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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um fyrstu skrefin í lestrarkennslu ungra barna og hvernig kennarar geta 

komið til móts við nemendur með vandaðri og faglegri kennslu við hæfi hvers og eins. 

Fjallað er um þá undirstöðuþætti sem lestur byggir á, annars vegar þætti sem eru 

mikilvægir fyrir umskráningu og hins vegar fyrir lesskilning. Sérstaklega er hugað að því 

hvernig nýta má forspárþætti lestrar til að finna nemendur sem eru í áhættu með að 

lenda í lestrarerfiðleikum og hvernig snemmtæk íhlutun getur þjálfað lestrargetu og 

jafnvel komið í veg fyrir alvarlega lestrarerfiðleika síðar. Ritgerðinni fylgja verkefni sem 

nota má til að efla undirstöðuþætti lestrarnámsins við þjálfun hljóðkerfis- og 

hljóðavitundar, hljóðtengingu og stafsetningu byrjenda. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni okkar til B.Ed. gráðu við Háskóla Íslands á kjörsviðinu 

kennsla ungra barna í grunnskóla. Við skrifum um lestrarkennslu með áherslu á 

snemmtæka íhlutun. Báðir höfundar hafa starfað í grunnskóla og vildu dýpka þekkingu 

sína á lestrarkennslu ungra barna, þá sérstaklega hvernig hægt er að koma til móts við 

þarfir allra nemenda í lestrarnámi þeirra.  

 Að lokum viljum við þakka leiðbeinanda okkar, Steinunni Torfadóttur fyrir góða 

leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar. 
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1 Inngangur 

Lestur er undirstöðuþáttur í öllu námi og það er því afar mikilvægt að börn öðlist góða 

lestrarfærni. Það er hins vegar mjög einstaklingsbundið hversu auðvelt börn eiga með að 

tileinka sér lestrarnám. Lestur þróast stigi af stigi og hann þarf að kenna og þjálfa því 

lestrargetan kemur ekki af sjálfu sér á sama hátt og til dæmis máltakan gerir að öllu jöfnu. 

Afar mikilvægt er að kennarinn þekki þessa þróun og geti fundið út hvaða börn eru í 

áhættu með að lenda í lestrarerfiðleikum. Hann þarf að hafa þá faglegu þekkingu að geta 

gripið inn í ef barn er í áhættu með að lenda í erfiðleikum með lestrarnám sitt.  

Það skiptir sköpum fyrir barn sem er í áhættu að gripið sé snemma inn í með 

markvissum aðgerðum þannig má jafnvel koma í veg fyrir alvarlega lestrarerfiðleika síðar 

og að barnið dragist sífelt meira og meira aftur úr jafnöldrum í lestrargetu.  

Verkefnið skiptist upp í fimm megin kafla, fyrst er inngangur og þar á eftir í 2 kafli er 

fjallað um læsi, sá kafli skiptis upp í nokkra undirkafla þar sem er fjallað um lestur, 

hljóðkerfisvitund og hljóðavitund og þjálfun hljóðkerfisvitundarinnar, umskráningu, 

lesfimi og þjálfun hennar ásamt orðaforða og lesskilningi. Í þriðja kafla er umfjöllun um 

lestrarerfiðleika og fjallað nánar um lesblindu og lesskilningserfiðleika. Í kafla 4 er fjallað 

um snemmtæka íhlutun og farið verður í forspárþætti, leið til læsis, skimun og 

einstaklingsmiðaða þjálfun. Að lokum er efnið tekið saman í samantek, heimildir koma þar 

á eftir auk viðauka þar sem er að finna verkefnabanka til að þjálfa hljóðkerfisvitund og 

umskráningu. 
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2 Læsi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er læsi talin einn af grunnþáttum menntunar. Læsi felst í 

færni við að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt, það er að geta talað, lesið, skrifað, 

hlustað, hugsað og skoðað á gagnrýninn hátt, það gerir fólki einnig kleift að eiga í 

samskiptum (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Að vera læs og skrifandi er þegar einstaklingur 

hefur tileinkað sér þá færni að geta lesið og skrifað viðurkennt ritmál (Baldur Sigurðsson, 

e.d.). 

 

2.1 Lestur 

Lestur er mjög flókin hugræn aðgerð sem börn þurfa að læra og æfa en kemur ekki 

sjálfkrafa eins og máltakan. Markmið með lestri er að lesa texta og skilja hann en það er 

afar misjafnt hversu mikið börni þurfa að hafa fyrir lestrarnáminu. Lestur byggir á tveimur 

aðskildum þáttum sem eru umskráning og málskilningur. Umskráning er þegar nemendur 

ná að lesa úr bókstafstáknunum yfir í hljóð og þaðan í orð en málskilningur snýst um að 

skilja textann (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010, bls. 3-4). Til að nemendur nái tökum á þessum þáttum 

verður einstaklingurinn að stunda virkan lestur, þá er unnið með þessa tvo þætti; það er 

umskráningu og lesskilning. 

Kenning Linnea C. Ehri um lestrarferli og þróun á sjónrænum orðaforða í lestri leggur 

áherslu á að árangursríkasta og skilvirkasta leiðin sé sjónrænn lestur til að geta lesið ritmál 

og náð innihaldinu. Sjónrænn lestur er þegar lesandi tengir útlit orðsins, framburð og 

merkingu og lesturinn gerist ósjálfrátt, krefst ekki einbeitingar eða athygli. Þessi kenning 

leggur áherslu á að til þess geta tileinkað sér sjónrænan lestur þurfi börn að hafa náð 

tökum á færni í að sundurgreina orð í stök hljóð og hafa fullkomna þekkingu á tengslum 

hljóðs og stafs (Steinunn Torfadóttir, e.d.).  

Ehri talar um fjórar aðferðir við að lesa orð sem eru: 

1. Að hljóða sig í gegnum orðin eða lesa þau í orðbútum. 

2. Að þekkja orðin sjónrænt, kalla fram mynd úr sjónræna minninu. 

3. Að bera orðin saman við önnur lík orð. 

4. Að giska á orð útfrá samhenginu en það er mjög ónákvæmt. 
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Þessar aðferðir krefjast allar fullrar einbeitingar nema aðferð 2 sem er sjónræna leiðin. 

Þegar börnin hafa náð henni er lesturinn orðin fyrirhafnarlaus og sjálfvirkur en nemandinn 

styðst við hinar leiðirnar líka til dæmis þegar ný orð koma fyrir (Ehri, 2002, bls. 169-172). 

Samkvæmt kenningu Ehri (2002) fara börn í gegnum þróunarferli í fjórum stigum þegar 

þau læra að lesa: 

1.  Undanfari bókstafsstigs. Nemendur eru ekki farnir að nýta samband milli stafs og 

hljóðs en þekkja orð í umhverfinu eins og tákn eða myndir (Ehri, 2002, bls. 175). 

2.  Ófullkomið bókstafsstig. Nemendur þekkja hluta bókstafanna og eru komnir með 

nokkra þekkingu á tengslum stafs og hljóðs og sundurgreiningu hljóða. Þannig eru þeir 

farnir að lesa einföld orð og byrjaðir að þekkja orð sjónrænt (Ehri, 2002, bls. 175-176). 

3.  Fullkomið bókstafsstig. Nemandinn er nú komin með nákvæma þekkingu á 

tengslum stafs og hljóðs. Hann þekkir hljóð hvers stafs og getur nú umskráð orð af 

fullkominni nákvæmni og fest í sjónræna minninu og byggt þannig upp sjónræna 

orðaforðann. Þessi færni gefur fólki möguleika á að umskrá ný og óþekkt orð sem það 

þekkir ekki á hvaða tungumáli sem er (Ehri, 2002, bls. 177). 

4. Heildrænt bókstafsstig. Á þessu stigi hefur nemandinn hefur öðlast færni og 

nákvæmni í lestri og er kominn með safn orða og orðhluta í sjónræna minnið. Þarna 

er nemandinn kominn með grunn að sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum lestri (Ehri, 

2002, bls 177-179). 

