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Ágrip  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort og þá hvernig spjaldtölvur geta nýst á 

yngsta stigi í lestrarkennslu nemenda sem eiga í erfiðleikum með að ná tökum á 

lestrarnáminu.  

Megin rannsóknarspurningin var: Skilar það árangri og breytist áhugi nemenda með 

lestrarerfiðleika við að nota spjaldtölvur við lestrarkennslu? Rannsóknin var megindleg. 

Tveir fjögurra barna hópar fengu sérkennslu í formi kennsluíhlutunar. Nemendur annars 

hópsins fengu að nota spjaldtölvur í kennslunni, en hinn ekki, að öðru leyti var kennslan 

sambærileg. Þátttakendur voru nemendur í 2. bekk í einum grunnskóla á landsbyggðinni. 

Áhrif kennslu með spjaldtölvu var metin með því að bera saman árangur nemenda í 

tilrauna- og samanburðarhópi og svör foreldra og barna um áhuga á náminu. Metin var 

bókstafa- og hljóðaþekking, lestrarfærni og stafsetning við upphaf, miðju og lok átta vikna 

kennslutímabilsins og niðurstöður bornar saman til að meta framfarir hópanna. Áhugi 

nemenda var metinn með því að leggja reglulega fyrir þá spurningar í tímum auk þess 

sem foreldrar svöruðu spurningalista um áhuga barns við upphaf og lok kennslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestum nemendum fór fram í lestri en lítill 

munur var á árangri milli hópanna. Þó má segja að framfarir hafi í flestum tilvikum verið 

heldur meiri í tilraunahópnum en í samanburðarhópnum þótt munurinn hafi í fæstum 

tilvikum reynst marktækur. Nemendur í tilraunahópi sýndu auk þess meiri áhuga á 

þáttum tengdum lestri að mati foreldra og endurspeglaðist það í svörum nemenda þar 

sem áhugi þeirra á verkefnum í spjaldtölvu var frekar mikill.  
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Abstract  

The use of tablets in the teaching of students with reading difficulties in the second 

grade 

The aim of the research was to explore how tablets can be useful at the earliest stages of 

teaching students with reading difficulties. The main research question was: Will it bring 

improve achievement and will the interest of students with reading difficulties change by 

using tablets during reading instruction? The research method was quantitative. Two 

groups of four children were given a special instruction. The students in the experimental 

group were allowed to use tablets during the sessions, the students in the control group 

were not. The participants were students in the second grade of an elementary school in 

a small town. The effect of the teaching was assessed by comparing the results of the 

students in the treatment group with the results of the students in the control group. As 

well as looking at the answers given by the parents and the children regarding their 

interest in the studies. Knowledge of letters and phonics, reading ability and spelling, was 

assessed at the beginning, middle, and the end of the instruction period, and the results 

were compared in order to evaluate the progress of each group. The interest of the 

students was measured by asking them questions in class on a regular basis, while the 

parents answered questionnaires regarding their children's interest in the teaching at the 

beginning, and the end of the teaching period. The results showed that most of the 

students literacy abilities improved, though there was little difference between the two 

groups. In most instances, however, the improvements were slightly greater in the tablet 

group then in the control group, though the difference was only significant in few cases. 

The students in the tablet group additionally showed more interest in aspects regarding 

reading, according to their parents, which was reflected in the answers of these students 

which shows that their interest in projects on tablets was higher compare to traditional 

paper pencil projects. 
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1 Inngangur  

Lestur er mikilvægur í námi og daglegu lífi einstaklinga. Lestrarfærni er ekki meðfædd 

heldur eitthvað sem einstaklingar þurfa að læra og þjálfast í. Nemendum gengur misvel í 

lestri og eiga sumir í erfiðleikum (Torgesen, 2006). Ekki er til neitt einfalt svar eða lausn 

við því hvernig best er fyrir börn með lestrarvanda að ná tökum á lestri (Armbruster, Lehr 

og Osborne, 2010) þar sem ástæður þess að þeim vegnar ekki vel í lestrarnáminu geta 

verið mismunandi (Torgesen, 2006). Rannsóknir hafa þó sýnt að ef gripið er strax inn í eru 

meiri líkur á að árangur náist eða að nemendur nái að halda í við jafnaldra. Þess vegna 

hefur verið aukin áhersla síðustu ár á fyrirbyggjandi aðgerðir og snemmtæka íhlutun. Þá 

er gripið inn í og byrjað að vinna með barninu um leið og grunur vaknar um að það glími 

við erfiðleika í lestri (Torgesen, 2002). Snemmtæk íhlutun felst meðal annars í skimun við 

lok leikskóla eða upphaf grunnskóla til að finna nemendur sem eiga á hættu að glíma við 

lestrarerfiðleika (Catts, Nielsen, Bridges, Liu og Bontempo, 2015; Ritchey og Speece, 

2004). Í kjölfar skimunar þarf síðan að veita nemendum stuðning og öfluga kennslu. 

Mikilvægt er í kennslu að styðjast við raunprófaðar kennsluaðferðir. Það er aðferðir 

sem hafa verið rannsakaðar og sýnt hefur verið fram á að bera árangur. Nær öll börn geta 

lært að lesa ef þau fá þjálfun við hæfi (Carroll, Bowyer–Crane, Duff, Hulme og Snowling 

2011). Það er hins vegar vandasamt og krefjandi verk að kenna lestur þar sem margir 

samverkandi þættir hafa áhrif á hvernig gengur. Þar á meðal er hvað og hvernig er kennt 

auk áhuga og forsenda barnanna. Það er því mikilvægt að reyna að vekja áhuga á lestri 

hjá nemendum og þá kannski sérstaklega nemendum með lestrarerfiðleika þar sem áhugi 

þeirra virðist vera minni en annarra nemenda (Kirby, Ball, Geier, Parrila og Wade–

Woolley, 2011; McKenna, Kear og Ellsworth, 1995). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

spjaldtölvur efla gjarnan áhuga og vilja nemenda til náms auk þess að geta bætt 

lestrarárangur (Björk Alfreðsdóttir og Helgi Gíslason, 2013; Clark og Luckin, 2013; Rahayu 

og Februariyanti, 2015).   

Spjaldtölvur geta nýst vel í lestrarkennslu og gert kennurum kleift að koma betur til 

móts við mismunandi þarfir nemenda (Björk Alfreðsdóttir og Helgi Gíslason, 2013; 

Gasparini og Culén, 2012). Aukin áhersla hefur verið á að nemendur eigi að fá tækifæri til 

að nýta tæknina í skólum einkum í ljósi þess að hún er orðinn stór hluti af þeirra lífi 

(Stefán Jökulsson, 2012). En fyrst og fremst er mikilvægt að huga að því hvort að tæknin 

bæti nám nemenda og markmið með notkun spjaldtölva þurfa að vera skýr til að skila 
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árangri. Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvort og þá hvernig spjaldtölvur 

geta nýst á yngsta stigi í lestrarkennslu nemenda með lestrarerfiðleika. Megin 

rannsóknarspurningin er: Skilar það árangri og breytist áhugi nemenda með 

lestrarerfiðleika við að nota spjaldtölvur í lestrarkennslu? 

Rannsóknin er í formi kennsluíhlutunar þar sem eru tveir fjögurra barna hópar, 

tilrauna– og samanburðarhópur. Tilraunahópur fær lestrarkennslu með spjaldtölvu en 

hinn ekki. Ákveðið var að velja nemendur í 2. bekk með snemmtæka íhlutun að leiðarljósi 

og veita nemendum sem eiga í erfiðleikum einstaklingsmiðaða kennslu (Fuchs, Fuchs og 

Compton, 2004; Torgesen, 2002; Vaughn, Bos, og Schumn, 2011). Auk þess hafa fáir 

rannsakendur beint sjónum að nemendum sem eiga í erfiðleikum í lestri í 2. bekk (Beach 

og O´Connor, 2013).  

Síðustu ár hefur tækni og tækninotkun í grunnskólum aukist verulega. Á Íslandi hefur 

lítið verið athugað hvernig hægt er að nýta spjaldtölvur í lestrarkennslu ungra nemenda 

með lestrarerfiðleika. Þessi rannsókn, þótt lítil sé í sniðum, getur því verið gagnleg til að 

varpa ljósi á það hvort og hvernig spjaldtölvur gagnast við slíka kennslu og hvort áhugi 

nemenda á lestri breytist við notkun þeirra.  

Í þessari ritgerð eru sex meginkaflar auk formála, ágrips og viðauka. Fyrsti kafli er 

inngangur og í öðrum kafla er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni verkefnis þar sem 

fjallað er um læsi, lestur og lestrarerfiðleika. Þá er fjallað um mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar og gerð grein fyrir þeim kennsluaðferðum sem stuðst var við í rannsókninni. 

Jafnframt er fjallað um áhugahvöt nemenda og spjaldtölvur í lestrarkennslu. Þriðji kafli er 

um aðferðina sem beitt var í rannsókninni. Þar er einnig sagt frá þátttakendum, 

mælitækjum og framkvæmd rannsóknar. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar og að lokum er umræða og lokaorð.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður greint frá fræðilegum bakgrunni verkefnisins. Við upphaf kaflans 

verður gert grein fyrir hugtökunum læsi og lestur. Næst verður fjallað um helstu 

undirstöðuþætti lestrar og lestrarerfiðleika. Þá er komið inn á mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar, farið yfir aðferðir sem stuðst var við í kennslunni, mikilvægi áhuga nemenda á 

lestrarnámi og fjallað um notkun spjaldtölva í lestrarkennslu.  

2.1 Læsi  

Hugtakið læsi er notað á margvíslegan hátt. Á síðustu árum hefur skilgreining á 

læsishugtakinu breyst talsvert og nær nú til fleiri þátta en áður. Nú er gjarnan fjallað um 

læsi í víðum skilningi, þá er átt við að einstaklingar hafi hæfni til að skynja og skilja 

umhverfi sitt með gagnrýnum hætti. Þá er meðal annars átt við fjölmiðlalæsi, 

fjármálalæsi og hæfni til að vera læs á umhverfi og samfélag (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2010). Í þessari ritgerð verður stuðst við aðra og þrengri 

skilgreiningu á læsi. Þegar fjallað er um læsi í þröngum skilningi er átt við færni 

einstaklinga til að umskrá tákn bókstafa og geta skilið merkingu texta sem lesinn er. 

Markmiðið er að einstaklingar geti notað ritmál til að afla sér þekkingar með lestri 

(Hoover og Gough, 1990).  

Góð kunnátta í tungumálinu er mikilvæg forsenda náms og læsis (Catts, Kahmi og 

Adlof, 2014a; Snowling og Göbel, 2014; Whitehurst og Lonigan, 1998). Í íslenskri 

langtímarannsókn var málskilningur og hljóðkerfisvitund fimm ára barna borinn saman 

við námsárangur þeirra yfir tíu ára tímabil. Í ljós kom að sterkt samband var á milli getu 

við fimm ára aldur og námsárangurs í grunnskóla (Jóhanna T. Einarsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016). Þessar niðurstöður á íslenskum börnum 

eru í samræmi við aðrar rannsóknir á enskumælandi börnum (Hulme og Snowling, 2009; 

National Reading Panel, 2000).  

Tungumálið er flókið kerfi sem krefst samþættingar hljóðkerfisfræði, merkingarfræði, 

málfræði og málnotkunar. Hljóðkerfisfræði er þegar hljóð eru tengd saman í 

merkingabær orð og er því mikilvægur hluti lestrar. Merkingafræði er að hafa skilning á 

rituðu máli. Með málfræði er átt við setningafræði og orðhlutafræði, það er hvernig orð 

og orðhlutum er blandað saman. Að lokum er það málnotkun sem tengist notkun á 

tungumálinu. Áður en lestrarnám getur átt sér stað þurfa börn að geta notað 
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móðurmálið. Það er að geta hlustað og skilið hvað aðrir eru að segja, fylgt leiðbeiningum, 

talað skýrt og geta notað tungumálið til að tjá þarfir sínar. Ef málhæfni nemenda er léleg 

leiðir það oft til slakrar færni í lestri (Carroll o.fl., 2011). Það er því nauðsynlegt að hlúa að 

málþroska barna til að þau séu betur undirbúin áður en formlegt lestrarnám hefst (Catts 

o.fl., 2014a).  

Hugtakið bernskulæsi (e. emergent literacy) lýsir því að læsi er hugsað sem samfellt 

þroskastig. Læsi þróast frá unga aldri áður en formlegt lestrarnám á sér stað (Whitehurst 

og Lonigan, 1998). Börn þróa með sér vitund um prentað mál, skilning á að samband sé á 

milli rit– og talmáls, skilning á texta, hljóðkerfisvitund og bókstafaþekkingu. Bernskulæsi 

eflist í samskiptum við aðra og með reynslu af lestri, umræðum um bækur og þegar lesið 

er fyrir börn. Bernskulæsi gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að læsi og lestri síðar 

meir og er nauðsynleg undirstaða lestrar (Gunn, Simmons og Kameenui, 1995; 

Whitehurst og Lonigan, 1998).  

2.1.1 Lestur  

Þrátt fyrir áratuga rannsóknir á lestri hafa fræðimenn ekki verið sammála um hvernig eigi 

að skilgreina hugtakið. Hoover og félagar settu fram kenningu um lestur sem byggir á 

tveimur meginþáttum, það er umskráningu og skilningi (Gough og Tunmer, 1986; Hoover 

og Gough, 1990). Hoover og Gough settu síðan fram líkan byggt á kenningunni til að 

einfalda og öðlast betri skilning á fyrirbærinu. Líkanið nefndu þeir einfalda lestrarlíkanið 

(e. The simple view of reading) (Dombey, 2009; Hoover og Gough, 1990). Í ritgerðinni 

verður gengið útfrá líkaninu bæði við val þátttakenda og við skipulagningu kennslu. Í 

líkaninu, líkt og í kenningunni, er gert ráð fyrir tveimur meginþáttum sem lestur byggir á. 

Annars vegar er það færni við að lesa úr bókstöfum og umskrá orð og hins vegar er það 

færni við að skilja lesinn texta (Catts, Adlof og Weismer, 2006; Catts o.fl., 2014a; Dombey, 

2009).  

Til að efla læsi nemenda þarf því að hafa bæði umskráningu og skilning í huga og 

samkvæmt kenningunni þykja þessir þættir jafn mikilvægir. Til að útiloka það að léleg 

hæfni í umskráningu sé það sem trufli skilninginn má kanna hlustunarskilning nemenda. 

Þar er einungis verið að kanna styrk– eða veikleika í skilningi (Hoover og Gough, 1990). 

Þetta er gert til þess að þeir nemendur sem eru slakir í umskráningu mælist ekki einnig 

slakir í skilningi einungis vegna þess að þeir hafa ekki hæfni til að umskrá textann. Þegar 

hæfni í umskráningu eykst þá getur nemandi farið að huga meira að innihaldi textans og 

beint sjónum að skilningi.  

Flestir fræðimenn eru nú sammála um að lestur feli í sér færni í báðum þeim þáttum 

sem tekið er tillit til í einfalda lestrarlíkaninu en margir telja hins vegar að sambandið milli 
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umskráningar og skilnings sé ekki skýrt nægilega vel í líkaninu (Dombey, 2009). Kirby og 

Savage (2008) könnuðu notagildi og réttmæti einfalda lestrarlíkansins og töldu það ekki 

byggjast á nægilega heildstæðri kenningu um lestur og lestrarkennslu. Máli sínu til 

stuðnings segja þeir að notkun umskráningar, það er að hljóða sig í gegnum hvern staf til 

að lesa orð, geti virkað vel fyrir hljóðrétt tungumál þar sem tengsl milli bókstafa og hljóða 

eru skýr eins og í spænsku og finnsku. Hins vegar telja þeir að ekki sé hægt að nota 

umskráningu til þess að lesa mörg algeng orð á ensku vegna þess að framburður orðanna 

er annar en hljóðin segja til um. Þeir telja því að það sé of mikil einföldun að segja að 

lestur orða byggi eingöngu á umskráningu þar sem oft þurfi að nota aðrar aðferðir og 

virkja mörg svæði innan heilans samtímis þegar texti er lesinn. Varðandi lesskilningin telja 

þeir að á sama hátt sé litið framhjá því að hann byggi á mörgum þáttum, meðal annars á 

málþroska, örvun, lestrarreynslu, orðaforða, minni og félags- og menningarlegum þáttum 

(Kirby og Savage, 2008).  

Í einfalda lestrarlíkaninu er því ekki hafnað að lestur sé flókið ferli heldur er reynt að 

greina þetta flókna ferli í tvo hluta, umskráningu og skilning. Einfalda lestrarlíkanið er eins 

og önnur líkön einungis einföldun á flóknum veruleika sem ekki ber að líta á sem heilagan 

sannleik. Þrátt fyrir að líkanið sé mikil einföldun hefur það ýmsa kosti sem nýtast 

kennurum og öðrum er koma að kennslu barna líkt og sjá má í kafla um lestrarerfiðleika 

(Hoover og Gough, 1990). 

Í köflunum hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu undirstöðurþáttum lestrar það er: 

bókstafaþekkingu, hljóðkerfisúrvinnslu, umskráningu, lesfimi, orðaforða, lesskilningi og 

ritun (Lonigan og Shanahan, 2009; National Reading Panel, 2000). 

2.1.2 Bókstafaþekking  

Bókstafaþekking við lok leikskóla og upphaf grunnskóla er talin vera einn sterkasti og 

áreiðanlegasti forspáþátturinn fyrir velgengni í lestri síðar meir (Foy og Mann, 2006; 

Hulme, Bowyer-Crane, Carroll, Duff og Snowling, 2012; Lonigan og Shanahan, 2009). 

Rannsóknir á bókstafaþekkingu hafa beint meginsjónum að stórum bókstöfum (Justice, 

Pence, Bowles og Wiggins, 2006; Piasta og Wagner, 2010; Treiman, Kessler og Pollo, 

2006; Treiman, Levin og Kessler, 2007) en færri hafa beint sjónum að litlu bókstöfunum 

(það eru t.d. Evans, Bell, Shaw, Moretti og Page, 2006; Turnbull, Bowles, Skibbe, Justice 

og Wiggins, 2010). Til að læra bókstafi þurfa börn að þekkja tákn allra bókstafa, bæði 

stóra og litla stafi, nöfn þeirra og hljóð (Foulin, 2005; Treiman og Kessler, 2003; Jones, 

Clark og Reutzel, 2012). Börn eiga miserfitt með að læra bókstafi og auðveldara er að 

læra suma stafi en aðra (Arciuli og Simpson, 2011; Foy og Mann, 2006). 
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Rannsóknir hafa sýnt að nemendur læra gjarnan fyrst stóru bókstafina og síðan þá 

litlu. Það að þekkja stóru bókstafina er talinn vera sterkasti forspárþátturinn fyrir 

þekkingu litlu bókstafanna (Evans o.fl., 2006; Turnbull o.fl., 2010). Í rannsókn Turnbull og 

félaga (2010) kom í ljós að þeir nemendur sem þekktu stóra bókstafinn voru allt að 

sextán sinnum líklegri, en þeir sem þekktu ekki stóra stafinn, til að þekkja litla bókstafinn.  

Mikilvægt er að nemendur átti sig á tengslum milli stórra og lítilla bókstafa. 

Auðveldara er að læra stóra og litla bókstafi sem eru líkir í útliti eins og stafurinn S s 

(Evans o.fl., 2006; Huang og Invernizzi, 2014; Turnbull, o.fl., 2010; Treiman og Kessler, 

2003) en þá sem eru ólíkir í útliti. Það tekur til að mynda mun styttri tíma að læra íslensku 

bókstafina Oo, Xx heldur en stafina Gg og Hh. Auk þess reynist nemendum oft erfitt að 

læra bókstafi sem eru líkir í útliti eins og stafirnir b og d, en nemendur eiga það til að 

rugla þeim saman og tekur því lengri tíma að læra þá (Huang og Invernizzi, 2014; Treiman 

o.fl., 2006).  

Sumir nemendur eiga jafnframt erfitt með að læra og greina að bókstafi sem standa 

fyrir lík hljóð (Foy og Mann, 2006; Treiman o.fl., 2006; Treiman og Kessler, 2003) eins og 

íslensku bókstafina ð og þ. Það reynist því nemendum erfitt að læra stóra og litla bókstafi 

sem eru ólíkir í útliti, þá stafi sem eru líkir í útliti og þá sem hafa líka hljóðauppbyggingu.  

Þegar nemendur hafa lokið fyrsta skólaárinu ættu þeir að kunna flesta bókstafina. Af 

öllum meginþáttum lestrar er einna auðveldast að finna út hversu langt á eftir nemendur 

eru jafnöldrum sínum í bókstafaþekkingu. Áreiðanlegast er að kanna hvort nemendur 

þekki alla bókstafina og hljóð þeirra og hægt er að gera kennsluáætlun útfrá 

niðurstöðunum (Carroll o.fl., 2011). Þeir nemendur sem þekkja fáa bókstafi og hljóð eru 

mun líklegri til að eiga í erfiðleikum með lestur síðar (Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund og 

Lyytinen, 2006). 

2.1.3 Hljóðkerfisúrvinnsla  

Nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur og þá sérstaklega nemendur með dyslexíu 

eiga gjarnan erfitt með hljóðkerfisúrvinnslu (sjá umfjöllun um dyslexíu í kafla 2.2.). 

Hugtakið hljóðkerfisúrvinnsla vísar til þess úrvinnsluferlis sem á sér stað þegar stuðst er 

við hljóðkerfi tungumálsins við lestur (Catts o.fl., 2014a). Þeir þættir 

hljóðkerfisúrvinnslunnar sem virðast hafa áhrif á árangur einstaklinga í lestri eru 

hljóðkerfisvitund, hljóðræn endurheimt, hljóðrænt minni og hæfnin við að koma frá sér 

hljóðrænum upplýsingum. Öll þessi ferli þurfa að vinna hratt og hnökralaust saman til 

þess að lestrarfærni verði góð. Nemendur með dyslexíu eru gjarnan með veikleika í 

einum eða fleiri af þessum hljóðkerfisúrvinnsluþáttum en því fleiri því alvarlegri verður 

vandinn. Á mynd 1 eru tengsl þáttanna eins og þeim er lýst af Catts o.fl. (2014a) sýnd. 
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Mynd 1. Hljóðkerfisúrvinnsla  

Með hljóðrænni endurheimt (e. phonological retrieval) er átt við að nemendur eigi erfitt 

með að finna orð yfir hugtök. Þeir eiga það til að víxla hugtökum eins og að segja skál í 

staðinn fyrir diskur. Þá nota þeir oft ósérhæfð orð, þar sem einn helsti vandi þeirra er að 

nefna með nákvæmum hætti heiti hluta og hafa erfiðleikarnir verið tengdir við vanda 

þeirra við að muna hljóðrænar upplýsingar (Catts o.fl., 2014a). 

Þegar talað er um veikleika í hljóðrænu minni (e. phonological memory) er átt við 

hvernig hljóðrænar upplýsingar eru umskráðar og geymdar í minni. Þá eiga nemendur 

gjarnan erfitt með að muna og endurtaka orð eða talnaröð sem þeir heyra. Nemendur 

sem eiga í erfiðleikum með að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (e. phonological 

production) gera markvisst fleiri málvillur en jafnaldrar þeirra (Catts o.fl., 2014a). 

Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvort og hvernig þessir þrír þættir tengjast 

erfiðleikum í lestri og hvort það beri árangur að þjálfa þá til að auka lestrarfærni. Af 

þáttum hljóðkerfisúrvinnslu hefur hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) verið 

hvað mest rannsökuð (Catts o.fl., 2014a; Muter, 2006) og þjálfun hennar sýnt mikinn 

árangur þegar kemur að kennslu nemenda með lestrarerfiðleika (Elliot og Grigorenko, 

2014). Að því gefnu verður einungis farið nánar í þann þátt hljóðkerfisúrvinnslu hér.  

Með hljóðkerfisvitund öðlast einstaklingar hæfileika við að sundurgreina hljóð í 

orðum og geta unnið með stök hljóð (Muter, 2006). Hljóðkerfisvitund er hugtak sem nær 

yfir vitund um rím og atkvæði, upphafshljóð og rímhluta, það er hvernig hægt er að 

greina orð í einingar. Hljóðkerfisvitund nemenda þróast frá stærri til minni eininga. Börn 

Hljóðkerfisúrvinnsla 

Hljóðkerfisvitund 

Hljóðræn endurheimt Hljóðrænt minni 

Koma frá sér hljóð–

rænum upplýsingum 

Hljóðavitund 
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átta sig fyrst á atkvæðum orða (eins og orðið hamar hefur tvö atkvæði ham–ar). Síðar 

þróa þau með sér vitund um að atkvæði skiptist í tvo hluta sem kallast upphafhljóð (e. 

onset) og rím (e. rimes) (Carroll o.fl., 2011; Farrall, 2011; Wyse og Goswami, 2013). 

Upphafshljóð atkvæðis eru hljóðin á undan sérhljóða (eins og í orðinu stóll er 

upphafshljóð st og rímhlutinn er óll). Síðasti og flóknasti þáttur hljóðkerfisvitundar er 

hljóðavitund sem felst í að greina stök hljóð orða eða hvert fónem (e. phoneme). Fónem 

er minnsta merkingabæra eining hljóðs tungumálsins sem skilur að merkingu eins og í 

orðumun ból og bók (Armbruster o.fl., 2010; Wyse og Goswami, 2013). Börn sem eru 

nýbyrjuð að lesa geta ruglað þessum orðum saman við lestur en auðveldlega greint á milli 

þeirra við hlustun og í tali. Sum börn eiga þó í erfiðleikum með að tengja hljóð við alla 

bókstafi orðanna og geta því ekki lesið með nákvæmum hætti (Wyse og Goswami, 2013).  

Börn sem eru meðvituð um hljóð orða eru líklegri til að verða sneggri til að læra hljóð 

bókstafa og geta notað þá þekkingu til að umskrá orð við lestur (Catts o.fl., 2014a). 

Nemendur verða að læra hljóð bókstafa og þeir þurfa að skilja að hverju bókstafstákni 

fylgir ákveðið hljóð (McBride-Chang, 1999). Gagnkvæm tengsl eru á milli 

bókstafaþekkingar og hljóðkerfisvitundar, ef að þekking á bókstöfum eykst þá verður 

jafnframt færni í hljóðkerfisvitund meiri og öfugt (Foy og Mann, 2006). Á fyrstu stigum 

lestrarkennslunnar tengist þjálfun hljóðkerfisvitundar því kennslu bókstafa og hljóða 

(Muter, 2006) og rannsóknir sýna með óyggjandi hætti að þegar þessum þáttum er 

fléttað saman í kennslu þá næst betri árangur með kennslunni (Ehri, 2004, Ehri og 

Snowling , 2004; Hatcher, Hulme og Ellis, 1994; National Reading Panel, 2000). 

Þættir hljóðavitundar sem hafa sýnt sterkasta forspáþáttinn fyrir velgengni í lestri eru 

samtenging og sundurgreining. Það er að tengja saman hljóð í orð og að greina hljóð í 

orðum (Lonigan og Shanahan, 2009). Nemendur sem eru að byrja að læra að lesa geta 

ekki náð góðri færni í lestri ef þeir geta ekki unnið með hljóð í orðum. Hljóðavitund þjálfar 

nemendur að tengja saman hljóð bókstafa og mynda orð, eins og að læra að orðið tré er 

úr þremur hljóðum /t/r/é/ og það þarf að tengja saman þessi hljóð til að segja orðið (Ehri, 

2004).  

Hljóðavitund er einn sterkasti forspárþáttur hljóðkerfisúrvinnslu hvað varðar getu 

nemenda í lestri (Melby–Lervåg, Lyster og Hulme, 2012). Þegar nemendur hafa náð 

tökum á tengslum bókstafa og hljóða og umskráningu geta þeir kennt sér sjálfir að lesa, 

það er þeir geta hljóðað sig í gegnum orð sem þeir þekkja ekki (Share, 2008). Þannig nota 

þeir umskráningu til að lesa og stafsetja orð sem þeir hafa ekki séð áður (Ehri, 2002, 

2004).  
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2.1.4 Umskráning  

Með umskráningu (e. decoding) er átt við að einstaklingur breytir bókstöfum í hljóð og 

tengir saman í orð. Umskráningarfærni byggir að mestu á næmni einstaklinga fyrir 

hljóðum tungumálsins og færni til að vinna með þau (Høien og Lundberg, 2000). 

Umskráning er talin vera mikilvægur þáttur er kemur að lestri. Fræðimenn sem hafa 

kannað þróun lestrar hafa fjallað um að börn verða á einhverjum tímapunkti að nota 

umskráningu til að lesa orð, sérstaklega orð sem þau þekkja ekki (Hulme og Snowling, 

2013; Stuart, Stainthorp og Snowling, 2008). Ehri lýsir þessu vel í kenningu sinni um 

þróun lestrar. Hún fjallar um fjórar mismunandi aðferðir til að lesa orð (Ehri, 1994). 

Aðferðirnar eru: umskráning, samsvörun, ágiskun og sjónrænn orðaforði. Þrjár fyrstu eru 

notaðar til þess að lesa orð sem nemendur þekkja ekki. Síðasta aðferðin, sjónrænn 

orðaforði, er aftur á móti til að lesa orð sem nemendur hafa séð áður og fest í minni (Ehri, 

2002).  

Þegar umskráning er notuð til að lesa eru hljóð allra bókstafanna í orðinu tengd 

saman, svo kölluð hljóðaaðferð (Ehri, 2005a; Ehri og Snowling, 2004). Hljóðaaðferð er 

talin vera áhrifarík kennsluaðferð (Lonigan og Shanahan, 2009; National Reading Panel, 

2000; Walpole og McKenna, 2009; Wyse og Goswami, 2008). Að lesa með hljóðaaðferð 

getur tekið langan tíma (Ehri, 1994) en þegar börn hafa náð auknum tökum á aðferðinni 

fara þau að tengja saman nokkur algeng hljóð eða orðbúta (t.d. –la, –ing, –ða) (Ehri, 

2005a; Ehri og Snowling, 2004) sem flýtir verulega fyrir lestrinum.  

Til eru mismunandi útfærslur á hljóðaaðferð. Þær helstu eru: samtengjandi 

hljóðaaðferðir (e. synthetic phonics), sundurgreinandi hljóðaaðferðir (e. analytic phonics), 

hliðstæður (e. analogy phonics), „embedded“ hljóðaðaferð (e. embedded phonics) og 

stafsetning (e. phonics through spelling).  

 Samtengjandi hljóðaðferð er oft nefnd nákvæm hljóðaaðferð (e. explicit phonics). 

Þá læra nemendur að umbreyta bókstöfum í hljóð, tengja hljóðin saman og mynda 

orð. Hér eru bókstafirnir kenndir í fyrirfram ákveðinni röð. Lögð er mikil áhersla á 

að kenna samtengingu og sundurgreiningu hljóða í gegnum lestur og stafsetningu. 

Lestextar eru afar einfaldir til að byrja með, en þeir þyngjast með stigvaxandi hætti 

eftir því sem fleiri stafir bætast við. 

 Í sundurgreinandi hljóðaaðferð er nemendum kennd tengsl stafa og hljóða í 

þekktum orðum eða orðhlutum en ekki er áhersla á að einangra hvert hljóð.  

 Með hliðstæðum er nemendum kennt að bera kennsl á orð með því að bera þau 

saman við orð eða orðhluta sem þau þekkja (National Reading Panel, 2000).  

