

einstaklings (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:10).  

          Ritgerðin skiptist í fimm megin kafla og byrjað er á að fjalla um undirbúning fyrir 

formlegt lestrarnám og hvernig lestur þróast. Annar kafli fjallar um dyslexíu og þriðji 

kaflinn fjallar um þætti sem eru mikilvægir í lestrarkennslu og forspárþætti í lestri. Fjórði 

kaflinn fjallar um snemmtæka íhlutun, skipulag góðrar kennslu og hvaða aðferðir kennari 

getur notað til þess að vinna með nemendum sem eiga í erfiðleikum með lestur.  
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1 Að læra að lesa 

 

Lestur er ekki sjálfsagður þáttur í þroskaferli einstaklinga heldur er lestur lært, 

menningarlegt fyrirbæri. Til þess að menn geti tekið virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi er 

góð lestrarfærni nauðsynleg og einnig er góð lestrarkunnátta undirstaða almennrar 

menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:9).  

     Lestur byggist á tungumálinu. Um leið og barn fer að veita málhljóðum tungumálsins 

athygli, reyna að tjá sig og skilja það sem sagt er, þá má segja að lestrarnám barnsins 

byrji. Málumhverfi barna hefur því mikil áhrif á það hvernig þau eru í stakk búin fyrir 

lestrarnámið, en þau þurfa að hafa gott vald á máltjáningu og málskilningi til þess að geta 

lesið (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). Að læra að lesa er ekki það sama og að læra að 

tala. Börn læra málið oft án sérstakrar kennslu eins og af samskiptum við aðra á heimilinu 

og í umhverfinu en hins vegar verður að kenna börnum að lesa (Muter 2003:1).  

Þeir lestrarþættir sem leggja þarf áherslu á í kennslunni eru:  

• Lestækni; það er færni í að þekkja bókstafi og hljóð þeirra 

• Lesskilningur; sem byggist á orðaforða og málskilningi 

• Stafsetning og ritun; að greina hljóð og stafi í orðum 

Í hugtakinu læsi felst einmitt það að ná tökum á þessum þremur þáttum. Sum börn eiga 

auðvelt með að ná tökum á þessari færni á meðan önnur börn þurfa að hafa meira fyrir 

því að læra þá (Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

     Lestrarferli er sú hugarstarfsemi sem á sér stað við lestur og er því oft skipt upp í ytra 

og innra ferli. Ytra ferlið kallast það sem augun sjá og skynja en innra ferlið er virknin 

sem fram fer í heilanum við úrsvinnslu á skynjuninni. Það er ýmislegt sem getur haft 

áhrif á lestrarferlið eins og orðaforði, jákvætt viðhorf til lestrar, reynsla, væntingar, 

tilgangur með lestrinum og aðstæður við lesturinn og allt eru þetta mikilvæg atriði. 

Einnig má benda á að á meðan einstaklingur er að ná tökum á grundvallartækni í lestri þá 

skipta ákveðin atriði miklu máli eins og leturgerð, leturstærð, lengd orða, orðabil, 

línulengd og jafnvel litur á bæði pappír og stöfum (Þóra Kristinsdóttir, 2000: 196-197). 

     Flest börn eru virkir þátttakendur í lestrarnáminu. Það má því segja að þau kenni sér 

sjálf að ná fullum tökum á lestri. Margir telja að það sé aðeins kennarinn sem kenni 
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börnum að lesa, en það er ómögulegt að hann geti kennt börnum allt sem þau þurfa að 

vita til þess að verða fluglæs (Catts og Kamhi, 2005b:38).  

 

1.1 Byrjendalæsi  

Byrjendalæsi spannar tímabil frá því að barn fæðist þar til það byrjar formlega að læra að 

lesa í skóla. Börn sem alast upp í umhverfi þar sem bækur, blöð og skriffæri eru sýnilegir 

hlutir og reglulega er lesið fyrir þau eru líklegri til þess að hafa betri grunn, en börn sem 

alast ekki upp við slíkt, þegar formleg lestrarkennsla hefst (Catts og Kamhi, 2005b:27). 

     Það eru ákveðnir þættir sem felast í byrjendalæsi eins og málþróun, þekking á reglum 

ritmáls, þekking á reglum bókstafa og hljóðkerfisvitund. Þessa þætti læra börnin úr 

umhverfi sínu eða með beinni kennslu. Börn öðlast ákveðna þekkingu áður en þau byrja 

að lesa eins og að lesið er frá vinstri til hægri og að stafir í bókum tákna eitthvað ákveðið. 

Einnig læra þau að beita tungumálinu rétt, þekkja hljóð og leika sér með þau. Hversu vel 

börnum gengur að læra þessa hluti fer að miklu leiti eftir því hversu góða örvun og 

handleiðslu þau fá úr því umhverfi sem þau alast upp í. Hægt er að sjá hvenær börn byrja 

að átta sig á því að bæði bókstafir og texti hafi merkingu og að hægt sé að koma orðum 

og málhljóðum niður á blað. Þetta gerist þegar börn eru farin að skrifa svokallaðann 

,,þykjustutexta” en þá eru þau að læra að skrifa nafnið sitt. Margir fullorðnir hafa 

upplifað það að barn komi til þeirra með blað fullt af óskiljanlegum táknum og beðið um 

að þetta sé lesið fyrir sig. Þarna sýnir barnið að það hafi skilning á því að texti þýði 

eitthvað þrátt fyrir að kunna ekki sjálft að skrifa (Whitehurst og Lonigan, 2002:16-17). 

 

1.1.1 Þróun byrjendalæsis 

Whitehurst og Lonigan (1998) settu fram líkan um ferli sem sýnir hvernig byrjendalæsi 

þróast og komust að því að snemmtæk og venjuleg þróun læsis eru háðar hæfileikum 

einstaklings til að nýta upplýsingar frá tveimur aðskildum ferlum outside-in og inside-

out.  

Outside-in ferlið felur í sér þekkingu og upplýsingar fyrir utan ritmálið sem hjálpa 

börnum að skilja þýðingu ritmálsins beint, það er hvað orðin og textinn þýða, og geta sett 

það í merkingarlegt samhengi eins og söguþema.  
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Inside-out ferlið felur í sér móttækileika til að vinna úr ritmálinu sjálfu, næmi sem hjálpar 

börnum að geta greint hljóð yfir í tákn og tákn yfir í hljóð, það er að vinna með einingar 

sem felast í hljóðum tungumálsins. Þekking á bókstöfum og næmi á hljóðum þeirra 

skiptir máli í þessu ferli. 

     Þessi tvö ferli hafa áhrif á hvort annað og duga ekki ein og sér. Eru þessi ferli 

nauðsynleg til þess að ná góðum árangri í lestri. Merking orðs hefur hugsanlega áhrif á 

það hvernig það er borið fram eða lesið og merkingarúrvinnslan tekur við þegar nemandi 

hefur umskráð (Whitehurst og Lonigan, 2002:12-13). 

 

1.1.2 Þáttur foreldra og leikskóla 

Að lesa fyrir barn er mikilvæg athöfn sem foreldrar geta notið með barni sínu til þess að 

þróa læsi og um leið átt góðar samverustundir. Mælt er með að foreldrar byrji nógu 

snemma, fyrst að skoða bækur og síðan að lesa fyrir barnið, jafnvel þegar barnið er innan 

við eins árs aldur. Með því að byrja svo snemma lærir barnið fljótt að skilja að bækur eru 

mikilvægar og áhugaverðar og fljótlega fara þau að vilja fletta bókum sjálf og skoða 

myndir. Þegar börnin verða eldri er hægt að virkja þau meðan lesið er með því að spyrja 

spurninga um söguna, en passa verður upp á að spurningarnar séu ekki of erfiðar fyrir 

barnið (Catts og Kamhi, 2005b:26-27). 

     Ef lesið er reglulega fyrir barn þá lærir það að þróa ákveðna bakgrunnsþekkingu um 

efnið sem lesið er og einnig eflist orðaforði þess. Barn lærir fljótt að þekkja hin ýmsu 

mynstur ritmálsins og þróa með sér þekkingu um hvernig sögur eru byggðar upp. Einnig 

öðlast barnið þekkingu á lestrarferlinu og tengir lestur við ánægjulegar stundir (Hall og 

Moats, 1999:53). 

     Ef stuðla á að hvetjandi umhverfi fyrir lestur barna þá er gott að hafa bækur á fleiri en 

einum stað á heimilinu og einnig að koma barnabókum þannig fyrir að þær séu 

aðgengilegar fyrir barnið. Gott er að koma snemma á ákveðnum lestrarvenjum eins og 

hvenær dags er lesið fyrir barnið. Ef barn er áhugalítið um lestur er nauðsynlegt að 

foreldrar hvetji barnið sitt og reyni þannig að vekja áhuga hjá því. Ef börn sjá foreldra 

sína oft með blöð eða bækur í höndum er líklegt að það veki áhuga barnsins fyrir lestri, 

því þá sjá þau að eitthvað spennandi er hægt að finna með því að lesa. Þegar barn er farið 
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að lesa er góð regla fyrir foreldra að fylgjast með því sem barnið les og vera virkir í að 

hjálpa börnum að finna lestrarefni (Hall og Moats, 1999:45-49).  

