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Ágrip (útdráttur) 

Í þessari ritgerð var skoðað hvers vegna það sé mikilvægt að nota fjölbreyttar 

lestrarkennsluaðferðir. Til að komast að niðurstöðu og finna svar við 

rannsóknarspurningunni var notast við hefðbundna heimildaöflun. 

Í ritgerðinni er rýnt í þrjár aðferðir sem notaðar eru við lestrarkennslu í dag, en þær eru 

hljóðaaðferðin, heildaraðferðir/LTG - aðferðin og loks blandaðar aðferðir. Einnig verða 

stöfunaraðferð, orðaaðferð og setningaaðferð kynntar og farið lauslega í hvað felst í 

hverri aðferð. Áður en farið er í að skoða þessar aðferðir og spurningum svarað er 

mikilvægt að fræðast betur um lestur almennt. Skilgreiningar á lestri voru skoðaðar, rýnt 

var í undirþætti lesturs ásamt því að helstu kenningar um lestur voru kynntar.  

Það er mikilvægt fyrir kennara að reyna að koma til móts við alla nemendur og finna 

námsefni sem hentar þeirra getu og þroska. Þegar börnum er kennt að lesa er mikilvægt 

að kennarar séu vel að sér í þeim efnum og öruggir í kennslu sinni. Börn eru eins misjöfn 

og þau eru mörg og því er engin ein aðferð sem hentar öllum. Þess vegna er mikilvægt að 

kennarar sjái kostinn í því að nota fjölbreyttar aðferðir í kennslu sinni svo allir nemendur 

njóti góðs af og nái sem bestum tökum á lestri og þeim þáttum sem tengjast honum. 
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1 Inngangur  

Í því þjóðfélagi sem við búum í er nauðsynlegt að geta tekið virkan þátt í þeim umræðum 

sem eiga sér stað, en þar gegnir móðurmálið veigamiklu hlutverki. Síðustu ár hafa 

kröfurnar sem samfélagið gerir til lestrarfærni breyst. Breytingin felst meðal annars í því 

að sá texti sem birtist okkur hefur tekið miklum stakkaskiptum og er mun fjölbreyttari en 

áður. Textinn birtist okkur ekki eingöngu á pappír heldur einnig á rafrænu formi. Hver sem 

er getur birt texta á internetinu sem gerir það að verkum að þeir eru ekki alltaf ritýndir 

eða ritskoðaðir og þar af leiðandi er mikilvægt að þjálfa gagnrýna hugsun lesenda svo þeir 

geti metið áreiðanleika textans (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011: 98-99). 

 Margar leiðir er hægt að fara til að gera börn nægilega læs til að þau geti tekið 

virkan þátt í þessu mikla læsissamfélagi sem er ríkjandi í vestrænum heimi. Kennarar 

þurfa að hafa góða þekkingu á öllum þeim aðferðum sem í boði eru til að þjálfa lestur 

nemenda sinna því þeir eru jú jafn fjölbreyttir og þeir eru margir, og því ekki sjálfgefið að 

einhver ein aðferð henti öllum. Kennarar þurfa því að sjá mikilvægi þess að nota 

fjölbreyttar lestrarkennsluaðferðir til að koma til móts við þarfir allra nemenda sinna. 

 Í þessari ritgerð verður leitað svara við því hvers vegna það sé mikilvægt að nota 

fjölbreyttar lestrarkennsluaðferðir. Rýnt verður í þrjár aðferðir sem notaðar eru í 

lestrarkennslu í dag, en þær eru hljóðaaðferðin, heildaraðferðir/LTG - aðferðin og loks 

blandaðar aðferðir. Einnig verða stöfunaraðferð, orðaaðferð og setningaaðferð kynntar 

og farið lauslega í það hvað felst í hverri aðferð. Áður en farið verður í að skoða þessar 

aðferðir er mikilvægt að fræðast betur um lestur almennt. Skilgreiningar á lestri verða 

skoðaðar, rýnt verður í undirþætti lesturs ásamt því að helstu kenningar um lestur verða 

kynntar.  
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2 Fræðileg umfjöllun um lestur 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla felst tvennt í hugtakinu læsi; lestur og ritun. Þar segir 

að sú hæfni sem felst í traustu læsi sé að geta lesið ritað mál og geta skilið og túlkað 

innihald texta þannig að hægt sé að læra af honum og miðla þekkingu sinni áfram 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011: 98-99). Því er nauðsynlegt að hafa þá 

þekkingu og hæfni að geta breytt bókstöfum í hljóð og tengja þau saman til að mynda orð. 

Að verða læs þýðir að lesandi skilur frumþætti móðurmálsins og öðlast færni í að ráða yfir 

þessum þáttum sem eru tal, hlustun, lestur og ritun (Mennta-og 

menningamálaráðuneytið, 2011:98; Browne, A., 2012:25; Rannveig A. Jóhannsdóttir, 

1997:10). 

 Skilgreiningar á lestri geta verið mjög mismunandi og til eru lestrarlíkön sem styðja 

þær. Þegar talað er um að lestur byggist á umskráningu bókstafa í hljóð og að tengja svo 

hljóðin saman í atkvæði eða orð er átt við „bottom up“ aðferð. Þegar gert er ráð fyrir því 

að byrja eigi efst, það er á orðinu sjálfu, og svo umskrá bókstafina í hljóð þá er átt við 

„top-down" aðferðina. Þegar þessum aðferðum er blandað saman er talað um samvirkni 

þátta, að allt haldist í hendur. Þegar þetta á við skiptir erfiðleikastig texta mestu máli. Ef 

textinn er ókunnugur lesenda er líklegast að hann umskrái fyrst stafi í hljóð en ef textinn 

er auðveldur eða vel kunnugur lesanda er líklegt að hugsunin beinist fyrst og fremst að 

merkingu orðsins (Guðrún Einarsdóttir, 1987:14-15). 

 Aðra skilgreiningu á lestri er einnig að finna og byggist sú skilgreining á hinu 

einfalda lestrarlíkani. Markmiðið með líkaninu er að útskýra á einfaldan máta það flókna 

ferli sem á sér stað við lestur. Samkvæmt líkaninu felst lestur í tveimur meginhæfileikum, 

sem eru þó aðskildir þættir, annars vegar umskráningu, þeirri færni að geta lesið úr 

bókstöfum, og hins vegar í málskilningi, skilningi á þeim texta sem lesinn er. Því má segja 

að ekki sé hægt að teljast læs nema að hafa náð valdi á báðum þessum þáttum. Börn sem 

hafa ekki náð tökum á umskráningu ná ekki að lesa úr bókstafstáknum og ná þar af 

leiðandi ekki að skilja innihald textans og þau börn sem hafa eingöngu náð valdi á 

umskráningu en skilja ekki textann teljast heldur ekki læs þar sem enginn skilningur á 

texta er til staðar, sem er jú aðalmarkmið lestrar. Þrátt fyrir þessar mismunandi 

skilgreiningar eiga þær það sameiginlegt að textinn og úrvinnsla hans leika lykilhlutverk 
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þegar lestrarkennsla barna á sér stað(Guðrún Einarsdóttir, 1987:14-15; Steinunn 

Torfadóttir, e.d.a).  

 Áður en formleg lestrarkennsla barna hefst á sér stað ferli sem kallast bernskulæsi, 

sem er færni, þekking og viðhorf sem þróast sem undanfari læsis barna og er grundvöllur 

þess lagður í umhverfi barna alveg frá upphafi. Börn frá unga aldri öðlast margs konar 

þekkingu á hlutverki og tilgangi ritaðs máls og læra af upplifunum sínum í daglega lífinu og 

eru samtöl á milli barna og fullorðinna, þar sem barnið fær að tala um allt milli himins og 

jarðar, mikilvæg leið til að þróa læsi barna og ýta undir tungumálaþroska þeirra (Halldóra 

Haraldsdóttir, e.d.;Rannveig A Jóhannsdóttir, 1997:10). 

 Þegar börn tileinka sér þann hæfileika sem felst í lestri nota þau alla helstu þætti 

tungumálaþroskans, bæði þá þætti sem tengjast orðaforða tungumáls í lestri og þroska 

sem tengist málfræðiþættinum. Til að börn nái góðum tökum á lestri er nauðsynlegt að 

þau geti notað þessa þætti hratt og nákvæmlega. Börn ganga í gegnum þrjú stig 

lestrarþróunar áður en þessari hæfni er náð og eru þau stig bernskulæsi, byrjendalæsi og 

loks fullt læsi (Morrison, T.G. og Wilcox, B., 2013:69). 

 Fyrsta stigið, bernskulæsi, þróast frá fæðingu barns og alveg þangað til það fer í 

leikskóla. Á þessum tíma fara börn að sýna áhuga á lestri og ritun og þykjast oft vera að 

lesa eitthvað eða skrifa. Mörg börn fara að átta sig á ýmsum þáttum sem tengjast lestri 

eins og til dæmis réttri lestrarátt ásamt því að kannast við bókstafi stafrófsins. Á þessum 

tíma fara börn einnig að átta sig á því lestrarsamfélagi sem þau búa í og fara að veita 

ritmálinu í kring um sig meiri athygli (Morrison, T.G., og Wilcox, B., 2013:69). Á þessu 

fyrsta stigi er þó ekki gerð nein krafa um lestrarnám, en lestrarheimurinn opnast smátt og 

smátt fyrir börnunum þar sem þau fá að kanna hann á eigin spýtur og alveg laus við 

gagnrýni. Með þessu móti eru börn að búa sig undir komandi lestrarnám allt frá fæðingu. 