  „Embedded“ hljóðaðaferð þá eru bókstafir og hljóð kenndir í tengslum við ákveðin 

orð eða texta (Ehri, Nunes, Stahl og Willows, 2001).  
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 Þegar stafsetning er notuð þá er nemendum kennt að umbreyta hljóðum í bókstafi. 

Þá þurfa þeir að finna bókstafi fyrir hljóðin og tengja saman til að geta skrifað 

orðin, en þetta ferli hjálpar þeim að festa tengsl bókstafa og hljóða í minni 

(National Reading Panel, 2000).  

Líklegt er að flestir nýti sér fleiri en eina þessara aðferða eftir því hvar þeir eru staddir 

í lestrarferlinu. En eins og undantalin upptalning sýnir þá ganga aðferðirnar mislangt í að 

greina að stök hljóð orða. Þess vegna er samtengjandi hljóðaaðferð talin einna 

árangursríkust þegar ungir nemendur og nemendur með lestrarerfiðleika eiga í hlut 

(Lonigan og Shanahan, 2009; National Reading Panel, 2000; Walpole og McKenna, 2009; 

Wyse og Goswami, 2008).  

Önnur aðferð til að lesa orð sem nemendur þekkja ekki kallast samsvörun það er að 

skoða hvernig stafsetning orðsins sem þeir kannast ekki við er lík orði sem þeir þekkja. 

Þriðja aðferðin er ágiskun, það er að giska á orðið út frá vísbendingum í textanum, til að 

mynda með því að skoða stafi orðsins, samhengi setningar eða myndir sem fylgja 

textanum. Þessi aðferð er óáreiðanleg og getur verið mjög ónákvæm (Ehri, 2004). 

Síðasta aðferðin sem Ehri nefnir er sjónrænn lestur sem vísar til minni lesenda. 

Einstaklinur þekkir orð um leið og hann sér það vegna þess að hann hefur lesið það 

nokkrum sinnum áður og fest það í minni sínu. Sjónrænn lestur byggir á því að þekkja 

orðin hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust. Ehri telur að sjónræna ferlið byggist á 

tengslamyndunarferli (e. connection-forming process). Tengslin myndast með því að 

tengja saman ritháttarmynd orðsins við framburð og merkingu þess. Lestur orða þróast 

fyrst með því að tengja saman hljóð þeirra bókstafstákna sem koma fyrir í orði, síðan eru 

þau lesin í stærri orðhlutum og þegar fullri færni hefur verið náð í lestri þá eru orðin lesin 

í heild vegna þess að þau eru kölluð fram úr minninu (Ehri, 2002; Ehri og Snowling, 2004). 

Kosturinn við að lesa orð sjónrænt er að það tekur mun styttri tíma heldur en að umskrá 

sig í gegnum orð (Ehri, 2005a). Lesturinn verður því hraðari, nákvæmari og meira svigrúm 

myndast fyrir lesskilning (Ehri, 2002, 2005b; Ehri og Snowling, 2004), en nánar verður 

sagt frá þróuninni í næsta kafla. 

2.1.5 Þróun lestrar  

Ehri skiptir þróun á sjónrænum orðaforða upp í fjögur stig. Fyrsta stigið er undanfari 

bókstafsstig (e. pre-alphabetic phase) Þá lesa nemendur orð með því að nota sjónrænar 

vísbendingar úr texta. Þeir sem eru á þessu stigi geta lesið orð sem birtast í þeirra daglega 

umhverfi eins og nöfn á búðum, veitingastöðum og nöfn vina sinna. Þá styðjast 

nemendur við vísbendingar eins og t.d. mynd sem er við orðið en þeir eru ekki að beina 

sérstakri athygli að bókstöfum í orðinu (Ehri, 2002, 2005a).  
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Annað stigið nefnist bókstafsstig að hluta (e. partial alphabetic phase) og á þessu stigi 

eru nemendur farnir að lesa orð með því að tengja saman suma bókstafi við hljóð. Börn 

muna oftast eftir bæði fyrsta og síðasta staf í hverju orði þar sem þau hljóð heyrast best 

eða eru mest áberandi. Á þessu stigi eru þau farin að þekkja nokkra bókstafi og hafa 

einhverja þekkingu á tengslum bókstafa og hljóða (Ehri, 2002, 2005a). Þau geta hins 

vegar ruglast á líkum orðum þar sem þau beina ekki sjónum að hljóðum í miðju orði (Ehri, 

2005a).  

Þriðja stigið er fullkomið bókstafsstig (e. full alphabetic phase). Þá þekkir einstaklingur 

alla bókstafi og hljóð þeirra og getur lesið orð með því að tengja saman hljóð bókstafa og 

nota umskráningu við lestur. Einstaklingur á þessu stigi getur sundurgreint hvert einasta 

hljóð í orði og er það talið mikilvægur undanfari þess að geta fest orð í sjónrænu minni. 

Einnig geta einstaklingar lesið orð sem eru óregluleg, þ.e. hljóma öðruvísi en þau eru 

skrifuð. Þeir sem hafa náð tökum á þessu stigi lesa til dæmis orðið langar þannig að það 

hljómi rétt en ekki eins og það er stafað og festa þannig rithátt og hljóm orðsins í minni 

(Ehri, 2002).  

Fjórða stigið nefnist heildrænt bókstafsstig (e. consolidated alphabetic phase). Þegar 

einstaklingur er kominn á þetta stig getur hann munað fjölda orða sjónrænt þar sem 

hann man nákvæmlega hvernig orðin eru stafsett. Fleiri orð festast í sjónrænu minni og 

nemandi les í stærri einingum og þarf því ekki að lesa staf fyrir staf og getur umskráð orð 

sem hann þekkir ekki með mun auðveldari hætti. Með auknum sjónrænum orðaforða 

verður lestur sjálfvirkur og hraðari en áður (Ehri, 2002). Þegar á þetta stig er komið er 

einstaklingur búinn að ná sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum lestri (Ehri, 2005a).  

Flest börn fara í gegnum þessi stig með lítilli fyrirhöfn á meðan önnur eiga í 

talsverðum erfiðleikum með að festa orð í sjónrænu minni ekki síst börn með dyslexíu 

þar sem veikleikar þeirra liggja í umskráningarferlinu. Það tekur þau gjarnan lengri tíma 

að þekkja orð sjónrænt og ná fullkomnum tengslum milli bókstafa og hljóða (Ehri, 2005a, 

2005b). Sökum þess eiga þau erfitt með að ná þriðja stigi Ehri að fullu og eiga í hættu á að 

festast þar fái þau ekki viðeigandi kennslu (Ehri 2005a) 

2.1.6 Lesfimi   

Mikilvægt er að börn nái góðum tökum á umskráningu til að geta einbeitt sér að inntaki 

textans og náð merkingu hans. Þegar börn hafa náð umskráningu er því mikilvægt að 

leggja áherslu á lesfimi og lesskilning (National Reading Panel, 2000). Á síðustu árum 

hefur vitneskja um lesfimi orðið meiri og aukin áhersla á þann þátt (Samuels, 2012). Til 

eru mismunandi skilgreiningar á lesfimi en stuðst verður við eftirfarandi skilgreiningu sem 

er nýleg:  
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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 (e. 

phrasing) og með réttu hljómfalli (e. intonation). Lesfimi er mikilvæg við upplestur og 

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

og Meisinger, 2010, bls. 240).1 

Lestur er orðinn sjálfvirkur þegar hann er hraður og fyrirhafnarlaus og krefst ekki lengur 

þeirrar athygli að tengja saman bókstafi og hljóð (Ehri og Snowling, 2004). 

Sá sem les orð sjálfvirkt og af nákvæmni getur beitt fleiri aðferðum til að auka skilning 

á merkingu orða í textanum, til að mynda geta þeir stuðst við hrynræna þætti 

tungumálsins (Rasinski og Samuels, 2011). Hrynrænir þættir tungumálsins eru hvernig 

röddin er notuð við lestur og fela í sér þætti úr talmáli eins og hrynjanda, áherslur, hlé, 

tónhæð, hnig og ris (Kuhn o.fl., 2010). Þegar lesið er upphátt þarf að taka tillit til 

hrynrænna þátta þar sem þeir hjálpa nemendum að lesa af innlifun og í réttu hljómfalli 

(Miller og Schwanenflugel, 2008). Talið er að of lítil áhersla sé á hrynræna þætti 

tungumálsins í lestrarkennslu barna. Sá þáttur getur aftur á móti haft mikil áhrif á það 

hvernig nemendur skilja merkingu textans og haft áhrif á lesskilning (Rasinski og Samuels, 

2011).   

Rasinski og Samuels (2011) telja að of mikil áhersla sé á að auka lestrarhraða í stað 

þess að kenna nemendum að lesa í samræmi við hrynræna þætti tungumálsins og 

skilning. Þetta kemur til vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem lesa hraðar 

virðast hafa meiri skilning. En leshraði getur líka haft öfug áhrif á lesskilning, sá sem les 

hratt leggur alla sína áherslu á að ná tíma en hefur ekki skilning á því sem hann les 

(Rasinski og Samuels, 2011).  

Mikilvægt er að börn nái góðri lesfimi og ætti að leggja áherslu á hana strax við 

upphaf lestrarkennslu. Þjálfun bókstafaþekkingar er góð leið til að efla lesfimi hjá ungum 

nemendum eða þeim sem eru að hefja lestrarnámið vegna þess að eftir því sem 

nemendur eru sneggri að segja hljóð bókstafa og þekkja útlit þeirra eru þeir jafnframt 

líklegri til að ná auknum árangri í lesfimi. Þegar nemendur hafa lært alla bókstafina er 

                                                      

 

 

 

1
 Stuðst við þýðingu Helgu Sigurmundsdóttir í Handbók Leið til læsis bls. 93. 
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gott að láta þá skrifa stafi í stafrófsröð eins fljótt og nákvæmlega og þeir geta (Moats, 

2006).  

Að þjálfa lestur stakra orða og samfellds texta er einnig mikilvægur þáttur til að öðlast 

góða lesfimi. Mikilvægt er að lesefni sé við hæfi hvers og eins miðað við aldur og getu. 

Þeir nemendur sem fá of erfiða texta til að lesa fá ekki tækifæri til að þjálfa og byggja upp 

góða lesfimi. Hætta er á að áhugi á lestri minnki og þeir lesi minna og dragist enn frekar 

aftur úr jafnöldrum (Allington, 2009). Til að meta lestrarferli og meta hvort lesefni sé við 

hæfi er hægt að leggja fyrir mínútupróf (e. running record). Það er fljótvirk aðferð sem 

gefur raunhæfar upplýsingar um hversu vel nemandi ræður við lesefni og getur gefið til 

kynna styrkleika og veikleika nemenda í lestri (Carroll o.fl., 2011; Hatcher, 2006). Áður en 

prófið er lagt fyrir er byrjað á því að velja texta. Ef bækur eru stuttar eru nemendur látnir 

lesa þær allar en annars í kringum 100 orð. Á meðan nemendur lesa merkir kennarinn við 

þau orð sem nemandi les rangt og síðan er reiknað út lestrarnákvæmni (Carroll o.fl., 

2011). Lestrarnákvæmni byggir á hlutfalli orða sem eru rétt lesin miðað við heildarfjölda 

lesinna orða og er góður mælikvarði á umskráningarfærni nemenda (McKenna og Stahl, 

2009). Eftirfarandi formúla er því notuð til að reikna hlutfall rétt lesinna orða: (Rétt lesin 

orð/heildarfjöldi orða) * 100. Útkoman verður tala á milli 1 og 100 sem gefur til kynna 

lestrarnákvæmni nemenda (Carroll o.fl., 2011).  

Ef nemendur geta lesið bók af 95% nákvæmni er talað um sjálfstæðan lestur sem 

merkir að nemandi ræður vel við lesefnið. En ef nemendur geta lesið bók af 90–94% 

nákvæmni er bókin talin vera á hæfilegu þyngdarstigi til að þjálfa lestur og kallast 

kennslustig. Ef nákvæmni er undir 90% er textinn talinn vera of erfiður og hentar því ekki 

til lesfimiþjálfunar. Þegar nemendur eru að byrja að læra að lesa eða eru að byrja í nýrri 

kennsluaðferð þá er gott að láta þá lesa auðvelda bók sem þeir geta lesið með mikilli 

nákvæmni. Þá ná nemendur árangri og fá jákvæða upplifun. Því næst eru nemendur látnir 

lesa á kennslustigi og fyrst með lítilli hjálp frá kennara. Til að fá nákvæmari upplýsingar 

um lestur nemenda er hægt að nota tákn til að merkja við ef nemendur fá hjálp við lestur 

orða, ef nemendur sleppa orði og skrifa ef nemendur leiðrétta sig sjálfir og hvernig villur 

þeir gera. Mínútuprófin geta því verið afar gagnleg vegna þess hve fljótleg þau eru í 

fyrirlögn og gefa möguleika á að skoða marga nemendur í einni kennslustund (Carroll 

o.fl., 2011).  

Öflugustu leiðirnar til að þjálfa lesfimi eru að nota endurtekinn lestur, sýna 

nemendum góða fyrirmynd af lestri og veita markvissan stuðning og leiðsögn um leið og 

lesið er (National Reading Panel, 2000; Kuhn og Stahl, 2000). Þegar nemendur lesa sama 

textann oft eða fá stuðning og leiðsögn við lestur þá eykst nákvæmni þeirra, sjálfvirkni og 

lesturinn verður áheyrilegri og í betra samræmi við hrynræna þætti tungumálsins (Kuhn 
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og Stahl, 2000). Nemendur eru þar að auki hvattir til að lesa sjálfir í hljóði bæði í 

kennslustundum sem og annars staðar (National Reading Panel, 2000). Eitt af 

markmiðum með aukinni lesfimi er að nemendur nái betri tökum á lesskilningi (Fuchs, 

Fuchs, Hosp og Jenkins, 2001; Kuhn og Stahl, 2000; Rasinski, Rikli og Johnston, 2009; 

Walker, Mokhtari og Sargent, 2012). Lesfimi er talin brúa bilið á milli umskráningar og 

lesskilnings (Rasinski og Samuels, 2011). 

2.1.7 Lesskilningur og orðaforði  

Lesskilningur er annar af þeim þáttum sem lögð er áhersla á í einfalda lestrarlíkaninu 

(Hoover og Gough, 1990) og er skilningur eins konar lokamarkmið lestrar sem felst í 

hæfni einstaklinga til að skilja margar gerðir texta sem eru í mismunandi samhengi og 

átta sig á ólíkum tilgangi þeirra (Freyja Birgisdóttir, 2011).  

Þeir sem eiga við lesskilningsvanda að etja eiga erfitt með að skilja ritaðan texta. Þeir 

virðast ekki ná mikilvægum atriðum í textanum og geta ekki leitað að upplýsingum sem 

þeir þurfa í texta (Cornoldi og Oakhill, 1996). Oft má tengja þennan vanda við lítinn 

orðaforða og ónóga þekkingu á uppbyggingu tungumálsins (Carroll o.fl., 2011). Góður 

skilningur á tungumálinu er ein helsta undirstaða góðs lesskilnings (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004) og góð lestrarfærni eykur orðaforða og eflir málskilning þar sem 

ritmálið býr í flestum tilvikum yfir mun ríkulegri  og fjölbreyttari orðaforða en talmálið 

(Biemiller, 2006). Því má segja að lestur og málskilningur hafi áhrif hvor á annan. 

Algeng leið til að stuðla að auknum  lesskilningi hjá ungum nemendum er að segja 

þeim sögur (lesa sögur), spyrja opinna spurninga úr textanum, ræða efni hennar og kenna 

þeim að draga ályktanir út frá því sem lesið er. Börn þurfa að vera virk í kennslustundum 

svo að orðaforði og hlustunar–, og málskilningur aukist (Beck, McKeown og Kucan, 2013).  

Við upphaf lestrarnámsins geta börn yfirleitt skilið mun fleiri orð en þau geta lesið. Á 

meðan börn öðlast frekari færni í lestri og skrift er hægt að þjálfa skilning í gegnum 

hlustun til að auka orðaforða þeirra. Bækur fyrir ung börn sem eru að læra að lesa 

innihalda ekki mikinn eða gagnlegan orðaforða sökum þess að verið er að leggja áherslu á 

umskráningu sem byggir til að byrja með á afar einföldum textum. Engu að síður er vel 

hægt að nota orð sem koma fyrir í textunum með því að breyta um orðalag þegar talað er 

um hann eftir lestur. Til dæmis ef „…mm þetta er gott“ kemur fyrir í sögunni er hægt að 

nota orðin ljúffengt og gómsætt. Þá þarf kennari eða foreldri að útskýra fyrir barninu að 

það þýði að maturinn hafi smakkast vel og verið góður. Þá er hægt að spyrja hvaða matur 

þeim finnist gómsætur og halda þannig umræðunni áfram (Beck o.fl., 2013). 

Orðaforði (e. vocabulary) gegnir mikilvægu hlutverki við lestur og í námi en hann er 

skilgreindur sem fjöldi orða sem einstaklingur skilur og getur notað við hlustun, lestur og 
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skrift (Snow, Burns og Griffin, 1998). Þegar börn byrja í leikskóla er orðaforði þeirra 

takmarkaður en eykst smám saman aðallega í gegnum talmálið til að byrja með og er 

orðin mun meiri þegar börn hefja grunnskólagöngu sína (Carroll o.fl., 2011). Eins og áður 

segir eykst orðaforði í gegnum lestur og eftir því sem nemendur lesa meira eflist 

orðaforði þeirra. Stanovich (1986) notar hugtakið Mattheusaráhrifin (e. Matthew effects) 

til að lýsa þessu ferli. Hugtakið er tekið úr Biblíunni þar sem vísað er til þess að þeir 

hæfustu komast af, það er þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku verða fátækari. Margt 

hefur áhrif á getu nemenda í lestri og nefnir Stanovich meðal annars að þeir nemendur 

sem lesa mikið og hafa góðan orðaforða lesa oftast meira og eflist þar með orðaforði 

þeirra enn meir en þeirra sem lesa minna (Stanovich, 1986).  

Mikilvægt er að skilgreina virkan orðaforða (e. productive vocabulary) og orðaskilning 

(e. receptive vocabulary). Með virkum orðaforða er átt við orðaforða sem nemandi getur 

notað þegar hann tjáir sig bæði munnlega og í rituðu máli. Það eru orð sem eru algeng, 

vel þekkt og oft notuð. Orðskilningur er aftur á móti öll þau orð sem að nemandi þekkir 

og getur skilið merkingu þeirra þegar hann heyrir þau eða les. Nemendur þekkja þessi orð 

ekki jafn vel og nota þau ekki oft en geta gjarnan lagt einhverja merkingu í orðið þó þau 

skilji það ekki til fulls. Orðskilningur er því gjarnan mun meiri en virkur orðaforði 

nemenda gefur til kynna (Kamil og Hiebert, 2005). Eftir því sem texti verður flóknari fer 

að reyna meira á málskilning einstaklinga og lenda þá gjarnan nemendur sem eru með 

slakan orðaforða í erfiðleikum með lesskilning. Hins vegar eflist orðskilningur barna ef 

þau lesa mikið og þar með eykst smám saman virkur orðaforði (National reading panel, 

2000).  

2.1.8 Ritun  

Með ritun er átt við að nemendur skrifi eigin hugmyndir, ákvarðanir eða skoðanir og tjái 

sig með rituðu máli. Megináhersla er á að skrifa bókstafi, orð og á innihald texta (Gerde, 

Bingham og Wasik, 2012). Að stafsetja orð er flókin færni og felur í sér að nemendur 

þurfa að kunna bókstafi og geta tengt saman hljóð (Puranik, Lonigan og Kim, 2011) sem 

krefst færni í hljóðkerfisvitund og lestri (Caravolas, Hulme og Snowling, 2001). Rannsóknir 

hafa sýnt að stafsetning og lestur byggir að mestu leyti á sömu þekkingunni, það er 

tengslum bókstafa og hljóða. Því er hægt að nota ritun til að þjálfa þessa grundvallarfærni 

hjá nemendum og getur það skilað sér í aukinni lestrarfærni (Moats, 2006). Graham og 

Hebert (2011) tóku saman og skoðuðu niðurstöður tilrauna og hálftilrauna sem könnuðu 

lestur og stafsetningu nemenda. Það leiddi í ljós að kennsla í stafsetningu jók færni 

nemenda í lestri og bætti bæði lesfimi og stafsetningu.  
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Þessir undirstöðu þættir lestrar tengjast allir við upphaf lestarnáms og getur færni í 

einum þætti aukið færni í öðrum. Í rannsókn Caravolas og félaga (2001) kom í ljós að 

færni í ritun hefur einungis áhrif á lestrarfærni fyrst um sinn þegar nemendur eru að læra 

að stafsetja orð með því að nota sundurgreiningu. Þegar nemendur eldast snýst samband 

stafsetningar og lestrar við, það er að þegar færni nemenda í ritun er orðin meiri þá hefur 

það ekki áhrif á lestrargetu þeirra en lesturinn hefur þá hins vegar jákvæð áhrif á færni 

þeirra í ritun.  

Þjálfun í hljóðkerfisvitund hjálpar nemendum sem eru að byrja að stafsetja orð og 

þeim sem eiga í erfiðleikum með stafsetningu. Þá þarf að byrja á því að þjálfa hljóð 

bókstafa (Moats,2006). Þegar börn eru að byrja að stafsetja og hafa öðlast einhverja 

færni í hljóðkerfisvitund þá reyna þau oft að skrifa orð og nota þá bókstafi og hljóð sem 

eru mest áberandi í orðinu, sem er oftast fyrsta og síðasta hljóðið (skrifa t.d. bk í staðin 

fyrir orðið „bók“). En eftir því sem nemendur læra meira um ritun og færni í 

hljóðkerfisvitund eykst verður stafsetning þeirra nákvæmari (Caravolas, o.fl., 2001). 

Kennslan felst meðal annars í því að auka almennan skilning þeirra á ritun og hugtökum 

sem tengjast ritun. Til að mynda er þeim kennt að orð séu rituð frá vinstri til hægri. 

Jafnframt þarf að efla skilning á því að talað mál er byggt upp af stökum hljóðum sem 

hægt er að skrifa niður (Cabell, Tortorelli og Gerde, 2013). Nemendur sem eru að byrja að 

skrifa nota oftast eingöngu stóra bókstafi (Treiman og Kessler, 2004).  

Færni í ritun og stafsetningu er oft lengi að þróast þegar um lestrarerfiðleika er að 

ræða, bæði hjá þeim einstaklingum sem eru með dyslexíu og/eða sértæka 

lesskilningserfiðleika. Þeir hafa í flestum tilvikum mun minni æfingu en jafnaldrar og 

þurfa að einbeita sér í meira mæli að stafsetningu á kostnað textagerðarinnar. Þess vegna 

er mikilvægt að þeir fái frá upphafi mikla þjálfun og leiðbeiningar við ritun orða og texta, 

sérstaklega í ljósi þess að hún styður við lestrarfærni og eflir orðaforða og lesskilning hjá 

eldri nemendum (Coker, 2013; Moats, 2006).  

2.2 Lestrarerfiðleikar  

Eins og fram hefur komið byggir lestur á umskráningu og skilningi (Hoover og Gough). 

Lestrarlíkan Hoover og Gough hefur kennslufræðilegt gildi þar sem hægt er að greina 

styrkleika og veikleika út frá þessum tveimur megin þáttum. Einn helsti tilgangurinn með 

flokkuninni er að gera kennurum kleift að bregðast við lestrarvanda með markvissum 

hætti út frá veik– og styrkleikum nemenda (Catts o.fl., 2006; Stuart o.fl., 2008). Flokkarnir 

eru fjórir eins og sjá má á mynd 2 (Catts o.fl., 2014b).   
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Mynd 2. Einfalda lestrarlíkanið (Catts o.fl., 2014b, bls. 63)  

Undir einn flokkinn falla börn með dyslexíu en þau eru með slaka umskráningu, það er 

að þau eiga í erfiðleikum með að breyta bókstöfum í hljóð til að finna merkingu og að ná 

tengslum stafa og hljóða með nákvæmum hætti. En þeir sem eru með dyslexíu eru hins 

vegar með góðan hlustunarskilning. Því er öfugt farið hjá nemendum með sértæka 

lesskilningserfiðleika þeir eru í vandræðum með skilning en hafa hins vegar góða 

umskráningarfærni (Catts o.fl., 2014b; Catts o.fl., 2006). Einnig er flokkur fyrir þá sem 

eiga í erfiðleikum með bæði umskráningu og hlustunarskilning og teljast því með blönduð 

vandamál. Að lokum er flokkur fyrir börn með lestrarerfiðleika sem hafa góða 

umskráningu og hlustunarskilning. Ekki er hægt að skýra erfiðleika þeirra út frá þessum 

tveimur þáttum og eru erfiðleikarnir skilgreindir sem lestrarerfiðleikar af öðrum toga 

(Catts o.fl., 2014b).  

Þrátt fyrir gagnrýni fræðimanna á einfalda lestrarlíkanið er það talið gagnlegt og þá 

sérstaklega hvað varðar skipulagningu á kennslu og námi nemenda (Kirby og Savage, 

2008). Flokkun á lestrarerfiðleikum út frá líkaninu tengist snemmtækri íhlutun og að 

brugðist sé rétt við vandanum (Hoover og Gough, 1990). Það er gert með því að kanna 

færni í undirstöðu þáttum umskráningar og lesskilnings snemma á skólagöngunni, en þeir 

hafa gott forspárgildi um lestrargetu nemenda í framtíðinni (Johnston og Kirby, 2006).  

2.3 Snemmtæk íhlutun  

Með hugtakinu snemmtæk íhlutun er átt við að byrjað sé að vinna með barn um leið og 

grunur vaknar um að það glími við vanda varðandi lestur. Vitundarvakning hefur orðið á 

mikilvægi þess að beita snemmtækri íhlutun í þeim tilgangi að reyna að koma í veg fyrir 

lestrarerfiðleika og draga úr alvarlegum afleiðingum þeirra (Catts o.fl., 2006; Ritchey og 

Speece, 2004) í stað þess að bíða og sjá til hvernig nemendum muni ganga í 

lestrarnáminu (Elliott og Grigorenko, 2014; Torgesen, 2002). Sé ekki gripið inn í 

lestrarnám barna sem eiga í vanda á fyrstu árum lestrarnámsins með viðeigandi hætti 
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eiga þau í hættu á að ná ekki að fylgja jafnöldrum eftir í lestri sem getur m.a. takmarkað 

möguleika þeirra til framhaldsnáms (Torgesen, 2002).  

Snemmtæk íhlutun byggist á því að beita skimun við lok leikskóla eða upphaf 

grunnskóla til að finna þá nemendur sem eiga í hættu á að glíma við lestrarerfiðleika. Í 

framhaldinu þarf að beita viðeigandi kennslu, fylgjast jafnt og þétt með framförum og 

aðlaga kennsluna jafnóðum að nemendum (Catts o.fl., 2015; Ritchey og Speece, 2004). 

Skimunarpróf sem lögð eru fyrir nemendur við upphaf lestrarnámsins byggjast á 

forspárþáttum sem geta sagt til um hvernig lestrarnámið kemur til með að ganga í 

nánustu framtíð (Catts o.fl., 2004). Helstu forspárþættir umskráningar eru 

hljóðkerfisvitund og bókstafsþekking (Muter, 2006; Muter og Snowling, 1998), en 

orðaforði og málskilningur fyrir lesskilning (Bowey, 2005; Snowling, 2006).  

Til eru nokkur skimunarpróf sem notuð eru hérlendis. Þar má nefna skimunarprófið 

HLJÓM-2 sem kom út árið 2002 (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2002). Það metur hljóðkerfis- og málmeðvitund fimm til sex ára 

barna. Tilgangur prófsins er að finna strax í leikskóla þau börn sem eru í áhættu á að 

lenda í lestrarerfiðleikum síðar. Í HLJÓM-2 eru metnir færniþættir sem taldir eru 

mikilvægir svo að lestrarnám gangi vel (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna T. Einarsdóttir, 2003). Fylgni er á milli árangurs í HLJÓM-2 og lestrarfærni í 1. og 

2. bekk í grunnskóla (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003) og HLJÓM-2 virðist spá fyrir um 

hvernig nám og lestrarnám mun ganga upp allan grunnskólann (Jóhanna T. Einarsdóttir 

o.fl., 2016).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 er bent á mikilvægi þess að nota skimun og 

greiningar snemma á skólagöngu til að koma til móts við nemendur með námsörðugleika. 

Þar er kveðið á um að skólar og kennarar eigi að hafa aðgang að greinandi prófum og 

mælitækjum til að greina vandamál svo þeir geti beitt íhlutun ef með þarf. Þar á meðal 

eru stöðluð lestarpróf, stærðfræðipróf, lesskimunarpróf og fleiri mælitæki sem teljast 

gagnleg til að greina vanda snemma (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 í grein 7.10 stendur um sérfræðiþjónustu skóla: 

Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja áherslu á forvarnarstarf til 

að stuðla markvisst að almennri velferð nemenda og til að fyrirbyggja vanda. 

Snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf í kjölfarið er mikilvæg til að sem fyrst 

sé hægt að bregðast við námslegum, félagslegum og sálrænum vanda og skipuleggja 

kennslu og stuðning með starfsfólki skóla, þannig að það hæfi hverjum nemanda í 

skóla án aðgreiningar. (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46) 

Eftir útkomu aðalnámskrár árið 1999 stóð menntamálaráðuneytið að gerð 

lesskimunarprófs sem nefnt var Læsi. Skimunarprófið byggir á norsku prófi sem heitir 
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Kartlegging av leseferdighet. Prófið var þýtt og staðfært á íslensku af Guðmundi B. 

Kristmundssyni og Þóru Kristinsdóttur og kom fyrst út árið 2000. Læsi er ætlað til 

lesskimunar í 1. og 2. bekk. Alls eru fimm prófhefti, þrjú eru ætluð 1. bekk og tvö hefti eru 

fyrir 2. bekk (Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir, 2004; Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.). Þetta próf er enn í notkun í mörgum skólum, en sífellt fleiri skólar 

nýta sér nú lesskimunarpróf Leiðar til læsis (Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir, Bjartey Sigurðardóttir, Jóhanna Ella 

Jónsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2011) sem gefið var út 2010. 

Leið til læsis er stuðningskerfi fyrir lestrarkennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla 

sem hannað er af hópi sérfræðinga. Það byggir á stöðluðum matstækjum og 

leiðbeiningum fyrir kennara sem gerir þeim kleift að fylgjast með stöðu nemenda í lestri. 

Um er að ræða lesskimunarpróf fyrir 1. bekk og stöðluð eftirfylgni próf fyrir 1.–4. bekk, 

handbók með leiðbeiningum um úrvinnslu og túlkun prófanna og hugmyndum að 

árangursríkum kennsluháttum. Lesskimunarprófið fyrir 1. bekk byggir á hugmyndafræði 

um snemmtæka íhlutun og einstaklingsmiðaða lestrarkennslu (Steinunn Torfadóttir, 

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

prófinu eru kannaðir þættir sem leggja grunn að lestrarnáminu, það er málskilningur og 

orðaforði, bókstafa- og hljóðaþekking og hljóðkerfis- og hljóðavitund. Niðurstöður 

prófsins gefa til kynna styrkleika og veikleika nemenda og gefa upplýsingar um hverjir 

þeirra gætu verið í áhættu með að lenda í erfiðleikum í lestri (Námsmatsstofnun, e.d.).  

Auk þessara prófa er gjarnan lagt fyrir nemendur í 1. bekk Boehm hugtakapróf. 