     Það er margt sem foreldrar geta gert til að efla málþroska barna. Eins og að tala við 

börnin og hlusta á þau, syngja og kenna þeim rím og vísur. Einnig er nauðsynlegt að 

hvetja börnin til að segja frá atburðum, ræða og úrskýra lesefnið og spyrja spurninga. Allt 

eru þetta þættir sem foreldrar ættu að hafa að leiðarljósi (Helga Sigurmundsdóttir, 2007).  

     Leikskólinn er einnig mikilvægur í undirbúningi fyrir lestrarnám barns. Verkefni á 

leikskóla ættu að vera gerð til þess að örva orðasamskipti og efla orðaforða barna á 

markvissan hátt. Einnig ætti að stuðla að því að efla umræður um bækur og gera æfingar 

sem tengjast hljóðabyggingu í orðum. Einnig þarf leikskóli að þróa þekkingu barna um 

ritaðan texta eins og að þekkja stafina (Snow, Burns og Griffin, 1998:9). 

     Eins og komið hefur fram þá spannar byrjendalæsi það tímabil frá fæðingu barns og 

þar til hin formlega lestrarkennsla hefst. Þess vegna er þetta tímabil meira og minna í 

höndum þeirra sem ala barnið upp eins og foreldra, leikskóla og annarra uppalenda sem 

tengjast barninu. Það er því mikilvægt atriði að þessir aðilar verði virkir þátttakendur í 

byrjendalæsi hjá barninu því þá eru meiri líkur á því að lestrarnám í skóla gangi betur frá 

byrjun. 

 

1.2 Þróun lestrar  

Lestur er ævilangt ferli þar sem lestrarþróunin er viðvarandi. Margir fræðimenn hafa lýst 

þessu sem stigskiptu þróunarferli og er yfirleitt talað um fjögur til fimm stig (Þóra 

Kristinsdóttir, 2000:187). Ehri (2002) er ein þessara fræðimanna sem lýsir því hvernig 

þróun á sjónrænum orðaforða á sér stað.  

     Ehri talar um fjórar aðferðir við að lesa orð en þær eru: fyrsta aðferðin er með því að 

hljóða sig í gegnum orðin (s-ó-l) eða með því að lesa í orðbútum (bló-ma-va-si). Önnur 

aðferðin er að kalla fram sjónræna mynd af orðunum úr langtímaminni. Þriðja aðferðin er 

að bera saman við önnur lík orð sem einstaklingur þekkir sjónrænt (bróðir-móðir). Að 

lokum fjórða aðferðin en þá giskar nemandinn á orðið út frá samhenginu. Þessar 

ofantöldu aðferðir krefjast einbeitingar og athygli, nema aðferð númer tvö, en það er 

sjónræna leiðin. Þegar nemandi er fær um að kalla sjónræna mynd orðsins beint og án 

fyrirhafnar fram úr minninu getur lesandinn borið fram orðið og fundið merkingu þess 
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sjálfvirkt án þess að þurfa að beina athyglinni sérstaklega að því. Þetta gerist ómeðvitað 

og ósjálfrátt. Þess vegna er sjónræna leiðin skilvirkasta og fyrirhafnarminnsta leiðin til að 

lesa orð í texta. Nemandi verður því að ná tökum á sjónrænu leiðinni til þess að geta lesið 

orð fyrirhafnarlaust og af sjálfvirkni. Nemandi beitir öðrum leiðum líka því sjónræna 

leiðin fær stuðning hinna aðferðanna, en það fer eftir því hvernig nemandi ber kennsl á 

framburð og merkingu orðanna hvaða leið hann velur helst. Samkvæmt 

samvirknilíkaninu eru allar leiðir meira og minna virkar og styðja sjónrænu leiðina og fer 

það eftir eðli textans hvaða ferli eru virk hverju sinni (Ehri, 2002:169-174).  

     Ehri skiptir kenningu sinni um þróun á sjónrænum orðaforða í fjögur stig (Ehri, 

2002:174-179): 

1.stig – undanfari bókstafsstigs 

Á þessu stigi eru engin tengsl hjá lesanda á milli stafs og hljóðs heldur þekkir lesandi 

aðeins orðin sjónrænt með því að styðjast við sjónrænar vísbendingar í umhverfinu og 

tengja við merkingu og framburð orðanna. Þegar lesendur á þessu stigi lesa orð úr 

umhverfinu gera þeir það með því að muna táknin frekar en sjálf orðin. Til dæmis þekkir 

lesandinn Bónusmerkið þó hann geti ekki lesið orðið Bónus, hann þekkir myndina 

(svínið) sem fylgir orðinu, og þó svo að sjálfu orðinu væri breytt myndi lesandi á þessu 

stigi ekki átta sig á því þar sem myndin heldur sér og merkingin líka. Byrjendur í lestri 

eru á þessu stigi. 

2.stig – bókstafsstig að hluta 

Á þessu stigi muna byrjendur í lestri hvernig á að þekkja orð með sjónrænni aðferð með 

því að tengja lag einstakra stafa í orði við hljóð í framburði. Lesendur á þessu stigi taka 

sérstaklega eftir fyrstu og síðustu stöfum í orði því þeir eru mest áberandi og þannig 

leggjast þeir frekar á minnið. Til þess að geta þekkt orð á þennan hátt þurfa lesendur sem 

þekkja stafrófið á einhvern hátt að hafa kunnáttu til að sundurgreina hljóð og einnig að 

hafa þekkingu á tengslum stafs og hljóðs.  

     Tengingar eru ekki fullkomnar á þessu stigi því lesendurna vantar fulla þekkingu á 

stafrófinu. Þess má geta að einstaklingar með dyslexíu eru á þessu stigi. 

3.stig – fullkomið bókstafsstig 

Á þessu stigi myndar lesandi nákvæm tengsl milli stafs og hljóðs og man því orðin 

sjónrænt því nú veit hann hvaða hljóð hver stafur stendur fyrir í stafrófinu (Ehri, 
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2002:177). Lesendur ná tökum á tvenns konar tækni við að lesa orð á þessu stigi en það 

er að umskrá og einnig að greina orð sem þeir þekkja. Nemendur með dyslexíu eiga erfitt 

með að ná þessu stigi vegna þeirra hljóðrænu veikleika sem þeir búa yfir.  

4.stig – heildrænt bókstafsstig 

Lesandi á þessu stigi man nákvæmlega hvernig orð eru stafsett því hann getur fest í minni 

fjölda orða sjónrænt. Á þessu stigi hefur lesandi náð grunninum að sjónrænum lestri, 

fyrirhafnarlaust og sjálfvirkt. Lesandi er nú fær um að umskrá orð með nákvæmum 

tengslum stafs og hljóðs og getur hann því fest stafamynstrin í sjónrænu minni. 

     Lesandi getur nú lesið í stærri einingum en ekki bara staf fyrir staf, og er það 

mikilvægt fyrir sjónrænan lestur því lesandi þarf þá ekki að muna eins margar einingar. 

 

Þessi stig útskýra mjög vel það ferli sem börn fara í gegnum þegar þau læra að lesa og 

hvað fer úrskeiðis hjá þeim sem eru með dyslexíu. Kennari verður að þekkja vel þessi 

stig, um þróun lestrar, til þess að geta gripið rétt inn í ef eitthvað fer úrskeiðis. Ef kennari 

þekkir ekki lestrarþróun hjá börnum þá getur hann væntanlega ekki áttað sig á stöðu 

hvers og eins.  

     Nauðsynlegt er að byrjendur í lestri læri að þekkja alla bókstafi og það hvernig þeir 

standa fyrir hljóðin í tungumálinu. Einnig verður barnið að ná fullkomnum tökum á 

stafaþekkingu til að geta þekkt þá hratt án umhugsunar og til að geta skrifað þá eftir 

minni án þess að hika. Það verður að kenna börnum að læra tengsl stafa og hljóða því góð 

þekking á bókstöfum er grundvallarskilyrði fyrir því að börn geti unnið með orð. Góður 

árangur hefur náðst þegar börn geta nokkurn veginn hljóðað og stafað orð sem þau hafa 

aldrei séð skrifað (Ehri, 2002:180-181). 

 

 

2 Dyslexía  

 

Skilgreining þeirra Høien og Lundberg (2000:9) á dyslexíu er sú að dyslexía er 

viðvarandi truflun í umskráningarferlinu sem orsakast af veikleikum í hljóðkerfisvitund. 

     Dyslexía, oft nefnd lesblinda í daglegu tali, er taugafræðilegur veikleiki af málrænum 

toga sem lýsir sér í erfiðleikum við að ná tökum á nákvæmum, sjálfvirkum lestri og 



 13 

stafsetningu. Börn með dyslexíu eiga í erfiðleikum með að umskrá bókstafi ritmálsins í 

hljóð og orð en það veldur erfiðleikum við að stafsetja og lesa ný orð og byggja upp 

sjónrænan orðaforða. Dyslexía eldist ekki af fólki en með viðurkenndum, markvissum 

kennsluaðferðum í lestri og stafsetningu og með aðstoð við námstækni er hægt er að 

draga úr áhrifum hennar (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). 