Þau afla sér bakgrunnsþekkingar um lestur án þess að vera búin að afla sér þeirrar 

þekkingar eða færni sem felst í hefðbundinni lestrartækni og eftir því sem reynslan er 

meiri hafa börn meiri þekkingu og koma því betur undirbúin fyrir það lestrarnám sem 

hefst í grunnskóla (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). 

 Næsta stig, byrjendalæsi, ganga börn venjulega í gegnum á fyrstu tveimur árum 

grunnskólans. Sum börn fara þó á þetta stig fyrr og sum eru á því í lengri tíma. Á þessu 

stigi fara börn að skynja sambandið á milli tal- og ritmáls og byrja að tengja ákveðin hljóð 
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við ákveðin bókstafstákn. Á þessu stigi er lestur barnanna hægur og er umskráningarfærni 

þeirra ekki orðin sjálfvirk, því lesa þau orðin staf fyrir staf. Börn á þessum aldri eru mjög 

bundin ritmálinu og benda á það orð sem þau eru að lesa hverju sinni því á þessu stigi eru 

mörg orð sem þau hafa ekki séð áður (Morrison, T.G., og Wilcox, B., 2013:70). 

 Þriðja stigið er þegar börn eru orðin reiprennandi lesendur, þau eru alveg læs. 

Þetta stig byrjar hjá börnum þegar þau eru komin í þriðja eða fjórða bekk og stendur yfir 

það sem eftir er. Á þessu stigi eiga börn auðvelt með að þekkja flest orð sem þau sjá 

ósjálfrátt. Þegar börn á  þessu stigi hafa náð mjög góðum tökum á lestrinum nota þau 

fjölbreyttar og mismunandi lausnaleiðir til að ná skilningnum sem falinn er í textanum 

sem þau lesa ásamt því að nota margskonar leiðir til að lesa úr óþekktum orðum. Þrátt 

fyrir að börn á þessum aldri flokkist sem læs er mikill munur á einstaklingunum vegna 

mismunandi áhuga, þroska og reynslu hvers og eins (Morrison, T.G., og Wilcox, B., 

2013:70). Þessu stigi hefur svo verið skipt niður í þrjú undirstig, þau stig eru börn í þriðja 

bekk, börn á millistigi (í kringum fjórða til sjöunda bekk) og börn á aldrinum 14 til 18 ára 

(Morrison, T.G., og Wilcox, B., 2013:70). 

 Á fyrsta stiginu eru börn farin að þróa lesturinn og vera meðvituð um þekkingu 

sína á tungumálinu. Börnin eru ekki eins bundin ritmálinu líkt og þau eru á 

byrjendalæsisstiginu því nú er orðaforði þeirra og orðabanki orðinn mun stærri og fullur af 

mjög algengum orðum. Bækurnar sem börnin velja sér eru oftast um eitthvað sem börnin 

þekkja eða tengja sig við og oft á tíðum lesa þau sömu bækurnar aftur og aftur. 

 Næsta stig eru börnin á svokölluðu millistigi, og á aldrinum 9 til 13 ára. Á þessu 

stigi fara börnin að gera sér grein fyrir því að lesturinn veitir þeim einhverja ákveðna 

fræðslu og þekkingu og þau sjá að með lestri geta þau fundið svör og lausnir við ýmsum 

spurningum. Lestraráhugi þroskast og nær yfir víðara svið en áður ásamt því að val á 

bókum breytist á svipaðan hátt. 

 Á þriðja undirstigi eru börnin komin á elsta stig grunnskólans og eru farin að geta 

lesið fjölbreytta texta með gagnrýnum huga ásamt því að geta skilið og virt önnur 

sjónarmið sem kunna að birtast í mismunandi textum. Á þessu stigi tengist lestur ekki 

eingöngu skóla og verkefnavinnu heldur blandast hann vel inn í daglegt líf barnanna. 

Mikið er um lestur á internetinu, í gegnum smáskilaboð og aðrar samskiptaleiðir sem 

finna má í samfélaginu í dag. Þrátt fyrir að vera komin á það stig að geta lesið flókna og 
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þýðingarmikla texta virðist oft vera áhugaleysi hjá sumum. Eftir því sem maður verður 

eldri á þessu stigi, til dæmis kominn á menntaskólaaldur, opnast ný sýn á lestur. Þá fara 

einstaklingarnir að sjá hvernig lesturinn tengir þá við umheiminn og því eru þeir viljugri til 

að lesa fjölbreyttari texta sem ekki tengjast skólaverkefnum, þeir sjá kostinn í því að lesa 

meira og læra meira fyrir þeirra eigin hagsmuni (Morrison, T.G., og Wilcox, B., 2013:70). 

 Lestur er ekki aldursbundinn, heldur þróa börn hann með sér á eigin forsendum. 

Það að læra að lesa er einstaklingsbundið ferli sem tekur langan tíma í þróun (Rannveig A 

Jóhannsdóttir, 1997:11). Þegar talað er um lestur eru svo margir þættir sem spila þar stórt 

hlutverk og til að geta lesið fullkomlega, það er að geta lesið áður óséð orð og hafa 

skilning á því sem lesið er, þurfa börn að hafa náð tökum á þessum þáttum. Þessir þættir 

eru hljóðkerfisvitund, lesskilningur og umskráning. 

 

2.1 Hljóðkerfisvitund 

Þegar talað er um hljóðkerfisvitund er átt við þann skilning einstaklings á því að hægt sé 

að greina talmál niður í smærri einingar. Talmálinu er skipt upp í einingar, misstórar, eins 

og til dæmis setningar og atkvæði.  Einstaklingur með góða hljóðkerfisvitund hefur því 

góða tilfinningu fyrir þessum mismunandi hljóðeiningum. Þannig er hægt að vinna með 

einingarnar á mismunandi vegu, eins og til dæmis sleppa úr orði, bæta við það eða skipta 

um hljóð (Helga Sigurmundsdóttir, 2002:22). 

 Vanalega skortir börn hljóðkerfisvitund í upphafi og þann skilning að orð séu 

samsett úr mörgum hljóðum. Vegna þessa er erfitt fyrir börn að bera kennsl á óþekkt orð 

þar sem þau eiga eftir að þróa með sér þennan skilning. Rannsóknir hafa sýnt að 

hljóðkerfisvitund hefur mikið forspárgildi fyrir áframhaldandi lestrarþroska barna og því 

mikilvægt að hún sé þjálfuð. Ef börn hafa ekki náð nægilega góðum tökum á 

hljóðkerfisvitund gætu þau átt í erfiðleikum með að beita þekkingu sinni á tengslum stafs 

og hljóðs á ný orð. 

 Til eru fjölbreyttar leiðir og verkefni til að þjálfa hljóðkerfisvitund hjá börnum. 

Verkefnin gefa kennurum góða sýn á það hvort börn hafi náð tökum á hljóðkerfisvitund 

eða hvað það er sem þarf að þjálfa betur hjá þeim. Verkefnin eru: 
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Rím: Verkefni sem tengjast rími eru ef til vill þau auðveldustu þegar kemur að 

verkefnum sem tengjast hljóðkerfisvitund. Börn ættu að geta myndað rím orð eða 

þekkt orð sem ríma. 

Blanda saman hljóðum: Verkefni af þessu tagi eru örlítið erfiðari. Kennari les upp 

hljóð og börn mynda orð úr þessum hljóðum. Til dæmis [r], [ó], [s]  og þá segja 

börnin orðið rós. 

Upphafs-og endastafir: Börn sem hafa þróað með sér þann eiginleika að heyra 

hljóðin í orðum geta leyst verkefni af þessu tagi þar sem þau eiga að einangra 

annað hvort upphafs-eða endahljóð orða. 

Skipta orði niður í stök hljóð: Börn sem geta leyst verkefni af þessu tagi, þar sem 

þau eiga að einangra stök hljóða, eru sögð hafa náð tökum á hljóðkerfisvitund. Slík 

verkefni eru þau erfiðustu þegar kemur að þjálfun hljóðkerfisvitundar. 

Þegar börn þróa með sér hljóðkerfisvitund fara þau að skilja að orð geta rímað, geta 

byrjað og endað á sama hljóði og að orð eru samsett úr stökum hljóðum sem hægt er að 

taka í sundur eða setja saman á mismunandi hátt til að mynda orð. Flest börn þróa með 

sér hljóðkerfisvitund á fyrsta ári grunnskólans og er það ef til vill vegna þess hve snemma 

þau komast í snertingu við tungumál og ritmál. Mikilvægt er að halda áfram að þjálfa 

þennan þátt lestrar þar sem hann hefur áhrif á áframhaldandi lestrarnám barna (Vacca, 

Vacca, Gove, Burkey, Lenhart, McKeon, 2006:119-120). 

 

2.2 Lesskilningur 

Lesskilningur leikur veigamikið hlutverk í læsisnámi barna. Skilgreiningar á hugtakinu hafa 

verið fremur óljósar í gegnum tíðina þrátt fyrir rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

lesskilningi (Hafsteinn Karlsson, 1993:105). Þegar talað er um lesskilning er átt við þann 

skilning á rituðu máli, texta, sem byggist á skilningi á töluðu máli, það er skilning á því 

hvernig setningar eru byggðar upp ásamt góðum orðaforða. Því er góður málskilningur 

undirstaða lesskilnings. Vegna þessa er byrjað að leggja grundvöll að góðum málskilningi 

strax hjá börnum á unga aldri. Farið er að taka orðaforða fyrir í leikskólum með 

markvissari hætti en tíðkaðist áður fyrr, til dæmis með lestri barnabóka. Það er 
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nauðsynlegt fyrir börn, og aðra lesendur, að hafa náð tökum á fyrirhafnalausum og 

ósjálfráðum lestri til að geta unnið úr þeim upplýsingum sem textinn felur í sér. (Guðrún 

Þóranna Jónsdóttir og Jóhanna T. Einarsdóttir, 2013:32; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011:4). 