Lestrarfærni skiptir einstaklinginn miklu máli í gegnum allt lífið til að geta með góðu móti 

tekið þátt í athöfnum samfélagsins hvort sem er í námi, atvinnu eða félagslegum 

athöfnum. Það má því segja að hvernig til tekst með lestrarkennslu hvers og eins sé 

ákveðin örlagavaldur í lífi hans. Lestrarkennsla er því mjög vandasöm og lestrarkennarinn 

ber mikla ábyrgð, því í dag er krafan að gera öll börn læs. Þarna þarf þekking og 

fagmennska kennarans að koma til. Ljóst er að börn eru misnæm og hafa mismikla 

áhugahvöt. Foreldrar og kennarar þurfa að vera vakandi og ýta undir áhuga nemandans 

og stuðla að jákvæðni með viðeigandi verkefnum (Steinunn Torfadóttir, 2011e, bls. 13). 

Samkvæmt Burns, Griffin og Snow (1999, bls, 7) eru einkum þrír þættir sem eru forsenda 

lesturs og því er afar mikilvægt að börn nái góðum tökum á þessum þáttum sem eru: 
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Góð hljóðavitund. Börnin þurfa að ná góðri næmi 
fyrir tengslum stafs og hljóðs, það gerir þeim 
kleift að umskrá orð. 

Góður málskilningur. Til að skilja innihald textans 
þurfa börnin að hafa góðan orðaforða og 
góðan málskilning.  

Góð lesfimi. Þegar börnin ná að lesa sjálfvirkt og 
fyrirhafnarlaust þá geta þau skilið og notið 
þess sem þau lesa. 

 

 

 

 

 

Við upphaf skólagöngu eru hljóðkerfisvitund, orðaforði og stafaþekking þeir þættir sem 

hafa hvað mest forspágildi fyrir gengi í lestrarnámi barna. Ef kennarinn getur aflað 

upplýsinga með stöðluðum skimunarprófum um stöðu hvers barns þegar skólaganga 

hefst. Þá er hægt að leggja áherslu á að æfa þá þætti sérstaklega sem barnið á í 

erfiðleikum með og gera verður ráð fyrir að barn með veikleika þurfi meiri endurtekningar 

og þjálfun en þau börn sem lenda ekki í áhættu í neinum þáttum. Þá má sleppa því að 

eyða tíma barna sem eru utan áhættu í óþarfa þjálfun og endurtekningar (Steinunn 

Torfadóttir o.fl. 2010). 

 

2.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er „yfirhugtak sem vísar til almennrar færni við að skynja hljóðræna 

uppbyggingu tungumálsins án tengsla við merkingu orða“ (Snow, Burns og Griffin, 1998, 

bls. 52). Hún er því næmi fyrir uppbyggingu tungumálsins og sundurgreiningu talmáls 

niður í smærri einingar, það er orð, atkvæði, rímhluta og hljóð. Þeir sem hafa góða 

hljóðkerfisvitund eiga auðvelt með að greina allar hljóðeiningar málsins til dæmis að 

sleppa úr hljóðum bæta við hljóðum eða að skipta út hljóðum (Helga Sigurmundsdóttir, 

e.d.-b). Börn á aldrinum fjögurra til sex ára eru yfirleitt komin með gott vald á töluðu máli 

og geta leikið sé að málinu til dæmis búið til bullorð og fundið hvað rímar og hvað ekki. 

Þessi hæfni er undanfari lestrarnáms (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

Mynd 1. Undirstöðuþættir lesturs 
(Burns, Griffin og Snow, 
1999, bls.7). 
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Hljóðkerfisvitund þroskast frá leikskólaaldri og áfram í grunnskóla. Í töflu 1 um þróun 

hljóðkerfisvitundar má sjá þróun eins og búast má við hjá fjögra til sex ára börnum.  

Tafla 1. Þróun hljóðkerfisvitundar (Muter, 2006, bls. 56) 

 

Eins og sjá má þróast hljóðkerfisvitundin frá stærri einingum til hinna smærri. Fjögura ára 

börn geta til dæmis oftast rímað og klappað atkvæði en þau geta yfirleitt ekki 

sundurgreint orðin í stök hljóð fyrr en þau eru fimm til sex ára (Steinunn Torfadóttir o.fl. 

2010). Tengsl eru á milli hljóðkerfisvitundar og málþroska og eins er sterkt samband á milli 

hljóðkerfisvitundar og lesturs (Amalía Björnsdóttir, o.fl. 2003, bls. 10-11). Það er afar 

einstaklingsbundið hve mikla þjálfun hver og einn þarf til að ná góðri hljóðkerfisvitund; 

það er, að skynja allar hljóðeiningar málsins (Catts og Kamhi, 2005, bls. 136). Í viðauka má 

sjá verkefni sem hægt er að nota í lestrarkennslu byrjenda til að þjálfa hljóðkerfisvitund. 

2.2.1 Hljóðavitund 

Snow, Burns og Griffin (1998, bls. 52) skilgreina hljóðavitund sem „næmi eða vitund um 

að hvert einastakt orð er samsett úr röð hljóða, sem táknuð eru með bókstöfum. Vegna 

þess að bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins er vitund um hljóðin lykilatriði til að 

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

stafsetningu“  

Hljóðavitundin er undirþáttur hljóðkerfisvitundarinnar og mikilvægasti þátturinn í 

þróun lestrar og ritunar. Hljóðavitundin gerir barni kleift að tengja hljóð saman í orð og 

eins að sundurgreina orð í einstök hljóð í (Helga Sigmundsdóttir, e.d.-a). Til dæmis nær 

barn þeirri færni að átta sig á að orðið sól er samsett úr þremur hljóðum s/ó/l (Rósa 
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Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 26). Þetta er grunnurinn að því að barn 

læri að greina röð hljóða í orði sem táknuð eru með bókstöfum. Til að ná að tileinka sér og 

vinna með hljóðaaðferð og stafsetningu er hljóðavitundin lykilatriði þar sem bókstafir 

standa fyrir hljóð tungumálsins (Catts og Khami 2005 bls. 128-132; Snow, Burn og Griffin, 

1998, bls. 52). Þau börn sem eru með veika hljóðavitund eru í áhættu með að lenda í 

erfiðleikum með lestrarnám (Walpole og McKenna 2007, bls. 31). Í viðauka má sjá 

verkefni til að þjálfa hljóðavitund og greiða þannig leið barna að lestrarnáminu. 

2.2.2 Þjálfun hljóðkerfisvitundar 

Engin ein aðferð við kennslu og þjálfun hljóðkerfisvitundar hentar öllum börnum, 

kennarar tileinka sér þekkingu og aðferðir til að geta séð hvað hentar hverjum nemanda 

fyrir sig. Taka þarf stöðu nemandans og kennslan þarf að vera einstaklingsmiðuð. 

Mikilvægt er að kennari hafi góða þekkingu á þróun hljóðkerfisvitundar til að sjá hvaða 

þætti þarf að vinna með (Walpole og McKenna, 2007, bls. 34). 

Með því að leggja stigþyngjandi könnun fyrir börn má finna út hvaða atriði þarf að 

leggja áherslu á að þjálfa. Í töflu 2 eru stigþyngjandi verkefni sem nýtist vel til athugunar á 

hvar barnið er statt í þróun hljóðavitundar (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-a).  

 

Tafla 2. Stigþyngjandi verkefni. 

1. Að einangra hljóð/fónem, sem felst í að barn þekki og geti greint stök hljóð 
orða, t.d. hvað er fyrsta hljóð (endahljóð, miðjuhljóð) orðsins mús? 

(/m/ /ú/ /s/). 

2. Að greina sama hljóð í orðum, t.d. hvaða hljóð (bókstafur) heyrist í öllum 
eftirfarandi orðunum? 

bíll, bolti, Bára 
(/b/) 

3. Að flokka hljóð, t.d. hvaða orð byrjar ekki á sama hljóði og hin orðin sem 
talin eru upp 

Sól, sími, tunna 
(tunna). 

4. Að tengja saman hljóð (hljóðtenging). Barn hlustar á röð aðskilinna 
málhljóða og tengir þau saman í merkingarbært orð. 

Hvaða orð mynda 
hljóðin /s/ /ó/ /l/? 
(sól). 