Höfundur prófsins er Ann E. Boehm. Í prófinu er þekking nemenda á algengum hugtökum 

könnuð og er þeim beitt í viðeigandi samhengi. Hugtök sem könnuð eru í prófinu eru til 

að mynda:  

 Hugtök tengd saðsetningu eins og undir, yfir og ofan.  

 Hugtök tengd stærð, hraða og lengd eins og meira, minna og færri.  

 Hugtök tengd tíma eins og byrjun og enda. 

Með Boehm hugtakaprófinu er hægt að sjá skilning nemenda á algengum hugtökum og 

stöðu þeirra miðað við jafnaldra (Boehm, e.d.).  

Niðurstöður skimunar- og eftirfylgniprófa gefa til kynna stöðu barns í lestri og þar 

með má hanna kennsluáætlun sniðna að þörfum hvers og eins (Walpole og McKenna, 

2009). Eitt mest notaða kennsluskipulag síðustu ára byggist á nálgun sem nefnist 

Response to Intervention, skammstafað RTI (Buffum, Mattos og Weber, 2009; Walpole 

og McKenna, 2009). RTI er kennsluskipulag þar sem unnið er að einstaklingsmiðaðri 

kennslu og er megináhersla á að veita nemendum gæðakennslu sem hentar þeirra 

þörfum (Vaughn o.fl., 2011). Byrjað er á því að finna styrkleika og veikleika nemenda í 
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þeim þáttum tungumálsins sem spá fyrir um árangur í lestri. Einnig er lestrarhæfni 

nemenda metin jafnt og þétt yfir skólaárið til að fylgjast með árangri (Southall, 2007).   

Markmiðið með RTI er að fyrirbyggja námserfiðleika með því að kanna hvernig 

nemendur bregðast við kennslunni (Vaughn o.fl., 2011). Kennsluskipulagið byggir á 

stigskiptu skipulagi til að tryggja það að allir nemendur fái vandaða kennslu með 

raunprófuðum aðferðum áður en þeim er vísað í sérkennslu. Fyrsta stig kennslunnar er 

bekkjarskipulag fyrir alla nemendur (Fuchs o.fl., 2004). Ef í ljós kemur að einhverjir 

nemendur ná ekki að fylgja kennslunni þá er hún endurskoðuð og þeir fá kennslu á stigi 

tvö. Þá er nemendum bekkjarins skipt í minni hópa til að ná að sinna betur þeim sem 

þurfa aukna aðstoð (Fuchs og Fuchs, 2006; Fuchs, o.fl., 2004; Vaughn o.fl., 2011). Þeir 

nemendur sem bregðast ekki nægilega vel við kennslu á stigi tvö fá sérhæfðari úrræði og 

fara yfir á kennslustig þrjú þar sem þeir fá sérhannað einstaklingsmiðað kennsluskipulag 

(Fuchs o.fl., 2004).  

Tilgangurinn með að stigskipta kennslunni er að kanna hvort hægt sé að aðlaga 

kennslu í kennslustofu að þörfum nemenda og skapa þannig vænlegt námsumhverfi fyrir 

alla nemendur ekki síst þá sem eru í áhættuhópi. Takist það ekki þá er ástæða til þess að 

veita nemendum sérstæka þjónustu sérfræðinga (Fuchs o.fl., 2004). Í sumum fylkjum 

Bandaríkjanna, þar sem þetta kennslukerfi er mikið notað, þarf umsjónarkennari að sýna 

fram á að kennsla á stigi eitt og tvö hafi ekki borið árangur áður en hann getur vísað 

nemendum í sérkennslu (Vaughn o.fl., 2011).  

Mikilvægt er að þeir nemendur sem koma illa út úr skimunarprófum, líkt og þeim sem 

nefnd hafa verið hér að ofan, fái aukinn stuðning og öflugri kennslu ef þeir sýna ekki 

framfarir í lestri í hefðbundinni kennslu í bekk. Sveitarfélögum ber skylda til að veita 

nemendum sem þurfa á að halda sérstakan stuðning. Þeir sem tilheyra þessum hópi eru 

meðal annars börn sem eiga í náms- eða lestrarerfiðleikum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þessir nemendur læra hægar, þurfa meiri 

endurtekningu og þurfa því öflugri kennslu og fleiri kennslustundir en aðrir (Torgesen, 

2002). Í rannsókn Hatcer og félaga (2006) kom í ljós að nemendur sem voru slakir í lestri 

og fengu kennslu í smáum hópum sýndu meiri árangur en þeir nemendur sem voru slakir 

í lestri en fengu ekki slíka kennslu. Niðurstöðurnar sýna að það ber árangur að veita 

nemendum öfluga kennslu daglega með faglærðum kennara fyrsta skólaárið. Hins vegar 

var fjórðungur nemenda sem sýndi ekki árangur í lestri og þurftu því enn öflugri og 

einstaklingsmiðaðri kennslu (Hatcher o.fl., 2006). Í ljósi þessara rannsókna má segja að 

kennsluskipulag í anda RTI geti nýst vel til að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda.  
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RTI hefur hins vegar verið gagnrýnt vegna þess að sérfræðingar nota mismunandi 

aðferðir og viðmið til að meta framfarir nemenda og færni eftir kennsluíhlutun (Beach og 

O´Connor, 2013). Það þykir því ekki nægilega skilvirkt því það skilar ekki jafn miklum 

árangri og ætla mætti ef allir notuðu svipaðar aðferðir í kennslu og viðmið um hvenær 

eigi að fara á næsta kennslustig. Það vantar því samhæfð viðmið svo það fari ekki eftir 

hentugleikum hvers skóla eða skólaumdæmis hvar mörkin milli kennslustiga eru sett. 

(Barth o.fl., 2008; Denton, 2012; Fuchs, Compton, Fuchs, Bryant, og Davis, 2008).  

2.4 Kennslukerfi  

Í Bandaríkjunum var hópur sérfræðinga fenginn til að setja fram leiðir til úrbóta í 

lestrarkennslu. Í skýrslu þeirra er meðal annars greint frá ýmsum skilvirkum aðferðum við 

lestrarkennslu. Þar kemur fram að mikilvægt sé að vinna að snemmtækri íhlutun og þjálfa 

þurfi bókstafaþekkingu, hljóðkerfisvitund, lestur, lesfimi, orðaforða og lesskilning. Þegar 

kennsla inniheldur þessa þætti eru nemendur mun líklegri til að ná árangri í lestri 

(National Reading Panel, 2000). Ekki er nóg að nota eina kennsluaðferð til að þjálfa þessa 

sex færniþætti heldur þarf að beita fleiri og mismunandi aðferðum eftir því hvaða færni 

er verið að þjálfa hverju sinni (Stuart o.fl., 2008). Þess vegna geta kennslukerfi (e. reading 

program) verið hjálpleg til að skipuleggja lestrarnám nemenda sem eiga í erfiðleikum 

með lestur. Þar eru margar gagnreyndar kennsluaðferðir fléttaðar saman til að tryggja að 

unnið sé með alla helstu grunnþætti lestrar með markvissum hætti á hverjum degi. Unnið 

er með hvern þátt stutt í einu, fimm til tíu mínútur í senn,  sem hentar vel úthaldi 

nemenda, sjá dæmi hér fyrir neðan (Carroll o.fl., 2011).  

Undanfarna tvo áratugi má segja að lestrarkennslukerfið Reading Recovery og þjálfun 

hljóðkerfisvitundar með áherslu á fyrirbyggjandi vinnu hafi haft mikil áhrif á lestrar– og 

stafsetningarkennslu nemenda með lestrarerfiðleika (Carroll, o.fl., 2011). Reading 

Recovery var þróað af Mary Clay (1979) til að aðstoða nemendur sem ekki höfðu náð 

tökum á lestri á fyrsta námsári. Þar var megináhersla lögð á öfluga lestrarþjálfun undir 

handleiðslu sérkennara. Lestextar voru valdir í samræmi við getustig nemenda á þeim 

grundvelli að börn njóti þess betur að lesa texta sem þau ráði við og þannig verði 

auðveldara að þjálfa upp lesfimi þeirra. Til að tryggja rétta þyngd á lesefni voru 

mínútupróf lögð fyrir daglega. Í upphaflegu útgáfunni var ekki lögð áhersla á þjálfun 

hljóðkerfisvitundar né að kenna tengsl bókstafa og hljóða, en þeim þáttum var síðan bætt 

við til að gera það öflugra (Carroll o.fl., 2011; Clay, 1979, 1985, 1995; Tunmer og 

Chapman, 2003). Í endurbættu útgáfunni er unnið daglega í 30–40 mínútur í alls tólf til 

tuttugu vikur með eftirfarandi þætti: 

 Endurlesa kunnuglega bók eða bækur 
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 Endurlesa bók gærdagsins og tekið mínútupróf úr lestextanum 

 Vinna með bókstafi og orð 

 Skrifa sögu þar sem þarf að vinna með hljóð í orðum 

 Kynna nýja bók 

 Lesa nýja bók (Clay, 1995).  

Reading Recovery reyndist þó ekki vera nægilega áhrifaríkt fyrir nemendur með mikla 

erfiðleika í lestri (Santa og Hoien, 1999).  

Í kjölfarið varð aukin áhersla á þjálfun hljóðkerfisvitundar til að auka lestrarfærni 

nemenda og seinna varð til kennslukerfið Sound Linkage. Það er ætlað 6–10 ára 

nemendum sem eiga í erfiðleikum með lestur. Það byggir að einhverju leyti á 

hugmyndum Reading Recovery en einnig er áhersla á skipulagða vinnu með hljóð 

tungumálsins (Carroll, o.fl.). Áhersla er á þjálfun hljóðkerfisvitundar í gegnum lestur og 

skrift (Hatcher, 2000). Í kennslustund er unnið með eftirfarandi þætti: 

 Lestur bókar og endurlestur 

 Læra bókstafi 

 Þjálfun hljóðkerfisvitundar 

 Skrifa sögu (Carroll o.fl., 2011).  

Hver kennslustund er aðlöguð eftir þörfum einstaklinga og unnið útfrá veik– og 

styrkleikum þeirra (Carroll o.fl., 2011; Hatcher, 2000). Nemendur eru hvattir til að lesa 

bækur oftar en einu sinni til að auka sjálfstraust, byggja upp sjónrænan orðaforða og 

auka þar með færni í lestri. Sound Linkage er ætlað eldri nemendum sem ekki hafa náð 

að fylgja jafnöldrum eftir. Reading Recovery og Sound Linkage hafa haft mikil áhrif og 

höfð til hliðsjónar við þróun nýrri kennslukerfa eins og Early Steps og Phonology with 

reading sem lýst verður nánar hér að neðan (Carroll o.fl., 2011). 

2.4.1 P+R aðferðin  

The phonology with reading programme sem skammstafað er P+R (hefur verið þýtt á 

íslensku sem hljóðavitund og lestur og skammstafað H+L). Aðferðin þróaðist í kjölfar 

rannsóknar Hatcher og félaga (1994) þar sem þeir rannsökuðu kennsluíhlutun fyrir sjö ára 

nemendur sem áttu í erfiðleikum með lestur. Þeir báru saman þrjár kennsluaðferðir, 

þjálfun hljóðkerfisvitundar (P), lestrarkennslu (R) og aðferð þar sem þessum þáttum var 

blandað saman (P+R). Sú aðferð sem bar mestan árangur var þjálfun hljóðkerfisvitundar 

og lestrar (P+R) og var aðferðin síðar þróuð nánar.  

Eins og áður segir byggir P+R á hugmyndafræði Reading Recovery og Sound Linkage 

(sjá nánari lýsingu á aðferðum í kafla 2.4). Til viðbótar nýta höfundar hennar sér 

hugmyndir úr lestrarkennslu kerfi sem nefnist ,,Jolly Phonics“ en þar eru notaðar 
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sérstakar aðferðir til að kenna nemendum að tengja hljóð við bókstafi. Upphaflega var 

Jolly Phonics ætlað fyrir kennslu í heilum bekk. Þá var lagður inn nýr bókstafur daglega og 

um leið og nemendur þekktu nokkra stafi var byrjað að nota samtengingu og 

sundurgreiningu. Í P+R var þessi aðferð hins vegar aðlöguð að kennslu fyrir nemendur 

með erfiðleika. með því að kynna nýjan bókstaf annan hvern dag og leggja aukna áherslu 

á upprifjun bókstafa (Carroll o.fl., 2011).   

Í P+R er hver tími einstaklingsmiðaður og skipulagður út frá styrkleikum og veikleikum 

einstaklinga. Talið er árangursríkt að vinna með einstaklinga í smáum hópum í stað þess 

að vinna með alla nemendur í bekknum. Kennsluaðferðin er áhrifarík fyrir þá sem eru nú 

þegar á eftir jafnöldrum sínum í lestri. P+R er kennt daglega í 20 vikur. Fyrsta vikan fer í 

að kynna verkefnið fyrir nemendum og finna verkefni við hæfi þeirra. Í hópum er unnið í 

30 mínútur þar sem tímanum er skipt upp og mismunandi hæfni einstaklinga er þjálfuð 

líkt og sjá má í töflu 1 (Carroll o.fl., 2011).  

Tafla 1. P+R aðferðin (Carroll o.fl., 2011, bls.64)  

 P+R  

4 mínútur Rifja upp þá stafi sem nemendur þekkja og hafa lært.  

8 mínútur Læra nýjan bókstaf. 

8 mínútur Nemendur í hópnum lesa stutta og skemmtilega bók, blaðsíðu eða afmarkaðan texta 
sem tengist hljóði dagsins. En með því er verið að tengja saman lestur, hljóð og bókstaf 
dagsins. Áhersla er lögð á að allir í hópnum fylgist með og skilji um hvað textinn fjallar. 
Eftir bókalesturinn eru umræður þar sem rætt er um bókina og um hvað hún var en 
með því er verið að kanna skilning þeirra. 

5 mínútur Þjálfun hljóðkerfisvitundar. Þá velur kennari orð, helst sem inniheldur hljóð dagsins, úr 
textanum sem lesinn var til að æfa sundurgreiningu, blöndun hljóða og samtengingu. Til 
að þjálfa sundurgreiningu eru börnin látin sundurgreina hljóð orða með því að segja 
orðin hægt og hlusta á hvert hljóð. Skrifa síðan bókstafinn sem hljóðið stendur fyrir eða 
setja kubb fyrir hvert hljóð sem þau heyra. Við samtengingu er algengast að kennari segi 
hljóð hvers bókstafs og nemendur tengja hljóðin saman í orð. Verkefni eru aðlöguð að 
getu einstaklinga, til að mynda er einungis byrjað á að nota tveggja stafa orð.  

5 mínútur Farið yfir bókstaf og hljóð dagsins. Nemendum gefinn límmiði fyrir árangur, annað hvort 
broskall fyrir góðan eða fýlukall fyrir slakan árangur eða slæma hegðun. 

 

Einstaklingar eru hvattir til að lesa sama textann oftar en einu sinni til að auka 

sjálfstraust þeirra, byggja upp sjónrænan orðaforða og lesfimi. Við kennslu á bókstöfum 

eru notaðar mismunandi aðferðir til að festa bókstafi í minni barns. Til dæmis eiga börn 

að skrifa stafinn sem þau eru að læra á blað, í loftið og skrifa orð sem innihalda stafinn. 

Auk þess hlusta nemendur gjarnan á sögu sem inniheldur hljóð dagsins. Þegar unnið er að 

þjálfun hljóðkerfisvitundar er áhersla á að vinna með fáa þætti í einu. Aðallega er unnið 
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með sundurgreiningu og samtengingu, en það eru þeir þættir sem sýnt hafa mest tengsl 

við lestrarerfiðleika og besta svörun við þjálfun (Carroll o.fl., 2011). 

Aðferðin virðist skila ákveðnum árangri hjá nemendum í lestri og þá sérstaklega 

bættum árangri í hljóðkerfisvitund og bókstafaþekkingu. Sem eru forsenda þess að 

nemendur nái tökum á lestri og stafsetningu (Bowyer–Crane o.fl., 2008; Hulme o.fl., 

2012).  

2.4.2 Early Steps  

Early Steps var upphaflega þróað af Darrell Morris. Kennsluaðferðin byggir á aðferð 

Reading Recovery og er hugmynda– og aðferðafræðin eins í báðum kennsluaðferðunum 

(Santa, 1999). Þó aðferðirnar tvær séu keimlíkar þá eru tveir meginþættir sem greinir þær 

að. Annars vegar er Early steps mun hagkvæmari kostur vegna þess að það er ódýrara að 

þjálfa kennara til að kenna eftir Early Steps aðferðinni og þar með er hægt að veita fleiri 

nemendum þá aðstoð sem þeir þurfa (Santa og Høien, 1999). Hins vegar er gert ráð fyrir 

markvissari þjálfun hljóðkerfisvitundar í Early Steps en er í Reading Recovery (Santa, 

1999; Santa og Høien, 1999). 

Early Steps byggir á einstaklingskennslu daglega í 30 mínútur í senn. Hver 

kennslustund er vel skipulögð og skiptist í fjóra hluta: endurlestur bóka, skrifa setningar, 

vinna með stafi og orð og kynna nýja bók fyrir nemendum. 

1. Lestur: Byrjað er á því að endurlesa bók sem kynnt var fyrir nemanda í síðasta 

tíma. Bækurnar sem nemendur lesa eru flokkaðar eftir þyngdarstigi. Þá eru 

gjarnan 10–15 smábækur í hverju þyngdarstigi. Bækur á þyngdarstigi eitt eru 

auðveldar aflestrar. Hver bók er um sex til sjö blaðsíður og á hverri síðu er ein 

setning ásamt mynd. Auðveldur texti þar sem sömu orð koma aftur og aftur fyrir 

hefur hvetjandi áhrif á nemendur og hjálpar þeim að efla sjónrænan orðaforða 

sinn. Þegar komið er á þyngdarstig fjögur til fimm eru setningarnar orðnar fimm 

til sex á hverri síðu og blaðsíðurnar fleiri. Á þyngdarstigi níu eru textarnir enn 

lengri og myndirnar spá ekki lengur fyrir um innihald textans. Þá verða nemendur 

að treysta á eigin færni í hljóðum stafa og að þekkja orð. Markmiðið með 

lestrinum er að nemandi byggi upp sjálfvirkni og læri að þekkja orð sjónrænt. 

Áhersla er á að nemandi læri ákveðna tækni þegar hann les, hann á að fylgja 

orðunum með fingri við lestur sem hjálpar honum við að einbeita sér að orði og 

læra að þekkja hugtakið orð.  

2. Stafir og orð: Í byrjun er áherslan á bókstafi og að vinna með hljóð sem að 

nemandi þekkir. Nemandi á til dæmis að flokka saman myndir eftir upphafshljóði 

orðs.  
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3. Skrifa setningu: Nemandi skrifar setningu út frá eigin reynslu. Það að byrja að 

skrifa og læra að lesa byggist á sömu hæfninni. Nemandi fær gjarnan stílabók þar 

sem hann notar eina opnu hvern dag þar sem hann skrifar setninguna sjálfur á 

hægri síðuna en getur notað þá vinstri til að æfa sig og þar er hægt að nota 

hljóðakassa við að skrifa orð eða vinna með stafi.  

4. Kynning á bók: Að lokum er ný bók kynnt fyrir nemanda sem hann les svo næsta 

dag. Endurlestur bóka er mikilvægur þar sem það þjálfar lesfimi og sjónrænan 

orðaforða (Santa, 1999).  

 

Nemendur lesa texta sem þeir ráða vel við til að auka lesfimi þeirra og að þeir finni 

hvernig það er að vera góður í lestri. Jafnframt eiga nemendur að endurlesa texta þar 

sem það eykur hraða og nákvæmni þeirra. Auk áherslu á lestur er talið mikilvægt að 

nemendur skrifi á hverjum degi og öðlist með því færni í hljóðkerfisvitund. Til að reyna að 

draga úr vanda barna í lestri er þeim kennt að nota umskráningu við lestur og skrift svo 

þeir geti öðlast færni og lesið og skrifað orð sem þeir hafa ekki séð eða heyrt áður (Santa 

og Høien, 1999). Kennslu í Early Steps lýkur ekki fyrr en nemendur hafa náð góðum 

árangri í lestri og eru komnir í kringum meðaltal í sínum árgangi. Nemendur eru mislengi 

að ná árangri og tímabil kennslunnar er því mismunandi. Flestir þurfa 60 kennslustundir 

áður en þeir hætta í kennslukerfinu (Santa, 1999).  

Santa og Høien (1999) framkvæmdu rannsókn þar sem þeir könnuðu hvort það bæri 

árangur að nota kennslukerfið Early Steps. Þátttakendur í rannsókninni voru 49 

nemendur í fyrsta bekk úr fjórum skólum í Bandaríkjunum. Alls voru 23 nemendur úr 

tveimur skólum í tilraunahópi og 26 nemendur úr tveimur skólum í samanburðarhópi. 

Nemendur sem fengu kennslu samkvæmt Early Steps sýndu mun meiri framfarir í lestri 

en þeir sem fengu kennslu í smærri hópum. Framfarir urðu mestar hjá þeim nemendum 

sem sýndu slakastan árangur í prófun á bókstafsþekkingu, orðþekkingu hljóðkerfisvitund 

og sjónrænum orðaforða fyrir íhlutun. Þeir sýndu mun meiri árangur en nemendur í 

samanburðarhópnum sem voru jafn slakir við fyrstu prófun fyrir íhlutun (Santa og Høien, 

1999). Þá gekk nemendum í tilraunahópi einnig vel í lestri í þriðja bekk, tveimur árum 

eftir að kennsluíhlutun lauk (Santa, 1999). Niðurstöður þessar gefa til kynna að 

langtímaáhrif séu mikil og börnin haldi áfram að sýna árangur eftir að formlegri 

kennsluíhlutun lýkur.  

2.5 Áhugahvöt  

Áhugahvöt nemenda er talin mikilvægur þáttur í öllu námi. Áhugahvöt (e. motivation) er 

það hvað drífur einstaklinginn áfram það er hvað hefur áhrif á hegðun hans sem er í 
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þessu tilfelli lestur. Áhugahvöt hefur verið aðgreind í innri og ytri áhugahvöt. Ytri 

áhugahvöt er þegar drifkraftur til lestrar kemur utan frá með þeim hætti að lesandi 

sækist eftir jákvæðri útkomu með lestri sínum til að fá umbun eða til að forðast 

neikvæðar afleiðingar. Dæmi um ytri áhugahvöt er þegar nemendur lesa til að fá góðar 

einkunnir á prófi, komast hjá skömmum kennara eða fá verðlaun fyrir að lesa. Í 

yfirlitsgrein um rannsóknarniðurstöður á lestrarvenjum ungmenna kemur fram að ytri 

áhugahvöt hefur takmörkuð eða neikvæð áhrif til langs tíma og ætti því frekar að leggja 

áherslu á innri áhugahvöt. Innri áhugahvöt felst í því að einstaklingur nýtur lestrarins, 

ánægja hans felst í lestrinum sjálfum og hvatning til athafnarinnar sprettur gjarnan af 

áhuga hans á efninu. Jákvæðar hugmyndir ungmenna og sterk trú þeirra á eigin getu 

stuðlar að innri hvatningu og skilar sér í auknum lestri og bættum árangri (Schiefele, 

Schaffner, Möller og Wigfield, 2012). Það er því talið mikilvægt að efla innri áhugahvöt 

nemenda með því að efla áhuga þeirra á lestrinum.  

Kennurum ber skylda til að efla áhuga nemenda eins og stendur í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011 í grein 7.4 að:  

Meginhlutverk kennarans er kennslu– og uppeldisfræðilegt starf með nemendum, að 

vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á sem 

fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið meðal nemenda 

(Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44).  

Áhugi nemenda á lestri er misjafn, sumir eru mjög áhugasamir og njóta þess að læra 

að lesa og skrifa. Aðrir nemendur geta aftur á móti verið óvirkir og forðast lestur. Viðhorf 

nemenda til lestrar er mismunandi eftir aldri, kyni og lestrarhæfni (McKenna o.fl., 1995). 

Rannsóknir hafa sýnt að viðhorf gagnvart lestri verður neikvæðara hjá flestum 

nemendum eftir því sem þeir eldast. Í 1. bekk er viðhorf þeirra fremur jákvætt en það 

breytist svo í 2. og 3. bekk þar sem þeir fara að líta á lestur með neikvæðari augum (Kirby 

o.fl., 2011; McKenna o.fl., 1995). Hlutfallið hækkar eftir því sem nemendur eldast og 

gengur verr að lesa (Kirby o.fl., 2011; McKenna o.fl., 1995; Morgan, Fuchs, Compton, 

Cordray og Fuchs, 2008). Nemendur sem sýna slaka færni í lestri lenda oftar en ekki í eins 

konar vítahring neikvæðra viðhorfa sem hefur áhrif á hæfni þeirra í lestri (Stanovich, 

1986). Ýmsir þættir hafa þar áhrif eins og litlar væntingar, takmarkaður tími til þjálfunar 

og lítill áhugi (Stanovich, 1986). Vandinn eykst eftir því sem árin líða og bilið breikkar 

sífellt milli þeirra og hinna sem ná árangri (Torgesen, 2006). Þá er stutt í vonleysi og 

uppgjöf því síendurtekin mistök til að ná árangri dregur óhjákvæmilega úr áhuga (Aunola, 

Leskinen, Onatsu–Arvilommi og Nurmi, 2002).  

Það er því mikilvægt að grípa inn í, ef nemendur eiga í erfiðleikum með lestur, svo þeir 

lendi ekki í slíkum vítahring. Það þarf bæði vilja og getu til að ná árangri í lestri en 
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árangurinn er háður áhugahvöt barns og mörgum ólíkum þáttum í fari þess eins og 

forsendur og móttækileika. Þeir sem eru með sterkan vilja til að ná tökum á lestri hafa 

yfirleitt sterkari áhugahvöt. Því er mikilvægt að reyna að vekja áhuga á lestri hjá 

nemendum með lestrarerfiðleika til að auka líkur á farsælu lestrarnámi (Steinunn 

Torfadóttir o.fl., 2010; Vaughn o.fl., 2011).   

Leikur er einn af mörgum námsaðferðum sem getur vakið áhuga nemenda þannig að 

hæfileikar þeirra og sköpunargleði fá að njóta sín. Námshæfni nemenda byggir meðal 

annars á forvitni þeirra, áhugahvöt og trú á eigin getu (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Að nota tækni eins og ýmis tölvu– og spjaldtölvuforrit í 

kennslu getur eflt áhuga nemenda þar sem flestir eru spenntir fyrir slíkum verkefnum og 

hún getur auðveldað þeim ýmsa vinnu. Auk þess er í flestum þessara námsleikja gefinn 

kostur á endurgjöf og möguleikar eru á að fylgjast með árangri. Með þessu fá nemendur 

aukið sjálfstraust, finna fyrir ábyrgð og hafa stjórn á eigin námi (Snowman og McCown, 

2012).  

Í rannsókn sem gerð var á háskólanemum kom í ljós að áhugi þeirra á lestri var fremur 

lítill. Þeir lásu því lítið en virtust eyða miklum tíma í félagsleg samskipti í gegnum símboð 

og Facebook. Reynt var að finna leiðir til að efla áhuga nemenda á lestri með því að nýta 

tæknina sem virtist heilla þá. Stofnaður var hópur á Facebook þar sem nemendur höfðu 

aðgengi að lestrarefni og umræður fóru fram um efnið. Auk þess var notað annað forrit 

þar sem þeir þurftu að svara spurningum varðandi lesefnið. Í forritinu var hægt að fylgjast 

með nemendum þar sem þeir áttu að senda svörin á kennara. Nemendur svöruðu 

spurningum og fóru í viðtal til að kanna hvort að þessi aðferð skilaði árangri í að efla 

áhuga þeirra á lestri. Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur voru áhugasamir að taka þátt 

í verkefnum á netinu og umræðum á Facebook sem skilaði sér í auknum áhuga á lestri 

(Rahayu og Februariyanti, 2015). Rannsókn þessi sýnir hvernig hægt er að nota tæknina 

og þau tæki sem nemendur nota dagsdaglega til að efla áhuga þeirra á lestri.  

2.6 Spjaldtölvur í lestrarkennslu 

Frá því að iPad kom fyrst á markað árið 2010 hefur verið mikil aukning á notkun 

spjaldtölva líkt og iPad og annarra tölva í grunnskólum (Clark og Luckin, 2013). Í kennslu 

geta spjaldtölvur stuðlað að því að einstaklingar fái nám við hæfi og eftir áhugasviði. 

Bandarískir fræðimenn gerðu skýrslu þar sem þeir tóku saman rannsóknir, dagblaðaskrif 

og bloggfærslur sem skrifaðar hafa verið um notkun spjaldtölva í kennslu. Í skýrslunni 

kom fram að notkun spjaldtölva í námi hefur jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. 

Fullyrt er að notkun þeirra hvetji nemendur, auki sjálfstæði, áhuga á viðfangsefnum og 

hafi jákvæð áhrif á sköpunargleði þeirra (Clark og Luckin, 2013).  
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Með spjaldtölvum læra börn á þann hátt sem er þeim náttúrulegur það er með því að 

snerta, endurtaka, prófa og gera mistök (Michael Cohen Group LLC, 2011). Flest börn eru 

áköf og vilja nota spjaldtölvur en tækið eitt og sér tryggir ekki að börnin læri heldur 

skiptir máli hvernig það er notað (Clark og Luckin, 2013; Michael Cohen Group LLC, 2011). 

Smáforritin (e. apps) sem hægt er að sækja í spjaldtölvum líkt og iPad eru mikilvæg. Þau 

þurfa að vera auðveld í notkun og hæfa þroska og reynslu barna. Hægt er að skipta 

smáforritum sem hönnuð eru fyrir börn í þrjár gerðir, þær eru: leikjaforrit, skapandi forrit 

og rafbækur.  

Í leikjaforritum (e. gaming apps) eru áskoranir og þurfa nemendur að ná tiltekinni 

færni. Þá safna þeir stigum eða komast áfram á næsta borð ef þeir ná settum 

markmiðum (Michael Cohen Group LLC, 2011). Til dæmis í forritinu Sight Word (sjá nánar 

um forritið í viðauka A) þurfa nemendur að geta raðað stöfunum á rétta línu og myndað 

orð áður en þeir reyna við næsta orð. Ef þeir mynda orð rétt fá þeir hrós fyrir góðan 

árangur. Í sumum forritum er hægt að stilla og breyta viðmiðum þannig að nemendur 

þurfa að ná ákveðnu hlutfalli af réttum svörum til að komast áfram í næsta borð. Til að 

mynda í forritinu Lærum og leikum með hljóðin (sjá nánar um forrit í viðauka A) eru slíkar 

stillingar tiltækar. Leikurinn sjálfur er lærdómskerfi sem felur í sér virkni nemenda. Börn 

eru að jafnaði hrifin af leikjaforritum og öðlast þar reynslu í að vinna eða tapa og ná sínu 

persónulega meti (Michael Cohen Group LLC, 2011). 

Þá eru líka til skapandi forrit (e. creating apps) sem bjóða upp á verkfæri fyrir 

nemendur þar sem sköpunargleði þeirra fær að njóta sín. Í slíkum forritum er ekkert rétt 

eða rangt og því ekki hægt að gera mistök, hvert barn getur farið á sínum hraða og barnið 

lærir með því að skapa sjálft. Það eru margir valmöguleikar fyrir barn og áhugi þess getur 

stýrt því hvernig forritið er notað (Michael Cohen Group LLC, 2011). Dæmi um skapandi 

forrit er Story Creator. Þar geta nemendur skrifað texta, sett inn myndir, valið bakgrunn 

og búið til sögu (sjá nánar um forrit í viðauka A). Auk þessara forrita eru rafbækur (e. e–

books) þá er sagan eða lestur aðalatriðið líkt og í bók (Michael Cohen Group LLC, 2011). 