 Þrátt fyrir þessar skilgreiningar á lesskilningi virðist sem fræðimenn séu ekki á 

sama máli um það hvað felist í lesskilningi, það er eðli hans. Margar rannsóknir 

undanfarna áratugi virðast skammt á veg komnar. Sumir fræðimenn eru á þeirri skoðun 

að lesskilningur samanstandi af nokkrum aðskildum þáttum á meðan aðrir telja að hann 

sé heill og óskiptur vitsmunalegur ferill sem bjóði ekki upp á að láta skipta niður í einstaka 

þætti sem hægt sé að kenna eða þjálfa hvern fyrir sig (Guðmundur B. Kristmundsson, 

1987:70-71). 

 Til eru rannsóknir sem leitast við að styðja þá hugmynd að lesskilningur 

samanstandi af nokkrum aðskildum þáttum, en þar er rannsókn Davis ein sú þekktasta. 

Niðurstöður hans gáfu það í ljós að lesskilningur samanstæði í raun úr fjórum 

meginþáttum; að greina merkingu einstakra orða, að draga ályktanir, að greina tækni 

höfundar og að geta svarað ákveðnum spurningum úr texta. Af þessum atriðum virðist 

sem svo að það að draga ályktanir af texta sé það sem komist næst hugtakinu 

lesskilningur. Þrátt fyrir þetta er erfitt að líta á þessa þætti sem afmarkaða þar sem þeir 

virðast vera háðir hver öðrum. Til dæmis er þátturinn að greina tækni höfundar líkari því 

sem felst í þekkingu á stílfræði en sjálfstæðum þætti lesskilnings. 

 Önnur rannsókn sem gerð hefur verið á lesskilningi gekk út frá því, í upphafi, að 

lesskilningur væri samspil átta þátta; merkingar einstakra orða, merkingar orða í 

samhengi, bókstaflegrar merkingar texta, þess að draga ályktanir af efni einstakrar 

setningar, að draga ályktanir af efni lengri texta, túlkununar líkinga, að finna 

meginhugmyndir í texta og loks þess að leggja mat á efni texta. Þessi rannsókn var gerð af 

Lunzer, White og Dolan en í lokin komust þeir að þeirri niðurstöðu að lesskilningur væri 

ekki samspil ákveðinna þátta sem hægt væri að kenna eða þjálfa sitt í hverju lagi 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 1987:71-72).  

 Svo virðist sem ekkert eitt rétt svar sé við spurningunni um hvað lesskilningur er, 

en þó eru menn á sama máli um mikilvægi þess að þjálfa hann hjá börnum þar sem lestur 

leikur veigamikið hlutverk í öllu námi barnanna. Kennarar þurfa að finna leiðir til að þjálfa 
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lesskilning hjá nemendum sínum eftir því hvað hentar hverjum best og sjá til þess að 

kennsluaðferðirnar sínar taki mið af getu nemendanna og hæfi aldri þeirra. Kennarar geta 

kannað hvar nemendur standa í lesskilningi með því að leggja fyrir þá skimunarpróf, en 

þar geta þeir kannað undirliggjandi færni í málskilningi nemenda sinna. Niðurstöður 

prófsins gera svo kennurum kleift að bregðast á réttan hátt við með íhlutun svo 

nemendurnir bíði ekki ósigur í áframhaldandi lestrarnámi (Steinunn Torfadóttir, Helga 

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

 

2.3 Umskráning 

Þegar talað er um umskráningu er átt við það ferli sem á sér stað við lestur þegar lesandi 

breytir sýnilegum orðum í hljóðarunur, annað hvort upphátt eða í hljóði. Umskráning felur 

í sér fjögur atriði; hæfni til að skipta orðum niður í einstök málhljóð, hæfni í að breyta 

hljóðum stafa í rétt málhljóð, hæfni að blanda saman málhljóðum til að mynda orð og að 

finna eða þekkja rétt orð og skilja merkingu þess (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2009:29). 

 Á fyrstu stigum lestrarþróunar er umskráning í stóru hlutverki. Nákvæmur, 

fyrirhafnarlaus og liðlegur lestur er ein meginforsenda þess að geta beint athygli að 

innihaldi texta og náð fram skilningi á honum og því er mikilvægt fyrir börn að ná tökum á 

umskráningu sem fyrst í sínu lestrarnámi. Til að byrja með er umskráning þáttur sem 

krefst mikillar orku og fyrirhafnar af börnum, en með tíma og þjálfun fara börn að festa 

orð í minni sínu sem birtast þeim oft. Þannig geta þau kallað fram réttu hljóðmynd þessa 

orða hratt og fyrirhafnalaust án þess að þurfa að umskrá orðin staf fyrir staf. Þegar börnin 

hafa náð þessu er sagt að þau hafi náð tökum á sjónrænum lestri, en hann er það sem 

mikilvægt er að kenna á fyrstu stigum lestrarkennslunnar. Ein kenning sem sett hefur 

verið fram í tengslum við umskráningu kemur frá Ehri og tengist þróun umskráningar 

(Freyja Birgisdóttir, 2011:4). 

 

2.3.1 Kenning Ehri um þróun umskráningar 

Kenningu Ehri um þróun umskráningar er skipt niður í fjögur stig; undanfara bókstafsstigs, 

ófullkomið bókstafsstig, fullkomið bókstafsstig og að lokum heildrænt bókstafsstig. Fyrsta 
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stigið, undanfari bókstafsstigs, er lýsandi fyrir það þegar börn lesa einhver orð sem birtast 

þeim í nánasta umhverfi. Á þessu stigi hafa börnin litlar forsendur til þess að umskrá orðin 

þar sem þau hafa takmarkaða þekkingu á tengslunum milli stafa og hljóða. Á þessu stigi 

leggja börn ýmis útlitseinkenni orða á minnið og bera þannig kennsl á þau þegar þau 

birtast þeim (Freyja Birgisdóttir, 2011:4). Þar sem mörg, ef ekki flest orð, bjóða ekki upp á 

nein einkenni sem auðvelt er að muna má segja að börn á þessu stigi séu ólæs. Börn geta 

þó þóst vera að lesa sögur eða bækur sem þau hafa heyrt oft og þannig lagt þær á minnið 

eða með því að giska á orð út frá myndum. Þegar þetta er gert beita börnin engri 

þekkingu á stafrófinu eða þessum tengslum milli stafs og hljóðs heldur nota þau 

vísbendingar til að finna og „lesa“ rétta orðið (Ehri, 2002:13). 

 Annað stigið sem Ehri fjallar um, ófullkomið bókstafsstig, er þegar 

hljóðkerfisvitund barna er byrjuð að þróast og þau farin að geta greint orð niður í einstaka 

hljóðunga. Börnin tileinka sér meiri stafaþekkingu, en þó ekki nægilega góða og eru þau 

því aðeins fær um að tengja hluta bókstafanna í orðinu við samsvarandi hljóð (Freyja 

Birgisdóttir, 2011:4). Þeir stafir sem börnin eru farin að geta tengt við hljóð eru oftast 

fyrstu og síðustu stafirnir þar sem þeir eru mest áberandi. Börn á þessu stigi hafa 

tilhneigingu til að rugla saman orðum sem hafa svipaðar hljóðatengingar, eins og t.d. 

orðin „mamma“ og „manna“. Ein ástæða þess að börn á þessu stigi eiga erfitt með að 

mynda fullkomnar tenginar á milli stafs og hljóðs er sú að þau geta ekki hlutað orðin niður 

í öll hljóðin sem í þeim eru. Einnig hafa þau ekki fullkomna þekkingu á stöfunum og eiga 

því erfitt með að umskrá orð sem ekki hafa sést áður (Ehri, 2002:13). 

 Börn ná þriðja stiginu, fullkomnu bókstafsstigi, þegar þau geta myndað tengingar á 

milli allra stafa og hljóða í orðum. Þessu ná þau þar sem þau fara að geta hlutað orðin 

niður í hljóð og þannig umskráð orð staf fyrir staf (Ehri, 2002:14; Freyja Birgisdóttir, 

2011:5). Þegar börnin lesa og beita þekkingu sinni á stöfunum ná þau oft að mynda 

tengingarnar með því að sækja í minnið hvaða hljóð eiga við hverju sinni, eða hvernig 

framburður á einhverju orði á að vera. Með því að lesa orðin sjónrænt, verður lesturinn 

mun nákvæmari en hann var áður fyrr og börnin ruglast mun sjaldnar á líkum orðum. 

Lesturinn er þó enn frekar hægur og krefst talsverðrar orku af börnunum (Ehri, 2002:14; 

Freyja Birgisdóttir, 2011:5). Þegar börnin hafa náð tökum á þessu stigi fara þau yfir á 

fjórða og síðasta stigið, heildrænt bókstafsstig, en þar er umskráning orðin mjög þjálfuð 
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og börnin geta kallað fram rétta hljóðmynd orða nánast fyrirhafnarlaust (Freyja 

Birgisdóttir, 2011:5). 
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3 Leiðir til að lesa orð. Kenning Ehri um sjónrænan lestur 

Ehri hefur sett fram kenningu um hvernig lesendur lesa orð, en þar eru settar fram fimm 

leiðir sem hægt er að nota þegar lestur orða á sér stað. Þegar texti er lesinn fyllist hugur 

lesenda af orðum og hugmyndum um hvernig eigi að lesa þau. Þessi fimm atriði sem Ehri 

fjallar um eru: 

        1. Með umskráningu, það er með því að hljóða sig í gegnum orðin. 

        2. Með því að hluta orð í búta og þannig hljóða sig í gegnum orðbútana, eins og 

 t.d.  vö-ru-bíll. 