5. Að sundurgreina hljóð, t.d. þegar barn greinir stök hljóð orða með því að 
leggja kubb fyrir hvert hljóð sem það greinir og segir það upphátt um leið. 
Hvaða hljóð eru í orðinu rúm? 

( /r/ /ú/ /m/). 

6. Að taka burtu hljóð úr orðum (hljóðeyðing). Barn finnur hvernig orð 
breytist þegar eitt hljóð tiltekins orðs er tekið í burtu. Hvað verður eftir af 
orðinu mamma þegar búið er að taka hljóðið /m/ í burtu? 

amma 



16 

Ef barn er ekki tilbúið til að vinna með stök hljóð er gott er að vinna með stærri 

einingar málsins eins og til dæmis atkvæði, upphafshljóð og rím. Það þjálfar 

hljóðkerfisvitundina og undirbýr barnið undir næsta skref (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-

a). 

Þegar hljóðavitundin er þjálfuð er áhrifaríkast að gera það í tengslum við 

lestrarkennsluna þannig skilar þjálfunin bestum árangri. Þær leiðir sem helst ætti að þjálfa 

eru tenging og sundurgreining. Rannsóknir hafa sýnt að það skilar mun betri árangri ef 

börnin hafa áþreifanlega stafi, til dæmis úr plasti eða tré, því hljóðin sjálf stoppa stutt við í 

minnisúvinnslunni og eru fljót að deyja út og hverfa (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-a). 

Ýmsar aðferðir má nota til að þjálfa hljóðkerfisvitund eins og sjá má á töflu 3 – 7. 

 

Tafla 3. Að þjálfa rím (Helga Sigurmundsdóttir, 2011a, bls. 67-69). 

Að ríma  Nemendur para saman myndir sem ríma 

Rímar saman? Nemendur hlusta á ljóð og finna rím 

Box Rím Nemendur para saman rímorð og setja í box 

Bingó Rím Nemendur spila bingó með orðum sem ríma 

Fjölda Rím Nemendur finna 3 orð sem ríma saman 

Minnisspils Rím Nemendur spila minnisspil með orðum sem ríma 

 

Tafla 4. Að þjálfa greiningu atkvæða og orðbúta. 

Orðbútaspil – sundurgreining orðbúta Nemendur spila spil þar sem þau verða 
að finna seinnihluta orðsins, tann-læknir 

Eldhúsið Nemendur sundurgreini orð sem eiga 
heima í eldhúsi, elda-vél 

 

Tafla 5. Að þjálfa næmi fyrir stuðlum (Helga Sigurmundardóttir, 2011a, bls. 74-75). 

Tónlistartími, að finna stuðla í söng Nemendur bregðast við stuðlum í lögum 

Fljót að finna Nemendur nota vísbendingar um fyrsta 
hljóð í orði og reyna að giska á rétt orð 
sem eru á myndaspjöldum 

Hetjur leita að orðum Nemendur para saman rím um leið þeir 
leika sína hetju 
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Tafla 6. Þjálfa sundurgreiningu hljóða.  

Að para saman fremsta hljóð í orði Nemendur finna hvaða orð passa ekki 
saman 

Hljóðalestin Nemendur flokka myndir eftir fyrsta 
hljóð í orði og setja í lestina 

Að veiða fremsta hljóðið Nemendur para saman fremsta hljóðið í 
spilinu veiðimann 

Finna fremsta hljóðið Nemendur vinna með myndir sem þau 
hafa klippt út og raða saman eftir 
fremsta hljóð í orði 

Að taka í sundur og setja saman Nemendur taka í sundur hljóð orðana og 
tengja saman aftur  

Sundurgreining orða Finna miðjuhljóðið í eins atkvæðis 
orðum 

 

Tafla 7. Samtenging (Walpole og McKenna, 2007, bls. 35). 

Tengja saman atkvæði orða  Vet-ur-inn 

Tengja stök hljóð saman í orð s-ó-l 

Í viðauka eru ýmis verkefni sem þjálfa hljóðkerfis- og hljóðavitund, hljóðtengingu og 

stafsetningu byrjenda. 

2.3 Umskráning 

Þegar börn eru að stíga sín fyrstu skref í lestrarnáminu er aðal áherslan á umskráningu 

en hún er ferlið sem breytir stöfum í orð (Roth, 2004). Með umskráningu má hljóða sig í 

gegnum óþekkt orð með því að breyta bókstöfum í rétt hljóð eða stærri einingar þannig 

að þau myndi orð (Cain, 2010, bls. 248). Umskráning er þegar börn tengja bókstafi við 

hljóð og byggir á talmáli og framburði. Lögmál bókstafanna er að skilja að bókstafirnir 

tákna hljóð tungumálsins og efli hljóðkerfisfærni, móttækileika barnsins fyrir hljóðfalli og 

hljóðum tungumálsins (Steinunn Torfadóttir, munnleg heimild. 28. ágúst 2013). 

Umskráning byggir á þekkingu á hefðum ritmálsins, hljóðkerfisvitund og 

stafaþekkingu. Þegar talað er um hefðir ritmálsins er átt við að börn átti sig á lesáttinni, 

hvar bók byrjar og endar og að bókstafir eru tákn fyrir hljóð sem hægt er að lesa úr. Með 

hljóðkerfisvitundinni eru börnin meðvituð um að orð eru sett saman úr stærri einungum 

sem búta má niður. Stafaþekking er nauðsynleg og sá þáttur hjá leikskólabörnum sem 

spáir hvað best fyrir um hversu vel þeim muni ganga að læra að lesa (Cain, 2010). Meðan 

barnið er að tileinka sér færni í að tengja stafi og hljóð er úrvinnslan afar hæg og mest af 

orku barnsins fer í umskráningarferlið og þá er mikið álag á vinnsluminnið. Lítið rúm er því 

fyrir lesskilning á meðan (Pearson, 2002). 
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Samtengjandi hljóðaaðferð er grunnaðferð sem beitt er við að kenna börnum að 

tengja saman hljóð í orð. Með því að fara endurtekið í gegnum þessi hljóðrænu tengsl 

festast orðin og orðhlutar smám saman í minni barnanna þannig að þau geta 

fyrirhafnarlítið kallað þau fram þegar þau eru að lesa. Þannig þurfa þau stöðugt sjaldnar 

að hljóða sig í gegnum orðin. Lögð er áhersla á að börn séu komin með gott vald á 

umskráningu við lok 3. bekkjar (Helga Sigurmundsdóttir,e.d.-c). 

Mikilvægt er að auka fimi í umskráningu en það eitt tryggir ekki lesskilning hjá 

börnum. Barnið fær þó betri yfirsýn á lesefnið eftir því sem áherslan á umskráninguna 

minnkar og barnið fer að geta kallað orðin fram úr sjónræna minninu og getur einbeitt sér 

betur að skilningi. Þannig aukast tengslin á milli málskilnings og lesskilnings (Hoover og 

Gough, 1990; Sticht og James, 1984). Það getur reynst erfitt fyrir suma nemendur að ná 

tökum á hverjum þætti, jafnvel nokkra mánuði á meðan aðrir nemendur ná tökum á 

sumum þáttum samtímis. Sum orð í lestextum koma oft fyrir, sem gerir það að verkum að 

nemendur læra að þekkja þessi algengu orð með sjálfvirkum hætti (Walpole og McKenna, 

2007, bls. 51-52).  

Markmið hljóðaaðferðar í lestrarkennslu er að nemandi geti lesið sér til skilning 

áreynslulaust og einungis þurft að grípa til meðvitaðar umskráningar þegar lesið er orð 

sem viðkomandi þekkir ekki. Með þjálfun í orðaþekkingu strax í upphafi lestrarferils hvers 

nemanda styður það nemendur til að ná þessu fullkomna valdi á umskráningunni. Til að 

ná góðum tökum á umskráningarfærni þarf þjálfunin að vera markviss með öflugum 

stuðningi, einhvers konar einstaklingsþjálfun en slíkt inngrip þarf kennari að veita. 

Þjálfunin fer fram í litlum hópi nemenda þar sem nemendur með sömu frávik fá sína 

aðstoð (Walpole og McKenna, 2007, bls. 53-54). Í töflum 8-9 má sjá verkefni sem efla 

umskráningu.  

