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1. Inngangur 

Góð lestrarfærni er nauðsynleg hverjum einstaklingi sem vill taka virkan þátt í 

lýðræðislegu samfélagi. Atvinnulífið kallar á menntað fólk en lestur er undirstaða 

allrar almennrar menntunar. Lestrarkunnátta er einnig mikilvæg fyrir 

einstaklinginn sjálfan en auk þess að vera uppspretta fróðleiks og skemmtunar 

hefur lestrarkunnátta áhrif á lífsgæði, persónulegan þroska og sjálfsímynd (Riley 

2006:1).  

 Lestur er ein af mikilvægustu kennslugreinum í grunnskóla. Nemendum 

gengur misvel að tileinka sér lestrartæknina, sumir koma vel undirbúnir frá 

leikskóla og/eða heimilum og verða læsir um leið, aðrir eru síður undirbúnir en ná 

með góðri kennslu skjótt tökum á lestri. Sumum nemendum reynist hins vegar 

þrautin þyngri að ná tökum á lestri og þessum nemendum verður að sinna eins 

fljótt og mögulegt er til að léleg lestrarbyrjun hafi ekki áhrif á áframhaldandi 

skólagöngu. Lestrarkennsla á fyrstu árum grunnskólans er því ábyrgðarfullt og 

veigamikið verkefni. 

 Skortur er á hentugu kennsluefni hér á landi fyrir nemendur á fyrstu stigum 

grunnskólans sem þurfa öfluga, einstaklingsmiðaða kennslu í lestri. Í ljósi þessa  

er vel við hæfi að lokaverkefni frá grunndeild Kennaraháskóla Íslands sé í formi 

námsspils sem ætlað er til nota í lestrarkennslu í fyrsta bekk grunnskóla. 

Námsspilið hefur hlotið nafnið Stafaspilið A-Ö og er í anda kennsluprógrammsins 

Early Steps sem bandaríski prófessorinn og kennslufræðingurinn Darrell Morris 

hannaði. Stafaspilið A-Ö inniheldur stafa- og myndaspjöld sem nota má við 

kennslu á bókstöfum og til að auka hljóðkerfisvitund nemenda. Markmiðið með 

námsspilinu er að koma á móti knýjandi þörf á kennsluefni sem hentar til 

lestrarkennslu barna sem eiga erfitt með að ná tökum á lestri.  

 Greinargerð þessari er ætlað að varpa ljósi á gildi námsspilsins út frá 

kenningum um lestrarnám og þróun læsis. Fyrst er almenn umfjöllun um lestur, 

lestrarkennsluaðferðir og lesblindu. Næst er gerð grein fyrir mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar í tengslum við kennsluprógrammið Early Steps sem 

ætlað er að koma til móts við nemendur með lestrarörðugleika. Að lokum er 

Stafaspilið A-Ö kynnt og færð rök fyrir gildi þess.   
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2. Lestur 
Lestur er flókið ferli sem hefst löngu fyrir upphaf hefðbundinnar lestrarkennslu. 

Ferlið hefst strax við fyrstu upplifun af bókum og þróast í að barnið lærir að 

þekkja sjónræn merki í umhverfinu, eins og einkennismerki matvöruverslana eða 

matvöru, sem leiðir til skilnings á að ákveðin form (bókstafir) birtast endurtekið í 

hvers konar ritmáli (Riley 2006:50). Það ferli sem á sér stað frá fyrstu tilraunum til 

að lesa og skrifa og fram til hefðbundinnar lestrarkennslu er kallað byrjendalæsi. 

 Whitehurst og Lonigan útskýra byrjendalæsi þannig að lestur eigi sér stað 

þegar einstaklingur nýtir sér upplýsingar frá tveimur víxlverkandi sviðum 

upplýsinga, „Outside-in“ og „Inside-out“ (2002:12-14). „Outside-in“ eru 

upplýsingar sem barnið fær frá umhverfinu sem hjálpa því við að skilja textann, 

t.d. orðaforði, hugtakaþekking og söguskema. „Inside-out“ eru þekking og næmi 

sem þróast hjá barninu í tengslum við ritmálið og hjálpa því að umskrá textann, 

t.d. hljóðkerfisvitund og bókstafaþekking. Upplýsingar frá Outside-in og Inside-out 

eru lykilinn að árangursríkum lestri og eru notaðar samstundis hjá hæfum 

lesanda. 

 

Mynd 1. Upplýsingar sem barn nýtir sér við byrjendalæsi (Whitehurst og Lonigan 2002:13). 
 

 Fræðimenn hafa sett fram margar skilgreiningar á lestri en hér verður stuðst 

við líkan Hoover og Gough sem þeir kalla „The Simple View of Reading“ (Hoover 

og Gough 1990, Elbro 2001:29-30). Í þessu líkani er gert ráð fyrir að lestur 

byggist á samspili tveggja þátta, annars vegar umskráningu og hins vegar 

lesskilningi. Til að lestur eigi sér stað þurfa báðir þættirnar að vera til staðar. 

Lestur 

Outside-in Inside-out 

Samhengi 
(frásögn) 

Merkingar-
fræði 
(hugtök) 

Tungumál 
(orð) 

Hljóðkerfi 
(hljóð-
ungar) 

Ritmálið 
(letur) 
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Umskráning er ekki til neins ef skilninginn vantar og ef ekki er hægt að umskrá 

fæst heldur enginn skilningur úr textanum.  

 Í eftirfarandi umfjöllun um lestur er skýringarmynd Scarborough um 

forsendur lestrarfærni lögð til grundvallar en hún skiptir lestrarferlinu upp í 

málskilning (lesskilning) og færni við að bera kennsl á orð (m.a. umskráning). Ég 

kýs að nota hugtökin lesskilningur og umskráning um þessa tvo meginþætti 

lestrar þar sem það er algengast. Nokkrir undirflokkar tilheyra hvorum þætti fyrir 

sig en samspil þáttanna leggur grunn að góðri lestrarfærni. Með aukinni þjálfun 

næst aukin samstilling milli þáttanna sem leiðir til sjálfvirkni í lestri. 

 

Mynd 2. Margir þræðir fléttast saman í lestrarfærni (Scarborough 2001:98, stuðst við 
þýðingu Steinunnar Torfadóttur). 
 
Fyrst verður fjallað um umskráningu, hljóðkerfisvitund og sjónrænan orðaforða. 

Síðan er gerð grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif á lesskilning. 

Þjálfaður lestur: 
Sjálfvirk 
framkvæmd og 
samstilling lesturs 
og lesskilnings 

 

Málskilningur 

Þekking  

Orðaforði 
 

Formgerð málsins 

Málræn rökfærsla 

Þekking á ritmáli 

Að bera kennsl á orð 

Hljóðkerfisvitund 

Umskráning 

Sjónrænn orðaforði 

Aukin færni og 
meðvitund 

Aukin sjálfvirkni 
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2.1 Umskráning 

Umskráning felst í að breyta bókstafatáknum í hljóð og bera kennsl á orðið sem 

bókstafirnir mynda (Ehri 2002:169; Elbro 2001:29; Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir 2006:5). Forsenda þess að börn geti lært að umskrá er staðgóð 

þekking á bókstöfunum (Adams 2001:74). Án nákvæmrar þekkingar á 

bókstöfunum getur barnið ekki lært að tengja staf og hljóð og tengja samliggjandi 

hljóð saman í orð. Bókstafaþekking er þó ekki nóg því barnið verður einnig að 

geta greint hljóð í orðum til að nýta sér tengsl stafs og hljóðs og þar kemur 

hljóðkerfisúrvinnslan til sögunnar (Adams 2001:74; National Reading Panel 

2000:10). Hljóðkerfisúrvinnsla er starfsemi sem krefst næmi fyrir hljóðum og 

hæfni til að vinna með hljóðeiningar (Whitehurst og Lonigan 2001:15). Þættir 

innan hljóðkerfisúrvinnslu eru m.a. hljóðkerfisvitund, hljóðrænt minni, hljóðræn 

endurheimt og hæfni til að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (Catts og 

Kamhi 2005:64). 