        3. Með því að endurheimta orð úr minni. Það er eingöngu hægt ef orðið hefur 

 verið  lesið áður fyrr og lesandi fest það í minni sínu. Með þessu er engin þörf að 

 staldra við   og umskrá orðið sjálft þar sem að merking þess kemur sjálfkrafa fram 

 um leið og  lesandi sér orðið. Slík orð nefnast sjónræn orð. 

        4. Með því að lesa orð og bera það saman við önnur lík orð sem eru lesanda 

 kunnug, eins og til dæmis orðin tefla – kefla. 

        5. Með því að spá fyrir um orð út frá samhengi textans sem lesinn er. 

                                                                                                      (Ehri, 2002:8) 

Eftir því sem lesarar verða betri öðlast þeir hæfni í að lesa orð með því að nota öll þau 

atriði sem voru talin upp hér að ofan. Atriðin krefjast þess að lesandi einbeiti sér og sýni 

athygli við lesturinn fyrir utan þriðja atriðið, en þá endurheimtir lesandi orðin úr minni 

sínu (Ehri, 2002:8). Þegar sjónrænn lestur á sér stað nær lesandi að sækja merkingu og 

framburð orðs sjálfvirkt úr minni og les því ekki orðið í gegnum umskráningu heldur sem 

eina heild (Ehri, 2002:11). 

 En hvernig fara börn að því að læra að lesa orð sjónrænt? Sumir segja að börn 

leggi orð á minnið eftir útlitseinkennum þeirra, eins og til dæmis orðið hús, en þar er fyrsti 

stafurinn hæstur, svokallaður tindur orðsins. Þessi útskýring er þó ekki marktæk þar sem 

börn ná að bera kennsl á rétta orðið og kalla fram réttu merkingu þrátt fyrir að fjöldamörg 

orð séu sláandi lík, bæði í stafsetningu og útlitseinkennum. Ehri segir að framburður orða 

sé undirstaða sjónræns lesturs. Lesendur læra sjónrænan lestur með því að mynda 
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tengingar á milli orða sem þeir lesa og þeirra sem eru til staðar í minni, þ.e. þeir nota áður 

lærða kunnáttu á ritháttarmynd orða og hljóðum sem þeir yfirfæra yfir á önnur orð (Ehri, 

2002:11). Þetta er þó ekki það eina sem sjónrænn lestur byggist á heldur þarf lesandi að 

vera fær um að geta sundurgreint málhljóð orðanna, það er skipt þeim niður í stök hljóð 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.b). 
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4 Mismunandi kennsluaðferðir við lestur 

Kennsluaðferðir í lestri geta verið mjög mismunandi en hægt er að skipta þeim niður í tvo 

flokka (Guðrún Einarsdóttir, 1987:19). Í fyrri flokknum eru aðferðir sem hafa lestexta og 

úrvinnslu hans að leiðarljósi. Aðferðir eru mismunandi eftir því hvernig byggt er á 

einingum textans, það er hvort byggt sé á atkvæðum, stöfum, orðum eða setningum. Ein 

aðferð sem fellur undir þennan flokk er til dæmis hljóðaaðferðin. 

 Til seinni flokksins teljast kennsluaðferðir sem leggja ekki eingöngu áherslu á 

textann sjálfan heldur er einnig horft til forsenda lesendans. Kennsluaðferðir sem falla 

undir þennan flokk leggja uppúr því að lestrarkennslan sé ekki tekin úr samhengi við sjálft 

nám lesendans. Það sem skiptir mestu máli er lestrarathöfnin sjálf, það er sú umhugsun 

sem hún vekur hjá lesanda, tenging við fyrri þekkingu og greining á merkingu og 

hljóðatengingum í orði. Aðferðir sem falla undir þennan flokk eru til dæmis LTG - aðferðin, 

eða heildaraðferðir (Guðrún Einarsdóttir, 1987:19-20). 

 Ekki virðist einfalt fyrir kennara að vita hvaða aðferð henti best og því er mikilvægt 

að hafa góða þekkingu á þeim aðferðum sem í boði eru til að geta nýtt þær eftir bestu 

getu í kennslu. Aðferð sem hentar vel á einn bekk, eða einn nemanda, gæti ekki hentað 

jafn vel fyrir einhvern annan bekk eða annan nemenda. Kennarar þurfa að sjá mikilvægi 

þess að nota fjölbreyttar lestrarkennsluaðferðir til að koma til móts við alla sína 

nemendur. Ef það er ekki gert er hætta á því að einhverjir nemendur dragist aftur úr og 

staðni í lestrarnámi sínu sem getur valdið þeim erfiðleikum í komandi námi, og ef mjög illa 

fer getur það hugsanlega valdið þeim erfiðleikum langt fram á fullorðinsárin. 

 

4.1 Hljóðaaðferð 

Hljóðaaðferðin byrjaði að breiðast út í kringum 1800 þar sem þekking á málhljóðum var af 

skornum skammti á þeim tíma sem hljóðaaðferðin leit dagsins ljós. Það var snemma á 

16.öld sem gagnrýni var sett fram á aðferð sem kallaðist stöfunaraðferðin, en þar benti 

höfundur hljóðaaðferðarinnar á muninn sem var á hljóði og tákni fyrir hljóðin, þó 

sérstaklega átti það við þegar stafsetning var ekki hljóðrétt. Hljóðaaðferðin barst ekki til 

Íslands fyrr en á 20.öldinni en þar átti áhrifamikill skólamaður, Ísak Jónsson, stóran þátt í 
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því. Hann þróaði þessa aðferð í skóla sínum og lagaði hana að íslenska tungumálinu (Helga 

Magnúsdóttir, 1987a:95). 

 Þegar notuð er hljóðaaðferð í kennslu er byrjað á því að kenna stafina og hljóð 

þeirra. Næsta skref er að kenna að tengja saman hljóð stafanna og sýna fram á hvernig 

orð myndast. Þegar kennsla með þessari aðferð hefst er henni oftast skipt upp í tvö stig, 

stafhljóðastig, eða innlögn stafa, og svo orða-og setningastig (Helga Magnúsdóttir, 

1987a:97). 

 Á fyrra stiginu, stafhljóðastigi, er unnið með hvern einstakan staf og er aðferðin 

greinilega samtengjandi. Til þess að kenna barni ákveðið málhljóð er sögð stutt saga sem 

leggur áherslu á það hljóð, síðan er reynt að einangra þetta hljóð svo barnið nái því úr 

orðinu sjálft. Til þess að þjálfa þennan þátt frekar er notuð svokölluð framburðaræfing, en 

þar eiga börnin að finna sjálf orð þar sem það hljóð sem verið er að kenna kemur fyrir. 

Með þessu getur kennari haft yfirsýn yfir þau börn sem hafa næma hljóðgreind og yfir þau 

sem ekki hafa náð nægilega góðum tökum á þessum þætti, það er þeim sem eiga erfitt 

með framburð ákveðinna hljóða. Þessi æfing hefur sýnt fram á að framburður barna 

lagast eða leiðréttist ásamt því að orðaforði barnanna eykst. 

 Eftir þessa framburðaæfingu er farið í að kenna börnunum táknmynd hljóðanna, 

það er myndræn táknlíking stafsins er látin koma fram. Í þessari æfingu er verið að reyna 

að flytja málskilning barnanna frá heyrnarskynjun yfir í sjónskynjun. Það er mikilvægt að 

æfa börnin vel í því að hlusta eftir táknum sem eru sýnileg. Þannig að þegar stafur er 

ritaður á töfluna eiga börnin að svara með hljóði stafsins. Börnin fá síðan ýmis verkefni 

sem þau vinna sjálf þar sem þau vinna stafina á fjölbreyttan hátt í litlum hópum. Þetta 

gefur kennara kost á að ganga á milli stofunnar og fylgjast með nemendum, kanna hvort 

einhverjir eigi erfitt með að heyra stafinn innra með sér. Ef svo er getur kennari hjálpað 

þeim nemendum með því að láta börnin tengja hljóð saman án þess að hika, en slíkar 

æfingar eru góðar til að fara frá mæltu máli yfir á ritmál, þær byggja brú á milli. 

Stafhljóðastigið stendur yfir á meðan verið er að kenna stafina, en þó geta börn farið að 

lesa orð úr þeim stöfum sem þau þekkja vel. Þegar þetta gerist eru börnin komin yfir á 

orða-og setningastig (Helga Magnúsdóttir, 1987a:98-99). 

 Orða-og setningastig er seinna stigið í hljóðaaðferðinni, en börn komast á það stig 

þegar þau eru farin að geta lesið örlítið. Á þessu stigi er verið að vinna með létta texta og 
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þau orð og setningar sem í honum eru, ekki er þó eingöngu verið að vinna með orðin sjálf 

heldur er tenging þeirra lykilatriði í þessu ferli. Á þessu seinna stigi er börnunum kennt að 

tengja saman þau hljóð sem þau lærðu á fyrra stiginu, þessi lestur kallast tengilestur og er 

honum skipt upp í þrjár lotur. 