 

2.1 Orsakir   

Það er hægt að skipta orsökum dyslexíu í innri og ytri þætti. Innri þættir eru bæði 

erfðafræðilegir og taugafræðilegir þættir. Taugafræðilegur veikleiki vísar til líffræðilegra 

frávika innan málsvæða heilans sem þar af leiðandi hamlar starfsemi hans við hljóðræna 

úrvinnslu. Taugafræðilegar rannóknir sýna, sbr Galaburda 1992, að einstaklingar með 

dyslexíu hafa yfirleitt öðruvísi heila og liggur munurinn aðallega í því að hægra heilahvel 

þeirra er stærra en hjá þeim sem eru ekki með dyslexíu (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). 

     Rannsóknir á erfðum sýna fram á það að miklar líkur eru á að lestrarerfiðleikar erfist 

milli kynslóða. Samantekt á rannsóknarniðurstöðum sýnir að allt að 40 % líkur eru á að 

systkini barns með lestrarerfiðleika hafi þá einnig og 30 - 40 % líkur á að foreldrar þess 

eigi sér einnig sögu um lestrarerfiðleika. Þar sem siðir, viðhorf og venjur geta fylgt 

fjölskyldum milli kynslóða er talsverð hætta á að umhverfisáhrif hafi einnig áhrif á 

niðurstöður varðandi erfðir lestrarerfiðleika (Catts og Kamhi, 2005:99). 

     Ytri þættir eru umhverfið, sem þau alast upp í, þá er ekki síst átt við málumhverfi, 

uppeldisaðstæður og ófullkomin kennsla (Catts og Kamhi, 2005a:96-97). Það má því sjá 

að dyslexía gengur í erfðir og það skiptir máli hvernig staðið er að kennslu og hvernig 

málumhverfi einstaklingur fær.  

 

2.2 Frumeinkenni   

Oft koma fram fleiri veikleikar sem tengjast einhverjum þáttum hljóðkerfisúrvinnslunnar. 

Hljóðkerfisúrvinnslan vísar til starfsemi innan heilans sem byggir á hljóðkerfi tungumála. 

Helstu frumeinkenni dyslexíu sem tengjast hljóðkerfisúrvinnslunni birtast í erfiðleikum 

með: 

• að sundurgreina orð í stök hljóð 

• að muna og tengja saman hljóð og bókstafi í skammtímaminni 
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• að endurtaka bullorð 

• að nefna hratt tölur bókstafi og myndir 

• talhraða 

• hljóðavíxlun 

Ofangreind einkenni geta verið mjög afmörkuð og oft ekki greinanleg í daglegum 

samskiptum. Hljóðkerfisveikleikar koma hins vegar greinilega í ljós þegar unnið er með 

verkefni eins og hljóðavíxl (Lundberg & Höien, 2001). 

 

Samhliða dyslexíu birtast oft önnur taugafræðileg vandamál, eða hliðarvandamál, og er 

algengt að einkennum þeirra sé oft ruglað saman. Helstu hliðarvandamál eru: 

• sértæk málþroskaröskun 

• erfiðleikar við fín- og grófhreyfingar 

• athyglis- og einbeitingarvandamál (ADHD og ADD) 

• erfiðleikar við að ná fyrirmælum og vinna með verkefni sem byggjast á röðun 

(Høien og Lundberg, 2000:131) 

Ástæður þess að algengt er að þessir veikleikar birtast samhliða lestrarerfiðleikum má ef 

til vill rekja til þess að þeir eigi rætur að rekja til sömu áhættuþátta eða til sömu 

stjórnunarsvæða í heila. Mörg börn með dyslexíu, alls ekki öll, eiga til dæmis í 

erfiðleikum með fín- og grófhreyfingar (Snowling, 2006:8). 

 

 

3 Mikilvægir þættir lestrarkennslu 

 

Samkvæmt kenningu Gough og Tunmer (1986) um ,,The simple view of reading” byggist 

lestur á tvenns konar færni, annars vegar á umskráningu og hins vegar á lesskilningi. Ekki 

er hægt að tala um virkan lestur nema að þessi tvö ferli vinni saman og því þurfa börn að 

ná tökum á báðum þessum þáttum til að teljast læs. Með umskráningu er átt við að geta 

lesið úr bókstöfum orð og texta, en með lesskilningi er átt við að geta skilið textann eða 

orðin (Riley, 2006: 5-6). 
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     Dyslexía tengist einkum veikleikum í hljóðkerfisþáttum tungumálsins, sem veldur 

erfiðleikum í umskráningu (Høien og Lundberg, 2000:7). Rannsóknir sýna að þeir sem 

hafa styrkleika í lesskilningi, eins og góðan orðaforða/lesskilning, vinna sig betur framhjá 

veikleikum í hljóðkerfisþætti en þau börn sem eru slök bæði í lesskilningi og 

umskráningu (Catts og Kamhi, 2005:74). 

 
 
             
                            
                                                                            
              Slæm                    Góð 
 
   
           Góður 
 
 
 
          
                                             Slæmur 
 
 

 
Mynd 1. Líkan sem byggir á  hlustunarskilningi og umskráningu (Catts og Kamhi 2005:74). 
 

 

Mynd 1 sýnir að börn með dyslexíu eiga í erfiðleikum með umskráningu en hafa góðan 

hlustunarskilning, eða innan eðlilegra marka. Einstaklingar sem hafa bæði lélegan 

hlustunarskilning og gengur illa að umskrá, blandaður hópur, falla ekki undir dyslexíu 

hópinn, en oft eru vandamál þeirra svipuð í umskráningarferlinu og hjá börnum með 

dyslexíu. Einnig er hópur barna sem eru með vandamál í hlustunarskilningi en eru góð í 

umskráningu. Að lokum er hópur með engin sértæk vandamál hvorki í hlustunarskilningi 

né við umskráningu.  

     Til þess að lestrarnám barns verði farsælt er mikilvægt að kennsla sé ítarleg og komi 

inná alla helstu þætti lestrarferlisins. Má þar nefna að styrkja hljóðkerfis- og hljóðavitund 

og gera æfingar í að umskrá orð, leggja áherslu á lesfimi orða og texta, æfa lesskilning, 

orðaforða, stafsetningu, og æfa ritun. Allt eru þetta mikilvægir þættir sem hafa áhrif hver 
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Engin sértæk 
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á annan innbyrðis og kennsla sem tekur á þessum þáttum á faglegan hátt er mun 

áhrifaríkari en kennsla sem leggur ekki áherslu á þá (Walpole og McKenna, 2007).  

 

3.1 Hljóðkerfis- og hljóðavitund  

Hljóðkerfisvitund sbr Muter (2003) er næmi og tilfinning einstaklings fyrir uppbyggingu 

tungumálsins. Það hvernig hægt er að greina talmál niður í smærri hljóðeiningar og 

hvernig hægt er að vinna með þær einingar á mismunandi vegu. Barn sem hefur góða 

hljóðkerfisvitund hefur góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum málsins og getur leikið 

sér með hljóðeiningar eins og að sleppa úr, bæta við og/eða skipta um hljóð eða 

hljóðeiningar í orðum. Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar (Helga 

Sigurmundsdóttir,2007). 

     Hljóðavitund er næmi sem segir okkur að hvert einstakt orð er saman sett úr röð hljóða 

sem eru táknuð með bókstöfum. Bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins, en 

hljóðavitund er lykilatriði til þess að skilja reglur stafrófsins og einnig er það mikilvægur 

grunnur til að ná tökum á hljóðaaðferðinni og stafsetningu (Snow o.fl., 1998:52). Einnig 

er hljóðavitund mikilvæg í lestrarnámi vegna þess að hún hjálpar börnum að greina það 

að stafir tákna hljóð orðanna sem meðal annars gerir okkur mögulegt að álykta um orð 

með því að hljóða aðeins byrjun orðsins eins og: stelpan g____ sér með hárbursta. Út frá 

samhenginu í setningunni ætti barnið að geta ályktað um orðið sem vantar ef það þekkir 

bókstafinn g og hljóðið g (Torgesen, 1999:130).  

 

3.2 Forspárþættir  

Flestar rannsóknir á forspárþáttum varðandi lestur byggja á fylgnirannsóknum sem meta 

tengsl milli forspárþáttarins og lestrargetu. Yfirleitt er um langtímarannsóknir að ræða þar 

sem börn eru prófuð, t.d við upphaf skólagöngu, í þeirri færni sem talin er hafa 

forspárgildi fyrir lestur í framtíðinni. Barnið er síðan prófað í lestri aftur, t.d við lok fyrsta 

bekkjar, og reiknuð fylgni milli lestrargetu og færniþáttarins, t.d. hljóðkerfisvitundar, til 

að ákvarða hversu góður forspárþáttur viðkomandi færni er.Helstu forspárþættir sem 

hægt er að meta við upphaf skólagöngu eru hljóðkerfisvitund og stafaþekking. 
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     Samanburður á því hvernig lestur þróast með eðlilegum hætti og meðal þeirra sem eru 

með dyslexíu sýnir að færni við hljóðkerfisúrvinnslu hefur mikið forspárgildi varðandi 

lestrarerfiðleika. Ef hljóðkerfisvitund er prófuð, einkum hljóðavitund, við fimm til sex ára 

aldur er hægt að sjá marktæka forspá um lestrargetu við níu til tíu ára aldur (Muter, 

2006:54-57).  