2.1.1 Hljóðkerfisvitund 
Hljóðkerfisvitund er sá þáttur hljóðkerfisúrvinnslunnar sem hvað mest hefur verið 

rannsakaður en hljóðkerfisvitund er einn sterkasti forspárþáttur um síðari 

lestrarfærni (Juel 2006:410; Muter 2006:55; Stanovich 1986:362). 

Hljóðkerfisvitund felur í sér næmi og þekkingu á hljóðum í orði, skilning á að mælt 

mál má greina niður í smærri einingar og hæfni til að vinna með hljóðeiningar á 

mismunandi hátt (Helga Sigurmundsdóttir 2002:22; Muter 2006:55; Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:23; Stahl 2001:341). Rannsóknir hafa 

sýnt að markviss þjálfun á hljóðkerfisvitund getur dregið úr eða jafnvel komið í 

veg fyrir lestrarörðugleika (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 

2000:47). Hljóðkerfisvitund þroskast stig frá stigi eftir aldri og sýnir eftirfarandi 

mynd hvaða verkefni hentar hverju aldursstigi fyrir sig. 
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Mynd 3. Þróun hljóðkerfisvitundar miðað við aldur, ásamt verkefnum sem reyna á 
hljóðkerfisvitund (Muter 2006:56, stuðst við þýðingu Helgu Sigurmundsdóttur). 

 

Þjálfun á hljóðkerfisvitund má útfæra á margan hátt en hérna eru nokkur dæmi af 

hentugum verkefnum (Muter 2006:55): 

• Að greina rím. Dæmi: Hvaða orð rímar ekki? Hús, mús, kúr. 

• Að búa til rím. Dæmi: Hvaða orð rímar við panna? 

• Að tengja saman hljóð í orð. Dæmi: Hvaða orð er þetta? h-ú-s. Hljóðin 

borin fram á sundurslitin hátt. 

• Að tengja saman atkvæði í orð. Dæmi: Hvað orð er þetta? Ha-na-gal. 

Orðið borið fram á sundurslitin hátt. 

• Að sundurgreina hljóð í orðum. Dæmi: Klappa þrisvar til að sýna hvert 

einstakt hljóð í orðinu hús. 

Aldur Þróun hljóðkerfisvitundar Reynsla af ritmáli 

4 Barnavísur 

 Að þekkja rím 

 Að tengja saman atkvæði 

 Að sundurgreina atkvæði 

 

5 Stuðlun 

 Að flokka eftir upphafsstöfum 

 Að sundurgreina „onset“ og „rime“ * 

 Að ríma 

 A
ð
 læ
ra
 bó
kstafi 

 

5 ½  Að vinna með atkvæði 

 Að greina byrjunar- og endahljóð 

 Að tengja saman hljóð 

 Að sundurgreina hljóð 

6 Að bæta við hljóðum 

 Hljóðeyðing 

 Að skipta út hljóði í orði 

 

 A
ð
 b
yg
g
ja
 u
pp
 sjó
n
ræ
n
a
n
 o
rð
a
fo
rð
a
 

A
ð
 þ
róa
 

u
m
skrá

n
in
g
a
rh
æ
fn
i 

*Onset eru allir stafir fram að fyrsta sérhljóði orðsins, rime er sérhljóðið og stafirnir sem fylgja á 

eftir (Santa og Høien 1999:63). 
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• Að sundurgreina atkvæði í orðum. Dæmi: Klappa þrisvar sinnum til að 

sýna hvert einstakt atkvæði í orðinu górilla. 

• Eyða út hljóði í orði. Dæmi: Hvaða orð fáum við ef við tökum hljóðið „k“ 

framan af orðinu „kaka“? 

• Bæta við hljóði í orði. Dæmi: Hvaða orð fáum við ef við setjum hljóðið „h“ 

fyrir framan orðið „armur“? 

• Að skipta út hljóði í orði. Dæmi: Hvaða orð fáum við ef við setjum hljóðið 

„s“ í staðinn fyrir hljóðið „b“ í orðinu „banna“? 

• Að færa til hljóð í orði. Dæmi: Hvaða orð fáum við ef við flytjum hljóðið „r“ í 

orðinu „draga“ aftast í orðið? 

2.1.2 Sjónrænn orðaforði 
Sjónrænn orðaforði vísar til ritháttarmynda orða sem lesandi geymir í minni frá 

fyrri lestrarreynslu og getur borið kennsl á, án þess að umskrá (Ehri 2002:170). 

Þegar orð er lesið sjónrænt er það lesið sem heild í stað þess að lesandinn hljóði 

sig í gegnum orðið. Samkvæmt kenningu Ehri læra börn að lesa með því að 

byggja upp sjónrænan orðaforða sem hún telur skilvirkustu leiðina við lestur (Ehri 

2002:175-179). Hún skiptir lestrarferlinu upp í fjögur stig: 

1. Undanfari bókstafsstigs (Pre Alphabetic Phase) 

Á þessu stigi byrja börn að tengja sjónræn merki eða myndir í umhverfinu við 

orð. Það er sjónræn útfærsla orðsins sem þau þekkja, t.d. Coca- Cola merkið 

eða LOTTO merkið en ef þau sjá orðið í annarri sjónrænni útfærslu, t.d. með 

annarri leturgerð, er óvíst að þau þekki það aftur.  

2. Bókstafsstig að hluta (Partial Alphabetic Phase) 

Á þessu stigi þekkja börn fá tengsl stafs og hljóðs og muna ekki nákvæma 

stafsetningu orðanna, heldur giska á orðið út frá þeim stöfum og hljóðum sem 

þau þekkja.  

3. Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase) 

Á þessu stigi hafa börn náð fullkomnum tökum á hljóðrænni umskráningu og 

geta nú umskráð orð af nákvæmni. Það er forsendan fyrir því að börn muni 

orð sjónrænt. Þau eru nú fær um að lesa algeng orð í textanum sjónrænt og 
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gera tiltölulega fáar villur. Þau notast því við tvenns konar tækni við lestur, 

annars vegar að umskrá orð og hins vegar að þekkja orð sjónrænt. 

4. Heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase) 

Á þessu stigi hafa börn lært að þekkja flest orð og orðhluta í aldurssvarandi 

texta sem heildir og geta beitt sjónrænum lestri við þau. Smám saman bætast 

við ný orð og eftir því sem þau koma oftar fyrir í texta festast þau betur í 

minni. 

2.2 Lesskilningur 

Lesskilningur felst í að skilja textann sem verið er að umskrá (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:5). Lesskilningur er því nauðsynlegur þáttur í 

þróun á lestrarfærni og þar með hæfni til að afla sér menntunar (National 

Reading Panel 2000:13). Samkvæmt Scarborough (2001:98) eru það einkum 

fimm þættir sem hafa áhrif á lesskilning; þekking, orðaforði, formgerð málsins, 

málræn rökfærsla og þekking á ritmáli. Hér verður fjallað um hvern þátt fyrir sig. 

2.2.1 Þekking 
Almenn þekking og lífsreynsla barna hefur áhrif á hvernig þeim gengur að skilja 

texta. Börn eiga auðveldara með að skilja texta sem þau geta tengt við eigin 

reynslu og upplifun (Fountas og Pinnel 2001:307, Juel 2006:411-413). Bækur 

geta verið uppspretta að umræðum milli barns og fullorðinna sem síðan örva 

þekkingu, orðaforða og hugsun. Lestur bóka víkkar sjóndeildarhring lesenda og 

eykur við þekkingu þeirra frá eigin lífi sem aftur auðveldar lesskilning við 

áframhaldandi lestur. Þekking á umheiminum sem byggist á eigin reynslu, svo 

sem ferðalögum, auðveldar til dæmis skilning á sögum sem gerast í fjarlægum 

löndum. 

2.2.2 Orðaforði 
Notkun hugtakanna orðaforði og orðasafn er nokkuð á reiki en hér verður notast 

við þá skilgreiningu að orðaforði sé þau orð sem einstaklingur hefur á færi sínu 

en orðasafn sé öll orð sem til eru í íslensku (Sigurður Konráðsson 2000:153). 

Hver einstaklingur hefur á færi sínu fjórar gerðir orðaforða; hlustunar-, talmáls-, 

lestrar- og ritunarorðaforða (Tankersley 2003:52). Orðaforði hlustunar er stærstur 
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og þróast fyrstur eða allt frá fyrsta aldursári. Þegar barn lærir sín fyrstu orð hefst 

þróun á orðaforða talmáls. Síðar hefst þróun orðaforða lesturs og að lokum 

orðaforða ritunar. 