 

Tafla 8. Hljóðaaðferð- Umskráning/stafsetning (Helga Sigurmundsdóttir, 2011b, bls. 90-
92). 

Samtenging hljóða Nemendur tengja saman hljóð í orð 

Orð sem nemendur þekkja Hljóðin í þeirra nafni 

Taka orð sundur í hljóð Heyra hvernig orð hljómar með því að 

taka eitt hljóð í burtu 

Skrifa sögu Nemendur skrifa stutta sögu 

 

Tafla 9. Hljóðaaðferð (Walpole og McKenna, 2007, bls. 52). 

Finna staf út frá hljóði og öfugt, finna út  Ess=S, S=Ess 
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hljóð út frá bókstaf 

2.4 Lesfimi 

Lesfimi er flókin færni og hefur hún verið mikið rannsökuð á síðustu árum og þykir afar 

mikilvæg í dag og hjálpar til með lesskilning (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-c). 

Lesfimi er færni sem byggir á nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum 
tungumálsins, en allir þessir þættir stuðla að auknum lesskilningi. Hún birtist í 
sjálfvirkum fyrirhafnarlausum lestri sem lesinn er í viðeigandi hendingum og með 
réttu hljómfalli. Lesfimi er mikilvæg við upplestur og hljóðlestur og getur bæði 
takmarkað og stutt við lesskilning (Kuhn, Schwanenflugel, Meisinger, 2010, bls, 240) 

 

Ef lesandi hefur náð góðri lesfimi verður lesturinn sjálfvirkur, fyrirhafnarlaus, í viðeigandi 

hendingum og með réttu hljómfalli (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-d). Með 

lestrarnákvæmni er átt við hlutfall rétt lesinna orða og hann segir því vel til um 

umskráningarhæfni nemandans. Lestur er talinn sjálfvirkur þegar hann krefst ekki lengur 

meðvitaðar athygli og lesandinn getur því einbeitt sér að lesskilningi. 

Við lestur eru hrynrænir þættir tungumálsins afar mikilvægir, það er að lesa af innlifun 

með áherslum og réttri hrynjandi. Það hjálpar til við að koma merkingu textans til skila 

(Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-d).  

2.4.1 Þjálfun í lesfimi 

Endurtekning er stór hluti þjálfunnar í lesfimi þar sem annað hvort sami texti er lesinn 

ítrekað eða sambærilegur texti. Með endurtekningunni byggir nemandinn smám saman 

upp sjálfvirkan sjónrænan orðaforða (Walpole og McKenna, 2007, bls. 73). Þegar efla á 

lesfimi er mikilvægt að nota texta sem börnin skilja og byrja jafnvel á að fara yfir innihald 

textans. Þá þarf líka að passa að nota hæfilega krefjandi lestexta, ef nemandinn hefur ekki 

náð sjálfvirkum lestri má æfa, hljóðalestur (hljóðræna umskráningu) til að þjálfa lesfimi 

(Walpole og McKenna, 2007, bls. 71-72). Þegar velja á texta fyrir barn til að þjálfa lesfimi 

ber að hafa í huga hvort barnið á að æfa sig sjálft eða með stuðningi. Textinn má vera 

meira krefjandi eftir því sem stuðningurinn er meiri. Eigi barnið að æfa sig sjálft er ástæða 

til að finna léttan texta sem barnið ræður vel við. Eftirfarandi ber að hafa í huga við 

þjálfun lesfimi: 

1. Vera viss um að nemandinn sé kominn á það stig að hann nái að hagnast á 

þjálfuninni. Barn sem er stutt komið í lestri gæti frekar þurft meira á þjálfun í 

umskráningu að halda. 
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2. Prófa hvaða stuðningur hentar nemandanum (sjá töflu 10), óþarfi er að eyða tíma 

í meiri stuðningi en nemandinn þarf til að ná framförum. 

3. Prófa sig áfram með texta, hvað hentar til að þjálfa nemandann. Ekki tekur langan 

tíma að sjá hvort kennslan skilar árangri. 

4. Fylgjast nákvæmlega með framförum nemandans og aðlaga kennsluna eftir því 

hvernig gengur (Walpole og McKenna, 2007, bls. 72-73). 

 

Tafla 10. Þjálfun í lesfimi (Helga Sigurmundsdóttir, 2011c, bls. 98-100). 

Endurtekinn lestur með tímatöku Þjálfa hraða 

Endursögn Kennari les sögu og nemendur búa til 

sögukort eða útdrátt, kennari les 

aftur söguna og nemendur fylgja eftir 

af sínu efni. 

Leiðbeinandi lestur Fyrirmynd les fyrir nemendur og 

nemendur líkja eftir fyrirmyndinni 

 

Tafla 11. Viðmið yfir rétt lesin orð á mínútu (Walpole og McKenna, 2007, bls. 75). 

Bekkur Haust Vetur Vor 

1.  23 53 

2. 51 72 89 

3. 71 92 107 

4. 94 112 123 

5. 110 127 139 

6. 127 140 150 

7. 128 136 150 

8. 133 146 151 

Tafla 11. Sýnir viðmið um leshraða sem eru notuð í enskumælandi löndum og eru miðuð 

við lestur á aldurssvarandi lestextum.  

 

2.5 Orðaforði 

Með hugtakinu orðaforði er átt við öll þau orð sem einstaklingur skilur en hann er oft mun 

meiri en virki orðaforðinn, sem er sá orðaforði sem nemandinn notar í tali og ritun. Þegar 

barnið les þarf það að sækja merkingu orðanna í orðasafn hugans og vita hvort hann 
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passar inn í textann. Nemandi sem hefur lítinn orðaforða hefur því slakan lesskilning og 

getur það leitt til námserfiðleika (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2011a, bls. 129). 

Þeir sem hafa góðan orðaforða eiga auðveldara með að skilja flóknari texta en hinir og 

ná sér í enn meiri orðaforða. Með auknum orðaforða nær barn að tileinka sér meiri 

þekkingu og skilning á töluðu og rituðu máli, eins konar spíraláhrif (Walpole og McKenna, 

2007, bls. 85). 

Orðaforða má meta á tvo vegu það er hve mikinn orðaforða viðkomandi hefur og er 

þá talað um breidd orðaforðans og svo hve djúpur skilningurinn er þá er verið að meta 

hversu vel nemandinn skilur hugtökin (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2011a, bls. 129). 

Til að þjálfa orðaforða ætti bæði að hvetja nemendur til almenns lesturs sem þjálfar 

orðaforða á tilviljunarkenndan hátt og líka að kenna markvisst valin orð (Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011a, bls. 131). 

Eftirfarandi atriði ætti að hafa í huga við orðaforða- og hugtakakennslu: 

 Orðaforðakennsla er stór þáttur í að efla lesskilning og bæta læsi. 

 Meiri árangur næst ef notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Taka þarf tillit til aldurs og getu nemandans. 

 Að vinna markvisst með orðaforða lesefnis fyrir lestur eflir lesskilning og eykur 

orðaforða. 

 Velja orð til að kenna sem líklegt er að nemendur eigi eftir að rekast oft á. 

 Rifja upp orð sem áður hafa verið kennd. 

 Það hefur jákvæð áhrif að vinna daglega við að byggja upp eftirtekt og næmi 

nemenda fyrir orðum. 

 Fyrir suma nemendur getur þurft að skipta út erfiðum orðum fyrir auðskildari orð 

sem merkja það sama (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011a, 

bls. 131). 

2.6 Lesskilningur 

Málþroski tengdur góðri málmeðvitund er grunnurinn að góðum lesskilningi (Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011b, bls. 139). Sterk tengsl eru milli 

orðaforða leikskólabarna og lesskilnings síðar meir en orðaforðinn gegnir stóru hlutverki í 
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mál og læsisþróun (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010). Hægt er að byrja á að þjálfa 

lesskilning löngu áður en formlegt lestrarnám hefst með lestri og umræðu um efni 

textans. Lesskilningur er mjög flókið ferli en lestur er samspil lesandans og innihalds 

textans þar sem lesandinn þarf stöðugt að vera fær um að setja nýjar upplýsingar í 

samhengi til að skilja textann. Athyglin þarf að vera stöðug til að lesandinn geti einbeitt 

sér að textanum. Þannig nær innihald textans að flæða í gegnum huga lesandans 

(Steinunn Torfadóttir, 2011f, bls. 23). Ályktunarhæfni er mikilvægur þáttur í lesskilningi 

þannig að draga megi ályktanir án þess að höfundur þurfi að segja allt um efnið í 

smáatriðum (Catts og Kamhi, 2005, bls. 13-14).  