Dæmi um forrit þar sem hægt er að lesa rafbækur sem hafa verið settar inn er iBooks (sjá 

nánar um forritið í viðaka A) þar geta nemendur lesið bækur og flett rafrænum síðum, 

stækkað og minnkað letur. Framfarir verða skjótar þegar nemendur vinna í vel 

hönnuðum smáforritum sem að hæfa aldri þeirra (Michael Cohen Group LLC, 2011).  

Notkun spjaldtölva eða annarra tækja í skólastofu til að efla læsi krefst aukinnar 

skuldbindingar kennara. Þeir þurfa að finna viðeigandi forrit og rökstyðja 

kennslufræðilegt gildi tækjanna til að ná markmiðum námskrár (Flewitt, Messer og 

Kucirkova, 2015). Aukin skuldbinding gæti verið ein ástæða þess að tæki líkt og 

spjaldtölvur eru ekki notuð jafn mikið og ætla mætti. Það hversu mikið kennarar nota 
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spjaldtölvur í kennslu fer eftir reynslu þeirra, sjálfstrausti og viðhorfi (Blackwell, Lauricella 

og Wartella, 2014). Ekki hafa allir kennarar þekkingu og færni í að nýta spjaldtölvur í 

lestrarkennslu. Þeir sem hafa meiri reynslu og sjálfstraust í að nota spjaldtölvur sjá meiri 

möguleika í notkun þeirra en þeir sem eru ekki eins öruggir og kunnugir þessum tækjum 

(Blackwell o.fl., 2014; Flewitt o.fl., 2015). 

Stuðningur er einn þeirra þátta sem hefur jákvæð áhrif á öryggi og viðhorf kennara til 

spjaldtölvunotkunar. Þeir kennarar sem fá stuðning innan skólans sem hjálpar þeim að 

skilja hvernig hægt er að nota tækni í námi nemenda eru öruggari og viðhorf þeirra eru 

jákvæðari gagnvart spjaldtölvunotkun (Blackwell o.fl., 2014). Börn virðast aftur á móti 

hafa áhuga á að nota spjaldtölvur sama hvort þau þekkja tækið eða ekki. Ástæðan er að 

þær eru þægilegar og auðveldar í notkun þó svo að auðvitað geti komið upp tæknilegir 

erfiðleikar eins og að verkefni vistast ekki eða álíka vandræði. En þá eru börn oft fljót að 

venjast því og taka því að lokum með jafnaðargeði (Flewitt o.fl., 2015).  

Í Hafnarfirði var unnið að tilraunverkefni um notkun spjaldtölva í skólastarfi í nokkrum 

leik– og grunnskólum og að því loknu voru sett fram drög að stefnumótun. Þá var meðal 

annars prófað að nota spjaldtölvur í almennum bekkjum og í sérkennslu í grunnskólum. 

Almennt nýttist tölvan í fjölbreyttum verkefnum og nemendur voru ánægðir með 

nýjungarnar. Það kom í ljós að notkun spjaldtölva sem kennslutæki jók áhuga, einbeitingu 

og úthald nemenda auk þess sem það gaf þeim möguleika á að vinna að fjölbreyttari 

verkefnum. Hægt var að nýta þær til þess að vinna í stuttum lotum þar sem nemendur 

unnu verkefni ýmist einstaklingslega eða með leiðsögn kennara eða annars starfsfólks. 

Notuð voru fjölbreytt úrval smáforrita fyrir yngstu nemendurna sem hægt er að tala inn á 

eða vinna með þegar þjálfa á lestur og ritun (Björk Alfreðsdóttir og Helgi Gíslason, 2013). 

Spjaldtölvur virtust því henta vel nemendum í sérkennslu sem og í almennum bekkjum 

grunnskóla.  

Í spjaldtölvum eru margir möguleikar sem auðvelt er að prófa og er einn helsti kostur 

við notkun þessarar tækni við lestur er að geta breytt sniði texta að vild og eftir eigin 

hentisemi (Gasparini og Culén, 2012; Schneps, O’Keeffe, Heffner–Wong og Sonnert, 

2010). Þetta kom meðal annars fram í breskri rannsókn á notkun spjaldtölva hjá 

nemendum með erfiðleika í lestri. Þátttakendur voru tveir 9 ára nemendur og einn 

nemandi í framhaldsskóla. Yngri nemendurnir voru ekki með formlega greiningu á 

erfiðleikum sínum í lestri en eldri nemandinn var með dyslexíu greiningu. Yngri 

nemendunum þótti báðum þægilegra að lesa á spjaldtölvur fremur en af blaði eða bók. 

Ein helsta ástæða þess var að þeir gátu stækkað letrið að vild en mismunandi var hversu 

stórt letur á bókstöfum nemendur vildu hafa. Hver einstaklingur þurfti einstaklingsmiðað 

verkefni til að kanna hvað virkaði fyrir hann og hvað ekki (Gasparini og Culén, 2012).  
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Í rannsókn Ayala og O´Connor (2013) voru notaðar myndbandsupptökur til að þjálfa 

samtengingu og sundurgreiningu sem þjálfar hljóðkerfisvitund einstaklinga. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru tíu nemendur á aldrinum sex til sjö ára. Nemendum voru sýndir 

bókstafir þar sem þeir áttu að segja hljóð hvers stafs og tengja saman í orð. Jafnframt 

áttu þeir að lesa eins mörg stök orð á einni mínútu og þeir gátu til að æfa sjónrænan 

orðaforða. Tekið var myndband af kennslunni og var sjónarhornið eingöngu á 

nemendurna. Ef nemendurnir þurftu á aðstoð að halda var það myndbrot klippt út áður 

en börnin fengu að sjá upptökurnar. Í byrjun hvers tíma horfðu nemendurnir svo á 

myndbandsupptökuna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir nemendurnir sýndu 

framfarir við að þekkja útlínur og hljóð bókstafanna, ekki síst sérhljóðanna (Ayala og 

O´Connor, 2013).  

Það er því hægt að nota margskonar forrit til að þjálfa helstu undirstöðuþætti lestrar. 

Börn virðast vilja læra þegar tæknin er notuð vegna þess að tæknin hvetur þau áfram. 

Þau vilja ýta á takka, horfa á skjá, hlusta, fletta rafrænum síðum og sjá sjálfa sig á 

upptöku. Heimurinn hjá börnum á 21. öldinni er ekki eins og áður. Nú þykir ekki jafn 

spennandi að sitja við borð með bók í hönd og lesa (Ayala og O´Connor, 2013). 

 Kostir þess að nota spjaldtölvu sem kennslutæki geta verið margir en hins vegar eru 

einnig ýmsar hindranir. Helstu kostir við notkun spjaldtölvu er að þær eru litlar, 

meðfærilegar og auðveldar í notkun. Auk þess er til fjöldi smáforrita sem að eykur 

möguleika á því að hægt sé vinna að einstaklingsmiðuðu námi þar sem hver nemandi 

getur lært á sínum hraða og fengið endurgjöf á verkefni sín strax (Björk Alfreðsdóttir og 

Helgi Gíslason, 2013). Kennsla í spjaldtölvum getur jafnframt leitt til sjálfstæðari 

vinnubragða, hvatt til hópvinnu og gefið nemendum tækifæri til að tjá sig. Spjaldtölvur 

virkja börnin og þau upplifa gleði og sveigjanleika í námi auk þess sem árangur í læsi 

eykst. Það hentar nemendum með námserfiðleika vel að nota spjaldtölvur þar sem tækin 

og forritin eru sveigjanleg og hægt að aðlaga að kennslu fyrir þennan hóp barna (Flewitt 

o.fl., 2015).  

Hins vegar eru ekki öll smáforrit jafn góð, sum eru ófullkomin eða hafa ákveðna galla 

(Björk Alfreðsdóttir og Helgi Gíslason, 2013). Jafnframt eru góð tæki á borð við iPad 

kostnaðasöm og góð smáforrit dýr (Flewitt o.fl., 2015). Það eru ekki til mörg íslensk forrit 

sem þjálfa undirstöðuþætti lestrar fyrir unga nemendur (Björk Alfreðsdóttir og Helgi 

Gíslason, 2013) en þeim fer hins vegar fjölgandi. Þó svo að kennsla með tækni eins og 

spjaldtölvum, tölvum og símum sé áhugaverð og virðist bera einhvern árangur í kennslu 

þá hefur mikilvægi hefðbundinnar kennslu ekki minnkað. Til að mynda er mikilvægt að 

hafa skriftaræfingarnar fjölbreyttar. Stafsetningarkennsla getur verið gamaldags þar sem 

nemendur skrifa með blýanti á blað. Mikilvægi slíkrar kennslu hefur ekki minnkað þrátt 
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fyrir hina ýmsu nútímatækni eins og forrit sem leiðrétta stafsetningarvillur sjálfkrafa 

(Moats, 2006). Tæknin er því fremur hugsuð sem viðbót við aðra kennsluhætti og miðast 

við að auka fjölbreytni og gera kennsluna áhugaverðari í augum nemenda. 

Í kjölfar aukinnar umræðu og notkunar á spjaldtölvum í námi er áhugavert að kanna 

hvernig hægt er að nýta þær í lestrarkennslu hjá ungum nemendum. Nemendur í 

tilraunahópi í þessari rannsókn notuðu spjaldtölvur í kennslu til að þjálfa helstu 

undirstöðu þætti lestrar. Stuðst var við lestrarkennslukerfin Early Steps og P+R aðferðina 

við kennslu þar sem eftirfarandi þættir voru þjálfaðir: bókstafaþekking, lestur, 

hljóðkerfisvitund og stafsetning. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Skilar það árangri og breytist áhugi nemenda með lestrarerfiðleika 

við að nota spjaldtölvur við lestrarkennslu?  
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3 Rannsóknin 

Í þessari rannsókn var kannað hvort að það skili árangri að nota spjaldtölvur í 

lestrarkennslu nemenda með lestrarerfiðleika og hvort að áhugi nemendanna breyttist. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var beitt megindlegri aðferðafræði en þá er 

gögnum safnað á tölulegu formi á skipulagðan og hlutlægan hátt. Notaðar eru 

tölfræðiaðferðir þegar gögnin eru greind og túlkuð (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Í rannsókninni voru bornir saman tilrauna- og samanburðarhópur sem fengu báðir 

sérkennslu í lestri. Samanburðarhópur í tilraunum gefur möguleika á að meta það hvort 

eitthvað annað en íhlutunin hafi áhrif á breyttan árangur eða viðhorf (Cook og Sinha, 

2006). Í tilraunahópnum voru notaðar spjaldtölvur í kennslu en ekki í samanburðarhópi, 

að öðru leyti var kennsla sambærileg. Notast var við íhlutunarsnið (e. interventional 

design) þar sem mælt var hvaða áhrif kennsluinngripið hafði á árangur og áhuga 

nemenda.  

Hér verður greint frá þátttakendum og hvernig val á þeim fór fram. Þá verður fjallað 

um þau mælitæki sem notuð voru í rannsókninni. Framkvæmd rannsóknar verður lýst 

nánar og farið verður yfir siðferðisleg atriði og réttmæti niðurstaðna.  

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru alls átta nemendur í 2. bekk í einum grunnskóla á 

landsbyggðinni. Val nemenda byggðist á markvissu úrtaki þar sem þeir voru valdir 

sérstaklega í samræmi við viðfangsefnið. Þátttakendur áttu í erfiðleikum með lestur og þá 

sérstaklega umskráningu. Allir voru undir meðaltali í eftirfylgniprófi Leiðar til læsis2 sem 

lagt var fyrir nemendur haustið 2014 þegar þeir voru að hefja nám í 2. bekk. Jafnframt var 

tekið mið af árangri nemenda frá því að prófið var lagt fyrir. Starfsmenn skólans, það er 

                                                      

 

 

 

2
 Tilgangur eftirfylgniprófsins er að finna nemendur sem kunna að vera í áhættu með að lenda í 

lestrarerfiðleikum, annað hvort við umskráningu, lesskilning eða báðum þáttum og til að auðvelda 

kennurum að beita markvissi íhlutun.  
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sérfræðingur sem sér um Leið til læsis í skólanum og umsjónarkennarar í 2. bekk, bentu á 

nemendur sem að þeir töldu henta vel til þátttöku í rannsókninni.  

Ákvörðun um hvort nemendur yrðu í tilrauna- eða samanburðarhópi var 

tilviljanakennd. Byrjað var á því að para saman tvo nemendur sem að komu svipað út úr 

prófum sem lögð voru fyrir þá í byrjun janúar 2015. Síðan var kastað upp á hvor 

nemandinn yrði í tilraunahópi. Í töflu 2 má sjá skiptingu nemenda í hópana auk 

bakgrunnsupplýsinga frá foreldrum og skóla sem taldar eru mikilvægar þegar 

lestrarerfiðleikar nemenda eru skoðaðir.  
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Tafla 2. Upplýsingar um þátttakendur byggðar á mati og upplýsingum frá foreldrum og 
skóla 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

Emil (A1):  

 Málþroski aðeins verri en annarra barna 
1
 

 Hefur áður fengið sérkennslu í lestri og 

stærðfræði 

 Lestrarerfiðleikar í fjölskyldu  

 Mjög slök færni í HLJÓM–2
2
 

 Boehm hugtakapróf: B
3
 

Njáll (A2):  

 Málþroski í meðallagi 

 Hefur áður fengið sérkennslu í lestri 

 Lestrarerfiðleikar í fjölskyldu 

 Slök færni í HLJÓM–2 

 Boehm hugtakapróf: C  

Sæþór (B1):  

 Málþroski í meðallagi  

 Hefur ekki fengið sérkennslu áður 

 Ekki lestrarerfiðleikar í fjölskyldu 

 Slök færni í HLJÓM–2 

 Boehm hugtakapróf: C  

 

Rósa (B2):  

 Málþroski í meðallagi 

 Bjó erlendis í tvö ár. Á heimili er oftast töluð 

íslenska en stundum annað norðurlandamál 

 Hefur ekki fengið sérkennslu áður 

 Lestrarerfiðleikar í fjölskyldu 

 Meðalfærni í HLJÓM–2 

 Boehm hugtakapróf: B  

Símon (D1): 

 Málþroski aðeins verri en annarra barna 

 Af erlendum uppruna. Flutti til Íslands 5. ára 

 Á heimili er ekki töluð íslenska 

 Ekki lestrarerfiðleikar í fjölskyldu  

 Hefur áður fengið sérkennslu í lestri og málörvun  

 Tók ekki Boehm hugtakapróf og HLJÓM–2 

Jakob (D2): 

 Málþroski aðeins verri en annarra barna 

 Af erlendum uppruna. Flutti til Íslands 5. ára 

 Á heimili er ekki töluð íslenska  

 Ekki lestrarerfiðleikar í fjölskyldu 

 Hefur áður fengið sérkennslu í málörvun 

 Tók ekki Boehm hugtakapróf og HLJÓM–2 

Natalía (E1):  

 Málþroski í meðallagi  

 Hefur ekki fengið sérkennslu 

 Lestrarerfiðleikar í fjölskyldu 

 Greindist með ADHD eftir að rannsókn hófst 

 Boehm hugtakapróf: B  

 Mjög slök færni í HLJÓM–2  

Unnar (E2):  

 Málþroski í meðallagi  

 Hefur ekki fengið sérkennslu 

 Ekki lestrarerfiðleikar í fjölskyldu 

 Boehm hugtakapróf: B  

 Meðal færni í HLJÓM–2 

 

1
 Upplýsingar um nemendur eru frá foreldrum og skóla.  

2
 HLJÓM-2 er lagt fyrir í leikskóla og metur hljóðkerfisvitund hjá börnum. 

3 
Bohem hugtakapróf er notað til að meta skilning nemenda á hugtökum í 1. bekk.  
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Þeir nemendur sem merktir eru með sama bókstafnum voru paraðir saman þar sem geta 

þeirra í lestri var svipuð við upphaf rannsóknar.  

3.2 Mælitæki 

Gerðar voru þrjár mælingar til að meta stöðu og árangur nemendanna í lestri. Fyrsta 

mælingin var fyrir kennsluíhlutun, önnur eftir þriggja vikna kennslu og síðasta mæling var 

við lok kennsluíhlutunar. Kannaðir voru eftirfarandi þættir til að meta árangur nemenda í 

lestri: bókstafaþekking, lestrarfærni og stafsetning. Hér að neðan verður þeim prófum 

sem lögð voru fyrir lýst nánar.  

 Mat á bókstafaþekkingu: Til að meta þekkingu nemenda á bókstöfum og hljóðum 

þeirra voru lögð fyrir þá tvö próf einstaklingslega. Hver nemandi fékk blað með 

öllum bókstöfum íslenska stafrófsins þar sem hann átti að benda á bókstafi og 

segja heiti þeirra og hljóð samhljóðanna. Auk þess var lagt fyrir annað próf til að 

kanna bókstafaþekkingu en þá voru lesnir upp allir bókstafir íslenska stafrófsins og 

áttu nemendur að skrifa stafina á blað, bæði stóra og litla stafinn.  

 Mat á lestrarfærni: Umskráningar– og lestrarfærni nemenda var könnuð með því 

að leggja fyrir þá eftirfylgnipróf Leiðar til læsis sem ætlað er nemendum í 2. bekk 

(Helga Sigurmundsdóttir, Steinunn Torfadóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2010a og 

b). Prófin eru hluti af stuðningskerfi Leiðar til læsis og eru þau á vefsíðu 

Námsmatsstofnunar aðgengileg fyrir þá sem sótt hafa viðeigandi námskeið. Lagt 

var fyrir lesfimi próf þar sem nemendur lesa samfelldan texta í tvær mínútur. Þá er 

fundin meðalleshraði á mínútu og lestrarnákvæmni. Leshraði er fengin með því að 

reikna rétt lesin orð á mínútu. Lestrarnákvæmni er reiknuð með því að finna 

hlutfall rétt lesinna orða af heildarfjölda lesinna orða (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 

2010a).   

Auk þess að meta lesfimi nemenda var sjónrænn orðaforði þeirra kannaður með 

því að láta þá lesa stök orð (orðalista) í eina mínútu. Að lesa stök orð er mun meira 

krefjandi fyrir nemendur þar sem þeir geta ekki stuðst við samhengi textans við 

lesturinn. Sjónrænn orðaforði nemenda var metinn útfrá leshraða og nákvæmni. 

Leshraði er fengin með því að reikna rétt lesin orð á mínútu. Nákvæmni er 

reiknaður með því að skoða hlutfall rétt lesinna orða miðað við heildarfjölda 

lesinna orða (Helga Sigurmundsdóttir o.fl., 2010b). Bæði lesfimi og prófið til að 

meta sjónrænan lestur voru lögð fyrir nemendur einstaklingslega. Í mælingu eitt og 

þrjú var notuð útgáfa B1 en í mælingu tvö var notuð útgáfa B2. 
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 Mat á stafsetningu: Stafsetning nemenda var metin með því að leggja fyrir þá 

stafsetningarprófið Aston Index sem er staðlað próf fyrir nemendur í 2. bekk 

(Newton og Thomas, 1996). Prófið var lagt fyrir í hóp. Nemendur voru látnir skrifa 

20 stök orð eftir upplestri, það er eitt orð úr hverri setningu sem rannsakandi las 

upp. Fyrirlögnin fór þannig fram að rannsakandi las upp eina setningu í einu og 

síðan aftur orðið sem nemendur áttu að stafsetja. Með þessu móti fengu þeir að 

heyra orðið í samhengi í þeim tilgangi að auðvelda þeim skilning og stafsetningu. 

Til að reikna stöðu nemenda miðað við jafnaldra var reiknað Z–gildi.  

 Til að meta áhuga nemenda á lestri fengu foreldrar sendan heim spurningalista við 

upphaf og lok rannsóknar (sjá viðauka Á og B). Til þess að geta fylgst jafnt og þétt 

með hvort áhugi nemenda breyttist var jafnframt áhugi þeirra kannaður vikulega. 

Þá voru nemendur spurðir hvernig þeim líkaði kennslan, hvað þeim fannst 

áhugaverðast o.s.frv. og áttu þau að svara með því að merkja við karla sem að voru 

ýmist brosandi, í fýlu eða með hlutlausan svip. 

3.3 Framkvæmd 

Áður en kennsluíhlutun hófst voru prófin lögð fyrir þátttakendur þann 6. til 9. janúar. Auk 

þess var spurningalisti sendur til foreldra barnanna. Útfrá niðurstöðum prófanna var 

útbúin kennsluáætlun til þriggja vikna. Í kennslu tilraunahóps voru notaðar spjaldtölvur 

með í kennslunni en í kennslu samanburðarhóps voru verkefni sambærileg en í stað 

spjaldtölvanna var til að mynda notuð stílabók og blýantur. Jafnframt þegar 

tilraunahópur las rafbók í spjaldtölvu þá las samanburðarhópur bók. Reynt var eftir bestu 

getu að hafa kennsluna eins sambærilega og unnt var. Hver hópur fékk kennslu fjórum 

sinnum í viku í 40 mínútur í senn. Raunverulegur kennslutími reyndist þó yfirleitt vera um 

30 mínútur þar sem það tók nemendur tíma að fara á milli kennslustofa eða koma sér inn 

úr frímínútum. 

Kennsluíhlutun hófst þann 12. janúar og stóð yfir í alls átta vikur. Í kennslunni var 

stuðst við kennslukerfin Early Steps og P+R aðferðina sem eru raunprófuð kennslukerfi 

(sjá nánar í kafla 2.4.1 og 2.4.2). Í hverri kennslustund voru eftirfarandi færniþættir 

þjálfaðir: bókstafaþekking, lestur, hljóðkerfisvitund og ritun. Í töflu 3 er greint frá því 

hvernig hverri kennslustund var skipt niður og hvernig kennsla á þeim þáttum fór fram.   
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 Tafla 3. Kennsluskipulag 

Tími Hvað á að kenna  

10 

mínútur  

Bókstafaþekking 

 Upprifjun bókstafa sem þau kunna og hafa lært.  

 Annan hvern dag er lagður inn nýr bókstafur fyrir hvern nemanda. Annað hvort staf sem allir 

nemendur eru óöruggir á eða hver einstaklingur fær sinn bókstaf. 

10 

mínútur  

Lestur og endurlestur 

 Nemendur lesa lágt eða í hljóði og rannsakandi gengur á milli þeirra og hlustar á þá lesa 

upphátt.  

 Lesa sömu blaðsíðuna tvisvar eða lesa sömu bókina aftur.  

 Samlestur þar sem nemendur skiptast á að lesa:  

- Tveir nemendur lesa saman. Sá sem er slakari hlustar fyrst á hinn nemandann lesa og 

endurles svo sama texta.  

- Nemendur með svipaða lestrargetu skiptast á að lesa. Lesa ýmist eina setningu eða eina 

blaðsíðu. Annar nemandinn les og hinn fylgist með í sinni bók.  

 Nemendur hlusta á lestur á bókum í rafrænni útgáfu og lesa svo blaðsíðuna sjálfir.  

 Nemendur taka upp lestur sinn og hlusta á. Lesa stundum aftur sömu blaðsíðu og kanna hvort 

þeir geri færri villur og lesi af meira öryggi.  

 Lesa algeng orð 

 Lesa stök orð  

10 

mínútur  

Hljóðkerfisvitund og ritun 

  Greina hljóð í orðum, forhljóð, miðjuhljóð eða endahljóð eftir því hvar nemendur eru staddir í 

þróuninni.  

 Þjálfun samtengingar og sundurgreiningar 

 Nemendur skrifa orð, setningar eða stuttar sögur. Þeir skrifa ýmist orð sem rannsakandi les 

upp, skrifa um eitthvað sem þá langar til að segja frá eða skrifa út frá myndum. 

 Nota elkonin box eða strik til að skrifa orð. Þá er box eða strik fyrir hvern bókstaf í orði.  

5 

mínútur 

Umræða að minnsta kosti einu sinni í viku 

 Ræða um staf og hljóð dagsins 

 Merkja við broskarlakvarða. 

 Ræða nánar hvað þeim fannst skemmtilegt og hvað leiðinlegt og hvers vegna.  

 Ræða um verkefni í iPad við tilraunahóp.  

 Ræða um hvaða verkefni þau vilja gera aftur og hvað ekki og rökstyðja af hverju.  
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Hver kennslustund var skipulögð útfrá niðurstöðum prófanna. Lagðir voru aftur inn 

bókstafir sem nemendur þekktu ekki á prófunum og tekin voru mínútupróf til að finna 

bækur við hæfi hvers og eins. Skipulag tveggja kennslustunda má sjá í töflu 4 og 5.   

Tafla 4. Kennsla 13. janúar  

Þriðjudagur 

13. Janúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Tilraunahópur 

Emil og Natalía: Læra um 

bókstafinn Oo 

Símon og Sæþór: Læra 

um bókstafinn Úú.  

Samanburðarhópur 

Njáll: Bb 

Rósa: Ææ 

Jakob og Unnar: Oo 

 

Tilraunahópur 

Nemendur byrja á að fara í Íslandsbanka appið og finna stafinn 

sem þau eiga að vinna með (o eða ú). Fara svo í lærum og leikum 

með hljóðin og fara í sérhljóða.   

Skrifa niður stafinn á blað bæði stóra og litla stafinn í stílabók.  

Samanburðarhópur 

Fá blað þar sem þau eiga að tengja hljóð hans við hljóð annarra 

bókstafa. Sjá dæmi í viðauka É.  

Skrifa stóra og litla stafinn í stílabók. Nemendur vinna saman og 

skiptast á að segja orð sem inniheldur stafinn.  

10 mínútur  Lestur 

Nemendur lesa nokkrar 

blaðsíður í bók.  

Tilraunahópur 

Emil: Sólás 7, Sæþór: Á 

Nesi, Símon: Sísí og Lóla, 

Natalía: Á Hofi.  

Samanburðarhópur 

Njáll: Sísí og Lóló, Rósa: 

Rósa er lasin, Jakob: Alli 

risi á lása, Unnar: Vofan.  

Nemendur lesa bækur við hæfi. Lesa í hljóði eða lágt en 

rannsakandi gengur á milli og lætur þau lesa upphátt fyrir sig í 1 

1/2 mínútu hvert.  

Nemendur eiga svo að kanna hvort þau finni orð í sögunni sem 

að inniheldur staf dagsins.   

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Greina hljóð í orðum 

Skrifa tvö orð 

 

Tilraunahópur:  

Fara í froskaleikinn vinna með sérhljóða sem þau voru að læra og 

rifja upp.  

Samanburðarhópur:  

Fá bunka með myndum og eiga að segja hvað er á myndinni og 

hvert fyrsta hljóðið er. Ef vel gengur geta nemendur skipt orðinu í 

orðbúta. Sjá dæmi um myndir í viðauka É.  

Ef tími: skrifa nemendur niður tvö orð með stöfum dagsins.  
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Kennsluskipulag fyrir allar kennslustundir fyrstu fjórar vikurnar má sjá í viðauka C. Eftir 

þriggja vikna kennslu voru aftur lögð próf fyrir nemendurna til að kanna árangur þeirra og 

aðlaga kennslunna að þeirra þörfum. Þá þurfti að fækka verkefnum þar sem of mörg 

verkefni voru gjarnan fyrir hvern dag. Síðan var útbúin kennsluáætlun fyrir síðustu fjórar 

vikurnar (sjá viðauka D). Að lokinni kennsluíhlutun voru aftur lögð próf fyrir nemendurna. 

Þá fengu foreldrar nemendanna aftur sendan spurningalista til að meta hvort áhugi 

þeirra á lestri hafði breyst. 

Við úrvinnslu gagna var notuð lýsandi tölfræði. Þegar notuð er lýsandi tölfræði þá er 

gögnunum sem safnað hefur verið lýst með því að kortleggja þau og gjarnan er notuð 

myndaræn framsetning (Howell, 2013). Lýsandi tölfræði er mikið notuð og er einn helsti 

kostur þeirra að þær gefa miklar upplýsingar um gögnin á fljótlegan hátt (Anna Helga 

Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2012). Með lýsandi tölfræði er meðal annars hægt að 

finna hversu miklu munar á einstaklingum í hópum, hversu mikið munar á hópum og 

hversu miklar breytingar verða á árangri hvers nemanda. Niðurstöður úr prófum sem 

meta færni nemenda í lestri voru færðar jafnóðum inn í Excel skjal þannig að hægt var að 

skoða árangur einstaklinga á prófunum þremur. Bornar voru saman mælingarnar hjá 

öllum þátttakendum og jafnframt á milli hópanna, þ.e. tilrauna– og samanburðarhóps. 

Auk þess voru sett inn í Excel svör þátttakenda um áhuga þeirra á kennslunni og hvað 

þeim líkaði vel og hvað ekki til að fylgjast með áhuga þeirra. Svör foreldra voru skráð í 

Word skjal.  

3.4 Siðferðisleg álitamál og réttmæti 

Áður en rannsókn hófst var byrjað á því að hafa samband við einn grunnskóla á 

landsbyggðinni og fá samþykki skólastjórnenda fyrir rannsókninni. Í kjölfarið talaði 

rannsakandi og skólastjórnendur við umsjónarkennara nemenda í 2. bekk og sérfræðing 

sem sér um skimunarprófið Leið til læsis í skólanum. Þeir völdu nemendur sem töldust 

heppilegir þátttakendur í rannsóknina. Umsjónarkennarar höfðu síðan samband við 

foreldra símleiðis til að fá samþykki fyrir þátttöku barns í rannsókninni. Allir foreldrarnir 

samþykktu þátttöku barna sinna. Eftir að þeir höfðu samþykkt símleiðis voru foreldrar 

beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka Ð). Bæði skólastjórnendum og 

foreldrum var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknar, úrvinnslu, nafnleynd og trúnaði. Auk 

þess var leitast eftir munnlegu samþykki barnanna og þeim gert grein fyrir að þau gætu 

hætt þátttöku. Ákveðið var í samræmi við skólastjórnendur að greina ekki frá nafni skóla í 

rannsókninni og nota gervinöfn á nemendur til að tryggja að ekki væri hægt að rekja 
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upplýsingar til einstaka nemenda. Rannsóknin var auk þess tilkynnt til Persónuverndar 

(Tilkynning nr. S7401/2015).  

Til að auka réttmæti niðurstaðna rannsóknarinnar var skipting nemenda í hópa 

tilviljanakennd. Með því að velja tilviljunarkennt í hópa var verið að reyna eins og unnt 

var að útiloka það að eitthvað annað en íhlutunin ylli. Notuð voru stöðluð próf fyrir 

nemendur í 2. bekk til að meta árangur þeirra í lestri og stafsetningu. Reynt var að tryggja 

aukið réttmæti og áreiðanleika niðurstaðna með því að nota slík próf. Þegar notuð eru 

stöðluð próf er hægt að bera saman stöðu nemenda við jafnaldra. Þar sem ekki eru til 

stöðluð próf sem að kanna bókstafaþekkingu nemenda í 2. bekk voru lögð fyrir nemendur 

tvenns konar próf til að meta bókstafaþekkingu þeirra. Til að stuðla að réttmæti 

niðurstaðna í spurningalista sem sendur var til foreldra var grein Grétars Þórs 

Eyþórssonar (2013) höfð að leiðarljósi varðandi uppbyggingu, orðalag og gerð spurninga. 