 Orðaforði skiptir miklu máli fyrir lesskilning og hefur forspárgildi um síðari 

lestrargetu (Elbro 2001:110, Juel 2006:412). Þegar orð hefur verið umskráð af 

nákvæmni verður lesandinn að bera það saman við orð í orðaforða sínum til að 

bera kennsla á orðið og ná fram skilningi á textanum (Scarborough 2001:98). 

Orðaforði og almenn þekking eru þarna lykilatriði til að orðið sem verið er að 

umskrá fái rétta merkingu í tengslum við samhengi textans. 

 Talmeinafræðingar telja að fyrst um forskólaaldurinn sé orðaforði barna 

nógu umfangsmikill til að málskilningur þeirra geti byggst á heildarmynd orða í 

stað þess að byggjast á einstökum hljóðum í orði (Snow ofl 1998:2.kafli). Þróun á 

hljóðkerfisvitund og skynjun á hljóðum í orði gæti því verið háð stærð orðaforða 

fremur en aldri og almennum þroska. Kenning Goswami um tengsl orðaforða og 

þróun hljóðkerfisvitundar samræmist þessum hugmyndum en þar kemur fram að 

öflun orðaforða sé mikilvæg forsenda þess að hægt sé að greina tengsl milli 

hljómlíkra orða (Goswami 2001:111). 

 Foreldrar og leikskólakennarar gegna hér stóru hlutverki en með því að lesa 

fyrir börn er hægt að auka orðaforða þeirra þar sem bækur innihalda ríkari 

orðasafn en kemur fram í venjulegum samtölum (Juel 2006:413). Til að lesturinn 

geri sem mest gagn er nauðsynlegt að útskýra og kenna hugtök, orð og 

orðasambönd sem barnið þekkir ekki. Einnig er gagnlegt að kenna heiti á hlutum 

og daglegum athöfnum (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 2000:40).  

2.2.3 Formgerð málsins og málræn rökfærsla 
Nemendur verða að öðlast skilning á uppbyggingu málsins sem getur haft áhrif á 

merkingu textans (Snow ofl. 1998:2.kafli). Ritmálið er ekki aðeins bókstafir sem 

mynda orð heldur verða orð að setningum og setningar að málsgreinum og 

efnisgreinum. Ákveðnar reglur gilda um hvernig orðum má raða saman 

(málfræði) en orðaröð og staðsetning greinarmerkja getur haft áhrif á merkingu 

þess sem lesið er. Nemendur verða einnig að hafa góða hugtakaþekkingu og 

skilja samlíkingar og myndlíkingar í texta. 
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2.2.4 Þekking á ritmáli og bókum 
Þekking barna á ritmáli hefur reynst hafa mikið forspárgildi um hvernig tekst til við 

upphaf lestrarþróunar en börn sem þekkja marga bókstafi og hafa af sjálfsdáðum 

komist í kynni við bækur og skrift gengur vanalega vel í upphafi lestrarnáms 

(Elbro 2001:93). Ung börn kynnast ritmálinu á marga vegu, m.a. sjá þau skilti, 

vöruheiti og póstkort, sjá foreldrana vinna í tölvu, senda sms, skrifa innkaupalista 

og minnismiða, sjá eigið nafn á hlutum eða stöðum sem merktir eru þeim, sjá 

foreldrana upptekna við að lesa ýmis konar lesefni; bækur, dagblöð, textavarp og 

svona mætti lengi telja. Þegar börn ná grunnskólaaldri hafa þau þannig öðlast 

skilning á að ritmál sé samskiptatæki (Riley 2006:50). Þegar lesið er fyrir börn 

komast þau líka að því að ritmál er uppspretta skemmtilegra sagna og ævintýra 

sem aftur verður kveikjan að því að börn setjast gjarnan niður með bók og 

þykjast lesa sjálf (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 2000:42).  

2.3 Lestrarkennsluaðferðir 

Umskráning og lesskilningur eru tvær megin aðgerðir sem felast í lestrarferlinu. 

Sett hafa verið fram þrjú lestrarlíkön sem leggja mismikla áherslu á hvorn þáttinn 

fyrir sig (Guðrún Einarsdóttir 1987:14; Whitehurst og Lonigan 2002:14). „Bottom-

up“ eða umskráningarlíkanið leggur höfuðáherslu á hlutaferli í lestri. Þá horfir 

lesandi fyrst á lestáknið og hljóðgreinir það, greinir orð og setningar og nær 

þannig merkingu úr textanum. Kennsluaðferðir sem hafa þetta lestrarlíkan að 

leiðarljósi eru kallaðar sundurgreinandi aðferðir og er hljóðaaðferð ein þeirra. 

„Top-down“ eða merkingarlíkanið leggur aðaláherslu á heildarferli lesturs en þar 

er unnið frá merkingu textans og að lokum eru rittáknin umskráð í hljóð. 

Lestrarkennsluaðferðir sem tilheyra þessu líkani kallast sundurgreinandi aðferðir 

og er orðaaðferð (Whole language) ein þeirra. Þriðja lestrarlíkanið er jafnvæg 

nálgun (Balanced Approach) sem er málamiðlun á milli „Bottom-up“ og „Top-

down“ og má þar nefna LTG-lestur á talmálsgrunni, sem eina af 

kennsluaðferðunum (Guðrún Einarsdóttir 1987:14). Hér verður einungis fjallað 

um hljóðaaðferð. 
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Mynd 4. Skýringarmynd af tveimur lestrarlíkönum, „Bottom-up“ og „Top-down“ (Guðrún 
Einarsdóttir 1987:14-15). 

 

Hljóðaaðferð er lestrarkennsluaðferð sem leggur áherslu á að kenna tengsl stafs 

og hljóðs og hvernig nota megi þá kunnáttu í lestri og skrift (National Reading 

Panel 2000:8). Í hljóðaaðferð er því unnið með hljóðunga sem er minnsta 

hljóðeining í tungumáli (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:232). 

Samkvæmt National Reading Panel (2000:8) má skipta nálgun út frá 

hljóðaaðferð í fimm flokka:  

• Samsvörun við hljóðunga (analogy phonics) 

Að kenna nemendum óþekkt orð með að líkja þeim við þekkt orð. Dæmi: 

þekkja orðið fundur með að líkja því við orðið hundur. 

• Að greina hljóðunga (analytic phonics) 

Að kenna nemendum að greina tengingu stafs og hljóðs í þekktum orðum til 

að koma í veg fyrir að þeir beri fram stök hljóð. 

• Hljóðungar í texta (embedded phonics) 

Að fella kennslu á hljóðungum inn í lestur á texta. Þessi aðferð byggir því að 

hluta til á tilviljunarkenndum lærdómi. 

• Hljóðungar í stafsetningu (phonics through spelling) 

Að kenna nemendum að sundurgreina orð í hljóðunga og að velja bókstafi 

fyrir þessa hljóðunga. 

Merking texta 

Orða- og setningagreining 

Hljóðgreining 

Lestákn 

Bottom-up Top-down 
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• Að búa til hljóðunga (synthetic phonics) 

Að útskýra skýrt og greinilega fyrir nemendum hvernig breyta megi bókstöfum 

í hljóðunga og síðan blanda hljóðungum saman til að mynda orð. 

 

Samkvæmt athugunum National Reading Panel (2000:8-11) er fjölbreytt og 

markviss kennsla samkvæmt hljóðaaðferð mjög árangursrík leið til að kenna 

lestur, allt frá leikskóla og upp í 6. bekk, óháð getu og félagslegum bakgrunni. 

Aðferðin eykur getu í umskráningu og stafsetningu og hefur mjög jákvæð áhrif á 

lesskilning hjá fyrsta bekk. Sérstaklega árangursríkt er að kenna nemendum með 

lestrarörðugleika og lélegum lesendum að búa til hljóðunga (synthetic phonics). 