Álitið er að tengsl séu á milli lesskilnings og umskráningar. Þau börn sem eru með 

góða hæfni í umskráningu eru líklegri til að hafa góðan lesskilning og eins eru börn sem 

hafa lélega hæfni í umskráningu líklegri til að hafa slakan lesskilning (Nation 2006, bls. 

128). 

Hér eru nokkrar aðferðir sem sýnt hefur verið fram á að bæti árangur nemenda í 

lesskilningi: 

 Nemandanum er kennt að fylgjast með eigin skilningi á meðan hann les og takast 

á við það sem upp á kemur. 

 Nemendur hjálpast að með nýjar lesskilningsaðferðir. 

 Nemendur læra að nota hugtakakort til að sýna tengsl hugtaka sem koma fyrir í 

textanum. 

 Nemendur búa sjálfir til spurningar úr lesefninu 

 Nemendur svara spurningum úr texta og fá strax viðbrögð (Bjartey Sigurðardóttir 

og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011a, bls. 133). 

Einstaklingur með góðan lesskiling hefur þannig hæfileikann til að vinna úr upplýsingum 

textans fljótt og sjálfvirkt. Þeir lesendur sem eru með sterkan lesskilning, hafa tileinkað 

sér þá hæfni að nota viðeigandi lesskilingsaðferðir við lestur, það er að rýna í efnið, 

endurlesa, draga saman, spá fyrir um, álykta og slíkt. Nemandi með slaka umskráningu 

getur nýtt sér skipulagðar aðferðir og verið vakandi og virkur í lestrinum og þar með unnið 

á móti slakri sjálfvirkni. Þegar lesinn er áhugaverður texti þarf lesandinn að leggja sig allan 

fram við að ná sínum markmiðum. Aftur á móti eiga nemendur með erfiðleika í 

lesskilingsúrvinnslu það til að sætta sig við að komast þokkalega í gegnum lesefnið og eiga 

í erfiðleikum með að ná innihaldi textans. Skilingurinn kemst ekki til skila og lítill árangur 

er af lestrinum (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 76-77). 
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3 Lestrarerfiðleikar 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu byggir lestur á tveimur aðskildum þáttum sem eru 

umskráning og málskilningur (Hoover og Gough,1990). Catts og Kamhi (2005) nota 

einfalda lestrarlíkanið til að flokka fólk með lestrarerfiðleika í fjóra undirhópa eftir 

styrkleikum og veikleikum í umskráningu og skilningi. Hópur 1 hefur góðan málskilning en 

slaka umskráningu. Hópur 2 er með styrkleika í báðum þáttum sem sagt góð umskráning 

og góður málskilningur. Hópur 3 er með veikleika í báðum þáttum, slaka umskráningu og 

slakan málskilning og hópur 4 er með góða umskráningu en slakan málskilning. Þeir sem 

eru slakir í báðum þáttum eiga í mestu erfiðleikunum. Ef erfiðleikar eru í umskráningu er 

um lesblindu að ræða en ef erfiðleikarnir birtast í málskilningi eru þeir kallaðir sértækir 

lesskilningserfiðleikar (Steinunn Torfadóttir, o.fl., 2010, bls. 3-4).  

Tafla 12. Flokkun á undirhópum lestrarerfiðleika samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu 
(Catts og Kahmi, 2005). 

 

Rannsóknir á muninum á eðlilegri þróun lestrar og þróun hjá þeim sem eiga í 

lestrarerfiðleikum hafa sýnt fram á að gengi við hljóðkerfisúrvinnslu hefur forspárgildi fyrir 

hvernig nemandanum tekst til með sundurgreiningu hljóða og lestrargetu síðar meir 

(Muter, 2006, bls. 55). Þær vísbendingar sem vert er að fylgjast með þegar börn byrja í 

1.bekk er þegar þau eiga í erfiðleikum með að læra stafina og að muna heiti þeirra jafnvel 

í sínu eigin nafni. Börn ná ekki að tileinka sér hljóð stafa og stök hljóð orða og gera þar 

með villur í lestri (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.-b). 

Oft fara nemendur með lestrarerfiðleika í það að giska á orðið því þeir eiga í 

erfiðleikum með að hljóða sig í gegnum orð á kerfisbundinn hátt, jafnvel smáorð jafnt sem 

orð með mörgum atkvæðum eru þeim erfið (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir,e.d.-c). 

http://lesvefurinn.hi.is/visbendingar_i_1_bekk
http://lesvefurinn.hi.is/visbendingar_i_1_bekk
http://lesvefurinn.hi.is/visbendingar_i_1_bekk
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3.1 Lesblinda 

Dyslexía er latneskt orð sem þýðir erfiðleikar með orð. Dys vísar í erfiðleika en lexía til 

orðs (Elín Vilhemsdóttir, 2002, bls. 3). 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin birtast 
í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og slakri færni í stafsetningu og 
umskráningu. Erfiðleikana má í flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu 
málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og 
koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur leitt til erfiðleika með 
lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á þróun orðaforða 
og öflun þekkingar í gegnum lestur (Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003).  

Í þessu verkefni notum við hugtakið lesblinda. Orsakir lesblindu eru ekki með öllu þekktar 

en talið er að þær eigi sér taugalíffræðilegar rætur og komi fram í hljóðkerfi tungumálsins. 

Sýnt hefur verið fram á að hljóðkerfiserfiðleikar erfast milli kynslóða, frá móður til dóttur í 

um 40 % tilvika en frá föður til sonar í um 50% tilvika. Einnig er talað um ytri veikleika en 

þá má rekja til umhverfisins, veikinda eða slysa. Hafa ber í huga að lesblinda birtist óháð 

greind og góð kennsla, stuðningur og hvatning hjálpar lesblindum nemendum að ná 

árangri við lestrarnámið (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.-a). 

Vísbendingar um lestrarörðugleika hjá börnum á leikskólaaldri eru framburðarerfiðleikar 

og ófullkomið, jafnvel smábarnalegt tal fram eftir aldri, einnig að eiga erfitt með að læra 

vísur og þulur. Sýna áhugaleysi á rími og slök niðurstaða á HLJÓM-2 (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.-d).  

Helstu einkenni lesblindu koma sterkast fram í hljóðkerfi tungumálsins, en þau birtast 

skýrast í erfiðleikum við að sundurgreina hljóð orðanna í tungumálinu (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.-a).  

Einkennin í lestri eru að nemendur eru oft lengi að tileinka sér bókstafi og hljóð þeirra 

og að ná tökum á fyrirhafnarlausri umskráningu. Það kemur niður á lesfimi og lesturinn 

verður gjarnan hægur og hikandi, sem aftur getur truflað lesskilning. Það leiðir til þess að 

nemendur eru lengi að byggja upp sjónrænan orðaforða sem truflar lesfimi svo lesturinn 

verður gjarnan hægur og hikandi, sem aftur getur truflað lesskilning. Einkenni í 

stafsetningu birtast í vanda við að greina hljóð og þar með sundurgreina hljóð í orðum. 

Nemendur lenda í erfiðleikum með að finna rétta bókstafi fyrir hljóð orðanna og eiga 

hættu á að skrifa orðin eins og þau hljóma t.d. fjekk í staðinn fyrir fékk. Þeir setja oft 

einfaldan samhljóða í staðinn fyrir tvöfaldan og ruglast á hörðum og linum samhljóðum. 