:  

Tafla 1. Stigþyngjandi verkefni í hljóðkerfisvitund (Muter 2006:56) 
 

Aldur 
í 
árum 

Þróun hljóðkerfishæfni- 
þátta 

Reynsla af ritmáli 

4 Þekkja eða kunna barnaljóð 

 Þekkja rím 

 Tengja saman atkvæði 

 Sundurgreina atkvæði 

 

5 Stuðlun 

 Flokka eftir upphafshljóðum 

 Greina í sundur atkvæði 

 Ríma 

L
æ

rir stafi 

 

5 ½  Vinna með atkvæði 

 Greina byrjunar- og endahljóð 

 Tengja saman hljóð 

 Sundurgreina hljóð 

6 Bæta við hljóðum 

 Eyða hljóðum úr orði 

 Skipta á hljóðum í orði 

 

B
yggir upp sjónræ

nan orðaforða 

U
m

skráir stafi í 
hljóð 

   
 

Tafla 1 sýnir þróunina á hljóðkerfishæfniþáttum og tengir bæði við aldur og reynslu af 

ritmáli. Taflan sýnir stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund 

 

3.2.1 HLJÓM 2 og TOLD-2P 

Í flestum leikskólum hér á landi er gert svokallað HLJÓM-2 próf á börnum sem eru á 

síðasta ári í leikskóla og hægt er að sjá úr niðurstöðum í hvaða þáttum hljóðkerfisvitundar 

er að finna veikleika og í hvaða þáttum börnin eru sterkust. HLJÓM-2 er tæki sem ætlað 

er leikskólakennurum til að meta hljóðkerfisvitund barna og er markmiðið að finna þau 
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börn sem eru með slaka hljóðkerfisvitund, svo hægt sé að grípa nógu snemma inn í, áður 

en formleg lestrarkennsla hefst.  

     Niðurstöður úr íslenskri langtímarannsókn (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003) sýna fram á að tengsl eru á milli árangurs á 

HLJÓM-2 og lestrar í fyrsta og öðrum bekk grunnskóla, þeim börnum sem komu vel út 

úr prófinu gekk vel í lestri í fyrsta og öðrum bekk og þeim börnum sem komu illa út úr 

HLJÓM-2 gekk ekki vel í lestri í fyrsta og öðrum bekk. Það má því segja að með því að 

beita HLJÓM-2 í leikskóla sé hægt að finna þau börn sem eru líkleg til að lenda í 

lestrarerfiðleikum. Rannsóknin sýnir fram á það að HLJÓM-2 ætti því að geta nýst 

leikskólakennurum við að finna þau börn sem lenda í erfiðleikum. Þá væri hægt að byrja 

strax á leikskólastigi að vinna með þeim börnum, sem líkleg eru til að lenda í 

vandræðum, þannig að þau komi betur undirbúin í grunnskóla og þannig væri jafnvel 

hægt að fyrirbyggja frekari erfiðleika.  

     Önnur íslensk langtímarannsókn (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og 

Ingibjörg Símonardóttir, 2004) var gerð þar sem notað var mælitækið TOLD-2P, en það 

er málþroskapróf sem metur málþroska barna. Prófið er ætlað börnum á aldrinum 

fjögurra til níu ára. Í rannsókninni voru börn prófuð með HLJÓM-2 og TOLD-2P við 

fimm ára aldur, sjö ára börn voru svo prófuð með TOLD-2P. Niðurstöður úr þessum 

prófum voru svo bornar saman við einkunnir á samræmdu prófi í íslensku í fjórða bekk. 

Helstu niðurstöður voru þær að börn sem sýndu góða færni á málþroskaprófunum við 

fimm og sjö ára aldur voru langflest með meðalgóðar eða góðar einkunnir á samræmdu 

prófi í íslensku í fjórða bekk. Þau börn sem voru með slaka færni á HLJÓM-2 eða á 

TOLD-2P við fimm eða sjö ára aldur voru langflest með slaka eða meðalgóða einkunn á 

samræmdu prófi í íslensku í fjórða bekk. Með þessari rannókn má sjá að með 

málþroskamælingum við fimm ára aldur er hægt að spá fyrir um gengi barns á samræmdu 

prófi í íslensku í fjórða bekk. 

 

3.2.2 Fjölskyldusaga og kennsluþáttur 

Margar rannsóknir sýna fram á það að ef einstaklingur kemur úr fjölskyldu þar sem annað 

hvort foreldrar eða eldri systkini eiga í lestrarerfiðleikum þá eru auknar líkur á að sá 

einstaklingur muni eiga í erfiðleikum með lestur (Snow o fl.,1998:119). Það sem er vitað 
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með dyslexíu er að það eru allt að 50% líkur á því að drengur greinist með dyslexíu ef 

faðir hans er með dyslexíu og um 40% líkur á því ef móðir hans er greind með dyslexíu, 

en líkurnar eru minni ef um stúlku er að ræða (Snowling, 2006:6). 

     Í niðurstöðum rannsóknar sem Vellutino og Scanlon gerðu (2003) kemur meðal annars 

fram að lestrarerfiðleika má finna í öllum þjóðfélagshópum og öllum skólum. Einnig að 

lestrarerfiðleika má að miklu leiti rekja til ófullkominnar kennslu, þar sem annaðhvort er 

ófullkominn undirbúningur fyrir lestrarnám og/eða galli í byrjendakennslu.   

     Kennarar verða að hafa það í huga að þeir nemendur sem hafa litla reynslu og 

þekkingu á lestri þegar þeir byrja í skóla eru ekki endilega seinir til eða ófærir um að 

læra. Hvort sem börn koma með mikla eða litla reynslu þegar þau byrja í skóla, þá hafa 

þau börn oft sambærilega þekkingu og hæfni (Catts og Kamhi, 2005b:32). Því má ekki 

dæma þá nemendur sem hafa litla reynslu heldur líta jafnt á alla. 

     Það er mikilvægt að kennari fái upplýsingar um þessa tilteknu forspárþætti því það 

getur auðveldað og flýtt fyrir inngripi hjá nemanda sem er í þessum áhættuhópi. Þess 

vegna er mikilvægt að það sé gott samstarf milli leikskóla og grunnskóla og þyrftu gögn 

að fylgja hverju barni þegar það byrjar í grunnskóla, því að leikskólinn býr oft yfir 

mikilvægum upplýsingum um barnið. Einnig þarf kennari að huga vel að kennsluþáttum 

 

3.3 Umskráning, lesfimi og hljóðaaðferð  

Umskráning er færni við að breyta bókstöfum í málhljóð, það er þegar lesandi breytir 

prentuðum orðum í hljóðarunur með því að hljóða sig í gegnum orðin (Hall og Moats, 

1999:320). Mikilvægt er að leggja áherslu á æfingar við umskráningu í kennslu strax í 

upphafi því með góðum æfingum nær barnið fljótt tökum á umskráningunni og getur 

farið að lesa hratt og örugglega í gegnum orð. Til þess að geta lesið hratt og örugglega 

þarf að þjálfa lesfimi. Lesfimi felur í sér það ferli þegar lesandi getur lesið sig í gegnum 

orð hratt og sjálfvirkt (Hall og Moats, 1999:320).  

     Eins og áður hefur komið fram er áhrifaríkasta og virkasta aðferðin við að lesa texta 

að leggja áherslu á sjónrænan lestur, en það er að geta þekkt orðin sjálfvirkt, hratt og án 

þess að hafa mikið fyrir því. Með sjónrænu aðferðinni þarf lesandinn ekki að einbeita sér 

að tækninni við að umskrá orðin heldur er þetta ferli sem gerist ósjálfrátt. Sjónræna ferlið 

byggist á samvirknilíkaninu, það er að tengja orðmynd við merkingu og framburð, þannig 
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festir lesandinn í minni tengslin milli ritháttamynda orða við merkingu og framburð. Þetta 

ferli byggist á því að lesandinn hafi góða færni í hljóðkerfisvitund og  

góða þekkingu á tengslum stafs og hljóðs (Ehri, 2002:168).  

     Hljóðaaðferðin leggur mikla áherslu á lestæknina, að byggja upp færni í umskráningu. 

Börn læra að hver stafur hefur ákveðið hljóð og svo tengja þau saman hljóðin og geta 

þannig lesið orðið. Hljóðaaðferðin hefur ýmsa kosti og er talin mjög mikilvæg fyrir börn 

sem eiga í lestrarerfiðleikum. Aðferðin er fljótvirk og hentar mjög vel í hópkennslu 

(Helga Magnúsdóttir, 1993:97). Kennari verður að beita aðferðinni rétt og þekkja hana 

vel til þess að ná sem mestum árangri. 