Reynt var að hafa orðalag spurninga einfalt, skýrt og varast leiðandi spurningar.  

Rannsakandi reyndi að gæta hlutleysis varðandi kennslu hópanna og þegar prófin 

voru lögð fyrir. Hann kenndi báðum hópum og lagði prófin sjálfur fyrir og spurði 

nemendur varðandi áhuga. Kennsla hópanna var eins sambærileg og hægt var, útbúin 

voru verkefni eftir verkefnum í spjaldtölvunum eða verkefni aðlöguð og útbúin svo þau 

hentuðu spjaldtölvum. Reynt var að gæta hlutleysis þegar umræða var um verkefnin og 

nemendur voru ítrekað minntir á það að segja hvað þeim finnst í raun og veru, að sumum 

þykir ákveðin verkefni skemmtileg en öðrum leiðinleg. Auk þess fengu báðir hóparnir 

sömu leiðbeiningar áður en prófin voru lögð fyrir. Allir þessir þættir eru ógn við réttmæti 

rannsóknarinnar en hins vegar var gætt að hlutleysi til að auka réttmæti.  

Í rannsókninni er um að ræða fáa þátttakendur og markmiðið var því ekki að alhæfa 

niðurstöður á stærra þýði. En rannsóknin gefur engu að síður gott innlit í hvernig hægt er 

að skipuleggja lestrarkennslu þar sem notaðar eru spjaldtölvur, hvort að árangur sé 

mælanlegur og hvort að kennslan hafi áhrif á áhuga þessara nemenda.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum prófanna sem lögð voru fyrir nemendur og 

mati á áhuga þeirra. Alls voru gerða þrjár mælingar, fyrsta var fyrir kennsluinngrip, önnur 

var á miðju kennslutímabili og þriðja eftir að kennsluinngripi lauk. Ekki verður greint frá 

mælingu tvö hér þar sem hún breytti ekki neinu um heildarniðurstöðu en var þó gagnleg 

við að aðlaga og bæta kennsluna. Töflur með mælingu tvö má hins vegar sjá í viðuaka E. 

Fyrst verður greint frá bókstafaþekkingu, síðan lestrarfærni og stafsetningu nemenda. Þá 

verður greint frá áhuga nemenda samkvæmt svörum foreldra og barna.   

4.1 Bókstafaþekking 

Í töflu 5 má sjá hlutfall réttra bókstafa hjá nemendum fyrir og eftir inngrip. Nemendur 

áttu að benda á alla bókstafi íslenska stafrófsins og segja heiti þeirra og hljóð 

samhljóðanna. Auk þess las rannsakandi upp alla bókstafi íslenska stafrófsins og áttu 

nemendur að skrifa niður bókstafina, bæði litla og stóra stafi.  
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Tafla 5. Bókstafaþekking nemenda fyrir og eftir kennsluíhlutun  

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

 Hlutfall réttra svara Breyting á hlutfalli 

réttra svara 

 Hlutfall réttra svara Breyting á hlutfalli 

réttra svara 

 Mæling 1 Mæling 3 Bæting  Mæling 1 Mæling 3 Bæting 

 Benda Skrifa Benda Skrifa Benda Skrifa  Benda Skrifa Benda Skrifa Benda Skrifa 

A1 64,7 14,7 85,3 67,7 20,6 52,9 A2 67,7 23,5 100 76,5 32,4 52,9 

B1 70,6 26,5 100 88,2 29,4 61,8 B2 85,3 64,7 94,1 100 8,8 35,3 

D1 76,4 61,8 88,2 85,3 11,8 23,5 D2 70,6 50,0 85,3 79,4 14,7 29,4 

E1 88,2 88,2 100 100 11,8 11,8 E2 85,3 61,8 100,0 94,1 14,7 32,4 

Meðaltal 75,0 47,8 93,4 85,3 18,4 37,5 Meðaltal 77,2 50,0 94,9 87,5 17,6 37,5 



54 

 

Eins og sést í töflu 5 þá bættu allir nemendur sig í bókstafaþekkingu og þekktu þeir fleiri 

bókstafi að inngripi loknu. Að kennslu lokinni var ekki mikill munur á árangri á þekkingu 

bókstafa hjá tilrauna– og samanburðarhóp. Nemendur í tilraunahópi bættu sig að 

meðaltali um 18,4% þegar þeir áttu að benda á bókstafi á meðan samanburðarhópur 

bætti sig að meðaltali um 17,6%. Þegar nemendur áttu að skrifa bókstafi bættu 

nemendur í tilrauna– og samanburðarhóp sig jafn mikið að meðaltali eða um 37,5%. 

Nemendur áttu erfiðara með að skrifa bókstafi áður en kennsla hófst en voru orðnir 

öruggari á að skrifa bókstafi að lokinni kennslu. Allir nemendur voru sneggri að nefna 

heiti og hljóð bókstafa og skrifa við kennslulok en við upphaf kennslunnar.  

4.2 Lestrarfærni 

Lestrarfærni nemenda var metin með því að leggja fyrir þá eftirfylgnipróf Leiðar til læsis 

sem kannar annars vegar lesfimi og hins vegar sjónrænan orðaforða (sjá nánari lýsingu á 

prófunum í kafla 3.2). Tafla 6 sýnir lesfimi nemenda þar sem þeir lásu heildstæðan texta. 

Þar má sjá hversu mörg orð nemendur lásu rétt á mínútu og lestrarnákvæmni nemenda 

bæði fyrir og að kennslu lokinni. Rétt lesin orð á mínútu voru reiknuð miðað við tveggja 

mínútuna lestur. Þá var skoðaður heildarorðafjöldi sem lesinn var á tveimur mínútum og 

dregið frá þau orð sem voru rangt lesin og deilt með tveimur. Lestrarnákvæmni er 

reiknuð með því að finna hlutfall rétt lesinna orða af heildarfjölda lesinna orða.  
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Tafla 6. Lesfimi nemenda fyrir og eftir kennsluíhlutun  

Tilraunahópur    Samanburðarhópur   

 Mæling 1 Mæling 3 Bæting   Mæling 1 Mæling 3   

 Rétt 

lesin 

orð 

á 

mín. 

Nákvæmni 

% 

Rétt 

lesin 

orð á 

mín 

Nákvæmni 

% 

Breyting 

á rétt 

lesnum 

orðum á 

mín. 

Breyting á 

nákvæmni 

% 

  Rétt 

lesin 

orð á 

mín 

Nákvæmni 

% 

Rétt 

lesin 

orð á 

mín 

Nákvæmni 

% 

Breyting 

á rétt 

lesnum 

orðum á 

mín. 

Breyting á 

nákvæmn 

%i 

A1 23 83,6 36,5 94,8 13,5 11,2 A2 7 70 23 92 16 22,0 

B1 30 92,3 44 96,7 14 4,4 B2 34,5 94,5 37,5 96,2 3 1,6 

D1 19 73,1 23,5 77,1 4,5 4,0 D2 27,5 67,9 45,5 85,9 18 18,0 

E1 27 90,0 36 92,3 9 2,3 E2 32,5 92,9 33 94,3 0,5 1,4 

              

Meðaltal 24,8 84,8 35 90,2 10,3 5,5 Meðaltal 25,4 81,3 34,8 92,1 9,4 10,8 
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Nær allir nemendur lásu fleiri orð á mínútu að kennslu lokinni og bættu 

lestrarnákvæmni sína. Hins vegar stóð Unnar (E2) í samanburðarhópi í stað í lesnum 

orðum á mínútu. Tilrauna– og samanburðarhópur lásu að meðaltali tíu fleiri orð rétt á 

mínútu að kennslu lokinni og samanburðarhópur um níu rétt orð á mínútu. Tilraunahópur 

bætti sig um 5,5% í lestrarnákvæmni en samanburðarhópur bætti sig um 10,8%. 

 

Þegar kom að sjónrænum orðaforða, þ.e. að lesa stök orð af orðalista, þá bættu 

nemendur í tilraunahópi sig meira. Þegar lesin eru stök orð þá geta nemendur ekki stutt 

sig við samhengi í texta og þurfa því að nota hljóðaaðferðina við lestur ef þau þekkja ekki 

orð sjónrænt. Í töflu 7 má sjá hversu mörg orð nemendur lásu rétt á einni mínútu, 

lestrarnákvæmni fyrir og eftir kennsluíhlutun og framfarir nemenda.  
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Tafla 7. Sjónrænn orðaforði fyrir og eftir kennsluíhlutun 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

 Mæling 1 Mæling 3 Bæting  Mæling 1 Mæling 3 Bæting 

 Rétt 

lesin 

orð á 

mín. 

Nákvæmni 

% 

Rétt 

lesin 

orð á 

mín. 

Nákvæmni 

% 

Breyting 

á rétt 

lesnum 

orðum á 

mín. 

Breyting 

á nák–

væmni 

% 

 Rétt 

lesin 

orð á 

mín. 

Nákvæmni 

% 

Rétt 

lesin 

orð á 

mín 

Nákvæmni 

% 

Breyting 

á rétt 

lesnum 

orðum á 

mín. 

Breyting á 

nákvæmni 

% 

              

A1 13 72,2 20 76,9 7 4,7 A2 6 35,3 10 41,7 4 6,4 

B1 11 44,0 33 89,2 22 45,2 B2 12 44,4 16 68,6 4 14,8 

D1 5 23,8 10 40,0 5 16,2 D2 12 35,3 24 68,6 12 33,3 

E1 13 72,2 24 80,0 11 7,8 E2 15 83,3 19 79,2 4 –4,2 

              

Meðaltal 10,5 53,1 22 52,3 11,3 17,3 Meðaltal  11,3 49,6 17,3 62,2 6 12,6 
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Að lokinni kennslu lásu nemendur í tilraunahópi að meðaltali 11 fleiri orð rétt og bættu 

sig um 17,3% í lestrarnákvæmni. Nemendur í samanburðarhóp lásu að meðaltali 6 fleiri 

orð rétt á mínútu og bættu sig um 12,6% í lestrarnákvæmni. Hins vegar var 

lestrarnákvæmni Unnars (E2) í samanburðarhópi örlítið verri en við upphaf íhlutunar en 

allir nemendur í tilraunahópi bættu sig.  

4.3 Stafsetning 

Stafsetning nemenda var metin með Aston Index stafsetningarprófi sem er staðlað fyrir 

nemendur í 2. bekk. Alls skrifuðu nemendur tuttugu stök orð. Í Aston Index prófinu er 

gefin formúla svo hægt er að reikna Z–gildi nemenda sem gefur til kynna stöðu þeirra 

miðað við jafnaldra, það er hversu langt nemendur eru frá meðaltali. Auk þess voru villur 

sem nemendur gerðu taldar og greindar samkvæmt flokkunarkerfi Snowling (2000). 

Villum er skipt í þrjá flokka það eru hljóðrangar villur, hljóðréttar og regluvillur. 

Hljóðrangar villur eru þegar ritunin samræmist ekki hljóðunum í orðunum, þ.e. þegar 

stöfum er víxlað, sleppt eða bætt við stöfum í orði. Hljóðréttar villur byggja á réttri 

hljóðsetningu en þá eru orð skrifuð líkt og þau eru sögð, t.d. orðið afi er skrifað avi. 

Regluvillur eru allar villur sem flokkast undir stafsetningavillur, það er þegar beita þarf 

ákveðnum reglum til að skrifa rétt eins og þegar beita þarf ng og nk reglunni. Hér voru 

ekki skoðaðar regluvillur þar sem ekki hefur verið lögð áhersla á þær í kennslu þeirra enn 

sem komið er. Ef nemendur gera margar hljóðrangar villur þá bendir það til veikleika í 

hljóðkerfisvitund (Snowling, 2000). Megin markmiðið var því að fækka hljóðröngum 

villum og kenna nemendum að nota hljóðaaðferð til stuðnings við stafsetninguna. Í töflu 

8 má sjá rétt skrifuð orð, Z–gildi og hljóðrangar villur við upphaf og lok íhlutunar auk 

framfara nemenda.  
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Tafla 8. Stafsetning nemenda fyrir og eftir kennsluíhlutun 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

 Mæling 1 Mæling 3 Breyting  Mæling 1 Mæling 3 Breyting 

 Rétt 

skrifuð 

orð 

Z–

gildi 

Hljóð-

rangar 

villur 

Rétt 

skrifu

ð orð 

Z–

gildi 

Hljóð-

rangar 

villur 

Breyting á 

rétt 

skrifuðum 

orðum 

Breyting 

á Z–gildi 

Breyting 

á hljóð–

röngum 

villum 

 Rétt 

skrifuð 

orð 

Z–

gildi 

Hljóð-

rangar 

villur 

Rétt 

skrifuð 

orð 

Z–

gildi 

Hljóð-

rangar 

villur 

Breyting á 

rétt 

skrifuðum 

orðum 

Breyting 

á Z–gildi 

Breyting 

á hljóð-

röngum 

villum 

A1 6 –2,5 34 12 –1,3 8 6 1,2 26 A2 7 –2,3 19 7 –2,3 13 0 0 6 

B1 12 –1,3 9 15 –0,6 4 3 0,7 5 B2 11 –1,5 12 17 0 4 6 1,5 8 

D1 8 –2,1 13 13 –1,0 6 5 1,1 7 D2 9 –2,0 15 13 –1,0 8 4 0,8 7 

E1 15 –0,6 4 17 0 2 2 0,6 2 E2 14 –0,8 7 18 0 2 4 0,8 5 

Meðal-

tal 

10,3 –1,6 15 14,3 –0,7 5 4 0,9 10 Meðal-

tal 

10,3 –1,6 13,3 13,8 –0,8 6,8 3,3 0,8 6,5 
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Í samanburðarhópi var einn nemandi, Njáll (A1), sem stóð í stað. Hann skrifaði sjö orð 

rétt af tuttugu bæði fyrir og eftir íhlutun og er með Z-gildið –2,3. Hins vegar fækkaði 

hljóðröngum villum örlítið hjá honum. Annars bættu allir nemendur sig í stafsetningu 

og hljóðröngum villum fækkaði. Nemendur í tilraunahópi skrifuðu að meðaltali fjögur 

fleiri orð rétt og bættu sig að meðaltali um 20% en samanburðarhópur skrifaði að 

meðaltali þrjú fleiri orð rétt og bætti sig um 17,5%. Z-gildi nemenda í tilraunahóp 

hækkaði að meðaltali um 0,9 og 0,8 hjá samanburðarhóp. Hljóðröngum villum fækkaði 

að meðaltali um 10 hjá tilraunahóp en 6,5 hjá samanburðarhóp. 

4.4 Áhugi nemenda  

Breytingar á áhuga nemenda voru metnar með spurningalistum sem foreldrar 

barnanna svöruðu bæði fyrir og eftir kennsluinngrip. Auk þess voru nemendur spurðir í 

reglulega í kennslustundum spurninga um áhuga þeirra á verkefnum.   

Breytingar á áhuga nemenda að mati foreldra 

Kannað var hvort breytingar urðu á áhuga nemenda með því að leggja fyrir foreldra 

spurningalista um þætti tengda lestri. Í töflu 9 má sjá mat foreldra á því hvort 

nemendur sýndu mun meiri áhuga, meiri eða jafn mikinn áhuga á þáttum tengdum 

lestri að lokinni kennslu.  

Tafla 9. Mat foreldra á áhuga nemenda að lokinni kennsluíhlutun 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

 Áhugi á 

að láta 

lesa 

fyrir sig 

Áhugi 

á að 

lesa 

Áhugi 

á bók–

stöfum 

Áhugi 

á að 

skrifa/ 

búa til 

sögur 

 Áhugi 

á að 

láta 

lesa 

fyrir 

sig 

Áhugi 

á að 

lesa 

Áhugi 

á bók–

stöfum 

Áhugi 

á að 

skrifa/ 

búa til 

sögur 

A1 ++ + ++ – A2 – – + – 

B1 + ++ + – B2 + + + – 

D1 + + + ++ D2 – + ++ – 

E1 + ++ – + E2 – + – – 

          

++ mun meiri áhuga 

+ meiri áhuga  

–Engin breyting   
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Nemendur í tilraunahópi sýndu meiri áhuga á þáttum tengdum lestri en 

samanburðarhópur að mati foreldra. Þó er misjafnt að hverju áhuginn beindist. Flestir 

höfðu meiri áhuga á bókstöfum að lokinni kennslu en það var jafnframt einn af þeim 

þáttum þar sem nemendur sýndu mestar framfarir. Allir nemendur í samanburðahópi 

höfðu jafn mikinn áhuga á að skrifa eða búa til sögur en hins vegar voru tveir nemendur 

í tilraunahópi sem höfðu meiri og mun meiri áhuga á slíku. Nær allir nemendur hafa 

meiri áhuga að lesa sjálfir. Í spurningakönnuninni kom einnig fram að foreldrum fannst 

auðveldara að fá alla nemendur bæði í tilrauna– og samanburðarhópi til þess að lesa 

heima að lokinni íhlutun.  

Flestir foreldrar nemenda í tilraunahópi nefndu þá breytingu að börn þeirra væru nú 

farin að lesa allt mögulegt í umhverfinu eins og texta í sjónvarpi, tölvu og íþróttafréttir. 

Foreldrar nemenda í samanburðarhópi nefndu þetta ekki en hins vegar sögðu foreldrar 

Jakobs (D2) að hann hafði jafnframt sýnt framfarir í að lesa á sínu móðurmáli. Allir 

foreldrar töldu börn sín hafa tekið framförum að kennslu lokinni. Foreldrar nefndu 

meðal annars að börnin væru öruggari við að lesa og hefðu meiri ánægju af honum. 

Aðrir nefndu að nemendur væru farnir að lesa fleiri blaðsíður óumbeðnir og sáu 

foreldrar mikinn mun á vilja til þess að lesa.  

Taka má fram að einn nemandi tilraunahópsins, Unnar (E2), var frekar neikvæður 

fyrir kennslunni að sögn foreldra. Ástæðuna töldu þau vera að hann héldi að hann væri 

að missa af einhverju skemmtilegu inn í bekk á meðan. Jafnframt þurfti hann að vinna 

verkefni heima sem hann náði ekki að ljúka í skólanum og kenndi hann þessari 

aukakennslu um það. Foreldrar hans voru aftur á móti mjög ánægðir með kennsluna og 

töldu hana hafa hjálpað honum mikið.  

Breytingar á áhuga nemenda  

Áhugi nemenda í kennslutímum var misjafn eftir verkefnum. Til að kanna áhuga var 

notaður broskarlakvarði þar sem nemendur áttu að merkja við karl til að lýsa því hvort 

þeim fannst verkefni skemmtileg, hvorki skemmtileg né leiðinleg eða leiðinleg. Í töflu 10 

má sjá áhuga nemenda á nokkrum völdum verkefnum sem voru í kennslustund.  
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Tafla 10. Áhugi nemenda á lestrarkennslu  

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

 Bókstafir: 

Lærum og 

leikum með 

hljóðin  

Lesa 

í spjald–

tölvu 

Sögu–

gerð 

Stafa–

rugl: 

Sight 

Word 

 Bókstafir: 

Tengja 

saman 

hljóð og 

finna orð 

Lesa 

bók  

Sögu–

gerð: 

Mynd 

til að 

skrifa 

útfrá 

Stafarugl: 

Raða stöfum 

og mynda orð 

A1     
A2  

 

   

B1 
    

B2 
    

D1 
    

D2 
    

E1 
    

E2 
    

 

   Skemmtilegt 

Hvorki skemmtilegt né leiðinlegt 

 Leiðinlegt  

Nemendur í tilraunahópi merktu oftar við broskarl og sögðu að þeim þætti verkefnin 

skemmtileg og voru mun áhugasamari um verkefni í spjaldtölvu. Áhugi nemenda í 

tilraunahópi fyrir verkefnum í spjaldtölvu var því mjög mikill. Þegar nemendur fengu val 

hvort þeir vildu lesa, skrifa eða gera verkefni í spjaldtölvu eða lesa bók eða skrifa á blað 

völdu allir ávallt að gera verkefni í spjaldtölvu. Sérstaklega var áberandi munur á áhuga 

nemenda varðandi það að skrifa í spjaldtölvu eða í stílabók, nemendur voru mun 

áhugasamari að skrifa í spjaldtölvunni. Þeim fannst hins vegar öllum þægilegra að nota 

lyklaborð sem var tengt þráðlaust við spjaldtölvuna. Í samanburðahópi voru tveir 

nemendur sem að fannst ekki gaman að skrifa í stílabók og var erfitt að fá slakasta 

nemandann, Njál (A2), til að skrifa. Hins vegar var auðvelt að fá slakasta nemandann í 

tilraunahópi til að skrifa, Emil (A1) en hann þurfti þó oft aðstoð. Jafnframt nefndu 

nemendur í tilraunahópi að þeim þætti gott að lesa á spjaldtölvu því þá gætu þeir 

stækkað letrið og nýttu allir nemendur sér það þegar þeir lásu. Nemendur í tilraunahópi 
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voru áhugasamir og byrjuðu alltaf strax að vinna þegar verkefni voru í spjaldtölvu og í 

fyrstu tímunum reyndist stundum erfitt að fá nemendur til að hætta að vinna í 

spjaldtölvu og fara að vinna í öðrum verkefnum og þá sérstaklega Natalíu (E1).   

4.5 Samantekt 

Báðum hópum fór fram í lestri sem gefur sterklega til kynna að kennslan hafi borið 

árangur. Að meðaltali fór nemendum í tilraunahópi örlítið meira fram en nemendum í 

samanburðahópi. Hins vegar er vandkvæðum bundið að bera saman 

meðaltalsbreytingar milli hópa þar sem þátttakendur eru fáir. Það þarf að hafa í huga 

að sumir nemendur sýndu meiri framfarir og þar með hækka meðaltal hóps á meðan 

aðrir náðu ekki árangri og draga þar með meðaltalið niður. Í fámennum hópum líkt og 

þessum skiptir hver einstaklingur máli og sveiflur geta orðið talsverðar.  

Það kom í ljós að verkefni í spjaldtölvu vöktu mikinn áhuga á meðal nemenda. Áhugi 

nemenda í tilraunahópi var meiri á þáttum tengdum lestri við lok kennsluinngrips að 

mati foreldra og endurspeglaðist það í svörum nemenda. Þegar nemendur unnu 

verkefni í spjaldtölvu voru þeir áhugasamir og þótti það skemmtilegt. Bæði verkefnin og 

forritin virtust henta vel aldri og þroska nemendanna. Þegar nemendur í 

samanburðarhópi unnu samskonar verkefni og nemendur í tilraunahópi unnu í 

spjaldtölvu fannst þeim það oftast ekki jafn áhugavert. Áberandi var að þegar lagðir 

voru inn nýir bókstafir voru nemendur í tilraunahópi oftast spenntir að vinna í 

forritunum Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiknum en nemendum í 

samanburðahópi fannst ekki jafn áhugavert að vinna sambærileg verkefni í stílabók. 

Auk þess þurftu nemendur í samanburðarhópi meiri stuðning og aðhald frá kennara 

þegar þeir leystu verkefni en nemendur voru mun sjálfstæðari þegar þeir unnu í 

spjaldtölvu. Þá gátu þeir hlustað eftir leiðbeiningum, fengið stöðuga endurgjöf og 

hlustað á upptökur af sér. Þegar unnin voru verkefni bæði í tilrauna– og 

samanburðarhóp sem tengdust leik líkt og stafabingó þá voru nemendur mjög 

áhugasamir. Leikur virtist því hvetja nemendur og vekja áhuga þeirra.  
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5 Umræður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar við 

fræðilegan bakgrunn. Leitað var svara við eftirfarandi spurningu: Skilar það árangri og 

breytist áhugi nemenda með lestrarerfiðleika við að nota spjaldtölvur í lestrarkennslu? 

Helstu niðurstöður voru að flestum nemendum fór fram í lestri en lítill munur var á 

árangri milli hópanna. Hins vegar virtist áhugi nemenda á lestri vera meiri hjá 

tilraunahópi en samanburðarhópi við lok kennsluíhlutunar samkvæmt svörum 

nemenda og foreldra. Nemendur virtust hafa meiri áhuga á verkefnum í spjaldtölvu og 

ef þeir fengu að velja hvort þeir leystu verkefni í spjaldtölvu eða á blaði völdu þeir nær 

alltaf spjaldtölvuna. Áhugi nemenda er mikilvægur þar sem aukinn áhugi getur leitt til 

aukinnar velgengni í lestrarnámi (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010; Vaughn o.fl., 2011). 

Þátttakendur í rannsókninni voru fáir og þjálfunartímabilið ekki langt og var því 

nánast óhugsandi að tölfræðilega marktækur munur fyndist á hópum. Tilgangur 

verkefnisins var því fremur að skoða hvort einhverjar vísbendingar um mun kæmu fram 

og hvort kennslan hefði áhrif á áhuga nemenda.  

5.1 Kennsluskipulag, undirbúningur og framkvæmd kennslunnar  

Eitt mest notaða kennsluskipulag síðustu ára er byggt á nálgun sem nefnist Response to 

Intervention, skammstafað RTI (Buffum o.fl., 2009; Walpole og McKenna, 2009). 

Markmið þess er að fyrirbyggja námserfiðleika með því að beita skimunum og 

eftirfylgniprófum til að kanna hvernig nemendur bregðast við kennslunni (Vaughn o.fl., 

2011). Kennsluskipulagið er stigskipt til að tryggja að allir nemendur fái vandaða og 

raunprófaða kennslu áður en þeim er vísað í sérkennslu. Fyrsta stig kennslunnar er 

bekkjarskipulag fyrir alla nemendur. Ef í ljós kemur að einhverjir nemendur ná ekki að 

fylgja kennslunni þá er hún endurskoðuð og þeir fá kennslu á stigi tvö. Þar er 

nemendum skipt í minni hópa til að veita þeim aukna aðstoð (Fuchs og Fuchs, 2006; 

Fuchs, o.fl., 2004; Vaughn o.fl., 2011). Þeir nemendur sem bregðast ekki nægilega vel 

við kennslu á stigi tvö fá enn sérhæfðari úrræði og fara yfir á kennslustig þrjú þar sem 

þeir fá sérhannaða einstaklingsmiðaða kennslu (Fuchs o.fl., 2004).  

Eins og kemur fram í umfjöllun um þátttakendur rannsóknarinnar var snemmtækri 

íhlutun beitt í skóla þeirra. Í fyrsta bekk höfðu þeir verið prófaðir á lesskimunarprófi 
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Leiðar til læsis og eftirfylgnipróf notuð til að fylgjast með framförum þeirra. Þess vegna 

var hægt að velja nemendur í rannsóknina sem voru í áhættu með að lenda í 

lestrarerfiðleikum og voru þegar farnir að dragast aftur úr jafnöldrum í lestrarnáminu. 

Þeir höfðu jafnframt fengið kennslu á stigi eitt og tvö samkvæmt RTI. Það er að þeir 

höfðu fengið kennslu í heilum bekk og kennslu þar sem nemendur bekkjarins unnu í 

getuskiptum hópum til að koma betur til móts við nemendur í lestrarerfiðleikum. En 

eins og forprófin gefa til kynna (sjá töflur 5−8) sýndu þeir ekki nægilega góð viðbrögð 

við þeirri kennslu, þ.e. kennslu á stigi tvö, og voru því valdir til að taka þátt í 

rannsókninni. Þar gafst þeim tækifæri á enn einstaklingsmiðaðri kennslu sem erfitt er 

að framkvæma inni í bekk (sjá kennsluáætlanir í viðauka C og D). Það er því óhætt að 

fullyrða að nemendur sem tóku þátt í rannsókninni þurfi og eigi rétt á kennslu á stigi 

þrjú (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011), en rannsóknir sýna með 

endurteknum hætti að nemendur sem sem eiga í erfiðleikum í lestri læra yfirleitt  

hægar, þurfa meiri endurtekningu og öflugri kennslu en nemendur án erfiðleika 

(Torgesen, 2002).  

Valin voru kennslukerfi þar sem megin áhersla í kennslunni var á bókstafaþekkingu, 

þjálfun hljóðkerfisvitundar, lestur og ritun þar sem nemendur voru slakir í þeim 

færniþáttum. Þessir þættir voru þjálfaðir til að auka umskráningarfærni og efla þar með 

lestrarfærni þátttakenda (Foy og Mann, 2006; Hulme o.fl., 2012; Lonigan og Shanahan, 

2009). Til að þjálfa fyrr talda færniþætti var unnið eftir kennslukerfunum Early Steps og 

P+R aðferðinni. Kennslukerfin hafa gefið góðan árangur við að kenna ungum 

nemendum sem gengur illa að ná tökum á umskráningarferlinu (Bowyer–Crane o.fl., 

2008; Carroll o.fl., 2011; Hulme o.fl., 2012; Santa, 1999; Santa og Høien, 1999). Mun 

meiri áhersla er á þjálfun hljóðkerfisvitundar í þessum aðferðum en í öðrum 

sérkennsluaðferðum og því eru þær einkum taldar árangursríkar fyrir nemendur með 

alvarlegustu lestrarerfiðleikana (Carroll o.fl., 2011; Santa, 1999). Auk þess er mikil 

áhersla á lestur, endurlestur bóka og ritun. Það að nemendur lesi á hverjum degi bækur 

á viðeigandi þyngdarstigi getur verið nóg til að flýta framförum flestra barna. Lestur og 

endurlestur eykur sjónrænan orðaforða sem eykst svo enn frekar við ritun orða og 

setninga. Dagleg þjálfun er í ritun og fá nemendur því mikla þjálfun í sundurgreiningu. 

Bæði lestur og skrift byggja að mestu á sömu færninni og með aukinni þjálfun í báðum 

þáttum eykst lestrarfærni nemenda (Santa og Høien, 1999). Kosturinn við þessi 

kennslukerfi er að í hverri kennslustund eru allir undantaldir þættir þjálfaðir með 

raunprófuðum aðferðum í afmarkaðan tíma í senn. Rannsóknirnar sýna með afgerandi 
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hætti að slíkt fyrirkomulag hentar vel úthaldi og getu nemenda sem glíma við 

lestrarvanda (Carroll o.fl., 2011).  

Við undirbúning kennslunnar var lögð mikil vinna í að aðlaga kennslu að getu hvers 

og eins nemanda í samræmi við niðurstöður forprófa. Reynt var að hafa verkefni sem 

sambærilegust milli tilrauna- og samanburðarhóps. Það reyndi t.d. mikið á rannsakanda 

að skipuleggja innlögn á mismunandi bókstöfum á sama tíma og að útbúa og finna 

sambærileg verkefni sem vinna átti annars vegar á spjaldtölvu og hins vegar á 

verkefnablað. Kennslan gekk þó vonum framar en fylgt var nákvæmri kennsluáætlun. 

Við upphaf rannsóknarinnar kom þó í ljós að kennsluáætlun var of þétt og því þurfti að 

fækka verkefnum til að geta þjálfað alla færniþætti í hverri kennslustund. Rannsakandi 

var t.d. búinn að finna mun fleiri verkefni og forrit til að nota í kennslu en sá fram á að 

það myndi líklega skila meiri árangri að vinna með færri forrit en fleiri. Tiltölulega mikill 

tími fór í að kenna á forritin á kostnað kennslutímans og nemendur voru jafnframt 

óvanir að nota lyklaborð og þurftu tíma til að venjast því. Það má því segja að 

nemendur samanburðarhópsins hafi fengið heldur lengri kennslutíma en nemendur 

tilraunahópsins þar sem það tók yfirleitt styttri tíma að útskýra verkefni sem lögð voru 

fyrir þá en að kenna þeim á spjaldtölvu.  