Vandinn endurspeglast einnig í tungumálanámi þar sem nemendur með lesblindu eiga 

erfitt með að aðlaga sig hljóðkerfi nýrra tungumála, einkum við ritun en einnig við 

framburð og lestur hljóðfræðilega erfiðra orða (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 
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Torfadóttir, e.d-a). Það hefur verið sýnt fram á að hljóðkerfisvandi eldist ekki af fólki og er 

enn til staðar á fullorðinsárum, jafnvel hjá þeim sem hafa náð meðalárangri í lestri. Með 

auknum þroska fara lesendur smám saman að reiða sig minna á hljóðavitund eftir því sem 

orðin festast í sjónrænu langtímaminni og nemendur verða færir um að lesa orðin beint 

sjónrænt. Það getur hins vegar verið tafsamt og tekur oft lengri tíma fyrir nemendur með 

lesblindu (Ehri, 2002).  

Mikilvægt er að nemendur með lesblindu fái stuðning í lestrarnámi sínu, en sýnt hefur 

verið fram á að með snemmtækri íhlutun og vandaðri, þaulskipulagðri kennslu, einkum í 

upphafi lestrarnáms, geta nemendur með lesblindu náð góðum tökum á lestri. 

Stafsetningin er þeim oftar en ekki erfiðari viðureignar en lesturinn og oft reynist þeim 

erfitt að ná tökum á ritun og uppbyggingu skriflegra verkefna. Oft hafa nemendur með 

lesblindu ekki treyst sér í framhaldsnám sökum upplifunar í grunnskóla en nemendur 

upplifa sig oft lakari en bekkjafélagar sökum lestrarerfiðleika. Þetta hefur neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd þeirra. Þess vegna er mikilvægt fyrir nemendur með frávik í lestri að þeir fái 

uppbyggilegan, jákvæðan stuðning gegnum faglega kennslu sem heldur fullkomlega utan 

um framgang lestrarnámsins (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.-a). 

3.2 Lesskilningserfiðleikar 

Lesskilningserfiðleikar geta verið af ýmsum toga, en undantekningarlaust tengist slíkur 

vandi málrænum þáttum, einkum málskliningi, orðaforða og máltjáningu. Stundum 

tengjast þeir taugafræðilegum frávikum, til dæmis málþroskaröskun, óyrtum 

námserfiðleikum eða öðrum taugafræðilegum frávikum tengdum málúrvinnslu (Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011a, bls. 135). Rannsókn Nation (2005) 

bendir til þess að um 10-15% barna á aldrinum 7-11 ára séu að glíma við erfiðleika í 

lesskilningi. 

Sértækir lesskilningserfiðleikar birtast með þeim hætti, að einstaklingurinn getur 

umskráð fyrirhafnarlaust og án erfiðleika en er með vandamál í lesskilningi vegna veikleika 

í merkingar- og málfræðiþáttum tungumálsins, sérstaklega orðaforða. Ef veikleikar eru í 

báðum þáttum, þ.e. í umskráningu og lesskilningi, er hætta á að um víðtækari málvanda 

sé að ræða, jafnvel málþroskaröskun og eiga þeir nemendur öllu jöfnu í mestum vanda 

sem erfitt getur verið að eiga við í kennslu (Steinunn Torfadóttir, 2011d, bls. 19). Börn 

með sértæka lesskilningserfiðleika eru í vanda með að vinna úr efni lestexta og draga 

ályktanir út frá efninu og kemur vandinn líka fram í hlustunarskilningi. Þau eiga oft í 

erfiðleikum með að ná heildarsamhengi textans og að tengja efnið við reynslu sína. Einnig 

reynist þeim oft erfitt að ráða í merkingu sérhæfðra orða og að skilja tilgang smáorða í 
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setningum. Þau lenda sífellt í vanda með að fylgjast með eigin skilningi, á meðvitaðan 

hátt, þegar lesið er (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d-a).  

 

Tafla 13. Aðferð til að greina mynstur lesskilningsvanda (Carlisle og Rice, 2004, bls. 526). 

 

 

Tafla 13 sýnir nokkur stig lesskilningsvandans. 

Dæmi A: Lesendur geti átt við málskilningsvandamál að etja við eiginn lestur en ekki þegar 

hlustað er á lesinn texta sem hæfir aldri þeirra og er vandinn þá slök umskráningarfærni 

Dæmi B: Almennur vandi á málsviði orsakar erfiðleika við lesskilning. Þar er umskráningin 

í lagi en slakur hlustunarskilningur og lesskilningur.  

Í hópi B og C eru lesendur með lesskilningsvanda sem eiga oft í meiri erfiðleikum en 

jafnaldrar á prófum vegna þess að þeir eiga erfiðaðar með að skilja textann og þar með til 

hvers sé ætlast af þeim (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 75). 



27 

4 Snemmtæk íhlutun  

Til eru margar skilgreiningar á snemmtækri íhlutun. Grunnhugmyndin tengist þeirri sýn að 

leggja skuli mikla áherslu á að grípa sem fyrst inn í hæga þroskaframvindu barna með 

markvissri þjálfun og kennslu. Sýnt hefur verið fram á að snemmtæk íhlutun í lestrarnámi 

getur eflt til muna möguleika barna á að ná tökum á lestri. Íhlutunin beinist að því að 

vinna með málþættina, einkum þá þætti sem leggja grunn að lestrarnámi svo sem 

hljóðkerfisþátt tungumálsins, orðaforða, málskilning og máltjáningu (Torgesen, 2005; 

Catts, Adlof og Weismer, 2006).  

Ef íhlutun á að skila árangri þarf hún að byggja á skimun eða mati á þeim þáttum sem 

þurfa að vera sterkir til að ná góðri færni í lestri (Walpole og McKenna, 2007). Snemmtæk 

íhlutun er samheiti yfir hugtökin örvun, þjálfun og kennslu. Vönduð og skipulögð 

vinnubrögð eru grunnurinn að árangri. Eins og sést á töflu 14, þá er markviss 

þjálfunarstund byggð á eftirfarandi forsendum: 

 

Tafla 14. Skipulögð vinnubrögð í snemmtækri íhlutun (Tryggvi Sigurðsson, 2001, bls. 43). 

Markmið með íhlutun eru vel skilgreind 

og gott eftirlit með framkvæmd 

Tímar til íhlutunar eru vel skilgreindir, bæði 

hvað varðar innihald og framkvæmd 

Færni er greind í lítil þrep Framfarir barnsins eru mældar reglulega 

 

Snemmtæk íhlutun snýst ekki um magn heldur innihald og rannsóknir hafa sýnt að 

þátttaka foreldra getur skipt sköpum í árangri nemenda með frávik (Tryggvi Sigurðsson, 

2001, bls. 43). Brýnt er að greina hvar vandinn liggur strax í upphafi því það verður 

erfiðara að vinna upp seinkun í námi og þroska eftir því sem tíminn líður og bilið milli 

nemenda breikkar (Snowling og Stackhouse, 2006, bls. 61). Áður fyrr var venjan að bíða 

með sértæk inngrip og sjá til hvort nemandinn yrði ekki tilbúinn í lestrarnámið ef hann 

fengi svigrúm til að ná meiri þroska. Nú er vitað að það getur haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir nemandann að bíða því bilið milli þeirra sem eiga í vanda og hinna hefur tilhneigingu 

til að breikka og það verður erfiðara og erfiðara að vinna það upp eftir því sem tíminn 

líður (Steinunn Torfadóttir, 2011c, bls. 27). 
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4.1 Forspárþættir 

Forspárþáttur er sá þáttur í lestrarnámi barna sem spáir fyrir um hvernig barni gengur í 

lestri 2-3 árum eftir að lestrarkennsla hefst. Besta forspáin felst þá í þeim þáttum sem 

sýna mesta fylgni við lestrargetu en ekki við aðra undirþætti lesturs. Þegar slík tengsl hafa 

verið staðfest með rannsóknum má nota forspárþættina til að skima eftir nemendum í 

áhættuhópi með lestrarerfiðleika. Þannig má afla mikilvægra upplýsingaa um hvernig á að 

vinna að þjálfun barns sem kemur illa út úr ákveðnum þáttum skimuninnar. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að helstu forspárþættir fyrir færni í umskráningu (að lesa orð) eru 

hljóðkerfisvitund og stafaþekking (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-e). 