Til að kennsluaðferðin skili tilsettum árangri er þó mikilvægt að hafa í huga að 

ekki er nóg að kenna tengsl stafs og hljóðs heldur verður að kenna nemendum 

að nýta þessa þekkingu í lestri og skrift. Einnig er nauðsynlegt að taka tillit til 

mismunandi getu nemenda og reyna eftir fremsta megni að koma til móts við 

getustig hvers og eins. 

2.4 Lesblinda 

Lesblinda er veikleiki í hljóðkerfisúrvinnslu sem kemur fram í umskráningu og 

stafsetningu (Catts og Kamhi 2005:64, Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir 2006:17). Veikleikinn birtist einkum á fjórum sviðum hljóðkerfis-

úrvinnslu; hljóðkerfisvitund, hljóðrænu minni, hljóðrænni endurheimt og hæfni til 

að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (Catts og Kamhi 2005:64). Lesblindir 

einstaklingar hafa flestir slakt skammtímaminni, lélega hljóðtengingu og slaka 

hljóðgreiningu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:38; Snowling 

2006:3). Þeir hafa einnig slaka rímfærni, eiga í erfiðleikum við að endurtaka 

bullorð og hraða nefningu á myndum, litum og stöfum (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir 2006:38). Erfiðleikar með langtímaminni virðist einnig 

tengjast lesblindu þar sem lesblindir einstaklingar eiga oft í erfiðleikum með að 

muna vikudaga og mánuði, að læra margföldunartöfluna og önnur tungumál. Þeir 

eiga einnig erfitt með að finna orð og eru lengi að þróa með sér orðaforða 

(Snowling 2006:3). 
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 Ef litið er á kenningu Ehri á sjónrænum orðaforða er ljóst að lesblind börn 

staðna gjarnan á bókstafsstigi að hluta þar sem þau eru lengi að mynda góð 

tengsl milli stafs og hljóðs vegna veikleika í hljóðkerfisvitund (Ehri 2002:179-180). 

Þau eru því lengi að ná upp sjónrænum orðaforða og að þróa með sér 

fyrirhafnarlausan og sjálfvirkan lestur. Þau leggja mesta áherslu á fyrstu og 

síðustu stafi orðs en vantar næmi fyrir miðjustöfum. Þeim gengur jafnan illa að 

samhæfa lestur við skrift þar sem þau eiga í erfiðleikum með að greina hljóð í 

orðum og hafa litla þekkingu á bókstöfunum. Orð sem hafa ósamræmi milli 

framburðar og stafsetningar valda þeim sérstökum erfiðleikum þar sem erfitt er 

að tengja framburð orðsins við bókstafi þess.  

 Orsökum lestrarerfiðleika má skipta upp í ytri og innri þætti (Catts og Kamhi 

2005:94-108). Innri orsakir eru t.d. erfðaþættir, taugafræðilegir þættir og málrænir 

þættir. Ljóst er að erfiðleikarnir eru viðvarandi því að nemandi sem á erfitt með 

lestur í 1.bekk virðist einnig eiga í lestrarörðugleikum í 4.bekk (Juel 2006:410). 

Með fyrirbyggjandi kennslu má minnka vandamál tengd lestri og stafsetningu en 

vandamál í hljóðkerfisúrvinnslu fylgja lesblindum fram á fullorðinsár (Catts og 

Kamhi 2005:64). Því má útiloka að um seinþroska sé að ræða.  

 Ytri orsakir eru ófullkominn undirbúningur fyrir lestrarnámið, galli í 

byrjendakennslu eða Matteusarhneigð (verður útskýrð síðar). Þó ber að taka 

fram að lestrarörðugleikar verða ekki til af þessum orsökum heldur er talað um að 

nemendur sem eru í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika geti orðið fyrir 

kennsluskaða fái þeir ekki kennslu við hæfi. Sýnt hefur verið fram á að hægt er 

að ná tökum á lestrarerfiðleikum með fyrirbyggjandi vinnu og réttum 

kennsluaðferðum (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 2000:47). 

2.5 Matteusarhneigð 

Matteusarhneigð er heiti á kenningu sem yfirfærir orð guðspjallamannsins 

Matteusar „þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku fátækari“ yfir á þróun læsis. Eins 

og áður hefur komið fram er orðaforði mikilvægur þáttur í tengslum við lesskilning 

en lestur er ein öflugasta leiðin til að auka orðaforða og sem aftur bætir 

lesskilning (Stanovich 1986:380-381). Getumiklir nemendur verða því í gegnum 
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þjálfun sína á lestri betri og betri meðan getuminni nemendur standa í stað og 

breikkar því stöðugt bilið milli góðra lesenda og hinna slöku.  

 Rannsóknir styðja þessa kenningu en talið er að lélegir lesendur á miðstigi 

lesi um það bil 100.000 orð á ári meðan meðalnemandi les um 1.000.000 orð á 

ári og lesglaðir nemendur á miðstigi gætu jafnvel náð 10.000.000 og upp í 

50.000.000 orðum á ári. Ljóst er því að lélegir lesendur fá mun færri tækifæri til 

að læra ný orð. Þeir fá einnig minni æfingu í lestri, færri tækifæri til að þróa 

aðferðir til lesskilnings, lesefni sem oft er í ósamræmi við getu þeirra og neikvæð 

viðhorf gagnvart lestri (Whitehurst og Lonigan 2003:11). 

2.6 Snemmtæk íhlutun 

Mikilvægt er að bregðast skjótt við fyrstu vísbendingum um lestrarörðugleika því 

erfiðara er að vinna upp seinkun í lestri en að fyrirbyggja vandamálið. Snemmtæk 

íhlutun er hugtak yfir kennsluprógrömm sem ætlað er til fyrirbyggjandi aðgerða í 

þessu sambandi. Talað er um fyrirbyggjandi aðgerðir þar sem markmiðið er að 

ná til nemenda áður en léleg lestrargeta hefur áhrif á sjálfstraust þeirra og bilið 

milli góðra og slakra lesenda er enn óverulegt (Santa og Høien 1999:54).  

 Þekktasta lestrarkennsluprógrammið og það sem mest hefur verið athugað 

er Reading Recovery hannað af Marie Clay og hefur það verið fyrirmynd margra 

lestrarkennsluprógramma sem fylgt hafa í kjölfarið (McGill-Franzen og Goatley 

2001:480; Santa og Høien 1999:54). Kennsluprógrammið er byggt upp sem öflug 

einstaklingskennsla framkvæmd af sérkennara í lestri. Kennslan leggur 

höfuðáherslu á lestur og skrift en vinna með hljóðunga er felld inn í kennsluna. 

Jafnvel þótt kennsluprógrammið hafi reynst árangursríkt virðist það ekki ná til 

barna sem eiga hvað erfiðast með lestur. Iversen og Tummer (1993) hafa sýnt 

fram á að með því að bæta markvissri kennslu í hljóðkerfisvitund við 

kennsluprógrammið ná börn skjótari framförum (Santa og Høien 1999:54-57; 

Stahl 2001:339-340). Þetta er einmitt lykilatriði í kennsluprógramminu Early 

Steps sem nú verður fjallað um. 
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3. Early Steps 
Kennsluprógramminu Early Steps er ætlað að veita nemendum í fyrsta bekk sem 

eru í áhættuhópi vegna lestrarörðugleika snemmtæka íhlutun (Morris 2005:3; 

Santa 1999:255-6). Early Steps er hannað út frá hugmyndum Reading Recovery 

og svipar til þess en bíður þó upp á mun skipulagðari vinnu með hljóðunga. Sýnt 

hefur verið fram á góðan árangur hjá nemendum sem taka þátt í 

kennsluprógramminu, sérstaklega hjá nemendum í mikilli áhættu á 

lestrarörðugleikum og það sem meira er, árangurinn virðist vera varanlegur þar 

sem þáttakendurnir halda áfram að ná góðum framförum í lestri eftir að 

prógrammi lýkur (Santa og Høien 1999:69). 

 Early Steps er 35 mínútna markviss einstaklingskennsla sem framkvæmd er 

af bekkjarkennara eða sérkennara í lestri (Morris 2005:85; Santa 1999:256). 

Einstaklingsbundið er hversu langan tíma nemendur taka þátt í prógramminu en 

oftast er gert ráð fyrir 60 kennslustundum. Sumir geta þó hætt fyrr meðan aðrir 

þurfa lengri tíma. Nemendur ljúka þáttöku í prógramminu þegar þeir hafa náð 

lestrargetu sem samsvarar meðaltali í eigin bekk.  