Kennsla með spjaldtölvu hafði ýmsa kosti fram yfir hefðbundna kennslu. Má þar 

fyrst nefna að endurgjöf er byggð inn í sum forritin sem gefur rannsakanda meira 

svigrúm til að ganga á milli nemenda og fylgjast með framgangi hvers og eins. Sem 

dæmi má nefna að í samanburðarhópi þurfti slakasti nemandinn oft mikla aðstoða á 

kostnað hinna. En í spjaldtölvum fá nemendur stöðuga endurgjöf en það var jafnframt 

einn af kostum við notkun spjaldtölva sem kom fram í rannsókn þeirra Bjarkar 

Alfreðsdóttur og Helga Gíslasonar (2013). Ef nemendur skrifa orð vitlaust í ýmsum 

smáforritum (t.d. Sight Word og Bitsboard) þá kemur hljóð eða einhver athugasemd og 

nemendur geta ekki haldið áfram. En þegar nemendur samanburðarhópsins voru að 

skrifa þá þurftu þeir að bíða eftir að fá athugasemdir frá kennara um að orð væri rangt 

skrifað. Þá þurftu þeir að stroka orðið eða stafinn út og skrifa rétt. Það olli gjarnan 

pirringi og uppgjöf, sérstaklega hjá slökustu nemendunum. Gallinn við endurgjöf sem 

nemendur fá í hinum ýmsu forritum er hins vegar sá að nemendur geta í raun giskað og 

dregið staf þangað til þeir hitta á rétta stafinn. En það tekur þá lengri tíma og nemendur 

virtust ekki gera það. 

Þegar unnið var með bókstafi þá áttu nemendur að tengja saman bókstaf dagsins 

við aðra stafi. Nemendur í tilraunahópi unnu í Lærum og leikum með hljóðin (sjá nánar 

um forrit í viðauka A). Þá birtust blöðrur og áttu nemendur að tengja saman hljóðin og 
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sprengja svo blöðruna og þá heyrðu þeir hvernig hljóðin tengdust saman og um leið 

hvort þeir væru að gera rétt. En þegar samanburðarhópur var að tengja saman bókstafi 

þurfti rannsakandi að ganga á milli og hlusta á nemendur. Í tilraunahópi var 

rannsakandi einungis að fylgjast með þeim og gat gengið á milli að vild og eftir þörfum. 

Þegar nemendur unnu í spjaldtölvu voru vinnubrögð því sjálfstæðari og þeir þurftu ekki 

jafn mikla leiðsögn í kennslunni sem er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

(Clark og Luckin, 2013; Flewitt o.fl., 2015).  

Þó að kennsla í spjaldtölvu hafi ýmsa kosti þá fylgja því einnig ókostir. Þá má helst 

nefna að tækin sjálf eru dýr og smáforrit geta verið kostnaðarsöm (Flewitt o.fl., 2015). 

Auk þess er nauðsynlegt að nota heyrnartól til að minnka truflun í kennslu og mörgum 

finnst betra að nota lyklaborð við ritunarverkefni. Kostnaðurinn getur því orðið 

talsverður. Áður en rannsókn hófst voru ekki mörg íslensk smáforrit til að þjálfa lestur 

en hins vegar hefur þeim fjölgað verulega, þar má nefna: Lærum og leikum með hljóðin, 

Froskaleikinn og RunningRecord (sjá nánar um forrit í viðauka A). Jafnframt er hægt að 

breyta nokkrum forritum (t.d Sight Word og Little Reader) og aðlaga að íslenskri tungu 

en það er mjög tímafrekt.  

5.2 Árangur kennslunnar 

Að loknu kennsluinngripi varð árangur nemenda í tilrauna– og samanburðarhópi betri í 

bókstafaþekkingu, lestri og ritun sem gefur til kynna að kennslan hafi borið árangur.   

5.2.1 Bókstafa- og hljóðaþekking 

Bókstafaþekking jókst til muna hjá báðum hópum. Við upphaf rannsóknar áttu flestir 

nemendur í erfiðleikum með að benda á og skrifa litla bókstafi en þeir kunnu fleiri stóra 

stafi en litla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem 

hafa einmitt sýnt að það er algengt að nemendur þekki fyrst stóra bókstafi og síðar þá 

litlu (Turnbull o.fl., 2010; Evans o.fl., 2006). Við lok kennsluíhlutunar urðu framfarir í að 

þekkja bæði litla og stóra bókstafi. Mikilvægt er að nemendur nái tökum á 

bókstafaþekkingu þar sem hún er grunnurinn að umskráningu og jafnframt einn 

sterkasti og áreiðanlegasti forspáþátturinn fyrir velgengni í lestri síðar (Foy og Mann, 

2006; Hulme o.fl., 2012; Lonigan og Shanahan, 2009). 

Þátttakendur í þessari rannsókn rugluðu saman bókstöfum sem voru líkir í útliti eins 

og stafirnir b og d og þeim stöfum sem eru með líka hljóðuppbyggingu eins og ð og þ 

sem er í samræmi við það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt (Treiman o.fl., 2006). En eftir 

kennsluinngrip rugluðu færri saman líkum bókstöfum og hljóðum. Hóparnir bættu sig 
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jafn mikið þegar þeir skrifuðu bókstafi en þegar þeir bentu á bókstafi bætti 

tilraunahópur sig að meðaltali örlítið meira. Þegar nemendur bentu á bókstafi var 

þekking á hljóðum bókstafa jafnframt könnuð þar sem nemendur áttu einnig að segja 

hljóð stafanna. Hljóðaþekking nemenda í báðum hópum varð meiri og var því aukin 

færni hjá þeim í tengslum bókstafa og hljóða.  

5.2.2 Lestur  

Eftir kennsluinngrip höfðu flestir nemendur bætt sig í lestri stakra orða og var því 

sjónrænn orðaforði þeirra orðinn meiri auk þess sem þeir lásu af aukinni nákvæmni. 

Þekking nemenda á tengslum bókstafa og hljóða og umskráningarfærni varð betri eftir 

kennsluinngrip. Nemendur áttu auðveldara með að greina stök hljóð í orðum og lesa 

eftir umskráningaraðferðinni (hljóðaaðferð). Við upphaf rannsóknar áttu nemendur 

erfitt með að tengja saman hljóð orða og kom það skýrast í ljós þegar þeir lásu stök orð 

því þá var ekki eins auðvelt fyrir nemendur að giska á orð eða styðjast við upplýsingar 

úr texta. Heldur þurfa þeir að nota hljóðavitund og umskráningu til að lesa orð sem þau 

þekkja ekki sjónrænt (Ehri og Snowling, 2004). Niðurstöður mælinga sérstaklega við 

upphaf rannsóknar sýndu að nemendur upp til hópa kunnu afar fá orð sjónrænt (sjá 

töflu 7). Margir nemendur náðu ekki að tengja saman hljóðin og mynda orð og notuðu 

þá gjarnan samsvörunaraðferð við lestur orða sem þeir þekktu ekki sjónrænt þar sem 

þeir sögðu orð sem voru lík orðinu (Ehri, 2004). Þeir höfðu því ekki náð góðum tökum á 

tengslum bókstafa og hljóða og miðað við þróun sjónræns orðaforða voru nemendur á 

stigi tvö sem nefnist bókstafsstig að hluta. Nemendum með hljóðræna veikleika hættir 

til að stoppa á stigi tvö þar sem þeir kunna aðeins suma bókstafi og hljóð þeirra og 

reyna að lesa út frá þeim. Þeir muna oftast fyrsta og síðasta staf í hverju orði þar sem 

þau hljóð eru mest áberandi en geta ruglast á orðum því þau beina ekki sjónum að 

hljóðum í miðju orði. Þeir þurfa því afar nákvæma og markvissa kennslu til að komast 

upp á næsta stig sem er fullkomna bókstafsstigið þar sem nemendur þekkja alla 

bókstafi og hljóð þeirra (Ehri, 2002; 2005a).  

Við upphaf kennslu stóðu nemendur betur að vígi við lestur heildstæðs texta en við 

lestur stakra orða. Lestur og þar með lesfimi flestra nemenda varð betri að rannsókn 

lokinni þar sem þeir lásu fleiri orð á mínútu og nákvæmni varð meiri. Að jafnaði var 

árangur í lestri á heildstæðum texta svipaður hjá báðum hópum. Nemendur náðu ekki 

jafn miklum árangri í lestri eins og í bókstafaþekkingu og stafsetningu. Ástæðu þess má 

væntanlega rekja til þess að þá hafi vantað þennan mikilvæga grunn sem 

hljóðkerfisvitund og nákvæm þekking á bókstöfum og hljóðum er. Því má ætla að 

kennslan hafi skilað nemendum betri undirstöðu til að ná tökum á lestri þar sem 
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bókstafaþekking, þekking á tengslum bókstafa og hljóða og umskráningarfærni hafði 

aukist í kjölfarið (Ehri, 2005a; Ehri og Snowling, 2004; National Reading Panel, 2000).  

Eins og komið hefur fram þá voru nemendur beggja hópa með ónóga þekkingu á 

bókstöfum og hljóðum og afar slakir í umskráningu. Af þeim sökum var ekki lögð mikil 

áhersla á lesskilning í kennslunni þó svo að nemendur væru gjarnan spurðir út úr texta 

sem þeir lásu og ættu stöku sinnum að ræða saman um efni þeirra. Áhersla á lesskilning 

eykst þegar börn hafa náð aukinni færni í umskráningu (Freyja Birgisdóttir, 2011). Erfitt 

getur verið að greina lesskilningerfiðleika við upphaf skólagöngu þar sem textar sem 

nemendur lesa eru fremur auðveldir. Eftir því sem nemendur eldast ná þau gjarnan 

betri tökum á umskráningu og þá aukast kröfur um lesskilning þar sem textarnir verða 

lengri og flóknari. Þyngri textar reyna meira á málskilning nemenda og þá verður 

lesskilningsvandi meira áberandi (Catts o.fl., 2006).  

5.2.3 Stafsetning  

Aukin færni í umskráningu kom einnig í ljós þegar stafsetning nemenda var skoðuð þar 

sem þeir gerðu mun færri hljóðrangar villur eftir kennslu. Hljóðrangar villur eru taldar 

alvarlegastar og einkenna einkum nemendur með mikla hljóðræna erfiðleika (Snowling, 

2000). Það kom líka berlega í ljós við athugun á stafsetningu að sumir nemendur í 

báðum hópum áttu erfitt með að muna hvernig nokkrir bókstafir litu út þótt þeir gætu 

greint hljóð þeirra sem sýnir að þeir hafa enn ekki náð fullkomnum tökum á tengslum 

bókstafa og hljóða. Við upphaf kennslu voru nemendur mjög slakir í stafsetningu og 

voru töluvert á eftir jafnöldrum sínum. Að rita orð krefst færni í mörgum þáttum þar 

sem nemendur þurfa að hafa góða hljóðkerfisvitund og nákvæma þekkingu á tengslum 

bókstafa og hljóða til að geta ritað orð rétt (Caravolas o.fl., 2001; Puranik o.fl., 2011). En 

rannsóknir sýna að nemendur sem glíma við hljóðrænan vanda eiga oft í miklum 

vandræðum með að muna og greina þessi nákvæmu tengsl sem veldur því að þeir þurfa 

afar nákvæma kennslu og mikla endurtekningu til að ná þeim (Carroll o.fl., 2011; Catts 

o.fl., 2014a; Torgesen, 2002). Nemendur notuðu nær eingöngu stóra bókstafi þegar þeir 

skrifuðu orð. En algengt er að nemendur sem eru að byrja að skrifa noti oftast stóra 

bókstafi (Treiman og Kessler, 2004). Að lokinni kennslu gátu flestir nemendurnir skrifað 

fleiri orð rétt, hljóðröngum villum fækkaði og þeir notuðu með markvissari hætti litla 

bókstafi. Fækkun hljóðrangra villa bendir til þess að hljóðkerfisvitund, þ.e. þekking 

þeirra á tengslum bókstafa og hljóða hafi aukist og nemendur hafi öðlast aukna færni í 

sundurgreiningu (Snowling, 2000).  
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Nemendur í tilraunahópi stóðu sig að meðaltali aðeins betur í stafsetningu að 

lokinni kennslu. Það kom hins vegar rannsakanda mikið á óvart vegna þess að þeir 

skrifuðu mest í spjaldtölvu. Þar þurftu þeir einungis að ýta á takka til að fá upp réttan 

staf á skjáinn á meðan nemendur samanburðarhópsins þurftu að muna útlit stafanna út 

frá hljóðum þeirra til að geta stafsett. En þegar prófin voru lögð fyrir skrifuðu allir 

nemendur á blað og það virtist ekki hefta nemendur sem voru í tilraunahópi þó svo að 

þeir hefðu fengið minni þjálfun í ritun bókstafanna en samanburðarhópur. Í 

samanburðarhópi var einn nemandi, Njáll (A1), sem að stóð í stað í stafsetningu, það er 

hann var með jafnmörg orð rangt skrifuð við upphaf og lok rannsóknar. En hljóðröngum 

villum, sem taldar eru alvarlegastar (Snowling, 2000), hafði fækkað hjá honum. Færni í 

stafsetningu og ritun er gjarnan lengur að þróast hjá nemendum með lestrarerfiðleika 

(Moats, 2006).  

5.3 Áhugi  

Fram kom í svörum foreldra að margir þátttakendur höfðu lítinn áhuga á þáttum 

tengdum lestri við upphaf kennslu. Þetta þarf ekki að koma á óvart því áhugi á lestri 

meðal nemenda með lestrarerfiðleika er gjarnan lítill (Kirby o.fl., 2011; Morgan o.fl., 

2008). Að lokinni kennslu var hins vegar auðveldara að fá alla nemendur bæði í tilrauna- 

og samanburðarhópi til að lesa heima að mati foreldra og þeir voru almennt öruggari 

með lesturinn og gekk betur að lesa. Þetta eru afar mikilvægar niðurstöður í ljósi þess 

að þrátt fyrir að nemendur sýni mikinn áhuga og hafi alla jafna jákvætt viðhorf til lestrar 

við uppphaf lestrarnámsins að þá sýna rannóknir að viðhorfið byrjar að breytast til hins 

verra strax í öðrum og þriðja bekk (Kirby o.fl., 2011; McKenna o.fl., 1995). 

Tilraunahópurinn sýndi meiri áhuga en samanburðarhópur á þáttum tengdum lestri 

samkvæmt svörum foreldra og það sýndi sig jafnframt í svörum nemenda. Muninn má 

að einhverju leyti rekja til notkunar spjaldtölva í kennslunni en það var greinilegt að 

nemendum fannst miklu skemmtilegra að vinna verkefni í spjaldtölvu en á blaði. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir sem hafa sýnt að kennsla í spjaldtölvu veki 

áhuga meðal nemenda (Clark og Luckin, 2013; Rahayu og Februariyanti, 2015). 

Nemendur voru nær alltaf áhugasamir um verkefnin í spjaldtölvu en samskonar 

verkefni á blaði hjá samanburðahópi fékk misgóðar undirtektir. Nemendur völdu nær 

alltaf að vinna í spjaldtölvu frekar en á blaði þegar þeir fengu val. Þegar nemendur voru 

spurðir hvað þeim fyndist skemmtilegt og leiðinlegt nefndu nemendur í tilraunahópi að 

þeim fyndist lestur bóka leiðinlegur. Hins vegar fannst þeim skemmtilegt að lesa á 

spjaldtölvu og að taka upp lesturinn og hlusta. Þegar þeir unnu í spjaldtölvu fannst þeim 
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þeir oft vera að leika sér en ekki vera að læra. Eins og þátttakandi í tilraunahópi sagði 

eitt sinn „við erum aldrei að læra hérna“. Nemendur upplifðu vinnu í spjaldtölvum sem 

leik sem er ein af fjölmörgum námsaðferðum sem geta vakið áhuga meðal nemenda og 

aukið árangur (Mennta– og menningarmáluráðuneytið, 2013). Það er greinilegt að 

spjaldtölvunotkunin jók áhuga nemenda í tilraunahópnum til muna sem sýnir að notkun 

þeirra er mögulega ein leið til að koma í veg fyrir að nemendur sem glíma við 

lestrarerfiðleika lendi í vítahring neikvæðra viðhorfa eins og fræðimaðurinn Stanovich 

(1986) orðaði það. 

5.4 Nýting, takmarkanir rannsóknarinnar, mögulegar úrbætur og 
framhald rannsókna  

Öll rannsóknarvinnan, lestur, skipulag, framkvæmd og úrvinnsla var afar gagnlegt ferli 

sem rannskandi og fleiri geta dregið lærdóm af. Það fyrsta sem kemur upp er að hún 

sýnir að spjaldtölvur vöktu áhuga meðal nemenda sem leiddi til aukinnar virkni í 

kennslustundum. Aukinn áhuga má vafalaust einnig rekja til þeirrar tilbreytingar sem 

hún veitir. Nemendur þurfa oft að vinna svipuð verkefni og þá vantar einhverjar 

nýjungar eða breytingar til að viðhalda áhuga og auka fjölbreytni kennslunnar.  

Tæknin, það er netið, símar, tölvur, spjaldtölvur og fleira er stór hluti af lífi 

einstaklinga því ber að hafa í huga hvort það þurfi ekki að vinna meira að því að nýta 

hana í skólastarfi og reyna að vekja áhuga nemenda með nútímatækni. Á næstu árum 

og áratug mun tæknin verða enn öflugri og ég tel það vera gott að kenna nemendum að 

nýta hana til gagns. Flest börn eru áköf og vilja nota spjaldtölvur en tækið tryggir í raun 

ekki að börnin læri heldur skiptir máli hvernig það er notað (Clark og Luckin, 2013; 

Michael Cohen Group LLC, 2011). Rannsóknin sýnir einnig að notkun spjaldtölva í 

kennslu krefst mikils undirbúnings og þekkingar bæði við að nota tækið og til að finna 

viðeigandi kennsluforrit. Þess vegna þarf að efla kennara og veita þeim viðeigandi 

stuðning svo þeir geti nýtt tæknina (Blackwell o.fl., 2014). Að nota spjaldtölvur í kennslu 

virðist vekja einhvern áhuga meðal nemenda.  

Þá staðfesti rannsóknin að nemendur með lestrarerfiðleika þurfa langan tíma og 

nákvæma kennslu til að ná árangri (Torgesen, 2006). En segja má að nákvæm kennsla 

og kennsluáætlun hafi sannað gildi sitt og átt mikinn þátt í þeim framförum sem urðu 

og hversu vel kennslan gekk þrátt fyrir litla reynslu rannsakanda af kennslu. Þá virtist 

sem þessi stuttu nákvæmu skref sem tekin voru í kennslunni henta nemendum vel til að 

byggja upp þekkingu á bókstöfum og hljóðum sem vonandi nýtist þeim til að ná betri 

tökum á lestrarfærninni í framtíðinni.  



72 

 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar liggja í fjölda þátttakenda og hversu stutt hún 

stóð yfir. Hafa þarf í huga að kennslan varði einungis í átta vikur en þar af fór ein vika í 

að leggja fyrir próf til að meta kennsluna. Auk þess fór mikill tími af kennslunni fyrstu 

vikuna hjá tilraunahópi í kennslu á spjaldtölvurnar og forritin sem notuð voru. Flestir 

þátttakendur í tilraunahópnum höfðu aðgang að spjaldtölvum á heimili sínu. Það þurfti 

þó að kenna nemendum á þessi tilteknu forrit sem notuð voru í kennslunni og setja 

þeim skýrar reglur um notkun tækjanna í upphafi. Kennsla hjá tilraunahópi fór því 

hægar af stað en hjá samanburðahópi. Kennslutímabilið hefði ef til vill mátt vera lengra 

til að meta betur mun á árangri hópanna og sjá hvort að áhugi á spjaldtölvum myndi 

vara eða hvort hann væri einungis tilkominn vegna nýjunga í kennslu. Til viðbótar má 

nefna  að erfitt er að búa til fullkomlega sambærilega hópa og sambærileg verkefni sem 

skekkir samanburðinn.  

Að sjálfsögðu þarf að halda áfram að rannsaka spjaldtölvunotkun í námi. Meðal 

annars er áhugavert að rannsaka hvaða áhrif spjaldtölvur hafa á kennslu ungra 

nemenda og hvort notkun þeirra geti haft truflandi áhrif á nám. Jafnframt væri 

áhugavert að kanna viðhorf kennara til spjaldtölvunotkunar.  
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6 Lokaorð 

Ritgerðarvinnan hefur verið lærdómsríkt ferli. Bæði fræðilega þar sem stöðugur lestur á 

fræðunum jók þekkingu á viðfangsefninu auk þess sem kennslan og skipulag hennar var 

góð þjálfun. Kennslan var mikilvæg reynsla þar sem gafst tækifæri á að læra að setja 

upp nákvæma kennsluáætlun, fara eftir áætluninni í kennslu, kenna og læra að nýta 

spjaldtölvur í lestrarkennslu. Ýmislegt kom á óvart. Einna helst kom á óvart hvað 

kennslustundir gengu vel fyrir sig og að nemendur fylgdu fyrirmælum. Áður en 

rannsókn hófst hafði rannsakandi áhyggjur af því að nemendur myndu fara úr forritum í 

spjaldtölvunum sem átti að vinna í en það voru óþarfa áhyggjur þar sem nemendur 

voru mjög áhugasamir og það kom aldrei upp að nemandi hætti að vinna í 

spjaldtölvunum eða reyndi að fara í annað forrit en átti að vinna í. Það gekk því mjög vel 

að kenna nemendum á spjaldtölvurnar og að fylgja fyrirmælum.  

Síðustu ár hefur mikið verið fjallað um notkun tækni í skólastarfi og fleiri skólar á 

Íslandi nýta slíka tækni í kennslu. Það er mikilvægt að huga að því hvort að tæknin efli í 

raun nám nemenda og hvernig best sé að nýta hana. Ritgerðin þó lítil sé í sniðum 

varpaði ljósi á það hvernig hægt er að nýta spjaldtölvur í lestrarkennslu ungra nemenda 

með lestrarerfiðleika. Til eru ýmis gagnleg smáforrit til að þjálfa lestur nemenda og 

virðast nemendur vera spenntir fyrir þeim þar sem kennslan jók áhuga á þáttum 

tengdum lestri. Að þjálfa lestrarfærni í gegnum leiki virðist vekja áhuga og tilhlökkun hjá 

nemendum.   

Að lokum tel ég spjaldtölvu vera frábæra viðbót við lestrarkennslu. Þó þarf að huga 

vel að forritum sem notuð eru til að tryggja að þau séu raunverulega að þjálfa þá 

færniþætti lestrar sem nemendur þurfa að læra. Það þarf að skipuleggja kennslu með 

spjaldtölvu líkt og hefðbundna kennslu og gott er að nota raunprófaðar kennsluaðferðir 

og vinna út frá þeim þó svo að verkefnin séu ekki eins. Forritin í spjaldtölvum geta aukið 

fjölbreytni í lestrarnáminu og eflt áhuga einstaklinga. Eins eru þau góð viðbót fyrir 

kennara svo hægt sé að vinna markvisst að einstaklingsmiðuðu námi. 
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Viðauki A: Smáforrit 

Bitsboard  

Í forritinu Bitsboard (https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard–education–

games/id516842210?mt=8) er unnið með borð og flokka. Hægt er að ná í borð sem að 

einhver hefur búið til og búa til nýtt borð sjálfur. Í hverjum flokki eru 30 mismunandi 

leikir en þó fer það eftir borðinu hvað er hægt að spila marga. Hér unnu nemendur í 

borðum sem rannsakandi bjó til. Til dæmis var rannsakandi búin að útbúa borð þar sem 

bókstafurinn d kom fyrir í orðum (dúkur, dót, hundur o.fl. orð). Hægt er að stilla forritið 

eftir þörfum nemenda og var rannsakandi búin að stilla það þannig að það reyndi sem 

mest á hljóðkerfisvitund og lestrarfærni nemenda. Það er myndum var fækkað og meiri 

kröfur gerðar til lestrar. Fyrst áttu nemendur að lesa orðin (Flaschcard), þá birtist 

einungis texti á skjánum. Fyrst var hljóð ekki á og nemendur lásu sjálfir en svo áttu þeir 

að gera aftur og hafa hljóðið á þar sem þeir heyrðu hvort orðið var rétt lesið. Nemendur 

gátu tekið upp lesturinn og hlustað á. 

 Í einu borði (Photo Touch) er eitt orð lesið upp og fyrir neðan birtast þrjú orð þar 

sem nemendur eiga að velja rétta orðið. Sjá mynd 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Verkefni í Bitsboard – þekkja orð  

Í einu borði (Word Builder) birtst mynd af hlutnum á skjánum, stafir í rugli og orðið var 

lesið. Svo áttu nemendur að draga stafina fyrir neðan í réttri röð og mynda orðið. Sjá 

mynd 4.  
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Mynd 4. Verkefni í Bitsboard – mynda orð 

Í einu borðinu áttu nemendur að skrifa orðin (Spelling Bee). Þá heyrðu þau orðið og það 

birtist mynd af hlutnum á skjánum og strik fyrir hvern staf (sjá mynd 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Verkefni í Bitsboard – skrifa orð 

Flokkarnir eru mun fleiri og verkefnin mismunandi þar sem unnið er með sömu orðin í 

mismunandi tilgangi. Þegar nemendur hafa lokið við hvern flokk kemur upp hvað þau 

gátu mikið rétt. Ef þau náðu einungis 70% eða minna voru þeir oft látin gera þann flokk 

aftur.  

 

Book Creator 

Í forritinu er hægt að búa til bækur (https://itunes.apple.com/us/app/book–creator–

for–ipad–create/id442378070?mt=8). Rannsakandi setti inn myndir og fann texta sem 

átti við þær og vistaði. Þá gátu nemendur lesið rafræna bók í öðru forriti eins og iBook. 

https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
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Einnig var forritið notað þannig að rannsakandi setti inn mynd og nemendur skrifuðu 

inn orð eða setningar við myndina og bjuggu til sína eigin sögu. Stundum fengu 

nemendur að breyta lit á texta og bakgrunni. Á mynd 6 má sjá skjáskot af því sem 

nemendur gerðu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

     

Mynd 6. Verkefni í Book Creator.  

 

BookRecorder 

Þar er hægt að taka upp lestur og vista upptökuna svo hægt sé að hlusta á lesturinn á 

síðar (https://itunes.apple.com/us/app/bookrecorder/id875541660?mt=8).  

 

Froskaleikurinn  

Froskaleikir númer 1, 2 og 3 innihalda þjálfun frá auðveldustu hljóð í máltökunni og að 

þyngstu hljóðunum. Skólameistarinn inniheldur öll hljóðin og skráningarskjal.  

(https://itunes.apple.com/is/app/froskaleikur–skolameistarinn/id881413112?mt=8). 

Froskaleikurinn segir frá froskinum Hoppa sem missir málið eftir að galdrakallinn lagði 

álög á hann. Hoppi þarf þá að leysa ýmsar þrautir til að komast í kastalann sem geymir 

lausnina að því að hann nái aftur máli. Eftir að stafur hefur verið valin kemur mynd og 

þá er greint frá hljóði stafsins. Barnið sér stóra og litla stafinn og heyrir sögu þar sem 

hljóð bókstafsins kemur fram. Í hverju borði er unnið með hljóð bókstafa og þjálfun 

hljóðkerfisvitundar.  

 

 

 

https://itunes.apple.com/is/app/froskaleikur-skolameistarinn/id881413112?mt=8
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iBooks 

Hér var það notað til að lesa bækur sem rannsakandi setti inn 

(https://itunes.apple.com/us/app/ibooks/id364709193?mt=8). Rannsakandi setti texta 

og myndir inn í BookCreator og vistaði þær og opnaði í iBooks. Þá gátu nemendur 

stækkað og minnkað leturgerð að vild. Á mynd 7 hér að neðan má sjá skjáskot úr bók 

sem rannsakandi setti inn (sama bók og samanburðarhópur las).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Bók í iBooks 

 

Lærum og leikum með hljóðin  

Í forritinu Lærum og leikum með hljóðin er unnið með bókstafi og hljóð 

(https://itunes.apple.com/is/app/rum–og–leikum–me–hljo–in–

allt/id667452955?mt=8). Það eru 20 samhljóð í íslensku kynnt með fyrirmynd fyrir 

hljóðið sem auðveldar börnum að muna og kalla hljóðið fram. Auk þess eru verkefni 

með íslenkum sérhljóðum. Þau eru öll saman þar sem að oftast er ekki þörf fyrir að 

þjálfa sérhljóða hjá íslenskum börnum því sérhljóðarnir eru svo hreinir. Eftir að stafur 

hefur verið valin kemur mynd og þá er greint frá hljóði stafsins. Barnið sér stóra og litla 

stafinn og heyrir sögu þar sem hljóð bókstafsins kemur fram. Jafnframt er sagt hvernig 

hægt er að mynda hljóð bókstafsins. T.d. með stafinn v er nemanda sagt að bíta í neðri 

vörna mynda hljóðið. Þá geta nemendur sett puttana á hálsinn og fundið barkann titra.  

https://itunes.apple.com/us/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/is/app/rum-og-leikum-me-hljo-in-allt/id667452955?mt=8
https://itunes.apple.com/is/app/rum-og-leikum-me-hljo-in-allt/id667452955?mt=8
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Þar næst er unnið með hljóðatengingar þar sem tengja á stafinn við aðra bókstafi. Í 

forritinu er hægt að taka upp orð eða setningar þá geta nemandi heyrt sig mynda 

hljóðið og tengja saman bókstafina. Jafnframt er unnið með orð sem innihalda 

bókstafinn.  

 

Sight Word 

Notað var Sight Word frá Little Speller (https://itunes.apple.com/us/app/sight–words–

by–little–speller/id420828421?mt=8). Forritið var yfirfært á íslensku. Þá var hljóðum 

bókstafa breytt og íslenskum stöfum bætt við. Auk þess var orðunum breytt á íslensku. Í 

forritinu var verið að þjálfa algeng orð eins og hver, og, þess, hér o.fl. Þá komu stafir á 

skjáinn og áttu nemendur að draga stafina í kassana og mynda orð líkt og sjá má á 

mynd 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Verkefni úr Sight Word 

  

https://itunes.apple.com/us/app/sight-words-by-little-speller/id420828421?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sight-words-by-little-speller/id420828421?mt=8
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Story Creator  

Í forritinu gátu nemendur sett inn myndir af allskyns fígúrum og litlum hlutum 

(https://itunes.apple.com/us/app/story–creator–easy–story–

book/id545369477?mt=8). Þegar nemendur unnu í þessu forriti var skilyrði að skrifa að 

minnsta kosti eitt orð við hverja mynd. Á mynd 9 má sjá skjáskot af því sem nemendur í 

tilraunahópi gerðu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Verkefni úr Story Creator 

 

Word 

Nemendur skrifuðu niður orð eða setningu í Word 

(https://itunes.apple.com/us/app/microsoft–word/id586447913?mt=8). Á mynd 10 má 

sjá orð sem nemandi (E1) skrifaði við upphaf íhlutunar og setningu sem hann skrifaði 

um mitt kennslutímabil.  

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/story-creator-easy-story-book/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/story-creator-easy-story-book/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
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Mynd 10. Verkefni í Word 

 

 

Natalía (E1)  
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Viðauki Á: Fyrri spurningalisti fyrir foreldra um barn og áhuga 

Spurningalisti um barn og áhuga á lestri  

Nafn nemenda__________________________________        

Dagsetning ____________ 

 

Mál og máltaka  

Hvaða tungumál eru töluð á heimili barnsins?________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Hefur barn búið erlendis?  