Skimunarpróf eru byggð upp á forspárþáttum svo í byrjun skólagöngu geta 

skimunarpróf gefið mikilvægar og gagnlegar upplýsingar um stöðu barna, styrkleika þeirra 

og veikleika í undirþáttum lestrar. Þetta gefur kennurum möguleika og veitir þeim visst 

forskot til að skipuleggja öfluga þjálfun og kennslu með þeim börnum sem lenda í áhættu 

um lestrarerfiðleika. Skimunarpróf gefa jafnfram upplýsingar um hversu miklar eða litlar 

kröfur gera má til hinna barnanna í bekknum (Steinunn Torfadóttir, 2010, o.fl. bls. 4). 

HLJÓM-2 er skimunarpróf sem notað er með elstu börnunum á leikskólum. Það er 

lagt fyrir til að meta hljóðkerfisvitund og málmeðvitund barnanna. Tilgangurinn erað finna 

þau börn sem eru í áhættu með að lesa í lestrarerfiðleikum síðar. Þannig má strax í 

leikskóla byrja að vinna með þau börn sem hugsanlega gætu átt eftir að lenda í vanda 

með lestrarnám og bjóða markvisst upp á verkefni og leiki sem örva þá þætti sem börnin 

eru slök í (Námsmatsstofnun, e.d.). 

4.2 Leið til læsis 

Stuðningskerfið Leið til læsis er ætlað lestrakennurum á yngsta stigi grunnskóla og er 

fjölþætt kerfi í kennslu lesturs. Það var hannað af þverfaglegum hópi sérfræðinga. Kerfið 

er byggt á stöðluðum matstækjum sem hjálpa kennurum og foreldrum að fylgjast með 

undirbúningi og framvindu lestrarnámsins, annars vegar með stöðluðu skimunarprófi sem 

lagt er fyrir áður en lestrarkennslan hefst af fullum krafti og hins vegar með stöðluðum 

eftirfylgniprófum sem sýna framfarir barnanna í lestrarnáminu og um leið árangur 

kennslunnar. Slík nákvæm eftirfylgni gerir kennurum kleift að grípa inn í framvinduna um 

leið og eitthvað fer úrskeiðis og kemur í veg fyrir að börn dragist aftur úr jafnöldrum ef 

vandi steðjar að (Steinunn Torfadóttir, 2011b, bls. 9). 

Snemmtæk íhlutun er ekki framkvæmanleg án matstækja. Með því að leggja fyrir 

sérstök skimunarpróf má greina hvaða börn eru í sérstakri áhættu með að lenda í 
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erfiðleikum í lestrarnáminu. Leið til Læsis: lesskimun fyrir 1. bekk er hannað til að meta 

þrjár hugsmíðir sem liggja til grundvallar í lestrarnámi en þær eru: Málþroski, bókstafir og 

hljóðkerfis- og hljóðavitund. Markmiðið með skimunum er að sjá hvaða nemendur þurfa 

öflugri kennslu innan bekkjarins. Að koma til móts við þarfir allra nemenda krefst mikils 

skipulags, þekkingar og færni lestrarkennara við að kenna í margbreytilegum 

nemendahópum. Ein árangursríkasta leiðin við slíka kennslu kallast „Respone to 

Intervention“, sem á íslensku mætti kalla „viðbrögð við kennslu”. Þetta kennsluskipulag 

miðar að því að fylgjast markvisst með árangri kennslunnar í takt við framfarir nemenda 

með það að markmiði að ná til allra nemenda, bæði þeirra sem gengur vel og hinna sem 

þurfa á meiri aðstoð að halda (Steinunn Torfadóttir, 2011a. bls. 35). Huga þarf vel að 

eftirfarandi þáttum: 

 Hve oft í viku og hve langun tíma í senn barnið fær kennslu í viðkomandi 
námsþætti. Því oftar og lengur í einu (þó innan hóflegra marka), því öflugri er 
kennslan. 

 Hversu stór nemendahópurinn er. Því færri nemendur, því öflugri kennslu er 
hægt að veita. 

 Hversu þaulskipulögð kennslan er. Því nákvæmar og faglegar sem kennarinn 
nær að mæta stöðu barnsins, því öflugri verður kennslan. Að unnið sé með 
þætti sem trufla eðlilega þróun lestrarnáms hjá viðkomandi nemanda með 
aðferðum sem sýnt hefur verið fram á að gefi bestan árangur (Vaughn, Bos 
og Schumm, 2011, bls. 40). 

 

4.3 Einstaklingsmiðuð þjálfun 

Þegar talað er um einstaklingsmiðaða lestrarkennslu er átt við að unnið sé með þá þætti 

hjá hverjum og einum þar sem þörfin er mest. Til að það sé mögulegt þarf eins og áður er 

vikið að, mat eða skimun að fara fram á nemendahópnum, til að finna út hvaða af 

grunnþáttunum fimm, hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, orðaforða eða lesskilning 

þarf helst að þjálfa (Walpole og McKenna, 2007, bls. 8). 

Þeir nemendur sem eiga í hvað mestum erfiðleikum varðandi lestur þurfa oft á 

einstaklingsnámskrá að halda. Þeir þurfa skipulagða og nákvæma kennslu í mjög litlum 

hópi. Að henni geta komið bæði bekkjarkennari og sérkennari. Markmiðið er að bregðast 

við þörfum nemandans um leið og vart verður við yfirvofandi vanda svo nemandinn lendi 

ekki í meiri erfiðleikum og þurfi ekki á enn sérhæfðari aðstoð að halda (Walpole og 

McKenna, 2007, bls. 3-4). Léleg sjálfsmynd er oft fylgifiskur lestrarerfiðleika vegna þess að 

börnin sjá sig ekki eins og þau vildu helst vera. Það er því mikilvægt að kennarar vinni í því 

að ná jafnvægi þarna á milli (Snowling og Stackhouse, 2006, bls. 279).  
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Grunnurinn að einstaklingsmiðaðri lestrarkennslu byggir á því að finna svör við 

eftirfarandi fjórum lykilspurningum: 

 Hvaða nemendur þurfa viðbótarkennslu í afmörkuðum þáttum? 

 Hverjar eru kennsluþarfir þeirra í þessum þáttum? 

 Hversu miklum framförum viljum við ná með inngripi við þessum þáttum? 

 Hve árangursrík er viðbótarkennslan fyrir hvern og einn? (Walpole og 
McKenna, 2007, bls. 11) 

Með einstaklingsmiðaðri lestrarkennslu getur kennarinn skipulagt kennsluna þannig að 

hægt sé að mæta þörfum allra nemenda hvort sem þeir eru sterkir eða slakir. Börn eru 

ólík og koma í skólann með ólíkan undirbúning og reynslu af ritmáli. Það þarf því að taka 

mið af hvar þau standa og koma til móts við þarfir hvers og eins. Ef það er ekki gert og 

kennslan einstaklingsmiðuð er hætt við að bilið milli þeirra nemanda sem eru slakir og 

hinna sem standa vel í lestrarnáminu aukist meir og meir (Tyner, 2004, bls. 6). 

Einstaklingsmiðuð lestrarkennsla þarf að vera hæfilega krefjandi svo að hver nemandi geti 

glímt við verkefni miðað við sína getu. Kennslan ætti að fara fram í litlum hópum sem eru 

skipulagðir eftir að hver nemandi hefur verið metinn. Kennarinn þarf að kenna hópnum 

beint á meðan aðrir nemendur vinna sjálfsstætt (Walpole og McKenna, 2007, bls. 2-4). 

Börn læra með endurtekningum, með því að prófa sig áfram, þannig eykst skilningur og 

áhugi (Dewey, 2000). 

Í viðaukum hér fyrir aftan eru verkefni sem höfundar þessa lokaverkefnis hafa hannað 

út frá rannsóknum á undirstöðuþáttum lestrar. Þess er vænst að verkefnin geti nýst við 

einstaklingsmiðaða lestrarkennslu í margbreytilegum nemendahópum. 
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5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um lestur og lestrarnám og um þá þróun sem á sér stað þegar börn 

eru að stíga sín fyrstu skref í lestrarnáminu. Lestur er flókið ferli sem byggir á tveimur 

aðskildum þáttum; það er umskráningu annars vegar, sem er að breyta bókstöfum í hljóð 

og orð og málskilningi hins vegar, sem er að skilja efni textans. Samkvæmt kenningu L.C. 