 Kennslan skiptist í fjóra hluta: Lestur kunnugra bóka, vinna með stafi, hljóð 

og orðaflokkun, að skrifa setningar og að kynnast nýrri bók (Morris 2005:85).  Hér 

verður fjallað nánar um hvern þátt fyrir sig. 

1. Lestur kunnugra bóka (14 mínútur) 

Nemandi endurles bækur frá fyrri kennslustundum en endurlestur bóka 

hjálpar nemendum að ná upp sjálfvirkni í lestri og eykur sjónrænan orðaforða 

(Santa 1999:258). Mikilvægt er að hafa bækurnar í samræmi við getustig 

nemandans. Í upphafi er unnið með léttlestrarbækur á fyrsta og öðru stigi sem 

innihalda auðveldan og fyrirsjáanlegan texta en um leið og bækurnar eru 

hættar að ögra nemandanum er þyngdarstig þeirra aukið. Ef bækurnar 

reynast nemandanum of erfiðar er best að hætta og fara niður um eitt 

getustig. Þyngdarstig bókanna þarf að vera ögrandi en samt sem áður 

viðráðanlegt. Nemandi bendir á hvert orð um leið og hann umskráir. 
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2. Vinna með stafi, hljóð og orðaflokkun (8 mínútur) 

Verkefnin í þessum þætti fara eftir þekkingu nemandans á bókstöfum og 

hljóðkerfisvitund þeirra (Santa og Høien 1999:62). Viðfangsefnið gæti verið að 

læra bókstafina, greina upphafshljóð í orðum og flokka orðafjölskyldur. Nánar 

verður fjallað um þennan þátt í umfjöllun um námsspilið hér á eftir. 

3. Að skrifa setningar (8 mínútur) 

Nemandi skrifar eina setningu að eigin vali. Í upphafi fær nemandi mikla 

aðstoð frá kennara en eftir stöðugar æfingar í lestri, vinnu með stafi, hljóð og 

orðaflokkun og æfingu í skrift mun aukin hljóðkerfisvitund og þekking á 

tengslum stafs og hljóðs gera nemandann mun sjálfstæðari í ritun setninga 

(Morris 2005:85). 

4. Að kynnast nýrri bók (5 mínútur) 

Í lok kennslunnar er kynning á nýrri bók en þessi þáttur skipar veigamikinn 

sess í að tryggja að nemandi upplifi árangur við lestur á nýjum texta (Clay 

1991:265). Í upphafi kennsluprógrammsins er kynningin mjög nákvæm. Fyrst 

skoða nemandi og kennari bókina saman, skoða myndir og tala um 

viðfangsefnið. Kennari dregur athygli nemandans að orðunum sem standa 

fyrir hlutina á myndunum. Síðan les kennari bókina fyrir nemandann og bendir 

á hvert orð um leið og hann umskráir. Eftir hverja blaðsíðu sem kennari les, 

endurles nemandi og bendir á orðin um leið. Að lokum les nemandi bókina 

sjálfur. Eftir því sem líður á kennsluprógrammið verður kynningin viðaminni. 

4. Samantekt á lestri 
Lestur er samspil tveggja þátta, umskráningar og lesskilnings. Umskráning er 

þegar bókstafatáknum er breytt í hljóð og lesskilningur nær merkingu úr því sem 

er umskráð. Forsenda þess að börn geti lært að umskrá er þekking á 

bókstöfunum og góð hljóðkerfisvitund. Hljóðkerfisvitund er næmi á hljóðum í orði 

og skilningur á að vinna má með hljóðeiningar á mismunandi hátt. Rannsóknir 

hafa sýnt að markviss þjálfun á hljóðkerfisvitund getur dregið úr eða jafnvel 

komið í veg fyrir lestrarörðugleika. Hljóðkerfisvitund má þjálfa á fjölbreyttan hátt, 

meðal annars með því að greina eða búa til rím, flokka eftir upphafsstöfum, finna 
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byrjunar- og endahljóð orða, sundurgreina hljóð og bæta við eða eyða hljóðum í 

orði. 

 Sjónrænn orðaforði vísar til ritháttarmynda orða sem lesandi geymir í minni 

frá fyrri lestrarreynslu og getur borið kennsl á, án þess að umskrá. Samkvæmt 

kenningu Ehri læra börn að lesa með því að byggja upp sjónrænan orðaforða 

sem hún telur skilvirkustu leiðina við lestur. Hún skiptir lestrarferlinu upp í fjögur 

stig: Undanfara bókstafsstigs, bókstafsstig að hluta, fullkomið bókstafsstig og 

heildrænt bókstafsstig.  

 Lesblinda er veikleiki í hljóðkerfisvitund og staðna lesblindir nemendur oft á 

bókstafsstigi að hluta. Þeir eru lengi að mynda góð tengsl milli stafs og hljóðs 

sem aftur veldur því að þeir eru lengi að þróa með sér sjónrænan orðforða sem 

er forsenda sjálfvirkni í lestri. Þeim gengur jafnan illa að samhæfa lestur við skrift 

þar sem þeir eiga í erfiðleikum með að greina hljóð í orðum og hafa litla þekkingu 

á bókstöfunum. Orð sem hafa ósamræmi milli framburðar og stafsetningar valda 

þeim sérstökum erfiðleikum þar sem þeir eiga erfitt með að tengja framburð 

orðsins við bókstafi þess. 

  Æfing í lestri er besta leiðin til að auka orðaforða og sjálfvirkni í lestri, 

en eftir því sem orðin koma oftar fyrir festast þau betur í sjónrænu minni. 

Nemendur með mikla lestrargetu verða því með auknum lestri betri og betri 

meðan nemendur með litla lestrargetu standa í stað. Bilið milli hinna góðu og 

hinna slöku eykst því eftir því sem á líður og er þessi tilhneiging kölluð 

Matteusarhneigð. Mikilvægt er því að bregðast skjótt við fyrstu vísbendingum um 

lestrarerfiðleika áður en þeir hafa áhrif á sjálfstraust nemenda og bilið milli góðra 

og slakra er ennþá tiltölulega lítið.  

 Snemmtæk íhlutun er hugtak yfir aðgerðir sem miða að því að taka á 

fyrirsjáanlegum lestrarvanda og koma barninu til hjálpar strax í byrjun, áður en 

það upplifir sig tapara í lestrarnáminu. Early Steps er eitt af mörgum 

kennsluprógrömmum ætlað að veita nemendum í áhættuhópi fyrir 

lestrarerfiðleika snemmtæka íhlutun. Kennsluprógrammið er byggt á Reading 

Recovery, þekktu og árangursríku lestrarkennsluprógrammi og svipar til þess en 

bíður að auki upp á markvissa þjálfun á hljóðkerfisvitund. Mat á Early Steps hefur 
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leitt í ljós að kennsluprógrammið er mjög árangursríkt og nær sérstaklega vel til 

nemenda sem eiga í hvað mestum erfiðleikum með lestur (Santa og Høien 

1999:69). 

 Við lestur á grein um Early Steps kviknaði áhugi á að búa til námsspil út frá 

hugmyndum kennsluprógrammsins sem lokaverkefni frá Kennaraháskóla 

Íslands. Early Steps er að mörgu leyti aðgengilegt fyrir íslenskar aðstæður, en þó 

vantar viðeigandi námsgögn á íslensku til að þjálfa hljóðkerfisvitund og kenna á 

bókstafi og hljóð. Lesblindir nemendur eiga oft erfitt með að læra og muna 

bókstafina, hafa slaka hljóðkerfisvitund og eiga í erfiðleikum með að tengja staf 

við hljóð en þessir þættir eru forsenda umskráningar og þess að ná tæknilegum 

tökum á lestri. Námsspilið inniheldur námsgögn til kennslu á þessum þáttum og 

hefur fengið titilinn Stafaspilið A-Ö.   