 

3.4 Lesskilningur, orðaforði og ritun 

Eins og áður er vikið að er ekki nóg að geta lesið í gegnum orð heldur verður barnið líka 

að skilja það sem það er að lesa. Almennt er talað um að sterk tengsl séu á milli 

lesskilnings og umskráningar því að börn sem eru góð í að umskrá hafa jafnan góðan 

lesskilning, og þau börn sem ekki eru góð í að umskrá hafa oftast ekki góðan lesskilning 

(Nation, 2006:128). Lesskilningur vísar til skilnings, varðveislu og endurheimtar á því 

sem verið er að lesa (Muter, 2003:10). Með öðrum orðum þá er lesskilningur það að geta 

skilið textann og komist að því hvað höfundur textans er að segja.  

     Ákveðnir þættir hafa áhrif á lesskilning eins og málskilningur og orðaforði. Einnig 

hafa þekking og reynsla, þess sem les, áhrif á skilning og hvernig lesandinn túlkar og 

dregur ályktanir af lestrinum. Það hvernig lesandinn áttar sig á orsök og afleiðingu, gerir 

sér grein fyrir eigin lestri og hvernig textinn er byggður upp hefur einnig áhrif á 

lesskilning (Guðmundur B. Kristmundsson, 1993:75-79). 

     Orðaforði er safn orða sem einstaklingur hefur á sínu valdi (Sigurður Konráðsson, 

2000:153). Orðaforði skipar stóran þátt í lesskilningi og því meiri sem orðaforðinn er því 

auðveldari verður lesturinn. Orðaforðinn þróast frá unga aldri og er stöðugt að þróast allt 

lífið. Það að lesa fyrir börnin eflir orðaforða þeirra og einnig er mikilvægt að ræða við 

börnin um orðin sem lesin eru, að útskýra hvað þau þýða og hvernig þau varpa ljósi á 

innihald textans (Juel, 2006:412-416). 

     Ritun og lestur eru samtvinnað ferli og mikilægt að vinna samhliða með lestur og ritun 

til að nemendur nái sjálfvirkni í umskráningarferlinu. Ritunarferlið veldur umbreytingu 
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hljóða úr töluðu máli í varanlegt ritað mál, en lestur leiðir af sér umskráningu. Með lestri, 

eða þegar lesið er fyrir börn, þá læra börn að þekkja einkenni ritaðs máls og hvernig má 

nota ritað mál á mismunandi vegu eftir tækifærum (Riley, 2006:126).  

Walpole og McKenna (2007) setja fram töflu (tafla 2) sem sýnir í hversu miklu hlutfalli á 

að kenna þætti eins og hljóðavitund, umskráningu, lesfimi, orðaforða, lesskilning og 

ritun. Mikilvægt er að kennarar átti sig á að góður lestur byggist á öllum þessum þáttum, 

en að áherslan á hvern og einn fer eftir aldri barnsins og hvar það er statt í 

lestrarþróuninni. 

 

Tafla 2. Tillaga að því í hversu miklu hlutfalli á að kenna ákveðna grunnþætti í lestri ( Walpole og 

McKenna, 2007:5). 

 

 Hljóðavitund Umskráning Lesfimi Orðaforði Lesskilningur Ritun 

L 20% 10% 20% 30% 10% 10% 

1 10% 20% 20% 20% 10% 20% 

2  10% 30% 10% 30% 20% 

3   20% 20% 30% 30% 

 

Tafla 2 sýnir að í leikskóla er lögð áhersla á undirbúning lestrarnáms, þjálfun 

hljóðavitundar og orðaforða til þess að undirbúa börnin sem best fyrir formlega 

lestrarkennslu. Á þessu stigi er lesskilningur þjálfaður út frá hlustunarskilningi með því 

að lesa texta sem hæfa vitsmunalegri getu barnsins. Í fyrsta bekk er mesta áherslan lögð á 

umskráningu, lesfimi, orðaforða og skrift og skiptast hlutföllin jafnt á milli. Þetta eru 

þættir sem börn þurfa að ná góðum tökum á þegar þau eru að byrja að takast á við lestur. 

Í öðrum bekk er mikilvægt að leggja áherslu á lesfimi og lesskilning. Þegar börn hafa náð 

tökum á umskráningu í þriðja bekk er mikilvægt að áherslan sé lögð á lesskilning og 

ritun.  
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4 Snemmtæk íhlutun 

 

Með snemmtækri íhlutun er átt við það þegar gripið er nógu snemma inn í lestrarferli 

einstaklings, sem á í erfiðleikum með lestrarnám, með markvissri kennslu. Rannsóknir 

sýna að ef nemandi er slakur í lestri við lok fyrsta bekkjar að þá eru yfirgnæfandi líkur á 

að sá nemandi verði ennþá slakur í lestri við lok fjórða bekkjar sé ekkert að gert (Juel, 

2006:410).  

     Með snemmtækri íhlutun er hægt að sporna við Matteusarhneigð. Matteusarhneigð er 

tilvísun í Matteusarguðspjall, dæmisögum um ríka manninn sem verður ríkari en þeir 

fátæku verða fátækari. Samkvæmt þessari hugmynd þá er hægt að skipta nemendum í tvo 

hópa. Í öðrum hópnum eru þeir nemendur sem eru vel læsir og hafa góð not af lestrinum. 

Í hinum hópnum eru nemendur sem eiga erfitt með lestur og þurfa að hafa mikið fyrir 

honum og nýta hann þar af leiðandi ekki sem skyldi. Þeir bæta við sig í lestri sem hafa 

kunnáttu og færni á meðan hinir gera það ekki og því breikkar bilið á milli hópanna ef 

ekkert er að gert. Það skiptir miklu máli að þau börn sem eiga í erfiðleikum með lestur fái 

kennslu við sitt hæfi og að þau þurfi ekki að glíma við texta og verkefni sem eru alltof 

erfið, heldur hæfilega krefjandi. Hvatning til náms skiptir miklu máli. Því eru of erfið 

verkefni ekki góð hvatning heldur geta þau frekar skaðað feril barns í lestrarnáminu og fá 

þeir nemendur ekki þá jákvæðu upplifun af lestrarkennslunni sem þarf til að hvetja þá 

áfram. Viðfangsefni mega heldur ekki vera of auðveld. Fagvitund lestrarkennarans miðar 

meðal annars að því að finna hið rétta jafnvægi þarna á milli (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 1992:89-93).  

     Nemandi sem á í lestrarerfiðleikum hefur oft lélega sjálfsmynd. Sjálfsálit felst í 

jafnvæginu á milli þess hvernig börn sjá sig sjálf og hvernig þau vildu í raun vera. Ef 

samræmi ríkir á milli þessara þátta má telja að sjálfsmynd barns sé heilbrigð og góð 

(Nash, 2006:279). Hlutverk kennarans er að láta börnin vinna sigur með kennslu sem 

miðast við þarfir hvers og eins. 

     Það er mikilvægt að hjálpa þeim nemendum sem eru með neikvæðar hugsanir og hafa 

litla trú á því sem þeir eru að gera. Það þarf að hjálpa þeim að koma auga á neikvæðar og 

jákvæðar hugsanir og tilfinningar. Hvetja þarf nemendur til að koma fyrir jákvæðum 

hugsunum í stað þeirra neikvæðu. Einnig þarf að bæta sjálfstraust þeirra með því að beina 
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athyglinni að því sem nemendur eru sterkir í frekar en á erfiðleikana sjálfa (Nash, 

2006:295). 

Mikilvægt er að bregðast fljótt við lestrarerfiðleikum vegna þess að: 

• ef við bíðum með að grípa inn í þá eykst vandinn og bilið breikkar milli þeirra 

sem eru slakir og þeirra sem eru góðir. 

• ef góður árangur næst í lestri við upphaf skólagöngu þá er líklegra að góður 

árangur náist í námi 

• ef barni mistekst í námi og nær ekki tilsettum árangri er hætta á því að sjálfsmynd 

barnsins skerðist og getur það haft áhrif á allan námsárangur og skólagönguna í 

heild 

• ef snemmtækri íhlutun er beitt strax í upphafi í lestrarnámi þá getur það haft þau 

áhrif á námsvandann að ekki þurfi að grípa frekar inn í seinna á skólagöngunni 

(Riley, 2006:239). 

 

Nýlegar rannsóknir sýna að með því að beita snemmtækri íhlutun þá má koma í veg fyrir 

alvarlega lestrarerfiðleika hjá börnum. Það er vitað að með snemmtækri íhlutun geta börn 

sem eiga í erfiðleikum með lestur bætt sig í lestri svo um munar ef leikskóli og fyrsti 

bekkur grunnskóla kenna mikilvæga þætti máls og lesturs á áhrifaríkan hátt. Ef barni á 

leikskólaaldri er hjálpað að uppgötva hljóð í orði og ef barnið kann stafina í nafni sínu og 

hljóð þeirra, þá er líklegt að því barni gangi vel að læra að lesa. Ef  barni í fyrsta bekk er 

kennt að umskrá orð og það fær nægilegar og viðeigandi æfingar í umskráningu, þá er 

líklegt að því barni muni ganga vel í framhaldi (Hall og Moats, 1999:308). 