 Í fyrstu lotunni er ekki notað ritmál, heldur læra börnin að tengja saman samhljóða 

við sérhljóða með því að nota eingöngu heyrnina. Þegar komið er yfir í lotu tvö er byrjað 

að nota ritað mál. Þá er skrifaður einn stafur á töfluna, samhjóði, og hann tengdur þremur 

öðrum sérhljóðum, hann er látinn heilsa upp á þá. Hér er notast við stutt orð eins og til 

dæmis þú og þá. Í þriðju lotu eru notuð spjöld þar sem skrifuð eru tveggja til fjögurra stafa 

orð. Byrjað er á að skrifa orðið upp á töflu með ýktu stafabili þar sem það er ekki sjálfgefið 

að börnin geti lesið orðið. Eftir að orðið hefur verið ritað á töfluna tekur við tengilestur en 

börnin reyna að segja eða tengja hvert stafhljóð um leið og það er skrifað. Eftir það er 

orðið lesið aftur yfir á eðlilegan máta. Þegar komið er að þriðju lotunni í þessari kennslu er 

gott ef kennari getur sagt börnunum einhverja stutta sögu þar sem þau orð sem verið er 

að kenna koma fyrir (Helga Magnúsdóttir, 1987a:100). 

 Eftir þessa kennslu ættu börnin að geta lesið stutta texta sjálf, hvort sem það er á 

blaði eða í bók. Hentugt er þá að skipta nemendum upp í hópa þar sem sumir geta lesið 

sér til gagns í hljóði á meðan aðrir kjósa að skrifa lestextann og lesa svo og svo eru enn 

aðrir sem þurfa frekari hjálp frá kennara. Þegar kennari lætur nemendur sína fá texta er 

mikilvægt að velja réttan texta sem hentar hverjum og einum. Textinn verður að innihalda 

þá stafi og orð sem nemendur hafa nú þegar lært, einnig þarf að gæta þess að texti henti 

getu og þroska hvers nemenda (Helga Magnúsdóttir, 1987a:101). 

 Hljóðaaðferðin hefur verið í notkun í langan tíma og svo virðist sem þar sé engin 

breyting á. Þegar aðferðin er notuð er það undir hverjum kennara komið hvernig hann 

nýtir sér aðferðina og þróar hana í kennslu sinni. Hljóðaaðferðin hefur það að leiðarljósi 

að kenna lestur með því að kenna hljóð stafanna. Þegar hljóðaaðferð er notuð er hún 

mjög breytileg, kennarar geta breytt aðferðinni og sniðið hana að sinni kennslu og þörfum 

nemenda sinna (Helga Magnúsdóttir, 1987a:105; Stahl, S., A., 2003:340). Aðferðin er álitin 

marktækt áhrifaríkari en kennsla sem hefur ekki tengsl hljóða að leiðarljósi og hentar vel 

fyrir alla nemendur, bæði þá sem eru vel á veg komnir í lestri og þeim sem þurfa frekari 

aðstoð kennara. Aðferðin er þó ekki sú eina rétta og hentar ekki alltaf en ef kennari hefur 
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góða þekkingu á aðferðinni og veldur henni þá mun oftast nær sjást árangur (Helga 

Magnúsdóttir, 1987a:105; Guðrún Edda Bentsdóttir,2009:28). Aðferðin, eins og aðrar 

aðferðir, hefur ýmsa kosti og galla og er það starf kennarans að sjá til þess að hún nýtist 

sem best í kennslu. 

 

4.1.1 Kostir og gallar 

Hljóðaaðferðin hefur sína kosti og galla, rétt eins og allar hinar lestrarkennsluaðferðirnar. 

Helstu kostir aðferðarinnar eru að mikil áhersla er lögð á stafina, einn í einu, og unnið 

með hljóðin sem þeir tákna. Þessi kennsla stuðlar að því að nemendur læra hratt hljóð 

stafanna og festa þau í minni nemenda.  Aðferðin, eða æfingin, sem notuð er til að kenna 

börnum málhljóð er góð æfing fyrir börnin og hefur sýnt fram á að framburður lagast 

ásamt því að orðaforði barnanna eykst. Þessi framburðaræfing krefst þess af börnum að 

þau finni sjálf orð þar sem tiltekið málhljóð kemur fram. Með þessu fær kennarinn góða 

yfirsýn yfir þau börn sem hafa náð góðum tökum á málhljóðunum og þeim sem þurfa 

frekari kennslu. Aðferðin hefur einnig þann kost að henta vel í einstaklings-og hópavinnu.  

 Þegar notast er við hljóðaaðferðina eru meiri líkur á að börn nái tökum á 

sjónrænum lestri, sem er mjög mikilvægur þáttur í lestrarferlinu. Rannsóknir sem Ehri 

hefur gert hafa sýnt að hljóðaaðferð sé góð leið til að festa orð í minni barna þannig að 

þau læri að þekkja orðin sjónrænt. En þegar börn ná tökum á sjónrænum lestri fara þau 

að geta lesið fyrirhafnarlaust og þannig einbeitt sér betur að innihaldi textans (Steinunn 

Torfadóttir, e.d.c). 

 Þrátt fyrir góða kosti aðferðarinnar vakna upp ýmsar spurningar þegar hún er 

skoðuð nánar. Hægt er að velta því fyrir sér hvort aðferðin henti öllum nemendum vel, þá 

sérstaklega þeim nemendum sem koma læsir í skólann. Þá er spurningin hvort það sé 

nauðsynlegt að fara í gegnum öll þessi þrep á hverju stigi. Tíminn sem fer í að kenna 

tengsl stafa og hljóða er mikill og því gæti maður velt fyrir sér hvort þetta væri langdregið 

ferli fyrir þá sem læsir eru eða hvort það sé jafn hentugt fyrir þá eins og það er fyrir þá 

sem ekki hafa náð tökum á lestri. Einnig má skoða hvort það sé hentugt að börnin læri 

eingöngu að lesa úr skriftáknum. Aðferðin leggur mikla áherslu á umskráningu sem gerir 

það að verkum að textinn sem þau lesa er þá ekki merkingarbær og því erfiðara fyrir 
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börnin að skilja textann þar sem þau geta ekki tengt hann við sinn eigin reynsluheim.  

 Rannsókn sem gerð var fyrir The National Reading Panel leiddi í ljós að þrátt fyrir 

að hljóðaaðferð bæri góðan árangur á umskráningu barna og þann hæfileika að geta lesið 

úr bullorðum bar aðferðin ekki eins góðan árangur þegar kom að lesskilningi. Einnig leiddi 

rannsóknin í ljós að hljóðaaðferð bæri mestan árangur hjá börnum á efstu deildum 

leikskóla og í fyrsta bekk grunnskóla. Niðurstöðurnar voru þær sömu þegar skoðaður var 

árangur hjá þeim sem áttu við einhverja lestrarerfiðleika að stríða. Þá bar hljóðaaðferðin 

mestan árangur á fyrstu árum skólagöngunnar en þegar lengra var komið var árangur ekki 

eins sýnilegur (Stahl, S., A., 2003:335). 

 

4.2 LTG – aðferðin. Lestur byggður á talmáli 

LTG er skammstöfun fyrir läsning på talets grund eða lestur byggður á talmáli en það er 

nafn á lestrarkennsluaðferð frá Svíþjóð. Ulrika Leimar kom fram með þess aðferð á 

árunum i kringum árið 1970(Lars Naeslund, 1983:89; Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. 

Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:109). Á þessum tímum starfaði Ulrika 

Leimar við tilraunaskóla í Svíþjóð og þaðan kom kveikjan að aðferðinni. Við þróun LTG - 

aðferðarinnar tók hún mið af kenningum ýmissa fræðimanna; franska uppeldisfræðingsins 

Piaget, bandaríska sálfræðingsins Bruner og rússneska málfræðingsins Vygotsky (Bryndís 

Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:109). 

 Það var einkum tvennt sem varð þess valdandi að nýrri aðferð var ýtt úr vör. Í 

fyrsta lagi var hljóðaaðferðin ekki ákjósanlegur kostur fyrir alla þar sem sumir áttu erfitt 

eða misstu áhuga á því að læra að lesa með því að segja hljóð bókstafanna, og í öðru lagi 

tók  Ulrika Leimar eftir því að flóknara gat verið að lesa sum orð með léttu hljóðgervi en 

erfið orð. Það hvernig orð eru skilgreind létt eða erfið fer því ekki eingöngu eftir hljóðgervi 

orða heldur eftir því hvort að börn þekki merkingu á bak við þau. Sem dæmi má nefna er 

hvers vegna barn gat lesið erfitt orð eins og geimfari en gat ekki lesið létt orð eins og gæs. 

Ulrika sagði að það gæti stafað af því að barnið ætti erfitt með að þekkja bókstafina eða 

þekkja þau hljóð sem þeim fylgja. Einnig gæti verið að barnið þekkti orðið geimfari en 

orðið gæs væri alveg nýtt fyrir því og því ekki til í orðaforða þess (Leimar, U., 1978:11; 

Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:109; 
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Lars Naeslund, 1983:89). Ulrika gerði þá nokkrar athuganir sem bentu til þess að lestur 

sem byggður er á talmáli væri meira þroskandi fyrir málhæfni barna og taldi hún að 

lestrarnám þyrfti að laga að hugtakaþroska barnanna (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. 

Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:109; Lars Naeslund, 1983:89). 

 Eins og áður var nefnt nýtti Ulrika Leimar sér kenningar ýmissa fræðimanna við 

gerð LTG - aðferðarinnar, þrátt fyrir ólíkar hugmyndir þessara kenninga. Vygotsky telur til 

að mynda að þungamiðju lestrarferlis sé að finna í merkingu orða, og segir að án 

merkingar séu orðin eingöngu einhver hljóð en Bruner telur mikilvægast að hjálpa 

börnum að þróa hlutbundna hugsun, stig af stigi,  yfir í hagnýtingu óhlutbundinnar 

hugsunar. Ulrika tekur mið af þessum kenningum, og fleirum, og vill að öll börn fái jöfn 

tækifæri í kennslu, miðað við þarfir hvers og eins. 