5. Stafaspilið A-Ö 
Stafaspilið A-Ö er byggt á hugmyndum Early Steps kennsluprógrammsins eftir 

Darrel Morris (Morris 2005; Santa 1999). Tilgangur með námsspilinu er að koma 

á móti brýnni þörf á kennslugögnum sem nota má við sérkennslu barna með 

lestrarörðugleika. Námsspilið er ætlað til notkunar samhliða Early Steps og henta 

verkefnin til kennslu í öðrum hluta prógrammsins þar sem unnið er með stafi, 

hljóð og orðaflokkun.  

 Stafaspilið A-Ö má einnig nota eitt og sér og hentar það sérstaklega vel í 

einstaklingskennslu eða kennslu þar sem tveir vinna saman. Í einstaklings-

kennslu er hægt að fylgja leiðbeiningum námsspilsins en ef tveir nemendur eru 

látnir vinna saman skiptast þeir á að spila. Mögulegt er að láta nemendur af 

sama getustigi vinna saman en einnig er hægt að láta getumeiri nemendur hjálpa 

þeim getuminni. Námsspilið hentar einkar vel fyrir einstaklingsmiðað nám og 

kennslu þar sem auðvelt er að aðlaga það þörfum nemenda. Unnið er með hvern 

þátt spilsins þangað til nemandi hefur öðlast öryggi í viðfangsefninu og þá er 

verkefnið þyngt eða nýtt kynnt til sögunnar. Mikilvægt er að verkefnin ögri 

nemendum en séu jafnframt viðráðanleg svo að nemandi upplifi árangur. 
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 Stafaspilið A-Ö inniheldur verkefni sem reyna á bókstafaþekkingu og 

hljóðkerfisvitund nemenda. Markmið með spilinu er að nemendur: 

• Öðlist haldbæra þekkingu á bókstöfunum, nánar tiltekið 

- læri heiti bókstafanna og hljóð 

- læri að skrifa bókstafina 

- læri að tengja hástafi við lágstafi 

• Auki hljóðkerfisvitund sína, nánar tiltekið 

- öðlist næmi til að greina upphafs- og endahljóð 

- læri að tengja hljóð og staf 

- læri að greina rím 

- læri að orð sem hljóma eins hafa oft sama stafamynstur 

 Námsspilið byggir á stafa- og myndaspjöldum sem hægt er að nota á 

fjölbreyttan hátt. Myndirnar eru allar fengnar af vefsíðu Microsoft Office Online 

(Microsoft Corporation 2007) og bókstafirnir eru handskrifaðir eftir ítalskri forskrift 

sem er algengust í skriftarkennslu í íslenskum grunnskólum (Laufey Guðnadóttir 

og Soffía Guðný Guðmundsdóttir 2001). Spilinu fylgir leiðbeiningarbæklingur sem 

útskýrir notkun spilsins auk þess sem greint er frá hugmyndum um aðrar 

útfærslur. Einnig fylgir spilinu foreldrabréf til foreldra þeirra barna sem taka þátt í 

kennsluprógramminu. Fæstir foreldrar vita líklega hvað hljóðkerfisvitund og 

umskráning er, eða hvaða þættir leggja grunn að góðri lestrarfærni. Því fylgir 

námsspilinu foreldrabréf sem upplýsir foreldra um lestrarferlið, áhrifaþætti þess 

og hvernig þeir geta sem best stutt barnið í lestrarnámi sínu. Með því að auka 

upplýsingaflæði til foreldra og gefa þeim stærra hlutverk í lestrarnámi barna sinna 

má stuðla að jákvæðu samstarfi milli heimilis og skóla. Námsspilið skiptist í þrjá 

hluta; Bókstafir, upphafsstafir orða – samhljóðar og orðafjölskyldur – sérhljóðar. 

Hér verður gerð grein fyrir hverjum hluta fyrir sig.  

5.1 Bókstafir 

Staðgóð þekking á bókstöfunum er forsenda þess að börn geti lært að umskrá 

(Adams 2001:74; Ehri 2002:167). Fræðimenn hafa haldið því fram að nemendur 

þurfi að kunna u.þ.b. 80% af stafrófinu, þar af alla sérhljóðana, áður en þeir geti 

fyrir alvöru hafið sjálfstæðan lestur (Elbro 2001:130). Byrjendur í lestri þurfa að 
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læra alla bókstafina, hljóð þeirra og ritunarhátt, svo þeim reynist auðvelt að 

þekkja þá aftur án umhugsunar og rita þá eftir minni (Ehri 2002:180).   

 Stafaspilið A-Ö inniheldur stafaspjöld með öllum bókstöfum íslenska 

stafrófsins, bæði hástöfum og lágstöfum. Í upphafi er hægt að vinna með 

bókstafina, læra heiti þeirra og hljóð og læra að skrifa þá. Kennari velur þá 4-6 

bókstafi til að vinna með og gætir þess að vinna ekki samtímis með bókstafi sem 

hafa líka lögun, t.d. skal varast að kenna b, d og p saman. Heppilegt er að vinna 

fyrst með bókstafi í nafni nemandans og aðra kunnuglega bókstafi. 

Stafaspjöldunum er raðað í einfalda röð og á nemandi að segja nafn/hljóð þess 

bókstafs sem kennari bendir á. Síðan getur nemandi æft sig í að skrifa 

bókstafinn. 

 Einnig er hægt að vinna með hástafi og lágstafi. Þá er hægt að láta 

nemandann para saman þá hástafi og lágstafi sem verið er að vinna með eða 

jafnvel fara í flettileik. Í flettileik eru tekin fram bæði hástafaspjöld og 

lágstafaspjöld þeirra bókstafa sem verið er að vinna með og þau lögð á grúfu á 

borðið. Kennari og nemandi skiptast síðan á að fletta tveimur spjöldum við og 

athuga hvort þau passi saman. Í hvert skipti sem spjaldi er snúið við er nafn 

viðkomandi bókstafs sagt. Ef annar aðilinn gleymir að segja nafnið er röðin komin 

að hinum. Ef spjöldin passa saman hefur viðkomandi fengið slag en ef spjöldin 

passa ekki saman eru þau sett aftur á sinn stað og á mótspilarinn þá leik. 

 

 

Mynd 5. Flettileikur með hástöfum og lágstöfum. 
 

Þegar nemandi hefur náð tökum á nöfnum, hljóðum og ritun bókstafanna sem 

unnið er með, er helmingi bókstafanna skipt út fyrir nýja bókstafi. Ef helmingur 

bókstafanna sem unnið er með er kunnuglegur fyrir nemandanum reynist honum 

H

h 
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ekki ofviða að læra þá nýju (Morris 2005:73; Santa 1999:260). Þegar nemandi 

hefur náð góðri þekkingu á bókstöfunum er hægt að vinna með upphafshljóð í 

orðum. 

5.2 Upphafsstafir orða – samhljóðar 

Hljóðkerfisvitund er, ásamt bókstafaþekkingu, forsenda þess að nemendur 

uppgötvi tengsl stafs og hljóðs og læri að umskrá (Adams 2001:74, National 

Reading Panel 2000:10). Nemendur þurfa að læra að orð eru búin til úr 

hljóðungum og að hver hljóðungur hefur sín sérkenni, bæði hvað varðar hljóð og 

myndunarstað (Ehri 2002:180-181). Þeir þurfa að tengja þessa vitneskju við 

þekkingu á hljóðum bókstafana og þekkingu á stafsetningu orða. Nemendur 

þurfa að geta blandað hljóðum saman til að umskrá orð og þeir þurfa að geta 

sundurgreint talað mál í orð og orðin niður í einstök hljóð til að geta skrifað þau 

(National Reading Panel 2000:10).  

 Góð leið til að þjálfa hljóðkerfisvitund nemenda er að æfa þau í að greina 

upphafshljóð orða (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 2000:47; 

Lundberg og Herrlin 2005:30-31, Muter 2006:56). Forsenda þeirrar kennslu er að 

nemandi geri sér grein fyrir hvað orð er (concept-of-word) en ef nemandi getur 

bent á orð um leið og hann umskráir, þekki nokkur orð sjónrænt og getur fundið 

orð út frá samhengi textans má ætla að sú vitneskja sé til staðar (Santa 

1999:260). Samkvæmt Muter (sjá mynd 3 bls. 7) geta börn flokkað eftir 

upphafsstöfum við 5 ára aldur og greint byrjunar- og endahljóð hálfu ári seinna. 