___ Já   

___ Nei  

Ef já, hversu mörg ár? _____ 

 

Þegar þú hugsar til baka finnst þér málþroski barnsins hafa verið svipaður, betri eða 

verri en annarra barna?   

___ Miklu betri  

___ Aðeins betri  

___ Í meðallagi  

___ Aðeins verri  

___ Miklu verri  

 

Skólaganga 

Hefur barn fengið sérkennslu/stuðning innan eða utan skólans?  

___ Já   

___ Nei  

Ef já, hvernig og í hvaða greinum?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Hversu mikinn eða lítinn áhuga sýnir barnið eftirfarandi þáttum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hefur lestrarnámið gengið vel eða illa?   

___ Mjög vel   

___ Frekar vel  

___ Í meðallagi  

___ Frekar illa  

___ Mjög illa 

 

Gengur vel eða illa að fá barn til að lesa heima?    

___ Mjög vel  

___ Frekar vel   

___ Í meðallagi  

___ Frekar illa  

___ Mjög illa 

 

Hvernig vill barnið helst æfa sig í lestri?_______________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Er þér kunnugt um lestrar– og eða stafsetningarerfiðleika í fjölskyldu barnsins?  

___ Já   

___ Nei 

 Mjög 

mikinn 

Frekar 

mikinn 

Í 

meðallagi 

Frekar 

lítinn 

Mjög 

lítinn 

Bókum og lestri       

Að lesið sé fyrir 

það 

     

Að lesa sjálft      

Að læra bókstafi      

Að skrifa      

Að búa til sögur      
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Hvernig gengur barninu í öðrum námsgreinum?  

 Mjög vel Frekar vel Í 

meðallagi 

Frekar illa Mjög illa 

Ritun       

Stærðfræði      

List og verkgreinum      

Íþróttum      

 

Hverjir eru helstu styrkleikar barnsins?________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Hver er helstu áhugamál barnsins?___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Er til iPad eða aðrar spjaldtölvur á heimili barnsins?   

___ Já   

___ Nei  

  

Ef já, sýnir barn áhuga á tækinu og fer það mikið í leiki eða 

kennsluforrit?____________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Ef svo er, hvers konar forrit eða leiki?_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Annað sem þú/þið viljið að komi fram: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________  
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Viðauki B: Seinni spurningalisti fyrir foreldra um barn og áhuga 

Seinni spurningalisti um áhuga barns á lestri   

Spurningalisti fyrir tilraunahóp 

Nafn nemenda_________________________________   Dagsetning ____________ 

 

Sýnir barnið meiri eða minni áhuga á eftirfarandi þáttum núna en áður en íhlutun hófst 

í byrjun janúar? 

 Mun meiri  Meiri Jafn mikinn Minni Mun minni 

Bókum og lestri       

Að lesið sé fyrir það      

Að lesa sjálft      

Að læra bókstafi      

Að skrifa      

Að búa til sögur      

 

Talar barnið meira eða minna um lestrarnámið en áður en íhlutun hófst í janúar? 

___ Mun meira 

___ Heldur meira 

___ Jafn mikið  

___ Heldur minna  

___ Mun minna 

Ef meira um hvað í lestrarnáminu talar það mest?______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Gengur betur eða verr að fá barnið til að lesa heima eftir að íhlutun hófst í janúar?  

___ Gengur miklu betur 

___ Gengur betur 

___ Óbreytt 

___ Gengur verr  

___ Gengur mun verr 

Geturðu lýst því nánar í hverju breytingin fólst?_________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Telur þú/þið að einhver breyting hafi orðið á lestri, bókstafaþekkingu eða ritun barns?  

___ Já  

___ Nei  

Ef já, hvernig? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Talar barn eitthvað um það sem það hefur verið að gera í skólanum? 

___ Já  

___ Nei  

Hefur barnið talað eitthvað um lestrarkennsluna síðustu tvo mánuði? 

___ Já  

___ Nei  

Ef já, hvernig og hvað helst? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Er til iPad eða aðrar spjaldtölvur á heimili barnsins?  

___ Já  

___ Nei  
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Ef já, sýnir barn meiri eða minni áhuga á tækinu en áður en kennsluíhlutun hófst?  

___ Mun meiri 

___ Heldur meiri 

___ Jafn mikið  

___ Minni  

___ Mun minni 

 

Hefur barnið talað um notkun iPads í kennslunni?  

___ Já  

___ Nei 

Ef já, þá 

hvernig?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Annað sem þú/þið viljið að komi fram: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Seinni spurningalisti um áhuga barns á lestri  

Spurningalisti fyrir samanburðarhóp  

Nafn nemenda__________________________________    Dagsetning ____________ 

 

Sýnir barnið meiri eða minni áhuga á eftirfarandi þáttum núna en áður en íhlutun hófst 

í byrjun janúar? 

 Mun 

meiri  

Meiri Jafn 

mikinn 

Minni Mun 

minni 

Bókum og lestri       

Að lesið sé fyrir það      

Að lesa sjálft      

Að læra bókstafi      

Að skrifa      

Að búa til sögur      

 

Talar barnið meira eða minna um lestrarnámið en áður en íhlutun hófst í janúar? 

___ Mun meira 

___ Heldur meira 

___ Jafn mikið  

___ Heldur minna  

___ Mun minna 

Ef meira um hvað í lestrarnáminu talar það mest ?______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Gengur betur eða verr að fá barnið til að lesa heima eftir að íhlutun hófst í janúar?  

___ Gengur miklu betur 

___ Gengur betur 

___ Óbreytt 

___ Gengur verr  

___ Gengur mun verr 
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Geturðu lýst því nánar í hverju breytingin fólst ?________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Telur þú/þið að einhver breyting hafi orðið á lestri, bókstafaþekkingu eða ritun barns?  

___ Já  

___ Nei  

Ef já, hvernig? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Talar barn eitthvað um það sem það hefur verið að gera í skólanum? 

___ Já  

___ Nei  

Hefur barnið talað eitthvað um lestrarkennsluna síðustu tvo mánuði? 

___ Já  

___ Nei  

Ef já, hvernig og hvað helst? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Annað sem þú/þið viljið að komi fram: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Viðauki C: Kennsluáætlun vika 1–4 

Vika 1 

Fyrsti dagurinn er ólíkur öðrum í uppsetningu þar sem hann fer í að kynna hvernig 
verður unnið í tímunum. Síðan verður tekið mínútupróf til að sjá hvaða bækur eru 
hentugar fyrir nemendur.  

Mánudagur 

12. Janúar 

Hvað verður gert í tímanum 

15 mínútur   Rætt verður um hvernig verður unnið í tímanum. Tíminn mun ávallt byrja á þjálfun bókstafa. Svo munu þau lesa. 

Síðan verður unnið með hljóð í orðum og skrifa stafi og orð. Í lok hvers tíma munum við ræða saman um það sem 

við gerðum í tímanum og þá má segja hvað þeim fannst skemmtilegast og leiðinlegast, hvað þau vilja gera aftur 

og fleira. Rannsakandi skráir skoðun þeirra og nýtir sér bæði við endurskoðun á kennsluáætlunum og til að kanna 

áhuga þeirra. 

 Fara yfir það að stundum munum við lesa saman og þá verður að taka tillit til allra. Ekki má tala um að sumir séu 

lélegir að lesa eða þess háttar. Leggja áherslu á að við séum hérna öll til að æfa okkur til að verða ennþá betri í 

lestri.  

 Í tilraunahópi verður sérstaklega talað um vinnu með iPada og greint frá reglum sem þar gilda. T.d. að nemendur 

eiga ávallt að sitja við borð þegar þeir eru að vinna með iPadinn og gera það sem þeim er sagt. Ef þau hlýða ekki 

fá þau ekki að vinna með iPadinn meira í tímanum. Taka skýrt fram að þau megi ekki tala um iPadinn (svo 

samanburðarhópur viti ekki af honum) nema við foreldra.  

15 mínútur   Taka mínútupróf hjá einum í einu og hinir mega fikra sig áfram í iPadnum á meðan. Prófa smáforritin sem eru inn 

á. Nemendur í samanburðarhóp skoða bækur og merkja stílabækurnar sínar.  

5 mínútur  Umræða og ef tími gefst þá vera með stafaspjald og segja heiti og hljóð stafa og nefna orð sem innihalda stafina.  

 

Miðvikudagur 

14. Janúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Para saman alla stóra og litla 

stafi (B-b, S-s o.sfrv.)  

 

Hver nemandi fær sitt spjald með stórum bókstöfum og bunka af litlum bókstöfum 

sem þeir eiga að raða á spjaldið. Kennari tekur tímann og þegar nemendur eru búnir 

rétta þeir upp hönd og kennari fer yfir og skráir árangur og villur.  

10 mínútur  Lestur 

Nemendur lesa blaðsíður úr 

bók.  

Endurlestur 

Tilraunahópur 

Nemendur halda áfram að lesa sömu bók og í gær og taka upp lesturinn með 

BookRecorder. Hlusta á sig lesa. Lesa bókina aftur ef þau ljúka við hana meðan á 

tímanum stendur. Kennari gengur á milli 

Samanburðarhópur  
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 Halda áfram að lesa sömu bók og í gær og nemendur lesa bókina aftur ef þau ljúka 

henni á meðan tímanum stendur. Kennari gengur á milli og aðstoðar nemendur.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Stafsetning 

Greina hljóð í orðum 

 

Unnið er með stafi gærdagsins. 

Tilraunahópur 

Skrifa orð í iPad sem innihalda hljóð stafsins sem þau lærðu í gær (ú eða o). 

Samanburðarhópur 

Skrifa orð í stílabók sem innihalda hljóð stafsins sem þau lærðu í gær (b, æ eða o).  

 

Fimmtudagur 

15. Janúar 

Hvað á að 

kenna  

Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Allir læra stafinn 

Ðð  

 

Tilraunahópur 

Nemendur hlusta á sögu sem rannsakandi hefur lesið inn á iPadinn sem inniheldur mörg orð með 

stafnum. Nemendur eiga að hugsa hvaða staf er verið að kynna en mega ekki segja upphátt heldur 

skrifa stafinn niður í stílabók. Finna svo stafinn ð í lærum og leikum með hljóðin og vinna verkefnin. 

Allir nemendur eru með heyrnatól og æfa sig að gera verkefnin upphátt. Verkefnin eru t.d..: Þau 

mynda hljóð stafsins og taka sig upp og hlusta hvort það sé rétt sagt hjá þeim. Tengja saman hljóð 

stafa (a–ð, á–ð o.s.frv.) áður en þau sprengja blöðruna þar sem þau heyra hvernig stafirnir hljóma 

saman. Lesa orð sem birtast á skjánum með stafnum ð.  

Samanburðarhópur 

Nemendur hlusta á sögu sem rannsakandi les sem inniheldur mörg orð með stafnum. Nemendur 

eiga að hugsa hvaða staf er verið að kynna en mega ekki segja upphátt heldur skrifa stafinn niður í 

stílabók. Fá blað með stafnum ð.  

Rannsakandi segir hljóð stafsins. Nemendur eiga að setja tunguna á milli framtannanna og bíta 

laust og mynda hljóðið. Allir æfa sig og finna hálsinn titra þegar þau mynda hljóðið.  

Fá blað með stöfum fyrir framan stafinn ð og þau eiga að tengja hljóð þeirra saman við hljóð 

stafsins ð.  

10 mínútur  Lestur 

Samlestur úr 

bókinni Amma 

er góð 

Tilraunahópur: les bókina í iPad Samanburðarhópur: les bók 

Lesa saman bók (Tilraunahópur bókin var sett í iPad) Stafurinn ð kemur oft fyrir í bókinni. 

Nemendur skiptast á að lesa eina blaðsíðu, hinir fylgjast með og lesa í hljóði.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Greina hljóð í 

orðum 

Þjálfun 

samtengingar  

Tengja saman og sundurgreina orð með rannsakanda.  

Rannsakandi leikur vélmenni og segir eitt hljóð í einu og nemendur tengja hljóðin saman og segja 

orðið (t.d. b–a–ð). Nemendur skiptast á að segja hvaða orð hann var að segja. Nota orð með hljóði 

dagsins (ð) 

(bað, að, það sagði, maður, borða, biðja, blað, bæði, hæð, æði). Fyrir hóp 1 er rannsakandi búin að 

taka upp á iPad og nemendur hlusta en skiptast á að gera.  

5 mínútur Umræða 

 

 

Ræða um stafinn ð að hann er bara inn í orðum eða endastafur. Ekkert orð byrjar á ð. 

Spyrja hvað þeim fannst skemmtilegt og leiðinlegt í vikunni. Hvað þau myndu vilja gera aftur og 

hvað ekki. Merkja við broskallakvarða fyrir verkefni í vikunni.  

Við hóp 1: Ræða hvernig þeim finnst að vinna í iPad.  
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Vika 2 

Mánudagur 

19. Janúar 

Hvað á að 

kenna  

Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Skrifa stafi  

Blað með bókstöfum þar sem er annað hvort stóri eða litli bókstafurinn og nemandi skrifar þann staf 

sem vantar. Sjá blað í viðauka É.  

10 mínútur  Lestur 

Lesa algeng orð 

Hver og einn nemandi las fyrir rannsakanda lista af algengum orðum. Sjá nokkur dæmi um algeng orð 

sem nemendur lásu í viðauka É.  

Tilraunahópur: Las orðin af iPad í smáforritinu Bitsboard. Samanburðarhópur: Las af blaði.  

Á meðan einn nemandi las fyrir rannsakanda unnu hinir í hljóðkerfisvitundarverkefni.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Æfa hljóð 

gærdagsins (ð)  

 

 

Tilraunahópur: Fara í froskaleikinn í iPad og vinna með stafinn Ð (staf fimmtudagsins). 

Samanburðarhópur: Nemendur draga myndir og segja hvað er á myndinni og segja fyrsta hljóðið og 

hvar hljóðið ð er í orðinu. (snuð, búð, borð, bað, bróðir, snúður,fjöður, borða).  

Allir nemendur skrifa niður 1–2 orð með stafi fimmtudagsins (Tilraunahópur í iPad og 

Samanburðarhópur í stílabók).  

 

Þriðjudagur 

20. Janúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Rifja upp stafi sem þau hafa 

lært.  

Leggja inn bókstaf 

Tilraunahópur:  

Emil, Símon og Sæþór vinna 

með bókstafinn Öö. Natalía 

með bókstafinn Ll.  

Samanburðarhópur: 

Njáll og Jakob: Öö: Öö.Rósa og 

Unnar: Tt.  

Rannsakandi spyr hvern nemenda hvaða stafi hann hefur lært og biður hann um að 

sýna sér hvernig stafurinn lýtur út með því að skrifa stafinn út í loftið.  

Skrifa staf dagsins í stílabók 

Tilraunahópur: Vinna með stafinn(Öö eða Ll) í appinu Lærum og leikum með hljóðið.  

Samanburðarhópur: Tengja saman hljóð stafsins við hljóð annars stafs.  

10 mínútur  Lestur 

Lestur og endurlestur.  

Emil: Rósi  

Sæþór: Afmæli 

Símon: Óli og Ása 

Natalía les: Í Hólaseli 

Samanburðarhópur:  

Njáll: Alli risi á lása 

Rósa: Í síma 

Allir lesa blaðsíður úr bókum, tvisvar sinnum hverja blaðsíðu. 

Tilraunahópur 

 Rannsakandi gengur á milli og nemendur eiga að taka lesturinn upp á iPadinn og 

hlusta á sjálfan sig lesa. Lesa svo aftur sömu blaðsíður og kanna hvort þau heyri mun á 

lestrinum. 

Samanburðarhópur: Nemendur lesa hverja blaðsíðu tvisvar og kanna hvort þeim 

finnist auðveldara að lesa í seinna skiptið. Rannsakandi gengur á milli og tekur tímann 

og telur villur og kannar hvort nemendur bæta sig í annað skiptið sem þau lesa.  
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Jakob: Óli og Ása 

Unnar: Tóta og Tumi 

7 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Skrifa orð 

Þjálfa sundurgreiningu 

Tilraunahópur: Fara í Story Creator setja inn myndir og skrifa orð.  

Samanburðarhópur: Fær myndir til að klippa og líma í bók og skrifa orð við myndirnar.  

5 mínútur Umræða 

umræða um iPad 

 

Tilraunahópur: Ræða um hvað þeim fannst um tímann. Merkja við broskalla. Hvernig 

þeim finnist að nota iPad í kennslunni. Spurja hvort þeim finnist þau nota iPadinn 

mikið eða lítið eða bara passlega.  

Hvort það sé öðruvísi að læra í iPadnum. Hvernig þeim finnist að skrifa í iPadnum og 

hvort þeim finnist betra eða verra að nota lyklaborð.  

Samanburðarhópur: Ræða um hvað þeim fannst um tímann. Merkja við broskalla. 

Spurja hvernig þeim finnist verkefnin vera. Hvort þau hafi gert eitthvað áður og þá 

hvað og hvað er nýtt. Hvernig þeim finnst a skrifa í stílabókina 

 

Miðvikudagur 

21. Janúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Upprifjun bókstafa 

Skrifa bókstafi 

 

Vinna tvö saman. Emil og Natalía vinna saman og Sæþór og Símon. Njáll og Rósa vinna 

saman og Jakob og Unnar.  

Nemandi eitt (Emil og Sæþór – Njáll og Jakob) segir bókstafi sem standa á blaði á 

meðan nemandi tvö (Natalía og Símon – Rósa og Unnar) skrifar bæði stóra og litla 

stafinn. Nemendur skiptast svo á hlutverkum. Bókstafir sem standa á blaði eru stafir 

sem nemendur kunna eða hafa unnið með.  

10 mínútur  Lestur 

Lesa 

Þjálfa lesfimi 

Tilraunahópur: Bókaskápur á 

nams.is 

Samanburðarhópur: 

Njáll: Óli og Ása, Rósa: 

Melóna, Jakob: Rósi og 

Unnar: Ramí, Tína og Tara.  

Tilraunahópur: Nemendur lesa ákveðnar blaðsíður á iPad sem er á rafrænu formi ýta á 

bókaskápur (fara þá beint inn á nams.is). Hlusta á eina blaðsíðu og lesa svo blaðsíðuna 

sjálf. Rannsakandi gengur á milli og hlustar á nemendur. 

Samanburðarhópur: Lesa hverja blaðsíðu tvisvar. Rannsakandi gengur svo á milli og 

les blaðsíðu fyrir nemendur og nemendur lesa svo sömu blaðsíðu sjálfir.   

  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Stafarugl 

þjálfun sundurgreiningar 

Tilraunahópur: Vinna í iPadnum í appinu Sight Words sem hefur verið aðlagað og 

breytt á íslensku. Unnið er með algeng orð. Fyrir stystu orðin (að, þá o.fl.) eru stafirnir 

í rugli á skjánum og þau eiga að draga stafina og setja á línu og mynda orðið. Þegar 

orðin eru lengri eru myndir þar sem hægt er og stafirnir koma í rugli á myndina og 

eiga nemendur þar líka að draga stafina á rétta línu og mynda orð (t.d hús, dyr, kex, 

tár). Ef það reynist of létt að hafa myndirnar er hægt að stilla forritið þannig að 

einungis stafirnir birtast. 

Samanburðarhópur:  

Samskonar verkefni nema nemendur þurfa að skrifa stafina á línu á blaði. Sjá 

sýnishorn af nokkrum orðum í viðauka É.  
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Fimmtudagur 

22. Janúar  

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Leggja inn nýjan staf.  

Tilraunahópur:Sæþór og 

Símon – Ii 

Emil og Natalía – Óó 

Samanburðarhópur: Njáll: Óó, 

Rósa: Jj, Jakob: Úú og Unnar: 

Vv 

Þau byrja á að skrifa stafinn (stóra og litla ) í stílabók  

Fá blað þar sem stafurinn þeirra er í miðju og út frá honum eru samhljóðar og eiga 

þau að tengja hljóðin saman í orð.  

Skiptast á að segja orð með stafnum sínum. Reyna að finna nafn og einhvern mat með 

stafnum.  

10 mínútur  Lestur 

Hljóðalestur og lesa upphátt 

fyrir rannsakanda 

 

Nemendur lesa sjálfir bók eða ákveðnar. Rannsakandi gengur á milli og hlustar á hvern 

og einn í 1 ½ mínútu 

Tilraunahópur: Les bækur sem hafa verið settar í iPad. Emil les Sómi og Ósómi, Sæþór: 

Í Hólaseli, Símon: Rósi og Natalía: Tóta og Tumi.  

Samanburðarhópur: Njáll: les blaðsíður úr bókinni Rósi, Rósa: Afmæli, Jakob: Mús í 

Móa og Unnar: Í baði.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Sundurgreining 

Tilraunahópur: Skrifa orð í Word í iPad sem þeim dettur í hug með staf dagsins (Ii eða 

Óó)  

Samanburðarhópur: Skrifa orð í stílabók sem þeim dettur í hug með staf dagsins 

(Óó,Jj, Úú,Vv)  

 

Vika 3 

Mánudagur 

26. Janúar  

Hvað á að kenna  Hvernig?  

7 mínútur  Bókstafaþekking 

Spilalist Samstæðuspil  

 

Vinna tvö saman. Finna samstæður (stóra og litla stafi). Spil með stórum og litlum bókstöfum 

snúa á hvolf (valdir stafir sem er búið að vinna með og sem þau kunna). Fá slag ef þau para 

saman stóra og litla stafinn og geta sagt hljóð hans. Fá slag ef þau finna samstæðu ef ekki þá 

gerir næsti.  

10 mínútur  Lestur 

Lestur  

Lesskilningur 

Tilraunahópur: Nemendur velja sér bók inn á bókaskápurinn á nams.is.  

Nemendur segja hinum frá því hvað þeir lásu.  

Samanburðarhópur: Nokkrar bækur valdar af rannsakanda settar á borð og nemendur velja sér 

bók og segja hinum frá því hvað þau lásu.  

7 mínútur  Hljóðkerfisvitund 

Skrifa niður orð sem 

þau heyra 

Rannsakandi segir orð með stöfum gærdagsins (i og ó) og þau skrifa orðin í stílabókina sína.  

5 mínútur Upprifjun bókstafa Fara yfir bókstafi  

 

Þriðjudagur Hvað á að kenna  Hvernig?  
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27. Janúar  

7 mínútur  Bókstafaþekking 

Leggja inn nýjan bókstaf  

Tilraunahópur: Emil og Símon (Pp) 

Natalía og Sæþór (Dd).  

Samanburðarhópur: Njáll (Pp), Rósa og 

Unnar (Gg) og Jakob (Éé) 

Skrifa stafinn á blað (stóra og litla stafinn). 

Tilraunahópur: Fara í Lærum og leikum með hljóðin og vinna með stafinn.  

Samanburðarhópur: Tengja saman hljóð bókstafa við hljóð stafsins. Finns orð 

með staf dagsins.  

10 mínútur  Lestur 

Lesa saman. 

Tilraunahópur: Emil og Símon: Á róló. 

Natalía og Sæþór: Ramí, Tímó og Tara 

Samanburðarhópur: 

Tilraunahópur: Njáll og Jakob: Á róló. 

Rósa og Unnar: Ramí, Tímó og Tara 

Lesa nokkrar blaðsíður í bók tvö saman. Natalía og Sæþór eru saman. Símon 

og Emil eru saman. Natalía og Símon byrja að lesa og þau skiptast á að lesa 

eina blaðsíðu og ræða saman um blaðsíðuna. Á meðan lesið er fylgjast Emil og 

Sæþór með félögum sínum og hjálpa þeim eða leiðrétta ef það þarf. 

Nemendur skipta svo um hlutverk.  

Samanburðarhópur: gerir alveg eins. Njáll og Jakob vinna saman og Rósa og 

Unnar.  

7 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Nota Elkonen–aðferðina til að skrifa 

orð 

Mynd af hlutum og nemendur skrifa orðið þar sem hver bókstafur fer í einn 

reit.  

5 mínútur Umræða 

 

Merkja við broskallakvarða. Segja hvað þeim finnst skemmtilegt og hvað 

leiðinlegt.  

 

Miðvikudagur 

28.janúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Skrifa bókstafi 

Blað með bókstöfum þar sem er annað hvort stór eða lítill bókstafur og nemandi skrifar þann 

staf sem vantar.  

10 mínútur  Lestur 

Lesa orð sem 

innihalda stafi 

gærdagsins 

Tilraunahópur: Fara í Bitsboard appið 

 Finna borð þar sem er verið að vinna með P eða D. Nemendur byrja á að lesa orð sem 

innihalda stafinn. Að því loknu mega þau fara í ýmsa leiki þar sem unnið er með orðin á 

mismunandi hátt. 

Samanburðarhópur: Fá blað með orðum sem innihalda stafi gærdagsins.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Vinna með staf 

gærdagsins 

Tilraunahópur: Froskaleikurinn og vinna með staf gærdagsins (P eða D) 

Samanburðarhópur: Finn orð með staf gærdagsins og segja hvar hljóðið er í orðinu. 

Rannsakandi segir svo orð og spyr hvort ákveðið hljóð heyrist í orðinu (t.d. heyrist hljóðið é í 

bréf). Fyrir lengra komna eins og Unnar er hægt að láta hann tengja saman og sundurgreina 

orð (rannsakandi segir hljóðin b–l–a–ð hvað er orðið? eða segir blað og hann sundurgreinir 

hljóðin í orðinu).  

 

Fimmtudagur 

29.janúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking Leggja inn stafinn Ý. Nemendur hlusta á stutta sögu sem hefur verið lesinn inn á 
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Leggja inn nýjan bókstaf  

Tilraunahópur: Allir 

nemendur vinna með stafinn 

Ýý  

Samanburðarhópur:  

Njáll og Jakob: Yy 

Rósa og Unnar: EYey 

 

iPadinn. Þeir eiga að skrifa niður á blað hvaða staf þeir halda að það sé verið að vinna 

með. Skrifa stóra og litla stafinn á blað (Ýý).  

Nemendur telja hversu oft stafurinn kemur fyrir í sögunni.  

Samanburðarhópur: Rannsakandi les stutta sögu fyrir Njál og Jakob þar sem koma oft 

fyrir orð með stafnum y. Þeir hlusta og eiga að segja hvaða staf er verið að vinna með. 

Rósa og Unnar lesa sögu þar sem ey kemur oft fyrir. Skiptast á að lesa eina setningu. 

Ræða svo hvaða staf er verið að kynna.  

Telja hversu oft stafurinn kemur fyrir í sögunni.  

Allir skrifa stóra og litla staf dagsins í stílabókina sína.  

10 mínútur  Lestur 

Tveir lesa saman  

Tilraunahópur: Emil og Símon 

lesa María. Natalía og Sæþór 

lesa bókina Í baði.  

Samanburðarhópur: Njáll og 

Jakob lesa María. Rósa og 

Unnar lesa bókina Í baði. 

Tilraunahópur: Nemendur lesa saman sögu sem hefur verið sett í iPad (Í baði og 

María). Skiptast á að lesa. Hinir fylgjast með og lesa lágt með. 

Samanburðarhópur: les bók á sama hátt og Tilraunahópur.  

  

10 mínútur  Stafsetning 

Skrifa orð eða setningu.  

Tilraunahópur: Búið að setja mynd í smáforritið BookCreator. Nemendur skrifa orð 

eða setningu við myndina. Samanburðarhópur: Fá blað með mynd og brjóta saman og 

búa til bók. Nemendur skrifa orð útfrá myndinni eða setningu.  

 

Vika 4 

Mánudagur 

2. Febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Rifja upp stafi 

Para saman stóra og litla 

bókstafi  

 

Rifja upp staf fimmtudagsins. Nemendur skrifa stafinn út í loftið og finna tvo orð með staf 

gærdagsins.  

Para saman stóra og litla stafi (A–a). Nota spjöld með öllum stóru bókstöfum stafrófsins og 

annað með litlu bókstöfunum og klippa þá út og rugla. Nemendur eiga að setja litlu stafina á 

spjaldið með stóru stöfnum. Rannsakandi segir þegar má byrja og nemendur rétta upp hönd 

þegar þeir eru búnir. Nemendur telja og skrifa niður í stílabókina sína hvað þeir gátu marga 

stafi og hvaða stafi þeir gátu ekki. 

10 mínútur  Lestur 

Hlusta á og lesa sögu í 

iPad 

Þjálfa lesfimi 

Tilraunahópur: Nemendur fara í söguna um Álf (inn á nams.is). Þau hlusta á fyrstu 

blaðsíðuna og lesa svo blaðsíðuna sjálf. Rannsakandi gengur á milli og hlustar á lestur 

nemenda.  

Samanburðarhópur: Lesa saman sögu líkt og Tilraunahópur nema lesa bók.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Vélmennaleikur 

Samtenging og 

sundurgreining 

Rannsakandi segir hljóð og nemendur skiptast á að tengja þau saman í orð. Einnig segir 

rannsakandi orð og nemendur skiptast á að segja hljóðin.  

Unnið með orð með 2–4 hljóðum.  

5 mínútur Umræða Merkja við broskallakvarða. Ræða um hvað þeir vilja gera meira af og hvað ekki.  
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 Af hverju lestur er mikilvægur.  

 

 

Þriðjudagur 

3. febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

20 mínútur  Bókstafaþekking 

bókstafaþekkingarpróf  

Spilalist 

Einn nemandi í einu kemur og tekur bókstafaþekkingarpróf þar sem hann skrifar stafi 

sem rannsakandi les upp.  

Aðrir nemendur spila í spilinu Spilalist. Fara í veiðimann eða finna samstæðu. Einn 

slagur er stór og lítill stafur (t.d. A og a).   

10 mínútur  Lestur 

lesa bók á meðan tveir 

nemendur taka lesfimi og 

sjónrænan orðaforða. 

Lesa bók.  

Tveir nemendur taka próf úr Leið til læsis. Bæði sjónrænan orðaforða og lesfimi.  

 

Miðvikudagur 

4. Febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

20 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Leggja fyrir 

stafsetningarprófið Aston 

Index  

Allir nemendur skrifa orð sem rannsakandi les. 

10 mínútur Bókstafaþekking 

Nemendur skiptast á að taka 

próf aðrir vinna með bókstafi.  

 

Nemendur skiptast á að taka próf í bókstafaþekkingu þar sem þeir eiga að benda á 

stafi og segja heiti þeirra og hljóð. 

Aðrir í hópi 1 fara í iPad mega vinna í Íslandsbanka forritinu, Lærum og leikum með 

hljóðin eða Stafaleik inn á nams.is 

Samanburðarhópur: Spilalist eða raða bókstöfum litla stafi á stór og taka tímann.  

 

Fimmtudagur 

5. Febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

20 mínútur  Bókstafaþekking 

Nemendur taka próf til að 

meta bókstafaþekkingu 

 

Klára að leggja fyrir bókstafaþekkinga próf. Nemendur sem eiga eftir að fá blað 

með bókstöfum og á að segja rannsakanda heiti hans og hljóð. Einn nemandi í einu 

kemur og tekur bókstafaþekkingarpróf þar sem hann skrifar stafi sem rannsakandi 

les upp.  

Á meðan vinna nemendur í hóp 1 Stafaleik Bínu í iPadnum. Samanburðarhópur 

tengir saman hljóð stafa og skrifa bókstafi.  