 Markmið Ulriku Leimar var að kenna lestur án þess að byggja kennsluna á 

einhverri sérstakri lestrarbók. Hún vildi byggja kennsluna á talmáli barnanna og segir að 

orðaforði lestrarbóka henti einfaldlega ekki þroska barnanna þar sem hann sé of 

vandaður og einfaldur. Einnig virðist vanta tengslin á milli orða og hugarheims barnanna. 

Ulrika segir að þegar börn byrji að læra að lesa sé mikilvægt að þau fái efni sem innihaldi 

eitthvað sem er þeim kunnulegt, orð sem þau þekki og skilji en ekki einhver merkingarlaus 

orðasambönd sem börnin mynda enga tengingu við. Oft á tíðum notast kennarar við 

einföld hljóðasambönd í kennslu sinni, en þessi orð sem verða fyrir valin tákna oft hugtök 

sem börn þekkja ekki. Þegar þetta gerist er því unnið á móti þessari virku og frjóu 

hugtakamyndun barnanna, í stað þess að vinna með henni og ýta undir hana (Bryndís 

Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:112). 

 Það eru ekki eingöngu orð úr hugtakaheimi barnanna sem Ulrika leggur áherslu á í 

aðferð sinni heldur líka myndir þeirra. Þær myndir sem er að finna í lestrarbókum standa 

fyrir þau hugtök sem fullorðnir hafa tileinkað sér en ekki börn, og því gætu þau notað sinn 

eigin hugarheim til að túlka þessar myndir. Þar sem börn hafa ekki þá reynslu eða búa yfir 

þeim þroska sem fullorðnir hafa er hætta á að þessar myndir misskiljist og verði ruglandi 

fyrir þessi börn. Þær myndir sem börnin teikna sjálf eru síðan notaðar sem frumraun í 

ritun barna, segir Ulrika. Það ferli lýsir sér þannig að eftir að barn teiknar mynd er það 

fengið til að lýsa því sem er á myndinni og kennari, eða annar fullorðinn, skrifar þá lýsingu 

fyrir neðan myndina. Markmiðið með þessu verkefni er að fá barnið til að sjá að það sé 
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mögulegt að yfirfæra talmál yfir í ritmál, einnig fær það tilfinninguna fyrir ritmálinu og 

myndar tengsl á milli ritaðs-og talaðs máls. 

 Í LTG - aðferðinni er áhersla lögð á að börn læri tengsl bókstafa og hljóðanna sem 

þeir tákna á sínum eigin persónulega hraða og segir Ulrika að kennarar ættu að notfæra 

sér það í kennslu sinni. Sniðugast væri að skipta kennslunni niður í ákveðin tímabil. 

Stundum væri aðalvinnan að fá börn til að kljást við skipulagt lesefni sem hentar hverjum 

og einum og stundum myndu þau notast við annað efni, börnin fengju þá gott úrval af 

almennu lesefni til að velja úr. Með því að hafa kennsluna svona skipta helst áhugi barna á 

náminu ásamt því að tækifæri verða til fyrir börnin að yfirfæra sína eigin þekkingu sem 

þau hafa lært í skipulögðu tímunum á almenna efnið. Með þessu verður kennslan einnig 

fjölbreytt, sem tengist einnig áhuga barnanna. 

 Skipulag og umhverfi skipta miklu máli í aðferðinni og þar sem lestrarkennsla með 

LTG - aðferðinni byggist á því að nemendur vinni á sínum hraða er nauðsynlegt að hafa 

vinnuáætlanir. Þessar áætlanir eru búnar til af börnunum sjálfum og ráða þau sjálf 

hvenær verkefnum sem þeim eru sett fyrir skal vera lokið. Til að byrja með hvílir mesta 

ábyrgðin á kennaranum en með tímanum færist hún yfir til barnanna. Ef börnin hafa ekki 

náð tökum á skrift mega þau nota myndir í staðinn, en þær eru fyrstu stig ritunar hjá 

börnunum samkvæmt aðferðinni (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og 

Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:113). 

 Samvæmt Ulriku Leimar eru hefðbundnar skólastofur ekki hentugar þegar notast 

er við LTG - aðferðina. Rýmið þarf að bjóða upp á að hægt sé að eiga samtöl hvort sem 

það er með bekknum sem heild eða í litlum hópum. Einnig þarf það að henta ýmsum 

verkefnum, bæði einstaklings-og hópverkefnum. Þegar kemur að skipulagi skólastofunnar 

eru tíu punktar sem sýna æskilega skipulagningu á skólastofu (Bryndís Gunnarsdóttir, 

Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:114; Leimar, U., 1978:57). 

1. Mikilvægt er að hafa bókstafi sýnilega í umhverfinu, til dæmis með því að hengja 

þá upp á vegg. Stafirnir sýna börnum hvernig æskilegt sé að draga til stafs og eru 

því góð forskrift fyrir þau. 

2. Gott er að hafa bókstafi í kassa sem börn geta unnið með á fjölbreyttan hátt, til 

dæmis með að raða þeim saman í orð sem verið er að vinna með hverju sinni. 
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3. Gott er að börnin hafi sér orðakassa. Í þessum kassa safna börnin síðan saman 

orðaspjöldum og raða þeim í stafrófsröð. Á orðaspjöldunum eru orð sem börnin 

hafa skrifað í kennslustundum. 

4. Gott er fyrir kennara að vera með flettitöflu eða annars konar töflu þar sem hægt 

er að skrifa sameiginlegan texta. 

5. Þegar notast er við flettitöfluna er mikilvægt að hún sé staðsett á rúmgóðum stað 

svo hægt sé að setjast þar niður með nemendur. 

6. Til að æfa börnin í að draga til stafs er mikilvægt að þau hafi aðgang að krítartöflu. 

7. Gögn sem tengjast ýmsum námsgreinum, svo sem stærðfræði og móðurmáli, eiga 

að vera vel staðsett í skólastofunni og veita þarf gott aðgengi nemenda að þessum 

gögnum. 

8. Sniðugt er að vera með skilrúm svo hægt sé að búa til króka eða önnur rými fyrir 

hópavinnu. 

9. Í skólastofunni eiga börnin að geta hreyft sig án vandkvæða og því nauðsynlegt að 

borðum sé raðað í samræmi við það. 

10. Sniðugt er að hafa eitt borð þar sem kennari og nemendur geta komið saman til að 

ræða ýmis málefni, hringborð eru þar æskilegust. 

Þó erfitt sé að segja nákvæmlega hvernig skólastofa eigi að líta út gefa punktarnir gott 

dæmi um hvernig best sé að hagræða skólastofunni í samræmi við þau vinnubrögð sem 

notuð er í aðferðinni. Ulrika Leimar setti ekki aðeins fram þessar hugmyndir um skipulag 

skólastofunnar heldur kom hún fram með fimm stig vinnuaðferðar. Þessi fimm vinnustig 

eiga að veita kennslunni ákveðið fast form. Mikilvægt er fyrir kennara að sleppa ekki úr 

neinu stigi þar sem eitt stig leiðir af öðru og telur Ulrika þau nauðsynlegt ferli barna í að 

fara frá talmáli yfir í einstaklingsbundna þjálfun í bæði lestri og skrift (Bryndís 

Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:114-115). 

 

4.2.1 Vinnustigin fimm 

Þegar notast er við LTG - aðferðina í lestrarkennslu þarf að hafa í huga að börn uppgötvi 

sjálf hvernig þau geta notað eigin hugtök í lestrarnámi sínu. Þegar slík vinnubrögð eru 

notuð er mikilvægt að þau séu vel skipulögð og vel haldið utan um þessa vinnu barnanna. 
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Til að halda þessu skipulögðu setti Ulrika fram fimm vinnustig sem eiga að tryggja að 

börnin fái þá þjálfun sem er nauðsynleg þegar kemur að móðurmálinu. Þessi vinnustig 

eru; samtal, textagerð, úrvinnsla, endurlestur og nánari úrvinnsla. 

1. Á fyrsta stiginu, samtalsstiginu, á kennari auðvelt með að koma til móts við þá 

nemendur sem eiga erfitt með tjáningu. Áður en kennari byrjar þetta stig þarf 

hann að vera með einhverja kveikju tilbúna, en hún getur verið nánast hvað sem 

er svo lengi sem börnin þekkja efnið. Þegar notast er við samtöl er efniviðurinn 

einfaldlega þau orð sem notuð eru og í hópum er orðaforði mun meiri en 

orðaforði einstaks barns. Með því að nota samtöl sem fjalla um einhvern atburð 

sem börnin hafa upplifað saman gætu þau lært hvernig nota eigi ný hugtök ásamt 

því að bæta málskilning sinn, en mikilvægt er að kennari sé ávallt til staðar til að 

aðstoða ef þess er þörf. Sem dæmi má nefna ef kennari byrjar umræður um 

spendýr, þá koma fram ný hugtök frá nemendum sem ef til vill eru sum hver ný 

fyrir einhverjum og þannig byggist upp orðaforði barnanna. Kennari getur hvatt til 

frekari samræðna með því að spyrja spurninga sem hvetja nemendur til að koma 

sínum hugmyndum eða skoðunum á framfæri, þessar spurningar þurfa þó að vera 

opnar og hvetja til frekari spurninga eða hugmynda svo umræðan lifi 

áfram(Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 

1987:116; Sydow, v. L., 2013:43) 

2. Annað stigið, textagerð, kemur svo í beinu framhaldi af fyrsta stiginu. Á þessu stigi 

er verið að skýra fyrir börnunum hvernig hægt sé að færa talmál yfir í ritmál. Á 

þessu stigi notar kennarinn flettitöflu og fær nemendur til að setjast í hring við 

töfluna. Áður en hafist er handa þurfa börnin að finna út hvað eigi að skrifa á 

töfluna, það er kennarinn sem að tekur að sér ritarastarfið á þessu stigi. Á þessu 

textagerðarstigi er ákveðin hringrás í gangi og mikilvægt er að börnin geri sér grein 

fyrir henni. Þessi hringrás er að börnin skynja hvernig hugsun breytist í tal, tal 

breytist í ritað mál eða skrift, ritað mál breytist í lestur sem áður var tal sem spratt 

upp út frá einhverri hugsun. 