Raunhæft er því að ætla að verkefni þar sem greina á upphafshljóð í orðum og 

tengja þau við bókstaf hæfi nemendum í fyrsta bekk grunnskóla sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða. 

 Í Stafaspilinu A-Ö eru mynda- og stafaspjöld til kennslu á upphafshljóðum í 

orði. Heppilegt er að byrja að vinna með stafi sem bæði hafa ólíka lögun og hljóð 

og því er gert ráð fyrir að kennsla hefjist með orðum sem byrja á b, m og s. Áður 

en vinna hefst fer kennari yfir myndaspjöldin með nemandanum og þeim er gefið 

nafn svo öruggt sé að nemandi viti hvað myndin stendur fyrir. Þrjú myndaspil eru 

sett í röð efst á borðið, eitt fyrir hvern bókstaf, og afgangurinn af spilunum er 

settur í bunka fyrir neðan.  
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 Kennari útskýrir fyrir nemandanum að nú ætli þeir að raða þeim spilum 

saman sem byrja eins (sjá mynd 6). Kennari setur fyrsta myndaspilið á réttan 

stað og síðan tekur nemandinn við. Ef nemandi flokkar spjöldin vitlaust leiðréttir 

kennari hann og setur spjaldið á réttan stað. Í hvert skipti sem myndaspjald er 

sett á réttan stað les nemandinn öll orðin í þeim flokki. Kennara gefst þar tækifæri 

til að benda nemandanum á hvar upphafshljóðið myndast í munni og vörum. 

 Þegar nemandi hefur öðlast öryggi í að flokka myndirnar eftir 

upphafshljóðum er hægt að tengja hljóð við bókstaf. Þá eru stafaspjöldin tekin 

fram og kennari raðar bókstöfunum B, M og S í röð efst á borðið og 

myndaspjöldin eru sett í bunka fyrir neðan. Kennari byrjar á því að setja fyrsta 

myndaspjaldið á réttan stað og síðan tekur nemandinn við. Gagnlegt getur verið 

að fjarlægja myndaspjöldin þegar nemandinn hefur staðsett það á réttan stað svo 

að á borðinu séu alltaf aðeins bókstafirnir þrír. Þannig er nemandinn alltaf að 

tengja myndina við réttan bókstaf en ekki myndaspjöldin sem komin eru á borðið.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 6. Upphafsstafir orða - samhljóðar. 
 

 Þegar nemandi hefur náð nokkrum árangri í að tengja hljóð við bókstaf er 

hægt að kanna þekkingu hans með litlu stafsetningarprófi. Þá les kennari upp 

fjögur til fimm orð og biður nemanda að skrifa niður upphafsstafinn sem hann 

heyrir. Þegar nemandi er farinn að þekkja upphafshljóðin sem B, M og S mynda 

bunki 
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er einn bókstafur tekinn út og nýr settur í staðinn.  Þá hefur nemandi tvo 

kunnuglega bókstafi og einn óþekktan sem gefur honum tækifæri á að bera nýja 

bókstafinn saman við bókstafi sem hann þekkir. Á þennan hátt er hægt að vinna 

með alla helstu samhljóða stafrófsins. 

5.3 Orðafjölskyldur – sérhljóðar 

Því meira sem nemendur læra um kerfið að baki stafrófinu (alphabetic system) 

þeim mun betur gengur þeim að auka sjónrænan orðaforða sinn, bæði hvað 

varðar lestur og stafsetningu (Ehri 2002:181). Þegar nemandi er kominn með 

staðgóða þekkingu á bókstöfunum og farinn að greina upphafshljóð í orðum er 

farið að vinna með orðafjölskyldur, þ.e. orð sem ríma. Markmiðið með 

orðaflokkun er að nemendur átti sig á að orð sem hljóma líkt mynda oft sama 

stafsetningamynstur en talið er líklegt að þessi vitneskja flýti fyrir lestrarþróun 

(Santa og Høien 1999:63). Þegar nemendur vinna með orðafjölskyldur þurfa þeir 

að greina síðasta hljóðið í orðinu til að vita hvaða flokki það tilheyrir (Morris 

2005:80). 

  

                                           

 

Mynd 7. Orðafjölskyldur. 
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Stafaspilið A-Ö inniheldur orðaspjöld fyrir orðafjölskyldur sem enda á -as,  

-at og –ar, fjögur spjöld fyrir hvern flokk. Forsenda fyrir því að nemandi geti leyst 

verkefnið er að hann þekki upphafsorð hverrar orðafjölskyldu og því fylgja spilinu 

myndaspjöld sem tákna upphafsorð hvers flokks (Morris 2005:79). Gott er að 

vinna einungis með tvær orðafjölskyldur í upphafi en þegar nemandi hefur áttað 

sig á verkefninu má bæta þriðju orðafjölskyldunni við. Myndaspjöldin og 

upphafsorðin eru sett í röð efst á borðið og hin orðaspjöldin í bunka fyrir neðan. 

Kennari útskýrir fyrir nemandanum að nú eigi hann að flokka orðin saman sem 

hljóma eins, þ.e. ríma. Kennari setur fyrsta orðið á réttan stað og síðan tekur 

nemandinn við. Við hvert orð sem flokkað er rétt les nemandinn öll orðin í þeim 

dálki. 

 Þegar nemandi hefur náð nokkurri færni í að flokka orðafjölskyldur er hægt 

að fara í flettileik. Þá eru orðaspjöldin lögð á grúfu á borðið. Kennari og nemandi 

skiptast á að fletta tveimur spjöldum við og sjá hvort þau passa saman. Ef 

spjöldin ríma hefur viðkomandi fengið „slag“ en ef spjöldin ríma ekki á 

mótspilarinn leik. Í hvert skipti sem spjaldi er snúið við er orðið lesið. Ef annar 

aðilinn gleymir að lesa spjaldið er komið að hinum að fletta.  

 Önnur leið til að vinna með orðafjölskyldur er stafsetningarupplestur. Þá eru 

valin 2-3 orð sem tákna sitthvora rímfjölskylduna, t.d. orðin sat og par, og er 

orðaspjöldunum raðað á borðið fyrir framan nemandann. Síðan les kennari upp 

nokkur orð í þessum fjölskyldum, t.d. gat, kar, þar, mat, var og fat  og nemandi 

skrifar þau niður. Nemandi getur þá nýtt sér stafamynstur þeirra orða sem hann 

sér til að skrifa orð í sömu fjölskyldu. Á þennan hátt er hægt að vinna með 

orðafjölskyldur flestra sérhljóða stafrófsins. 
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6. Lokaorð 
Lestur er samspil tveggja þátta, umskráningar og lesskilnings. Lesskilningur 

byggist aðallega á fyrri þekkingu, reynslu og orðaforða en umskráning byggist á 

þekkingu á bókstöfunum og hljóðkerfisvitund. Sýnt hefur verið fram á að þjálfun á 

hljóðkerfisvitund hefur jákvæð áhrif á lestrargetu þeirra nemenda sem eiga í hvað 

mestum örðugleikum með lestur en þjálfun á hljóðkerfisvitund er þungamiðja 

lestrarkennsluprógrammsins Early Steps eftir Darrel Morris.  

 Stafaspilið A-Ö er byggt á hugmyndum Early Steps og hentar vel til 

notkunar í öðrum þætti prógrammsins: Vinnu með stafi, hljóð og orðaflokkun, en 

einnig má nota spilið eitt og sér. Stafaspilið A-Ö leggur áherslu á vinnu með 

hljóðkerfisvitund og að tengja staf við hljóð. Námsspilið er þrískipt. Í fyrsta hluta 

er unnið með bókstafi, að þekkja heiti þeirra, hljóð og lögun. Í öðrum hluta er 

unnið með hljóðgreiningu en þar eiga nemendur að greina upphafshljóð orða og 

tengja við réttan bókstaf. Í þriðja hluta er unnið með orðafjölskyldur, þ.e. orð sem 

hljóma líkt (ríma) og hafa sama stafamynstur, en þar þurfa nemendur að gefa 

gaum að síðasta hljóði orðsins til að geta flokkað það rétt. Spilinu fylgir 

leiðbeiningarbæklingur og foreldrabréf. Leiðbeiningarbæklingurinn útskýrir notkun 

spilsins ásamt hugmyndum um aðra útfærslumöguleika en foreldrabréfið veitir 

foreldrum og forráðamönnum upplýsingar um lestrarferlið og hvernig þeir geta 

stutt við lestrarnám barna sinna. 