     Nemendur í fyrstu bekkjum grunnskóla sem lenda í áhættuhópi í lestri eða mikilli 

áhættu þurfa ítarlegri kennslu en aðrir í bekknum. Kennslan þarf að vera mun öflugri fyrir 

þennan hóp og hann þarf mikinn stuðning.  

     Rannsókn sem Crawford og Torgesen (2006) gerðu á gildi snemmtækrar íhlutunar 

leiddi í ljós að til að ná betri árangri í lestrarkennslu þarf að efla gæði og umfang 

kennslunnar með því að veita öfluga einstaklingsmiðaða byrjendakennslu, maður á mann 

eða í litlum hópum. Miða þarf einstaklingsnálgun við; hversu oft í viku nemandi fær að 

vera í litlum hópi, hversu stór hópurinn á að vera, hvort lögð er áhersla á 

hljóðkerfisvitund, hljóðaaðferð, lesfimi, orðaforða eða lesskilning, og hvað er tekið fyrir 
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hverju sinni í kennslu. Einnig kemur fram í rannsókninni að skólar sem ná árangri hafa 

sterkan og faglegan leiðtoga, andrúmsloft er jákvætt og kennarar hafa jákvæðar 

væntingar. Gögn eru nýtt á fagmannlegan hátt og kennsluskipulag er sett upp á 

skipulegan hátt. Fagleg uppbygging og þróun á sér stað og kennsluaðferðir og skipulag 

byggist á rannsóknum þar sem fjölbreytt kennsluefni er notað. Þar að auki taka foreldrar 

virkan þátt í starfinu og hugað er að fjölbreyttu hlutverki þeirra. 

 

4.1 Góð lestrarkennsla byggir á fagmennsku 

Að mörgu er að hyggja fyrir kennara þegar skipuleggja á góða kennslu, ekki aðeins að 

ákveða verkefni sem leggja skal fyrir heldur einnig að skapa rétta andrúmsloftið og 

hvetjandi umhverfi fyrir nemendur. Góður kennari getur skipt sköpum í lestrarnámi 

barna. Eins og komið hefur fram þá verður kennari að vera vel að sér í að þekkja 

lestrarferlið og þær aðferðir sem hann notar við kennslu. Einnig verður kennari að þekkja 

nemendur sína til þess að geta veitt þeim viðunandi kennslu fyrir hvern og einn, hann þarf 

að kynnast þörfum þeirra og getu eins og unnt er. 

 

4.1.1 Undirbúningur og skipulag kennslu  

Þegar kennari er að skipuleggja kennslu fyrir nýjan nemendahóp þá eru nokkur atriði sem 

huga þarf að strax í byrjun. Kennari þarf að hagræða kennslustofunni þannig að auðvelt 

sé að nálgast öll gögn sem á að nota, bæði fyrir kennara og nemendur, einnig að raða 

borðum í stofunni þannig að það henti því vinnufyrirkomulagi sem beita á. 

     Góður kennari þarf að skapa gott umhverfi í skólastofunni þar sem nemendur hafa gott 

aðgengi að fjölbreyttum gögnum sem tengjast lestri og skrift. Kennari þarf að vera með 

skýr fyrirmæli um reglur í lestri og skrift og hann þarf að geta útfært margvíslegar 

aðferðir sem hægt er að nota í lestrarkennslu. Einnig er mikilvægt að kennari hugi vel að 

því að kennsluefni sem nota skal sé í samræmi við getu nemenda. Hann þarf einnig að 

geta raðað börnum í hópa til þess að geta mætt þörfum allra í bekknum og verið 

uppörvandi og með góða stjórn á bekknum (Snow o.fl., 1998:196).  

     Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna fram á það að kennsla almennt sé ekki nægilega 

öflug til þess að öll börn læri að lesa. Því þurfa margir kennarar að skoða betur þær 
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aðferðir sem þeir nota við kennslu og auka við þekkingu sína svo lestrarkennsla verði 

betri fyrir alla (Torgesen, 2002:8). 

 

4.1.2 Stigskipt kennsla   

Stigskipt kennsla er kennslufyrirkomulag sem hefur verið notað í Bandaríkjunum til þess 

að ná betri árangri í lestrarkennslu og geta brugðist strax við þörfum nemenda. Með slíkri 

kennslu er hægt að koma í veg fyrir vandamál seinna á skólaferlinum (Walpole og 

McKenna, 2007:2). Stigskipt kennsla skiptist í þrjú stig: 

1.stig – hópkennsla af bestu gerð 

Bekkjarkennsla fyrir allan bekkinn í einu og eru þá allir nemendur að vinna að samskonar 

verkefnum sem geta verið í formi beinnar kennslu, hópvinnu og einstaklingsvinnu og 

mati. Kennsla á þessu stigi þarf að byggja á viðurkenndum aðferðum og vera í samræmi 

við námskrá og einnig þarf daglega að endurskoða kennsluna.  

2.stig – einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum 

Þar er hluti kennslunnar einstaklingsmiðað nám, en þá skipar kennari nemendum í litla 

hópa sem hann ákveður út frá þeirra þörfum. Kennarinn getur þá einbeitt sér að einum 

hóp, sem er hópur þeirra sem eru í áhættu, sem þarf aukna aðstoð en hinir hóparnir geta 

unnið sjálfstætt, en það eru þeir sem eru í lítilli áhættu í bekknum. 

3.stig – mikil sérkennsla ekki alltaf 

Þetta stig er hugsað sem öryggisnet fyrir þá nemendur sem eru í mikilli áhættu og þurfa 

mun sérhæfðari kennslu en á stigi 1 og 2. Gera þarf einstaklingsnámskrá og kenna þeim 

af mikilli nákvæmni og á kerfisbundinn hátt. Bæði bekkjarkennari og sérkennari geta séð 

um kennslu á þessu stigi. Það hentar oft betur fyrir nemendur sem eiga í miklum 

erfiðleikum að fá ,,maður á mann” kennslu eða aðstoð frá sérkennara þar sem bara einn 

nemandi og sérkennari eru.  

Rannsóknir sýna að þessi leið er áhrifamikil, en hafa skal í huga að hún virkar samt ekki 

alltaf (Invernizzi, 2002:460-461). 

 

Walpole & McKenna (2007:5) leggja fram tillögur að því hvaða fyrirkomulag hægt er að 

nota miðað við aldur nemenda og hvaða þátt lestrar er verið að þjálfa. Með fyrirkomulagi 

er átt við það hvort betra sé að kenna þessa þætti í litlum hópi eða öllum bekknum í einu. 
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Það getur nýst kennara vel að styðjast við þessa viðmiðun og þannig getur hann nýtt 

kennsluna betur. 

     Hér má sjá dæmi um kennslu sem miðar aðeins við fyrsta, annan og þriðja bekk 

grunnskóla, en í tillögum Walpole og McKenna er einnig miðað við leikskóla:  

Hljóðavitund er betra að kenna í litlum hópum í fyrsta bekk og hópum sem miðast við 

þarfir nemenda en í öðrum bekk er ráðlagt að kenna hana með sérkennslu. 

Umskráningu er betra að kenna öllum hópnum í einu í fyrsta bekk og hópum sem miðast 

við þarfir nemenda. Í öðrum bekk er lagt til að kenna í hópum sem miðast við þarfir 

nemenda og í þriðja bekk á einungis að kenna hana með sérkennslu.   

Lesfimi er hægt að kenna bæði öllum hópnum í einu og litlum hópum sem miðast við 

þarfir nemenda á öllum stigunum. 

Orðaforða er betra að kenna öllum hópnum í einu í fyrsta, öðrum og þriðja bekk. Auk 

þess þarf líka að kenna orðaforða í litlum hópum í þriðja bekk sem miðast við þarfi 

einstaklinga. 

Lesskilning er betra að kenna öllum bekknum í einu í fyrsta bekk en í öðrum og þriðja 

bekk er betra að kenna öllum hópnum í einu og í hópum sem miðast við þarfir nemenda. 

     Með þessi atriði í huga er hægt að kenna samkvæmt stigskiptri kennslu og raða 

þessum atriðum inn í stigin. Það gæti auðveldað kennara að skipuleggja kennslu og átta 

sig á hvað kenna á í litlum hópum og hvað á að kenna öllum bekknum í einu. Einnig er 

gott að vita hvenær nauðsynlegt er að vera með sérkennslu. 

 

4.1.3 Skimun í áhættuhópa  

Skimun eða mat á einstaklingi er mikilvægt atriði varðandi snemmtæka íhlutun, án þess 

væri ekki hægt að grípa markvisst og rétt inn í nema með því að meta stöðu nemenda í 

bekknum (Walpole og McKenna, 2007:11).  