 Þegar kennari skrifar á töfluna er gríðarlega mikilvægt að hann lesi vel upp 

orðin á meðan hann skrifar svo börnin geri sér grein fyrir hljóðum stafanna. Þegar 

kennari hefur skrifað setningu eða málsgrein á töfluna er hún lesin aftur yfir á 
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eðlilegan máta. Á þessu stigi getur kennari farið yfir ýmis hugtök sem tengjast 

lestri eins og til dæmis lestrarátt, punkt og stóran staf. Á þessu stigi er mikilvægt 

að fá börnin til að vera virkir þátttakendur og að hverju barni finnist það hafa lagt 

sitt af mörkum og geti séð sína hugsun verða að ritmáli á töflunni (Bryndís 

Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:116-

117). 

3. Úrvinnslustigið er þriðja stigið, en á því stigi gefst kennara tækifæri til að vinna 

með þann texta sem skrifaður var á stigi númer tvö. Kennari getur unnið betur 

með einstaka þætti og fara þeir eftir því hvað kennara finnst þurfa að fara nánar í. 

Á þessu stigi er textinn rifjaður upp og hann lesinn hægt yfir í sameiningu. Sum 

börn kunna textann utan að, sum lesa einstök orð, sum raunverulega lesa textann 

og sum lesa ekki neitt en fylgjast vel með. Börnin eiga það sameiginlegt að geta öll 

tengst efninu þar sem hann var saminn af þeim (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. 

Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:117; Sydow, v. L., 2013:44). 

4. Fjórða stigið er endurlestur, en þá er textinn sem börnin sömdu fjölritaður og 

hvert barn fær eintak af honum. Á þessu stigi eiga börnin að lesa textann fyrir eða 

með kennaranum, það fer eftir því hvar þau eru stödd í lestri. Þau börn sem ekki 

hafa náð tökum á lestri lesa með kennaranum, það er kennari les með barninu og 

merkir við þau orð sem það getur lesið. Ef börnin hafa náð tökum á lestri lesa þau 

sjálf textann fyrir kennara á meðan hann hlustar, kennari merkir við þau orð sem 

reynast börnunum erfið og þurfa að æfa sig betur að lesa. Textablöðunum sem 

börnin unnu með er síðan safnað saman í möppu sem mun mynda lestrarbók 

þeirra (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. 

Jóhannsdóttir, 1987:118). 

5. Fimmta og síðasta vinnustigið er nánari úrvinnsla. Á þessu stigi er notast við 

orðakassa sem hvert barn hefur útbúið, í kassanum eru spjöld svo hægt sé að raða 

í hann eftir stafrófsröð. Í þennan kassa eiga að fara svokölluð orðaspjöld, en á þau 

skrifa börnin þau orð sem strikað var undir á fyrra stigi, á framhlið spjaldsins skrifa 

þau orðið sjálft og á bakhlið eiga þau að skrifa eina setningu þar sem orðið kemur 

fyrir. Með þessu fá börnin æfingu í að stafsetja orð, þau læra að mynda setningar 

ásamt því að raða í rétta stafrófsröð ofan í kassann. Hér fá börnin einnig að 
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kynnast því hvenær á að nota punkta og hvenær á að nota hástafi (Bryndís 

Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987:118). 

Ulrika segir að í LTG - aðferðinni sé reynt að nota þá frjóu hugsun sem á sér stað í 

barnahópum og það sé mikilvægt að nota tækifærið til að nota þessa hugsun til að fá börn 

til að læra af og kenna hvert öðru. Þegar notast er við LTG - aðferðina er útgangspunktur 

hennar málhæfni barnanna, það er þau orð sem þau skilja. Grunnurinn að talinu byggist á 

því að lestrarferlið sé háð þeirri hæfni sem felst í að tala og hlusta. Talið kviknar út frá 

samskiptaþörfinni og krefst sameiginlegs hugsunarheims. Í LTG fer lestrarkennslan fram í 

gegnum ritun þannig að börnin sjá að hægt sé að setja eigin hugsanir og orð yfir í bókstafi 

sem síðan er hægt að lesa úr.  

 Mikilvægt er fyrir kennara að skapa gagnlegar námsaðstæður þar sem svigrúm 

gefst fyrir samtöl innbyrðis á milli nemenda og svo kennara og nemenda. LTG-

lestrarkennsluaðferðin tengist ekki eingöngu lestri heldur á hún við byrjendakennslu sem 

byggir á fyrri reynslu og þekkingu barnanna og þannig stuðlar aðferðin að heildstæðu 

námi (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 

1987:121-122; Ödman, A., 1997:8). 

 

4.2.2 Kostir og gallar 

Heildaraðferð eins og LTG - aðferðin er hefur sína kosti og galla. Helstu kostirnir eru þeir 

að börnin fá að taka virkan þátt í öllu sínu námi. Þau ræða saman og búa til texta í 

sameiningu sem svo er unnið frekar með, sá texti er því þannig byggður upp að allir 

nemendur geta tengt sig við hann og fundist hann spennandi. LTG - aðferðin setur börnin í 

stjórnendasætið í lestrarnáminu með því að leyfa þeim að búa til eigin texta og útbúa 

lestrarbækur úr þessum textum. Það er eflaust mjög spennandi fyrir börnin að fá þá 

tilfinningu að þau séu höfundar að eigin lestrarbókum. Börnin stjórna ekki eingöngu þeim 

texta sem lesinn er heldur stjórna þau líka hvaða stafi þau læra hverju sinni þegar þau 

læra að skrifa.  

 Þegar kennarar ætla sér að byrja að nota LTG í kennslu sinni er það kostur hvað 

Ulrika útskýrir aðferðina vel og hefur sett upp ýmsa útgangspunkta sem kennarar geta 

fylgt eftir og munu hjálpa þeim í skipulagningu kennslunnar. Aðferðin setur fram fimm 
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vinnustig sem útskýrð eru í þaula og því auðvelt að lesa sér til um hvernig vinna á hverju 

stigi fer fram. 

 Helstu gallar eða efasemdir eru hvort að aðferðin henti öllum jafn vel, til dæmis 

þeim sem eiga við einhverja lestrarerfiðleika að stríða. Þá vaknar sú spurning hvort ekki 

þurfi að leggja meiri áherslu á umskráningarferlið hjá þeim börnum þar sem það fær ekki 

mikla þjálfun í LTG - aðferðinni. Mikið er lagt upp úr talmáli og því er spurning hvort hægt 

sé að treysta því að umskráning komi sjálfkrafa í kjölfar þeirrar vinnu. Einnig er hugsanlegt 

að það sé erfitt fyrir kennara að fylgjast vel með öllum nemendum þar sem þeir ákveða 

sjálfir hvaða staf þeir vilja læra, og því gæti kennari átt erfitt með að henda reiður á þeim 

stöfum sem nemendur hafa lært. 

 

4.3 Blandaðar aðferðir 

Í dag eru fáir kennarar sem nota eingöngu eina aðferð í lestrarkennslu sinni. Flestir virðast 

reyna að nota svokallaðar blandaðar aðferðir, það er taka það besta úr hverri aðferð. Því 

mætti segja að blandaðar aðferðir séu nokkurs konar jafnvæg nálgun á lestrarkennslu 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.d; Wren, S., 2003). Þegar notast er við blandaðar aðferðir er 

reynt að leggja áherslu á lesskilning, tæknilega þjálfun ásamt því að mikilvægt er að koma 

til móts við þarfir nemenda með einstaklingsmiðaðri nálgun. 

 Í blönduðum aðferðum eru nokkur atriði sem talin eru mikilvæg þegar kemur að 

lestrarnámi. Þessi atriði eru: Að ná tökum á hljóðkerfisvitund, það er að öðlast næmi fyrir 

málinu og hvernig það er byggt upp, næst er mikilvægt að kenna þá hæfni til að greina 

ýmis hljóð, sem eru minni en atkvæði, og vinna með þau. Þar á eftir er mikilvægt að sýna 

börnum að rituð orð eru samsett úr ýmsum bókstöfum, og að stafirnir standi fyrir þau 

hljóð sem eru í orðunum. Á eftir því þarf að byggja upp og ýta undir næmi nemenda fyrir 

ýmsum ritháttarreglum og stafsetningu orða. Þar á eftir er nauðsynlegt að byggja upp 

lesskilning nemenda svo þeir skilji það efni sem unnið er með og að lokum er farið í að 

kenna ýmsar námsaðferðir. Blandaðar aðferðir hafa reynst vel fyrir nemendur með 

lesblindu, en þá þarf að huga að öllum úrvinnsluþáttum lestrar svo allir nemendur fái það 

lestrarnám sem þeir eiga skilið. Því er lögð áhersla á að kenna og þjálfa umskráningu, 

sjónrænan orðaforða og lesskilning allt í senn (Steinunn Torfadóttir, e.d.d).  
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 Blandaðar aðferðir þurfa að vera í góðu jafnvægi. Þær mega ekki líta fram hjá því 

mikla þroskaferli sem felst í lestri og ferlinu sem börnin ganga í gegnum til að öðlast þá 

hæfni sem felst í lestri. Blandaðar aðferðir eða jafnvæg nálgun má heldur ekki leggja 

áherslu á að kenna of mikið af þáttum í einu. Það getur verið erfitt að hafa fullkomið 

jafnvægi á milli aðferða og því er hugsanlegt að það ætti frekar að kalla þetta samþætta 

lestrarkennsluaðferð (Weaver, C., 1998:22). 