 Stafaspilið A-Ö er þó ekki fullunnið. Í öðrum og þriðja hluta þess er einungis 

komið með sýnishorn af verkefnum. Til að fullkomna verkið þyrfti að útbúa 

myndaspjöld fyrir upphafshljóð allra samhljóðanna og mynda- og orðaspjöld fyrir  

orðafjölskyldur allra sérhljóðanna. Einnig væri spennandi að búa til ítarlegri 

bækling um hugmyndir um notkun spilsins en einfaldleiki spjaldanna gefur ótal 

möguleika á öðrum útfærslum. Fjölbreyttar og vel rökstuddar hugmyndir um aðrar 

útfærslur á Stafaspilinu A-Ö gætu aukið notkunargildi þess verulega.  



 27 

7. Heimildaskrá 

Adams, Marilyn J. 2001. „Alphabetic Anxiety and Explicit, Systematic Phonics 
Instruction: A Cognitive Science Perspective“. Handbook of Early Literacy 
Research, bls 66-80. Ritstj. Susan B. Neuman og David K. Dickinson. The 
Guilford Press, New York. 

Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir. 2000. „Mál-lestur.“ Lestrarbókin 
okkar, greinasafn um lestur og læsi, bls 39-49. Ritstj. Heimir Pálsson. 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands og Íslenska lestrarfélagið, 
Reykjavík.  

Catts, Hugh W. og Alan G. Kamhi. 2005. Language and Reading Disabilities. 
Önnur útgáfa. Pearson, Boston. 

Clay, Marie M. 1991. „Introducing a new storybook to young readers“. The 
Reading Teacher 45,4:264-273. Vefslóð: 
http://www.reading.org/publications/journals/rt/selections/abstracts/RT-45-4-
Clay.html 

Ehri, Linnea C. 2002. „Reading Process, Acquisition and Instructional 
Implications.“ Dyslexia and Literacy. Theory and Practice, bls. 167-185. 
Ritstj.: Gavin Reid og Janice Wearmouth. John Wiley & Sons, LTD, 
England. 

Elbro, Carsten. 2001. Læsning og læseundervisning. 2.útgáfa. Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Kaupmannahöfn. 

Fountas, Irene C. og Gay Su Pinnell. 2001. Guiding Readers and Writers 
(Grades 3-6): Teaching Comprehension, Genre, and Content Literacy. 
Heinemann, Portsmouth. 

Goswami, Usha. 2001. „Early Phonological Development and the Acquisition of 
Literacy.“ Handbook of Early Literacy Research, bls 111-125. Ritstj. Susan 
B. Neuman og David K. Dickinson. The Guilford Press, New York. 

Guðrún Einarsdóttir. 1987. „Hvað skiptir máli í umræðunni um lestur?“. Lestur-
mál, bls 13-26. Ritstj. Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson. 
Ritröð Kennaraháskóla Íslands og Iðunnar, Reykjavík. 

Helga Sigurmundsdóttir. 2002. „Áhrif þjálfunar hljóðkerfisvitundar á börn með 
lestrarerfiðleika“. Glæður 12, 1:21-30. 

Juel, Connie. 2006. „The Impact of Early School Experiences on Initial Reading“. 
Handbook of Early Literacy Research, annað bindi, bls 410-426. Ritstj. 
Susan B. Neuman og David K. Dickinson. The Guilford Press, New York. 



 28 

Laufey Guðnadóttir og Soffía Guðný Guðmundsdóttir. 2001. „Skrift“. Handritin 
heima; vefsíða um íslensk handrit. Vefslóð: 
http://www.handritinheima.is/handritid/handritalestur/skrift.htm [sótt 
3.desember 2007] 

Lundberg, Ingvar og Katarina Herrlin. 2005. Det gode læseforløb. Kortlægning og 
øvelser. Søren Søgaard þýddi. Alinea, København. 

McGill-Franzen, Anne og Virgina Goatley. 2001. „Title 1 and Special Education: 
Support for Children Who Stuggle to Learn to Read.“ Handbook of Early 
Literacy Research, bls 471-483. Ritstj. Susan B. Neuman og David K. 
Dickinson. The Guilford Press, New York. 

Microsoft Corporation. 2007. Microsoft Office Online; Clip Art. Vefslóð: 
http://office.microsoft.com/en-us/clipart/default.aspx [sótt 15.september 
2007] 

Morris, D. 2005. The Howard Street Tutoring Manual. Teaching At-risk Readers 
in the Primary Grades. Guilford Press, New York. 

Muter, Valerie. 2006. „The prediction and screening of children´s reading 
difficulties“. Dyslexia: Speech and Language: A Practitioner´s Handbook, 
bls 54-73. Ritst.: Margaret. J. Snowling & Joy Stackhouse. Wurr, London. 

National Reading Panel. 2000. Teaching Children to read; Summery Report of 
the NRP. Heimasíða National Reading Panel. Vefslóð: 
http://www.nationalreadingpanel.org/Publications/summary.htm 

Riley, Jeni. 2006. Language and Literacy 3 – 7: Creating Approaches to 
Teaching. Sage Publications, London. 

Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir. 2006. Lexia: Fræði um leshömlun, 
kenningar og mat. Háskólinn á Akureyri, Akureyri.  

Santa, Carol M. 1999. „First steps: A program of early intervention“. Dyslexia: 
Advances in Theory and Practice, bls. 255-273. Ritstj.: Ingvar Lundberg, 
Finn Egil Tønnessen og Ingolv Austad. Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht.   

Santa, Carol M. og Torleiv Høien. 1999. „An assessment of Early Steps: A 
program for early intervention of reading problems“. Reading Research 
Quarterly 34, 1: 54-79. 

Scarborough, Hollis S. 2001. „Connecting Early Language and Literacy to Later 
Reading (Dis) Abilities: Evidence, Theory, and Practice“. Handbook of Early 
Literacy Research, bls 97-110. Ritstj. Susan B. Neuman og David K. 
Dickinson. The Guilford Press, New York. 



 29 

Sigurður Konráðsson. 2000. „Orðaforði“.Lestrarbókin okkar, greinasafn um lestur 
og læsi, bls 151-170. Ritstj. Heimir Pálsson. Rannsóknarstofnun 
Kennaraháskóla Íslands og Íslenska lestrarfélagið, Reykjavík.  

Snow, Catherine E., M. Susan Burns og Peg Griffin. 1998. Preventing reading 
difficulties in young children. National Academy Press, Washington D.C. 
Committee on the Prevention of Reading Difficulties in Young Children. 
Vefslóð: http://books.nap.edu/html/prdyc/index.html 

Snowling, Margaret J. 2006. „Language skills and learning to read: the dyslexia 
spectrum.“ Dyslexia: Speech and Language: A Practitioner´s Handbook, 
bls.1-14. Ritstj.: M. J. Snowling & J. Stackhouse. Whurr Publishers, London. 

Stahl, Steven. 2001. „Teaching Phonics and Phonological Awareness“. 
Handbook of Early Literacy Research, bls 333-347. Ritstj. Susan B. 
Neuman og David K. Dickinson. The Guilford Press, New York. 

Stanovich, Keith E.1986. „Matthew Effects in Reading: Some Consequences of 
Individual Differences in the Acquisition of Literacy“. Reading Research 
Quarterly 21, 4: 360-407. Vefslóð: http://links.jstor.org/sici?sici=0034-
0553%28198623%2921%3A4%3C360%3AMEIRSC%3E2.0.CO%3B2-0 

Tankersley, Karen. 2003. The Threads of Reading: Strategies for Literacy 
Development. ASCD; Association for Supervision and Curriculum 
Development, Alexandria, USA. 

Vhitehurst, Grover J. og Christopher J. Lonigan. 2002. „Emergent Literacy: 
Development from Prereaders to Readers“. Handbook of Early Literacy 
Research, bls 11-30. Ritstj. Susan B. Neuman og David K. Dickinson. The 
Guilford Press, New York. 