     Markmið með skimun eða mati er að sjá fyrir hverjir það eru sem eiga í erfiðleikum 

með að læra að lesa svo hægt sé að bregðast rétt við með réttri kennslu (Muter, 2006:63). 

     Það eru ákveðnir grunnþættir sem vert er að fylgjast með þegar barn er að byrja að 

læra að lesa. Ef eitthvað fer úrskeiðis í þessum þáttum þá þarf bekkjarkennari að snúa sér 

til sérkennara skólans og skipuleggja strax fyrstu skrefin til að bregðast við vandanum.  
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Þessir þættir eru:  

• færni til að segja frá sögum og myndum 

• þekking á hugtökum sem tengjast ritmáli 

• þekking á bókstöfum og hljóðum þeirra 

• færni til að heyra og sundurgreina hljóð í orðum 

• færni til að skrifa nafnið sitt ásamt fleiri orðum 

• færni til að einbeita sér í lengri vinnulotum 

(Riley, 2006:240). 

 

Algengustu prófin sem notuð eru til að meta og greina nemendur eru:  

Skimunarpróf kanna á fljótan hátt hvort veikleikar séu til staðar í ákveðnum 

forspárþáttum. Prófið gefur til kynna að bregðast þurfi við með markvissri kennslu en það 

veitir ekki nákvæmar upplýsingar um sérþarfir nemandans. Skimunarpróf byggjast á 

þáttum sem spá fyrir um ákveðna færni í lestri eins og hljóðkerfisvitund, hljóðaaðferð, 

lesfimi, orðaforða og lesskilning. 

Greiningarpróf skipta víðtæku sviði í ákveðna grunn- og færniþætti. Niðurstöður úr 

prófinu gefa beinar upplýsingar um þá þætti sem þarf að vinna með í kennslu. Venjulega 

er prófið lengra en skimunarpróf. Taka skal fram að greiningarpróf í lesfimi, orðaforða og 

lesskilningi eru vandmeðfarin. Greiningarpróf fela í sér fullkomnar upplýsingar um stöðu 

í grunn- og færniþáttum lesturs. 

Árangurspróf er fljótleg athugun sem mælir árangur kennslu eftir að henni hefur verið 

beitt og er form prófsins samskonar og skimunarprófs. 

Stöðupróf gefa upplýsingar um framfarir hjá hópi nemenda. Prófin eru venjulega hóppróf 

og oft stöðluð eða markbundin og hafa lítið notagildi í daglegri kennslu. Stöðupróf er 

venjulega próf sem nemendur leysa í hljóði (Walpole og McKenna, 2007:13). 

     Ef skimunarpróf sýna engin vandkvæði hjá nemendum geta þeir haldið áfram að 

fylgja almennri bekkjarkennslu og engin þörf er fyrir nánara mat. Hins vegar ef nemandi 

lendir í áhættuhópi (meðal áhættu) þarf að leggja nánari próf fyrir hann til að greina 

sérhæfðar þarfir hans og veita honum viðeigandi kennslu í beinu framhaldi. Eftir að 

nemandi hefur fengið viðeigandi kennslu í ákveðinn tíma eru framfarir metnar og 

ákvörðun tekin um framhald hennar. Ef nemandi er metinn í mikilli áhættu gilda sömu 
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vinnuferlin og í meðal áhættu nema að þá er kennslan öflugri (Walpole og McKenna, 

2007:16-17) og þá er oft leitað til sérkennara, en í mörgum tilfellum getur bekkjarkennari 

sinnt því líka. 

 

Tafla 3. Líkan sem sýnir þætti sem þarf að meta (McKenna og Stahl 2003:8). 

 

Hljóð-
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Líkanið (tafla 3) samanstendur af því að tilgangur lesturs er samansettur af þremur 

þáttum eða sé þrenns konar, sjálfvirk orðaþekking, skilningur á rituðu máli og færni til að 

nýta sér tækni til að ávinna sér not af því að lesa texta. Barn mun eiga í erfiðleikum með 

lesskilning ef vandamál koma upp í einhverjum af þessum þremur ofangreindum þáttum. 

     Það er tilvalið fyrir kennara að setja þetta líkan upp fyrir hvern nemanda í bekknum, 

merkt með nafni hans, og fylla út í reitina eftir því sem við á og spyrja sjálfan sig 

spurninga eins og kassarnir segja til um, það ætti að auðvelda kennara að fylgjast með 

stöðu mála hjá hverjum og einum. 

  

4.1.4 Mismunandi áherslur í kennslu   

Áður hefur komið fram að kennsla fyrir börn sem lenda í áhættuhópi verður að vera 

öflugri en fyrir önnur börn. Því er mikilvægt að raða börnum í litla einstaklingsmiðaða 
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hópa því að kennsla sem miðast við að kenna öllum það sama samtímis skilar sér hvorki 

til þeirra sem eru í áhættu né þeirra sem eru fljótir að læra.  

     Þarfir einstaklinga eru mismunandi og þurfa kennarar að taka tillit til þess. Tyner 

(2004:8) skiptir lestri í stigbundna þróun hjá byrjendum : 

 

1. Undirbúningu / elsti bekkur leikskóla. Nemendur á þessu stigi kunna minna en helming 

af stafrófinu og þekkja ekki hugtakið ,,orð”, hljóðavitund þeirra er lítil og þau þekkja fá 

orð. Áherslur í kennslu á þessu stigi ættu að vera:  

• minnisleikir með myndum 

• þekkja og skrifa stafi stafrófsins 

• spora stafi 

• greina á milli samhljóða 

• þekkja 10 orð 

 

2. Byrjandi /  elstu börn leikskóla eða byrjandi í 1.bekk. Nemendur á þessu stigi kunna  ¾ 

hluta eða meira af stafrófinu, eru byrjaðir að spora stafi, geta greint sum hljóð og þekkja 

10 orð. Markmið á þessu stigi: 

• læra alla stafi stafrófsins 

• greina byrjunar og endahljóð 

• þekkja 50 orð 

• lesa einfaldan texta 

• nýta samhengi texta og mynda til að umskrá/lesa 

 

3. Nýliði / byrjun eða miðbik 1.bekkjar. Nemendur á þessu stigi geta greint byrjunar og 

endahljóð orða, þekkja fleiri en 50 orð og lesa einfaldan texta. Markmið á þessu stigi: 

• þekkja og greina orðhluta í orðum við lestur og skrift 

• þekkja fleiri en 100 orð 

• lesa flóknari texta 

• auka lesfimi 

• auka lesskilning 
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• leiðrétta eigin villur 

 

4. Aukin færni / miðbik eða við lok 1.bekkjar. Nemendur á þessu stigi geta þekkt og greint 

orðhluta við lestur og skrift, þekkja fleiri en 100 orð og lesa þróaðri texta en áður. 

Markmið á þessu stigi: 

• nota orðaþekkingu við lestur og skrift 

• verða smám saman sjálfstæður lesandi og notar þekkingu sína í að umskrá og  

skilja það sem lesið er 

• auka lesfimi 

 

5.Sjálfstæður lesandi / byrjun eða lok 2.bekkjar. Nemendur á þessu stigi lesa og skrifa 

sjálfstætt, nota lærða tækni til að átta sig á nýjum orðum, hafa náð góðum leshraða og 

nota orðaþekkingu við lestur og skrift. Markmið á þessu stigi: 

• þróa með sér fjölbreyttar aðferðir til að auka við lesskilning 

• nota flókin orðamynstur 

• þróa lesfimi við lestur margs konar texta 

• geta brugðist við texta með margskonar hætti 

 

Þess má geta að í fyrsta bekk geta nemendur verið á öllum þessum stigum og er því 

mikilvægt að kennari þekki vel þessi stig svo hægt sé að uppfylla þarfir hvers nemenda. 

Það segir sig því sjálft að ekki er hægt að kenna öllum börnum það sama í einu ef kennari 

vill að nemendur nái góðum árangri í lestri.  

     Ef tekið er dæmi þar sem kennari kennir öllum bekknum í einu sama efnið og notast 

við miðlungs þungt efni þá væri hætta á að þeir sem eru vel á veg komnir í lestri myndu 

missa áhugann því efnið væri of létt fyrir þá. En hins vegar þeir sem eru í áhættu hópi 

myndu strax dragast aftur úr því efnið væri of þungt fyrir þá. Þess vegna er mjög 

mikilvægt að byggja kennsluáætlun í lestri fyrir hvern einstakling því þarfir þeirra eru svo 

misjafnar. 
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4.1.5 Einstaklingsmiðuð kennsla   

Einstaklingsmiðuð kennsla byggist á því að mæta þörfum hvers og eins í bekknum, með 

því að byggja kennsluáætlun fyrir hvern og einn. Kennari ákveður hvernig hann skiptir 

niður í lestrarhópa út frá niðurstöðum á mati og er venjan að hafa þrjá til fimm í hópi þar 

sem börn eru talin í áhættu, en fimm til sjö í hópi fyrir hina (Kosanovich, Ladinsky, 

Nelson, og Torgesen, e.d.:1-2).  