 

4.3.1 Kostir og gallar 

Helstu kostir við að nota blandaðar aðferðir eru að þar er það besta tekið úr öðrum 

aðferðum. Þar er kennd umskráning, hljóðkerfisvitund, lesskilningur, stafsetning og fleira. 

Kennarar þurfa að finna sjálfir hversu mikla áherslu þeir leggja á hvaða þátt, og fer það 

eflaust eftir þeim hóp sem verið er að kenna og því gæti þessi aðferð hentað vel fyrir 

fjölbreytta nemendahópa. 

 Helstu ókostir við að nota blandaðar aðferðir eru að kennsla verður ekki eins 

markviss þar sem kennarar gætu átt erfitt með að forgangsraða kennslunni, það er hvað á 

að leggja áherslu á hverju sinni (Steinunn Torfadóttir, e.d.d). 

 

4.4 Aðrar aðferðir 

Til eru margar aðferðir þegar kemur að lestrarkennslu og eru þær ýmist samtengjandi eða 

sundurgreinandi. Þær aðferðir sem flokkast sem samtengjandi eru stöfunaraðferð og 

hljóðaaðferð. Samtengjandi aðferðir er þegar verið er að tengja saman stærri og stærri 

einingar málsins, þá er byrjað að kenna stafina sem síðan mynda orð.  

 Þegar talað er um sundurgreinandi aðferðir er átt við þegar byrjað er að kenna 

stærri einingar málsins, setningar eða orð. Síðar er farið í að sundurgreina þessa þætti í 

stafi, hljóð og atkvæði. Aðferðir sem myndu flokkast sem sundurgreinandi eru 

orðaaðferð, setningaaðferð og LTG - aðferðin (Helga Magnúsdóttir, 1987b:86). Hér að 

neðan verður fjallað um setninga-, orða-, og stöfunaraðferð. 
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4.4.1 Stöfunaraðferð 

Stöfunaraðferðin er ein elsta lestrarkennsluaðferðin. Aðferðin hefur verið notuð um heim 

allan þar sem hún er talin frekar auðveld í kennslu og sá sem kennir hana þarf ekki að vera 

með sérmenntun, því má segja að hver sem er gæti kennt lestur með þessari aðferð. 

Þegar aðferðin er notuð læra börnin bæði að stafa og lesa á sama tíma. Byrjað er að 

kenna stafrófið og síðan farið að vinna með sérstaka bókstafi. Þannig þurfa nemendur að 

stafa, búa til orð úr stöfunum og draga saman í atkvæði og loks lesa úr þessum orðum.  

 Stöfunaraðferð hefur einnig sína galla, eins og allar aðferðir. Þegar aðferðin var 

skoðuð nánar kom í ljós að ef hún er eingöngu notuð í kennslu gerir hún miklar kröfur til 

minnis nemenda. Því hentar hún eflaust ekki vel fyrir alla þar sem ekki eru öll börn jafn 

tilbúin í slíka kennslu í upphafi skólagöngunnar. Einnig hefur stöfunaraðferðin verið 

gagnrýnd fyrir það að kenna einstaka stafi sem ekki eiga sér neina merkingu fyrir börnin, 

og því verða orðin sem þau læra heldur vélræn og börnin mynda enga tengingu við þau. 

Þegar börn ná ekki merkingu orða eða setninga ná þau ekki að lesa með skilningi, sem er 

eitt grundvallaratriði lestrar (Helga Magnúsdóttir, 1987b:86-88).  

 

4.4.2 Orðaaðferð 

Orðaaðferðin byggir á því að kenna orð, líkt og nafn aðferðarinnar gefur til kynna. Þegar 

orðaaðferð er notuð er börnum sýnd mynd sem sýnir merkingu orðsins og orðið svo ritað 

fyrir neðan myndina. Þessi aðferð byggir á því að kenna það þekkta, sem er myndin, og 

yfirfæra það til hins óþekkta, semsagt orðsins.  Með því að nota aðferðina er hægt að gera 

börnum grein fyrir því að orð tákna eitthvað, þau hafa merkingu og innihald. Þannig er 

verið að reyna að stuðla að því að börn skilji að það felst einhver skilningur í lestri. 

 Aðferðin hentar vel börnum sem hafa gott minni og eiga auðvelt með að vinna 

sjálfstætt. En ef börn sem eiga við einhverja námserfiðleika að stríða og hafa ef til vill ekki 

gott minni getur aðferðin misst marks þar sem þessi börn ættu erfitt með að muna 

merkingu orðanna og ritháttarmynd þeirra. Það gæti orðið þess valdandi að þessi börn 

myndu missa dampinn og áhugann á því að læra lestur á þennan máta (Helga 

Magnúsdóttir, 1987b:88-89). 
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4.4.3 Setningaaðferð 

Þegar notast er við setningaaðferð í kennslu eru notaðar setningar sem eru auðveldar fyrir 

börn að skilja, einnig má nota orðarunur líkt og Hani, krummi, hundur, svín. Setningarnar, 

eða orðarunurnar eru kenndar sem ein heild. Með því að kenna lestur á þennan hátt 

heyra börnin hljóm orðanna og þegar ákveðinn lesorðaforði hefur fest sig hjá börnunum 

er farið í að kenna hljóð og stafi. Þegar byrjað er á að greina í sundur setningarnar og 

börnunum kennd hljóð og stafir eru tekin orð sem áður voru notuð, orð sem börnin 

þekkja.  

 Því hefur verið haldið fram að þegar notast er við setningaaðferð eigi börn 

auðvelt með að muna setningar sem þau hafa lært og geti þekkt þær aftur. Börn séu næm 

á fyrstu árum grunnskólans og því eigi þau ekki í vandræðum með að læra heilar setningar 

og seinna meir öðlist þau þann þroska sem þarf til þess að læra og greina einstök hljóð. 

Því sé ekki rétt að byrja á því að kenna staka stafi og hljóð þeirra. Þegar farið er í að 

einangra hljóð úr orði svipar ferlinu til hljóðaaðferðar og því má sjá að 

lestrarkennsluaðferðir eru ekki alltaf svo ólíkar, samtengjandi og sundurgreinandi hættir 

fléttast saman á ýmsa vegu (Helga Magnúsdóttir, 1987b:89-90). 
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5 Lokaorð 

Sú færni að geta lesið er ein aðalforsenda þess að ná langt í námi og samfélaginu sem við 

búum í. Það hvílir því mikil ábyrgð á kennurum þar sem þeir þurfa að hafa góða yfirsýn yfir 

alla sína nemendur, geta greint hverjir standa verr að vígi og þurfa aðstoð. Kennarar þurfa 

að gera allt sem í valdi þeirra stendur til að gera nemendur sína læsa, hjálpa þeim að 

yfirstíga ýmis vandamál sem gætu komið upp í lestrarnáminu og reyna eftir sinni bestu 

getu að viðhalda þeirri þekkingu sem nemendur öðlast. 

 Það eru margir þættir sem þarf að huga að þegar kemur að lestrarkennslu og því 

er mikilvægt að kennarar sýni fagmennsku í starfi. Kennarar þurfa að hafa góða þekkingu 

á undirstöðuþáttum lestrar og vita hvað það er sem felst í lestri. Það er mikilvægt fyrir þá 

að vera öruggir í starfi sínu því ef kennarar eru óöruggir með það viðfangsefni sem þeir 

eru að kenna, eins og til dæmis lestur, er hætta á að kennslan missi marks og nemendur 

ná ekki þeirri færni eða þeirri þekkingu sem lestur byggist á. Því er mikilvægt að 

lestrarkennarar séu meðvitaðir um mikilvægi kennslunnar og hvaða áhrif hún mun hafa á 

nemendur á komandi skólagöngu. 

 Eins og sjá má er til fjöldinn allur af mismunandi lestrarkennsluaðferðum sem 

kennarar geta valið úr og hér var aðeins kynnt brot af þessum aðferðum. 

Lestrarkennsluaðferðirnar hafa allar sína kosti og galla og það sem hentar fyrir einn 

hentar ekki vel fyrir annan. Sum börn gætu náð góðum árangri þegar notast er við 

hljóðaaðferðina, önnur þegar notast er við LTG - aðferðina og enn önnur gætu náð tökum 

á lestri ef þeim er kennt með blönduðum aðferðum, eða jafnvægri nálgun. Það er því 

mikilvægt fyrir kennara að þekkja skil á þeim aðferðum sem í boði eru til að geta komið til 

móts við þarfir nemenda sinna. 

 Skólahópar í dag eru gríðarlega fjölbreyttir og þar er að finna mörg börn sem sum 

hver kljást við einhverja erfiðleika þegar kemur að námi. Það er því undir kennara komið 

að geta fundið út hvað sé best að gera svo allur nemendahópurinn fái sem mest út úr 

kennslunni, hvort sem það er að nota eina lestrarkennsluaðferð eða blanda saman 

mörgum. Það að nota fjölbreyttar lestrarkennsluaðferðir í kennslu krefst þess af kennara 

að taka það besta úr hverri aðferð og tvinna það saman í eina aðferð sem hentar hópnum.  

Það er engin ein töfralausn þegar kemur að því að kenna lestur og því er það mikill kostur 
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þegar kennara sjá mikilvægi þess að nota fjölbreyttar aðferðir þar sem börn eru jafn 

misjöfn og þau eru mörg. 
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