10 mínútur  Lestur 

Rannsakandi leggur fyrir einn 

nemenda í einu próf sem 

tilheyrir stuðningskerfinu Leið 

til læsis til að kanna stöðu 

nemenda í sjónrænum 

Tilraunahópur: Á meðan einn nemandi tekur próf eru hinir nemendurnir að lesa 

orð/setningu sem þeir skrifuðu í Book Creator. Vinna svo áfram í forritinu, bæta við 

orðum eða setningu.    

Samanburðarhópur: Lesa orð/setningu sem þeir skrifuðu við mynd. Vinna svo 

áfram, skrifa fleiri orð, stafi eða setnigu.  
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orðaforða 
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Viðauki D: Kennsluáætlun vika 5–8 

Vika 5 

Þriðjudagur 

9.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

15 mínútur  Bókstafaþekking 

Upprifjun  

Rifja upp stafi sem þau eru búin að fara í. 

Eiga að skrifa þá alla niður, stóra og litla stafinn.   

Stafaspjald með lágstöfum eiga að setja heiti og hljóð stafa sem kennari bendir á.   

10 mínútur  Lestur 

Nemendur lesa nokkrar blaðsíður í bók. 

Tilraunahópur: Natalía: Vinir, Sæþór: 

Vinir, Emil: Á nesi, Símon: Afmæli 

Samanburðarhópur:Jakob: Afmæli, Njáll: 

Á nesi, Unnar: Vinir, Rósa: Vinir  

Nemendur lesa bækur við hæfi. Lesa í hljóði eða lágt en rannsakandi gengur á milli og 

lætur þau lesa upphátt fyrir sig í 1 1/2 mínútu hvert.  

Eiga að kanna hvort þau sjá orð með stöfunum sem þau eru búin að læra.  

5 mínútur Umræða Rætt um prófin. Þeim hrósað fyrir dugnað. Sagt hvað mætti betur fara.  

 

Miðvikudagur 

10.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

15 mínútur  Bókstafaþekking 

Leggja inn nýjan bókstaf 

Tilraunahópur: Natalía: Éé, Símon: Éé, Emil: Ææ, 

Sæþór: Ææ 

Samanburðarhópur: Unnar: Uu, Rósa:Pp, Jakob: Öö, 

Njáll: Eiei 

Skrifa stafinn í bók.  

Tengja saman staf dagsins við hljóð annarra stafa.  

Nemendur skiptast á að segja orð með stafnum.  

10 mínútur  Lestur 

Lesa saman  

Lesskilningur  

Tilraunahópur:Natalía og Sæþór: Á sæbóli, Emil og 

Símon: Melóna.  

Samanburðarhópur:Jakob og Njáll: Á Hofi. Unnar og 

Rósa: Dísa á afmæli 

Nemendur lesa tveir saman. Einn nemandi byrjar og les eina blaðsíðu og 

hinn les svo sömu blaðsíðuna aftur. Skiptast á að byrja að lesa blaðsíðu. 

Ræða um textann 

Tilraunahópur: Les í iPad  

Samanburðarhópur: Les bók.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Stafsetning 

Skrifa orð/setningu og nota staf dagsins.  

Tilraunahópur fær að velja hvort þau skrifa orð í bók eða í Word í iPadnum 

(Vildu öll skrifa orð í iPadnum). Natalía og Sæþór skrifuðu setningar og 

notuðu stafi dagsins. Símon og Emil skrifuðu orð.  

Tilraunahópur: Skrifa í stílabók. Njáll skrifaði orð. Rósa, Jakob og Unnar 

skrifuðu setningu.  
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Fimmtudagur 

11.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

15 mínútur  Bókstafaþekking 

Upprifjun bókstafa 

 

Tilraunahópur: Nemendur fá að fara í iPad í bókstafaleiki sem þau velja sjálf (Lærum og leikum með 

hljóðin, íslandsbanka app, leiki inn á náms– Stafaplánetan, Stafaleikir Bínu eða Stafaleikir Búa). En 

þau mega einnig fara í spilið Stafalist. (Natalía, Símon og Emil völdu iPad en Sæþór vildi fara í 

Stafalist).  

Samanburðarhópur: Stafalist – Nemendur fengu að ráða hvort þeir færu í samstæðuspil, veiðimann 

eða búa til orð úr stöfunum. Þau völdu samstæðuspil.  

10 mínútur  Lestur 

Nemendur lesa saman 

nokkrar blaðsíður úr 

smábókinni Lína.  

Tilraunahópur: Nemendur lesa saman bók. Einn nemandi byrjar á að lesa upphátt og hinir fylgja eftir 

og lesa í hljóði. Nemendur skiptast á að lesa upphátt. Nemendur máttu velja hvort þau lásu bókina 

eða hvort þau lásu sömu bók í iPadnum. Völdu allir að lesa í iPad. Stækkuðu mörg letrið.  

Samanburðarhópur: Sama og Tilraunahópur nema þau lesa bók.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Sundurgreining 

Bunki af myndum. Nemendur skiptust á að draga myndir. Sögðu hvað væri á myndinni og 

sundurgreindu alla stafina í orðinu. Blanda saman myndum sem þau hafa unnið með.  

Skipta í bunka með 2–3 hljóðum og fleiri og láta nemendur draga úr hvorum bunka eftir getu.  

 

Vika 6 

Mánudagur  

18.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

15 mínútur  Bókstafaþekking 

upprifjun á stöfum sem þau hafa lært 

Leggja inn nýjan bókstaf 

Tilraunahópur: Emil: stafinn Dd, Sæþór: Þþ, 

Símon: Uu, Natalía: Bb  

Samanburðarhópur: Njáll: Dd , Unnar: Kk, 

Rósa: Þþ, Jakob: Þþ 

Skoða stílabókina og rifja upp heiti stafa og hljóð sem þau hafa lært 

Fara svo að vinna með sinn staf 

Tilraunahópur: Vinna í lærum og leikum með hljóðin. Emil, Sæþór og Natalía finna 

sinn staf og Símon fer í sérhljóða.  

Samanburðarhópur: Segja orð með stafnum. Tengja sama hljóð stafsins við önnur 

hljóð.  

10 mínútur  Lestur 

Lestur og endurlestur  

Lesfimi  

Tilraunahópur: Natalía: Dísa á afmæli, Sæþór: 

Dúbbi 1, Emil: afmæli , Símon: Melóna 

Samanburðarhópur: Unnar: Dísa á afmæli, 

Rósa: Dúbbi 1, Njáll: afmæli, Jakob: Melóna  

Tilraunahópur: 

Nemendur lesa nokkrar blaðsíður í smábók og lesa hverja blaðsíðu tvisvar sinnum. 

Rannsakandi gengur á milli og nemendur taka þá upp lesturinn í Book Recorder. 

Hlusta á sig lesa og taka aftur upp til að heyra muninn á lestrinum.  

Samanburðarhópur: Nemendur lesa blaðsíður í bók. Lesa hverja blaðsíðu tvisvar 

sinnum og eiga að kanna hvort þeir heyri mun á lestrinum. 

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Skrifa orð 

Þjálfun sundurgreiningar 

Elkonin kubbar 

Myndir af orðum með hljóðum dagsins.  

5 mínútur  Umræða Umræða um verkefnin í síðustu viku og þessa. Nemendur segja hvað þeim þykir 

skemmtilegt og hvað þeim þykir leiðinlegt.  

 

Þriðjudagur 

19.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Stafabingó 

Stafabingó. Hver nemandi fær spjald með bókstöfum sem þeir hafa unnið með og rannsakandi 

dregur staf og segir stafinn. Ef stafurinn er á spjaldi nemenda setja þeir litaðan punkt yfir stafinn. Sá 

sem er fyrstur að klára spjaldið fær Bingó og þarf þá að segja hljóð allra bókstafanna og vinnur ef allt 
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er rétt.  

10 mínútur  Lestur 

Lesa orð sem innihalda staf 

gærdagsins 

Nemendur lesa lista af orðum sem innihalda staf gærdagsins  

 

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Skrifa orð eða setningu 

Tilraunahópur: Búið að setja mynd inn í Book Creator. Nemendur skrifa orð eða setningu út frá 

myndinni. Fengu að velja hvort þau skrifuðu á blað með mynd eða iPad. Völdu öll iPad. 

Samanburðarhópur: Nemendur fá blað með mynd og eiga að skrifa orð eða setningu út frá 

myndinni. Skrifuðu öll eina setningu.  

 

Vika 7 

Mánudagur 

23.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Leggja inn nýjan bókstaf  

Tilraunahópur: Emil: Gg, Sæþór: Gg, Natalía: Tt 

og Símon: Bb 

Samanburðarhópur: Njáll: Gg, Unnar: Eiei, 

Rósa: Öö og Jakob: Bb 

Tilraunahópur: Vinna í lærum og leikum með hljóðin með stafinn sinn. Áhersla á að 

þau tengi fyrst saman hljóðin sjálf og hlusti svo á hvort það sé rétt hjá þeim.  

Samanburðarhópur: Tengja saman hljóð stafsins við önnur hljóð. Fá blað með 

orðum með stafnum og eiga að lesa þau. 

10 mínútur  Lestur 

Lesa saman bókina Kata og ormarnir.  

Þjálfa lesskilning/hlustunarskilning.  

Lesa saman. Einn nemandi les og hinir lesa með í hljóði og hlusta. Sá nemandi sem 

að les á einnig að lesa spurninguna neðst á blaðsíðunni og hinir svara spurningunni.  

Tilraunahópur les af iPad en Samanburðarhópur les bók.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Vélmennaleikur 

Þjálfun samtengingar og sundurgreiningar 

Rannsakandi segir hljóð og þau tengja í orð og öfugt. Nemendur skiptast á.  

Orð: (góð, tær, búð, einn, rör, ég, nótt, ból, eins, öxl, nóg, dót, bók, eitt, önd, gulur, 

tæki, bátur, meira, öfugt) 

Rannsakandi segir orð og segir ef ég tek eitt hljóð úr hvernig breytist orðið:  

Taka úr: b úr borð (orð), s úr safi (afi), taka g úr góður (óður), taka b úr buna (una). 

Taka b úr bolli (olli) . Taka h úr horfa (orfa).  

Taka úr: j úr miðja (miða), s úr flaska (flaka), r úr borð (boð), taka s úr taska (taka).  

Hvernig breytist orðið:  

Setja k í staðinn fyrir n í nál (kál). Setja h í staðinn fyrir m í mús (hús). Setja m í 

staðinn fyrir b í bál (mál). Setja s í staðinn fyrir v í velur (selur). Setja t í staðinn fyrir 

s í sæki (tæki), setja f í staðinn fyrir d í diskur (fiskur). Setja g í staðinn fyrir k í maki 

(magi). Setja k í staðinn fyrir f í lofa (loka).  

 

Þriðjudagur 

24.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Nemendur vinna 

saman og skiptast á 

að skrifa bókstafi.  

 

Nemendur vinna tveir saman og annar nemandinn er stjórnandi og segir staf og hinn skrifar stafinn (stóra 

og litla) niður á blað. Ef nemendur skrifar rangan staf leiðréttir stjórnandinn jafnóðum. Skipta svo um 

hlutverk. Notaðir um það bil 10 stafir sem nemendur hafa unnið með eða skrifuði ekki rétt í síðasta prófi.  

Tilraunahópur: Emil og Natalía vinna saman. Stafir sem Emil á að skrifa: Öö, Ðð,Hh, Pp, Ýý, Ææ, Þþ, Gg, Eiei, 

Dd. Stafir sem Natalía á að skrifa: Éé, Bb, Tt, Ææ, Dd, Ll, Ðð, Oo, Ýý.  

Sæþór og Símon vinna saman. Stafir sem Sæþór á að skirfa: Aa, Eiei, Ææ, Þþ, Gg, Dd, Tt, Eyey, Bb, Yy. Stafir 

sem Símon á að skrifa: Úú, Dd, Öö, Eiei, Uu, Ðð, Bb, Ii, Éé, Yy.  

Samanburðarhópur: Rósa og Jakob vinna saman. Stafir sem Rósa á að skrifa: Öö, Auau, Jj, Eyey, Ll, Éé, Gg, 
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Pp, Þþ, Ðð. Stafir sem Jakob á að skrifa: Öö, Pp, Auau, Bb, Þþ, Nn, Úú, Eiei, Dd, Oo.  

Njáll og Unnar vinna saman.Stafir sem Unnar á að skrifa: Ææ, Eiei, Gg, Kk, Tt, Eyey, Uu, Ii, Ll, Jj. Stafir sem 

Njáll á að skrifa: Öö, Auau, Gg, Eiei, Ææ,Dd, Eyey, Ðð, Pp, Þþ. 

10 mínútur  Lestur 

Lesa hluta úr bók 

Þjálfa lesfimi  

Halda áfram að lesa 

Kata og ormarnir   

Nemandi eitt les texta og nemandi tvö sem er slakari les sama texta á eftir.  

Tilraunahópur: Natalía (lesari 1) og Emil (lesari 2) vinna saman. Sæþór (lesari 1) og Símon (lesari 2) vinna 

saman. 

Samanburðarhópur: Rósa (lesari 1) og Njáll (lesari 2) vinna saman. Unnar (lesari 1) og Kaper (lesari 2) vinna 

saman.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Stafarugl  

Tilraunahópur: vinnur í iPad í appinu Sight Words. Þá birtist mynd á skjánum og stafir í rugli og þau eiga að 

setja réttan staf á hvert strik.  

Samanburðarhópur: Gera samskonar verkefni en skrifa stafina á strik á blaði.  

Hafa gert verkefnið áður en náði enginn nemandi að klára öll orðin. Halda áfram þar sem þau voru komin.  

 

Miðvikudagur  

25.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Leggja inn nýjan staf  

Tilraunahópur: Emil, Sæþór og Símon: Eiei. Natalía: Ææ 

Samanburðarhópur: Rósa: Jj, Njáll og Jakob: Auau, 

Unnar: Ææ 

 

Nemendur skrifa sinn bókstaf í stílabók. Nemendur skiptast á að 

segja orð með stafi dagsins.  

Tilraunahópur: Fara í Bitsboard og vinna með sinn staf. Byrja á 

að lesa orðin. Vinna svo með þessi orð. 

Samanburðarhópur: fær blað með myndum og eiga að skrifa 

orðið sem inniheldur staf dagsins. Eiga að setja réttan staf á 

línuna.  

10 mínútur  Lestur 

Tilraunahópur: Emil: Afmæli komin á bls 7 (næst: 

Melóna) , Sæþór: Dúbbi 1 komin á bls 10 (næst: Hani 

lærir að fljúga eða Geimveran), Natalía: Hani lærir að 

fljúga, Símon: Á Hofi  

Samanburðarhópur:Njáll: Afmæli , Rósa: Dúbbi 1 bls 8 

(næst:Hani lærir að fljúga), Unnar: Dísa á afmæli bls 7 

(Dúbbi 1 eða Hani lærir að fljúga), Jakob: Á Hofi  

Nemendur lesa nokkrar blaðsíður í bók. Lesa hverja blaðsíðu 

tvisvar sinnum.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Skrifa algeng orð 

Rannsakandi les algeng orð og nemendur skrifa orðin. 

Tilraunahópur: skrifa í Word í iPad  

Samanburðarhópur: skrifa í stílabókina sína.  

5 mínútur  Umræða Nemendur ræða um verkefnin sem þau hafa verið að vinna í. 

Merkja við á broskalla kvarða hvað er skemmtilegt og hvað 

leiðinlegt.  

Tilraunahópur: Ræðir um hvort þeim finnist gaman eða 

leiðinlegt í iPad og hvort þau læri eitthvað að vinna í honum og 

þá hvað.  

Samanburðarhópur: Ræða um hvað er skemmtilegt og 

leiðinlegt. Og ræða um hvort þeim finnist þau hafa lært eitthvað 

í tímunum og þá hvað.  
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Fimmtudagur 

26.febrúar 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Upprifjun bókstafa 

 

Rannsakandi heldur á spjaldi með öllum lágstöfunum og bendir á stafi og nemendur segja 

heiti þeirra og hljóð og eitt orð sem byrjar á stafnum.  

Fara yfir alla þá stafi sem þau hafa lært.  

10 mínútur  Lestur 

Lesa algeng orð og lesa orð með 

staf gærdagsins  

Tilraunahópur: Lesa í iPad 

Samanburðarhópur: lesa af blaði 

 

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Orðapikk  

Tilraunahópur: Emil með stafinn 

Oo, Sæþór með stafinn Dd, Natalía 

vinnur með stafinn Tt og Símon 

með stafinn Bb 

Samanburðarhópur: Njáll: Dd, 

Unnar: með stafinn Tt, Jakob með 

stafinn Bb og Rósa með stafinn Dd. 

Verkefni inn á skólavefnum – Orðapikk  

Tilraunahópur: nemendur finna sinn staf og skrifa orð sem að heyrast. Einnig er mynd af 

hlutnum sem þau eiga að skrifa.  

Samanburðarhópur: Hver nemandi vinnur með sinn staf og verkefni eru prentuð út af 

skólavefnum.  

 

 

Vika 8 

Mánudagur 

2. Mars 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Leggja inn nýjan bókstaf  

Tilraunahópur: Allir Dd 

Samanburðarhópur: Rósa: Rifjar upp alla stafi og skrifar 

niður þá sem hún er óviss á. Njáll: Þþ, Unnar: Gg. Jakob: 

Pp 

 

Tilraunahópur: Fara í froskaleikinn og vinna með stafinn Dd. Ef tími gefst þá 

fara í Lærum og leikum með hljóðin og sprengja blöðrurnar. Þá eiga þau að 

lesa stafinn d og annan staf saman og sprengja blöðru og kanna hvort það 

var rétt lesið. Da–dá–de o.s.frv. 

Samanburðarhópur: Tengja bókstafinn við hljóð annarra stafa. Rósa fær 

blað með öllum litlu bókstöfunum og rifjar upp heiti og hljóð allra. Skrifar 

niður þá stafi sem hún er óviss á. Eftir það hlusta nemendur og 

rannsakandi segir orð og þau eiga að skiptast á að segja hvort stafurinn 

þeirra sé í orðinu eða ekki. T.d. segi ég þruma er þ hljóð, máta er p hljóð, 

kjósa er g hljóð, góður er g hljóð og fleira. Vinna með alls konar hljóð með 

Rósu.  

10 mínútur  Lestur 

Nemendur lesa nokkrar blaðsíður í bók.  

Endurlestur  

Tilraunahópur:Emil:Dúfur í Dalabæ ef of erfið þá Melóna. 

Sæþór: Dúbbi 1 komin á bls 10 (næst: Hani lærir að fljúga 

eða Geimveran) Natalía: Hani lærir að fljúga komin á bls 

14 (næst: Dúbbi 1/Geimveran). Símon: Á Hofi komin á bls 

7 (næst: í hólaseli).  

Samanburðarhópur:Njáll: Afmæli komin á bls 3, Rósa: 

Dúbbi 1 bls 8 (næst:Hani lærir að fljúga), Unnar: Dísa á 

afmæli komin á bls 14 (Dúbbi 1 eða Hani lærir að fljúga), 

Jakob: vinir ef hún er of erfið þá í Hólaseli.  

Nemendur lesa bækur við hæfi. Lesa í hljóði eða lágt en rannsakandi 

gengur á milli og lætur þau lesa upphátt fyrir sig í 1 1/2 mínútu hvert. Lesa 

hverja blaðsíður tvisvar sinnum.  

Kanna hvort þau finni stafinn sinn þegar þau lesa.  
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10 mínútur Stafsetning 

Skrifa orð 

Elkonin kubbar. Skrifa orð sem innihalda 2–4 bókstafi.  

 

Þriðjudagur 

3. mars 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Upprifjun bókstafa  

Stafabingó 

Hver nemandi fær spjald með þeim stöfum sem þeir hafa lært síðustu vikurnar. 

Rannsakandi er með alla stafina í bunka og dregur staf og segir hljóðið ef nemendur eru með 

þann staf leggja þeir punkt yfir stafinn. Heldur áfram þar til einn nemandi klárar alla stafina og 

fær svokallað „BINGÓ“.  

10 mínútur  Lestur 

Nemendur lesa nokkrar blaðsíður í 

bók. Endurlestur  

Tilraunahópur les bók í iPad. 

Samanburðarhópur les bók.  

10 mínútur Hljóðkerfisvitund 

Finna forhljóð, miðjuhljóð eða 

endahljóð 

 Nemendur fá myndir og eiga að finna síðasta hljóð í orðinu, hljóð í miðju orði eða byrjun orðs 

og skrifa fyrsta stafinn niður í stílabók og þar með kemur nýtt orð úr 4–5 myndum.  

Tilraunahópur Vinnur verkefnið í iPAd (Word) og Samanburðarhópur á blaði.  

 

Miðvikudagur 

4. mars 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

Upprifjun bókstafa  

Tilraunahópur 

Emil:  o, ð, ó, p, ý, æ, þ, g, ei, d, ö, ú 

Sæþór: ú, ð, ö, i, d, ý, æ, þ, g, x, y, ei 

Natalía: o, ð, l, d, é, b, t, æ, au, y, f, ó 

Símon: ú, ý, ö, p, ð, i, é, u, b, u, y. ei, d 

Samanburðarhópur 

Rósa: æ, j, g, ey, t, p, þ, ö, l, i, é, d, b 

Unnar: o, ð, v, g, ey, ei, æ, t, k, u, l, x 

Njáll: b, ð, ö, p, ó, y, ei, d, g, au, þ, o 

Jakob: é, o, ð, ö, ú, y, þ, b, au, p, n, ú 

Nemendur skrifa niður alla þá bókstafi sem þau hafa lært og nokkra sem þau kunna. Vinna 

tvö og tvö saman. Annar nemandi segir bókstafina og hinn skrifar.  

 

10  mínútur  Lestur 

Nemendur lesa bók við hæfi  

Endurlestur 

 

Lesa hverja blaðsíður tvisvar sinnum.  

Tilraunahópur:  

Emil: Melóna 

Sæþór:  Dúbbi 1 komin á bls  10? (næst: Hani lærir að fljúga eða Geimveran) 

Natalía: Geimveran bls 5 

Símon: Í Hólaseli 

Samanburðarhópur: 

Njáll: Melóna  

Rósa: Dúbbi 1 bls  17 (næst:Hani lærir að fljúga) 

Unnar: Dísa á afmæli komin á bls 16  (Dúbbi 1 eða Hani lærir að fljúga) 

Jakob: Í Hólaseli 

10  mínútur Stafsetning 

Skrifa setningu eða orð út frá mynd.  

Nemendur fá mynd og eiga að skrifa orð eða setningu út frá myndinni. Eiga að nota staf 

mánudagsins.  

Tilraunahópur: notar iPad 

Samanburðarhópur: skrifar í stílabók 
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Fimmtudagur  

5. mars 

Hvað á að kenna  Hvernig?  

10 mínútur  Bókstafaþekking 

upprifjun bókstafa 

 Finna eitt orð með hverjm bókstaf sem þau hafa lært og skrifa það niður.  

Tilraunahópur: Skrifa í ipad 

Samanburðarhópur: Skrifa í stílabók.  

10  mínútur  Lestur 

Tilraunahópur les í iPad  

Samanburðarhópur les í bók 

 Tilraunahópur:  

Emil: Á Hofi bls 6 (næst: Í Hólaseli) 

Sæþór: Hani lærir að fljúga bls 6 

Natalía: Kata og vofan eða Putalestin 

Símon: Í síma 

Samanburðarhópur: 

Njáll: Melóna bls 4 

Rósa: Hani lærir að fljúga 

Unnar: Dísa á afmæli komin á bls 22  (næst: Dúbbi 1) 

Jakob:  Tóti og Tumi 

10  mínútur Stafsetning 

Skrifa 

Elkonin 
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Viðauki Ð: Samþykki foreldra 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Undirrituð er nemandi í meistaranámi í sérkennslufræði við Háskóla Íslands. Í lokaverkefni mínu 

ætla ég að skoða hvort að það skili árangri að nota iPad í lestrarkennslu nemenda og hvort það hafi 

áhrif á áhuga barnanna á lestri.  

Hugmyndin er að vinna með tvo hópa barna þar sem verða fjögur börn í hvorum hópi og verður 

börnunum skipt tilviljunarkennt í hópana. Báðir hóparnir fá sérkennslu og þjálfun í lestri en í 

öðrum hópnum verða notaðir iPadar með í kennslunni. Kennsla mun fara fram í Grunnskóla 

Vestmannaeyja á skólatíma og munu nemendur fara úr einum tíma til að taka þátt í rannsókninni. 

Kennsla mun hefjast í janúar 2015 og standa í 8 vikur. Trúnaðar verður gætt og nöfn nemenda 

munu hvergi koma fram og ekki verður greint frá nafni skóla.  

Leiðbeinandi við rannsóknina er Helga Sigurmundsdóttir, aðjunkt við Háskóla Íslands. Hennar 

sérsvið er meðal annars læsi, lestrarkennsla og lestrarerfiðleikar. Meðleiðbeinandi er Amalía 

Björndóttir, dósent við Háskóla Íslands.  

 

Með bréfi þessu óska ég eftir leyfi fyrir þátttöku barns þíns í rannsókninni.  

Ég veiti fúslega frekari upplýsinga sé þess óskað 

Með fyrirfram þökk  

Guðrún Benónýsdóttir   

meistaranemi í Uppeldis– og menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði við Háskóla Íslands. 

gub44@hi.is 

s: 694–2075 

Samþykki foreldra/forráðamanna 

Ég undirrituð/aður samþykki að ___________________________________ (nafn barns) 

taki þátt í ofangreindri rannsókn 

 

Staðfesting foreldra/forráðamanna: 

_______________________________________________________________________________ 
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Viðauki E: Mæling 2 

Hér má finna niðurstöður úr mælingu tvö. Í töflu 11 má sjá hlutfall rétt skrifaða bókstafa 

og hvað nemendur gátu bent á marga stafi.  

Tafla 11. Bókstafaþekking – Mæling 2 

                        Tilraunahópur            Samanburðarhópur 

 Hlutfall réttra svara  Hlutfall réttra svara 

 Benda Skrifa  Benda Skrifa 

A1 68,5 51,4 A2 74,3 45,7 

B1 80 77,1 B2 82,9 85,7 

D1 80 71,4 D2 77,1 74,3 

E1 94,2 77,1 E2 88,6 80 

Meðaltal 80,7 69,3 Meðaltal 80,7 71,4 

 

Lesfimi nemenda var metin með því að leggja fyrir þau eftirfylgni próf Leiðar til Læsis. Í 

töflu 12 má sjá hversu mörg orð nemendur lásu rétt á einni mínútu og 

lestrarnákvæmni.  

Tafla 12. Lesfimi – Mæling 2 

    Tilraunahópur Samanburðarhópur 

 Rétt lesin orð á mínútu Nákvæmni 

% 

 Rétt lesin orð á mínútu Nákvæmni 

% 

A1 28 93,3 A2 17 72,3 

B1 38 96,2 B2 29 85,6 

D1 21 71,2 D2 37 77,1 

E1 34 93,2 E2 26 96,4 

Meðaltal 30 69,3 Meðaltal 27,5 82,8 
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Sjónrænn orðaforði var auk þess kannaður með eftirfylgni prófi Leiðar til læsis. Í töflu 

13 má sjá hversu mörg orð nemendur lásu rétt á einni mínútu og lestrarnákvæmni.  

Tafla 13. Sjónrænn orðaforði – Mæling 2 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 

 Rétt lesin orð á mínútu Nákvæmni 

% 

 Rétt lesin orð á 

mínútu 

Nákvæmni 

% 

A1 7 60 A2 4 47,4 

B1 14 84,6 B2 9 69,2 

D1 6 61,9 D2 9 50 

E1 13 96,3 E2 10 95,2 

Meðaltal 10 75,7 Meðaltal 8 65,5 

 

Í töflu 14 má sjá niðurstöður úr mælingu tvö úr Aston Index stafsetningarprófinu.  

Tafla 14. Stafsetning – Mæling 2 

Tilraunahópur   Samanburðarhópur 

 Rétt 

skrifuð 

orð 

Z–gildi Hljóðrangar 

villur 

 Rétt skrifuð 

orð 

Z–gildi Hljóðrangar 

villur 

A1 6 –2,5 26 A2 4 –2,9 21 

B1 15 –0,6 6 B2 16 –0,4 6 

D1 12 –1,25 7 D2 12 –1,3 12 

E1 15 –0,6 4 E2 14 –0,8 6 

Meðaltal 12 1,2 11 Meðaltal 8 1,4 11 
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Viðauki É: Sýnishorn af verkefnum 

Bókstafir 

Tengjaa saman hljóð bókstafa 

             Æ 

g  s   m  b  f  r  ð  l  k  p n   d  þ   h  j  t    
 

              B               

a   á  i   í  e  é  o  ó  u  ú  æ  ei  au  ö au  j   r   y  

 
 
Para saman stóra og litla stafi. Skrifa ýmist stóra eða litla stafinn eftir því hvað á við.  

A 

_____ 

G 

_____ 

 

_____ 

D 

É 

_____ 

 

_____ 

ð 

E 

_____ 

 

_____ 

b 

F 

_____ 

Á 

_____ 

 

_____ 
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h 

I 

_____ 

 

 

Ó 

J 

_____ 

K 

_____ 

L 

_____ 

M 

_____ 

P 

_____ 

 

_____ 

O 

Í 

_____ 

 

_____ 

n 

 

_____ 

R 

AU 

_____ 

Y 

_____ 

 

_____ 

V 

Ú 

_____ 

 

_____ 

S 

 

_____  

x 

EI 

_____ 

Ý 

_____ 

 

_____ 

þ 
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Lestur  
Dæmi um algeng orð sem nemendur lásu 

á                                tveir                    kona                  

ég                              fara                     áður                   

og                              mamma               til                        

þú                              ár                         segja                  
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Hljóðkerfisvitund og ritun 

 
 

 

  
 

 

  

  

 

o–orð Ormur, ostur, borð, bolti, bor, lok, sofa, pottur, ofn, kona, brosa, sonur 
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Stafarugl – Algeng orð 

Nokkur dæmi 

ð   a                  ð   þ   a                   f   a                     r  e                ð   a   e 

 

 

___   ____           ___   ___   ___           ___  ___                ___  ___          ____  ____  ____ 

 

n   i   n                      æ   h             g   o                 r   ú                         s   m  e 

 

____  ____  ____        ___   ____        ___   ____            ___   ____             ____  ____  ____ 

 

(að, það, af, er, eða, inn, hæ, og, úr, sem)  

  

                                             

     l  í  l  b                                        n    t    a    v                     

                  

____  ____  ____  ____                 ____  ____  ____  ____           

(bíll, vatn)              
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Skrifa orð – Elkonin kubbar 

 

 

    

 

p–orð púsl 
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É – orð  tré, bréf 

 

 

Mynd fyrir ritun 
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Skrifaðu hjá þér fyrsta stafinn í hverju orði. Að 

lokum verður til nýtt orð.  

1        2   3

 

4              5  

Hvað er nýja orðið? 

_________________ 

 

 

 

(fata–jójó,api, lás, lykillfjall) 
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Skrifaðu hjá þér síðasta stafinn í hverju orði. Raðaðu 

þeim í rétta röð og þá færðu nafn á húsgagni 

    

                  

Hvað er nýja orðið? 

____________________ 

 

 

(lamb–þvo–hamstur–snuðborð) 
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Taktu þriðja bókstafinn í hverju orði og skrifaðu í 

stílabók. Ef þú gerir þetta rétt færðu nafn á 

klæðnaði sem öllum þykir gott að eiga.  

  

1           2    

 

3          4  

 

Hvað er nýja orðið? _______________________ 

 
(mappa–bleyja–mús–blaðpeysa) 

 