Ehri fara börn í gegnum þróun í fjórum stigum við að ná tökum á sjálfvirkum, 

fyrirhafnarlausum lestri. Þessi stig  eru undanfari bókstafsstigs, það er þegar nemendur 

þekkja orð eins og mynd án tengsla stafs og hljóðs. Annað stigið er ófullkomið 

bókstafsstig, þegar nemendur eru farnir að þekkja nokkra stafi og hljóð og nýta sér það 

við að lesa orð. Fullkomið bókstafsstig er þriðja stigið en þar hafa nemendur góða 

þekkingu á stöfum og hljóðum og geta umskráð orð af fullkominni nákvæmi. Fjórða og 

síðasta stigið er heildrænt bókstafsstig þegar nemandinn er fær um að lesa flest orð beint 

sjónrænt, án þess að þurfa að hljóða orðin.  

Það sem skiptir meginmáli fyrir lestrarnámið er að barnið nái góðri færni í 

hljóðavitund, málskilningi og lesfimi. Ef börn ná góðri færni í þessum þáttum geta þau 

lesið sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust og skilið og notið þess sem þau lesa en það er einmitt 

markmiðið með lestri en það gerist ekki nema fyrir vandaða og faglega kennslu. 

Hljóðkerfisvitund er næmi fyrir hljóðrænni uppbyggingu tungumálsins og hvernig 

hægt er að sundurgreina orð talmálsins í stök hljóð. Hljóðavitund er undirþáttur 

hljóðkerfisvitundarinnar og gerir börnum kleift að átta sig á og greina að orð tungumálsins 

eru sett saman úr stökum hljóðum sem hægt er að tákna með bókstöfum. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að góð hljóðkerfis- og hljóðavitund eru grunnur að því að börn nái góðum 

tökum á umskráningu bókstafa í hljóð og orð og geti byggt upp sjónminni á orð og náð 

tökum á fyrirhafnarlausum lestri, sem aftur er forsenda fyrir góðum lesskilningi. Mikilvægt 

er að lestrarkennslan sé vönduð og fagleg og að tryggja vinnubrögð sem gera kennurum 

kleift að grípa inn í með viðeigandi úrræðum ef vandi steðjar að í lestrarnáminu. 

Ýmis skimunarpróf eru til sem nota má til að finna þau börn sem eru í áhættuhópi og 

sjá hvað það er sem helst vantar upp á og þarf að þjálfa. Afar mikilvægt er að hefja þjálfun 

strax, því það getur orðið til þess að barnið upplifi ekki eins mikla ósigra í lestrarnáminu og 

sleppi við alvarlegan lestrarvanda síðar.  

Fyrstu vísbendingar um lestrarerfiðleika hjá börnum eru erfiðleikar með að 

meðhöndla og vinna með hljóð tungumálsins, sem meðal annars leiðir til vanda við að 
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festa heiti og hljóð bókstafanna í minni. Slíkur vandi birtist bæði í lestri og ritun orða og 

hefur verið nefndur lesblinda eða leshömlun á íslensku en dyslexía á alþjóðlegu máli. 

Vandi í umskráningu leiðir til þess að lestur verður ónákvæmur og hægur. Birtingarform 

vandans hjá eldri nemendum er því slök lesfimi. Þeir nemendur sem glíma við sértæka 

lesskilningserfiðleika geta umskráð orð en veikleikarnir liggja í merkingar- og 

málfræðiþáttum og þá sérstaklega orðaforða. Grunnur vandans liggur í tungumálinu og 

þess vegna birtist hann bæði í hlustunarskilningi og lesskilningi. Nemendur eiga í vanda 

með að vinna úr lestexta og að ná innihaldi og heildarmerkingu hans, hvort sem 

nemandinn les sjálfur eða að lesið er fyrir hann.  

Helstu forspárþættir lestrarerfiðleika eru vel þekktir og með skimunum má finna þau 

börn sem eru í áhættuhópi og þar með grípa inn í með snemmtækri íhlutun. 
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Viðauki 1: Verkefnabanki 
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Að finna upphafshljóð 

Allar myndirnar byrja á sama hljóði, hvaða hljóð er það?  Dragðu hring um réttan staf. 
 

 

 

 

Áá        Ss       Pp          Bb 

 

         

  

Bb        Kk        Íí          Óó 

 

  

 

Ff       Jj       Aa          Mm 

 

   

Oo      Hh       Ææ          Ff 
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Að flokka endahljóð 

Hvaða mynir enda á sama hljóði? Settu X undir myndirnar sem enda á sama hljóði 
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Að flokka upphafshljóð 
Hvaða mynd byrjar ekki á sama hljóði og hinar? Merkið við hana 
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Klappa atkvæði, sundurgreina atkvæði  

Klappaðu atkvæðin og litaðu í jafn marga reiti. 

 
° 
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Finna aftasta hljóð í orði 

Hvaða myndir enda á þessu hljóði, tengdu þær við stafinn 

 

 

Ii 
 

 

Ll 
 

 

Rr 
 

 

Ss 

 

Aa 
 

 

 

 

Rr 
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Að finna upphafshljóð 
Allar myndirnar byrja á sama hljóði, hvaða hljóð er það? Dragðu hring um réttan staf 
 

   

Áá        Ss       Pp          Bb 

 

   

Bb        Kk        Íí          Óó 

 

   

Ff       Jj       Aa          Mm 

 

   

Oo      Hh       Ææ          Ff 
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Að flokka upphafshljóð 
Hvaða mynd byrjar ekki á sama hljóði og hinar? Merkið við hana 
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Rím 

Hvaða mynd rímar ekki við hinar? Settu X yfir myndina sem ekki rímar 

   

Mús Sími Hús 

 

 

 

 

Lás Ól Sól 

 

   

Sokkur Kokkur Banani 

 

   

Fíll Lest Bíll 
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Að flokka endahljóð 

Hvaða myndir enda á sama hljóði? Settu X fyrir neðan myndirnar sem enda á sama hljóði. 
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Klappa atkvæði, sundurgreina atkvæði 

Klappaðu atkvæði og litaðu jafn marga reiti 
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Greina hljóð 

Hvar í orðinu er hljóðið, fremst, miðju eða aftast? 

 

 

Ss  

   

 

 

Rr  
 

 

 

Aa 

 

Ll  
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Rím 

Krossaðu yfir myndina sem ekki rímar 

 

   

mús sími hús 

 

 

 

 

lás ól sól 

 

   

sokkur kokkur banani 

 

   

fíll lest bíll 

 



50 

Rím 

Gerðu hring um myndirnar sem ríma. 

 

   

Sími mús hús 

 

   

lás sól ól 

 

   

banani kokkur sokkur 

 

 

  

bíll lest fíll 
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Rím 
Skrifaðu orðin á réttan stað 

Hás  ás lás 

   

   

 

Lús hús mús 

   

   

 

Hönd bönd önd 

 

 

  

   

 

Sár hár tár 

   

   

 

Rós ljós dós 
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Rím 
Skrifaðu orðin á réttan stað 

Sveit geit heit 

   

   

 

Foss hross koss 

   

   

 

Stóll hóll kjóll 

 

 

 

  

   

 

Benda  lenda henda 

   

   

 

Binda mynda synda 
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Sundurgreining hljóða. Að segja og færa, (annað hvort nota nemendur stafi eða skrifa) Setjið rétta 

stafi við myndirnar. 
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Hljóðgreining,  hvar heyrir þú e? 

Dragðu hring utanum þær myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hljóðgreining,  hvar heyrir þú b? 

Dragðu hring utanum þær myndir 
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Hljóðgreining,  hvar heyrir þú k? 

Dragðu hring utanum þær myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hljóðgreining,  hvar heyrir þú a? 

Dragðu hring utanum þær myndir 
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Hljóðgreining,  hvar heyrir þú m? 

Dragðu hring utanum þær myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hljóðgreining,  hvar heyrir þú r? 

Dragðu hring utanum þær myndir 
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Hljóðgreining,  hvar heyrir þú s? 

Dragðu hring utanum þær myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hljóðgreining,  hvar heyrir þú f? 

Dragðu hring utanum þær myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