 

Einstaklingsmiðuð kennsla í lestri felur í sér  

• að hafa kennslu hæfilega krefjandi þannig að það hjálpi börnum að ráða við þau 

verkefni sem eru rétt fyrir ofan þeirra getu 

• kennslu sem miðar að því að kenna ákveðnum hópi barna með beinum hætti í 

ákveðinn tíma. Það byggist á mati á þörfum nemenda hvað er kennt hverju sinni 

og í hve langan tíma 

• að kennsla styðjist við þróunarferli lesturs og að gert sé ráð fyrir að nemendur 

þurfi kennslu í mismunandi þáttum eins og í hljóðkerfisvitund, í umskráningu, í 

lesfimi, þróun orðaforða, í lesskilningi og ritun 

• kennslu fyrir alla í bekknum í einu og að þá sé tekið mið af aldri og markmiðum í 

námi  

(Walpole og McKenna, 2007:2)   

 

Með einstaklingsmiðaðri kennslu nýtur einstaklingurinn sín betur því verkefni miðast við 

getu hans og líklegra þykir að hann verði áhugasamari um námsefnið. Einnig er góður 

kostur ef bekkir eru fámennir, þá er auðveldara fyrir kennara að sinna öllum nemendum.  

 

4.1.6 Kennsluáætlun 

Walpole og McKenna (2007:138-139) setja fram hugmynd að kennsluáætlun fyrir fyrsta 

bekk sem getur verið gott fyrir kennara að styðjast við. Eftir að búið er að meta stöðu 

nemenda í bekknum og skipta þeim í viðeigandi hópa, er hægt að hanna kennsluáætlun 

fyrir litla hópa. Einnig þarf að gera áætlun sem kenna á öllum bekknum í einu. 

Dæmi um verkefni fyrir litla hópa: 
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Hópur 1 þar sem nemendur eru í mikilli áhættu.  

Kennari verður að einbeita sér að þessum hópi. Byrjað er á því að veita markvissa þjálfun 

í hljóðavitund og hljóðaaðferð þar sem meðal annars er kennt heiti bókstafa, hljóð þeirra 

og mynstur. Nemendur í þessum hópi velja á milli þriggja verkefna á hverjum degi; 

orðavinnu, lesfimi eða hlustunaræfinga.  

Hópur 2 þar sem nemendur eru í einhverri áhættu.  

Bekkjarkennari er þessum hópi innan handar og þjálfar hann í orðaþekkingu og lesfimi. 

Nemendum er kennt mynstur stafanna og þau æfa sig í að lesa saman. Nemendur í 

þessum hópi velja milli þriggja verkefna á hverjum degi; orðavinnu, lesfimi og 

hlustunaræfinga.  

Hópur 3 eru sterkustu nemendurnir.  

Bekkjarkennari er til staðar til að fylgjast með þessum hópi en þau vinna að mestu 

sjálfstætt. Ágætt er að skipta þessum hóp í tvo til þrjá minni hópa, því oftast er stór hluti 

af bekknum sem tilheyrir þessum hópi. Þessir nemendur þurfa að þjálfa orðaþekkingu og 

lesfimi. Nemendur í þessum hópi velja milli þriggja verkefna á hverjum degi, orðavinnu, 

lesfimi og hlustunaræfinga.  

     Þess má geta að kennari verður að gæta þess að nemendur í öllum hópum velji hvert 

verkefni að minnsta kosti einu sinni í viku.  

 

Dæmi um verkefni sem allur hópurinn gerir í einu á hverjum degi er að lesa saman í kór 

og lesa saman tvö og tvö. Æfa nemendur í að þekkja mynstur stafa og vinna með hljóð 

þeirra. Vinna með æfingar sem efla orðaforða og lesskilning. 

     Eftir þrjár vikur, en það er góður tími til að miða við, metur kennari svo stöðuna og 

ákveður hvort hann haldi áfram með þessa áætlun eða breyti henni eftir þörfum. Taka 

skal fram að þetta er aðeins lítið brot af raunverulegri kennsluáætlun, en slík áætlun þarf 

að vera mun nákvæmari. Dregin hafa verið fram helstu atriði sem þurfa að vera í 

lestrarkennslu í 1.bekk. 

 

4.3 Foreldrasamstarf   

Það er auðvitað misjafnt eftir skólum hversu mikið samstarf er á milli kennara og foreldra 

og er því mikilvægt að kennarar/skólar láti foreldra finna að þeir skipti máli og geti haft 
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áhrif á ákveðin málefni sem koma upp. Það getur skipt sköpum hvað varðar árangur og 

áhuga barna í skólanum ef tengsl milli heimilis og skóla eru góð (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:97).  

     Í öllum grunnskólum er foreldrasamstarf mikilvægur hlekkur í skólastarfinu og 

foreldrar geta reynst skólanum sterkir stuðningsmenn ef rétt er staðið að málum. Ef 

ákveðið traust og gagnkvæm virðing myndast milli foreldra og kennara þá verða öll 

samskipti auðveldari. Foreldrasamstarf byggist fyrst og fremst á því að það sé gott 

samband milli foreldra og umsjónarkennara vegna hvers og eins. 

     Kennari þarf að koma upp ákveðnu upplýsingaflæði eins og með því að senda bréf 

heim, vera í tölvusambandi eða geta hringt í foreldra. Ef nemandi á í erfiðleikum í lestri 

er til að mynda gott fyrir foreldra að fá nákvæma leiðsögn frá kennara um hvernig þeir 

eigi að taka á heimanámi barnsins.  

     Það hvernig foreldrar taka þátt í lestrarnámi barna sinna skiptir miklu máli. Það er ekki 

nóg að lesa fyrir börnin og kenna þeim stafina. Það þarf að vekja áhuga þeirra á lestri 

með því að tala jákvætt um lestur og velja hentugar bækur fyrir þau. Einnig að stuðla að 

þróun á lestrarfærni, fylgjast með barninu og meta lestrarþróunina út frá lestrarstigum. 

Foreldrar eru talsmenn barna sinna og því þurfa þeir að vera vel vakandi ef þeim finnst 

eitthvað athugavert við lesturinn hjá börnum sínum (Hall og Moats, 1999:37) og setja sig 

þá strax í samband við kennara. 

     Á Lesvefnum (Helga Sigurmundsdóttir, 2007) eru góðar ábendingar fyrir foreldra um 

það hvernig þeir geta stuðlað að lestrarfærni barna með því að taka þátt í heimalestri 

þeirra: 

• skoðið bókina með barninu og vekið áhuga þess á efni sögunnar eins og með því 

að beina athyglinni að umgjörð bókarinnar, heiti hennar og sögupersónum 

• um leið og lesið er er gott að láta barnið fylgja línum eftir með fingri 

• ef barnið hikar við stafi og hljóð er gott að rifja upp og fylgjast með hvort barnið 

þekki alla stafina 

• spyrjið leiðandi spurninga um söguþráðinn 

• ræðið efni textans og fáið barnið til að segja frá efni textans 

• hrósið barninu fyrir það sem gengur vel 

• verið þolinmóð og jákvæð 
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5 Samantekt 

 

Hér hefur verið fjallað um gildi snemmtækrar íhlutunar í lestri og hvernig undirbúningur 

fyrir lestrarnám byrjar að þróast. Undirbúningur á fyrstu æviárum barns er mikilvægur 

grunnur að farsælu lestrarnámi. Einnig var fjallað um þær aðferðir í lestrarkennslu sem 

gott er að nota til þess að ná góðum árangri með kennslunni eins og að meta nemendur, 

nota einstaklingsmiðaða kennslu og stigskipta kennslu, en það eru þættir sem góð 

lestrarkennsla þarf að hafa því börn hafa misjafnar þarfir.  

     Forspárþættir geta sagt til um það hverjir lenda í erfiðleikum og hverjum mun ganga 

vel að læra að lesa. Þess vegna er mikilvægt að leikskólar notist við HLJÓM- 2 prófið til 

að nálgast þessar upplýsingar og byrja strax í leikskóla að undirbúa barnið frekar fyrir 

komandi lestrarnám. Einnig er mikilvægt að gott samstarf sé á milli leikskóla og 

grunnskóla þannig að upplýsingar um hvert barn fylgi með í skóla. Það ætti að auðvelda 

grunnskólakennara að grípa strax inn í með markvissum aðgerðum ef hann hefur 

vitneskju um að vandamál sé til staðar. Fjallað var um hvernig hægt er að skipuleggja 

kennsluna þannig að þarfir einstaklings séu í fyrirrúmi svo hann njóti sín sem best í 

náminu. 

     Foreldrasamstarf skiptir einnig miklu máli. Það er mikilvægt að gott samstarf verði á 

milli kennara og heimilis barns þannig að hægt sé að taka sameiginlega á vandamálum 

sem upp koma. Með góðu samstarfi er auðveldara að nálgast vandamál og taka á þeim. 

Með góðri þekkingu og skipulagi kennara er hægt að kenna öllum börnum að lesa. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Unnur Björg Stefánsdóttir 
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