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Formáli 

Lestur og læsi hefur mikið verið til umræðu í samfélaginu undanfarið og hafa margir 

áhyggjur af stöðu íslenskra barna, þá sérstaklega drengja, í lestri. Áhugi minn á læsi 

kviknaði fyrst eftir að ég vann að lokaverkefni mínu grunnnámi í sálfræði við Háskóla 

Íslands. Mér þótti því strax áhugavert þegar mér bauðst að taka þátt í rannsókn í 

tengslum við stuðningskerfið Leið til læsis. Viðfangsefnið var að kanna notkun 

stuðningskerfisins Leiðar til læsis á meðal kennara og sérkennara. 

Leiðbeinandi minn við verkefnið var Steinunn Torfadóttir lektor og sérfræðingur var 

Sigurgrímur Skúlason próffræðingur. Færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir góð ráð og 

aðstoð við ritgerðavinnuna. Einnig fær Helga Sigurmundsdóttir mínar bestu þakkir fyrir 

góðar ábendingar og aðstoð. 

Jasoni Má Bergsteinssyni og foreldrum mínum, Magnúsi Þ. Gissurarsyni og Önnu Ágústu 

Hauksdóttur, vil ég einnig þakka fyrir yfirlestur á ritgerðinni, góðar ábendingar og 

stuðning á meðan á skrifum stóð. Auk þess þakka ég þeim kennurum og sérkennurum 

sem tóku þátt í rannsókninni með því að svara spurningalistanum.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 1. maí 2016 

 

Rakel Magnúsdóttir  
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Ágrip 

Lestur er mikilvæg færni sem einstaklingar þurfa að ná tökum á. Mikilvægt er að grípa 

snemma inn í ef grunur leikur á að lestrarerfiðleikar séu til staðar. Því fyrr sem gripið er 

inn í því meiri líkur eru á að einstaklingurinn nái tökum á lestri. Leið til læsis er 

stuðningskerfi sem ætlað er að aðstoða kennara og annað fagfólk í skólakerfinu við að 

koma auga á þá nemendur sem gætu komið til með að eiga við lestrarerfiðleika að 

stríða og aðstoða þá sem allra fyrst. Stuðningskerfið samanstendur af skimunarprófi 

fyrir 1. bekk og eftirfylgniprófum fyrir 1.-4. bekk, ásamt ítarlegri handbók um kennslu.   

Rannsóknin fólst í því að kanna reynslu kennara af skimunarprófi Leið til læsis og 

hvernig skólum hefði gengið að nýta sér niðurstöður prófsins til að mæta þörfum 

nemenda. Sendur var rafrænn spurningalisti á 32 starfsmenn úr 16 grunnskólum á 

Íslandi. Niðurstöður benda til að umsjónarkennarar telji sig almennt hafa örlítið minni 

reynslu og þekkingu á skimunarprófinu en sérkennarar. Þátttakendur voru sammála um 

að leiðbeiningar um fyrirlögn séu skýrar og að auðvelt sé að fara eftir þeim. 

Þátttakendur voru jafnframt sammála um að stuðningskerfið væri gagnlegt og ýtti að 

einhverju leyti undir samstarf við aðra kennara, leikskóla hverfisins og foreldra. Skólar 

telja sig einnig ná betur utan um nemendur með frávik í lestri og lestrarkennslu í 

almennum bekk með tilkomu Leiðar til læsis.  

Rannsóknin er mikilvæg þar sem æskilegt er að notast sé við raunprófaðar 

kennsluaðferðir og mælitæki í skólakerfinu á Íslandi. Tækin þurfa að vera aðgengileg og 

þæginleg í notkun til þess að sem flestir nýti sér þau. Því þarf að kanna notkun og 

gagnsemi slíkra mælitækja og kennsluaðferða og kanna hvað nýtist vel og hvað ekki. 
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Abstract 

Experience and utility of Leið til læsis 

Reading is an important skill that individuals need to master. It is important to use early 

intervention if there are any suspicions that reading difficulties are present. The sooner 

they are noticed the more likely it is that the individual will be able to become a decent 

reader. Leið til læsis was designed to assist teachers and other professionals in the 

school system to identify students who may have reading difficulties and assist them as 

soon as possible. 

 The purpose of this study is to examine the experience of Leið til læsis and see 

how schools have been using the results of the test to meet stuents needs. An online 

questionnaire was sent out to 32 employees of 16 elementary schools in Iceland. The 

results of this study suggest that instructors believe they generally have slightly less 

experience and knowledge of Leið til læsis than special education teachers. Participants 

agreed that the guidelines for Leið til læsis presentation is clear and fairly easy to 

follow. They also agreed on that the support system is useful and leads in someway to 

better cooperation with other teachers, local kindergardens and parents. The schools 

claim they have achieved better management of students with deviations in reading 

and literacy in classes after their implementation of Leið til læsis. 

 This study is important as it is desirable to use evidence-based teaching 

methods and instruments in the Icelandic school system. These methods and 

instruments need to be accessible and rather easy to use if schools are to use them. 

Therefore it is important to evaluate the use and utility of such instruments and 

teaching methods, and see what is useful and what is not. 
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1 Lestur og einfalda lestrarlíkanið 

Það að geta lesið er mikilvæg undirstaða fyrir nám og til þess að einstaklingur eigi þess 

kost að geta tekið fullan og virkan þátt í nútíma samfélagi. Sú leikni að geta lesið er ekki 

meðfædd heldur þurfa einstaklingar kennslu og þjálfun til þess að ná tökum á lestri. 

Með réttum tækifærum og þjálfun læra flest börn að lesa fljótlega eftir að þau setjast á 

skólabekk. Það er þó misjafnt hve mikla þjálfun börn þurfa til þess að ná tökum á lestri 

og getur lestrarnám reynst sumum börnum erfitt og reynt mikið á þau (Catts, 2015; 

Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). Þau börn sem ekki ná fullum tökum á lestri eru í meiri hættu á að 

ná ekki tilætluðum árangri eða flosna upp úr námi og eru líklegri til að skrópa í skóla. 

Þau hafa einnig gjarnan neikvæðari hugmyndir um sig (e. poor self-concept) og eiga á 

meiri hættu á að leiðast út í fíkniefnaneyslu og/eða afbrot. Möguleiki þessara 

einstaklinga á atvinnu í framtíðinni er einnig oft takmarkaðri (Catts, 2015). Það er því 

afar mikilvægt að stuðla að því að börn nái góðum tökum á lestri og grípa inn í og 

aðstoða börn sem gætu átt við lestrarerfiðleika að stríða þar sem það að búa yfir færni í 

lestri eykur lífsgæði og frelsi þeirra í framtíðinni Catts, 2015).  

Lestur byggir á samspili margra þátta og byrjar grunnur að góðri færni í lestri að 

myndast á fyrstu árum í lífi barns. Til margar ára hefur það verið viðurkennt að lestur 

byggist að einhverju leyti á færni í tungumáli (e. language-based skill) og að samband sé 

á milli færni eða þekkingu barns á talmáli og lestrarþróun þess (Kamhi og Catts, 2014; 

Nation, 2005a). Lestur byggir á mörgum af sömu ferlum og þekkingargrunnum og 

hlustun og tal, en þó er talsverður munur á þessu tvennu. Það sem er líkt með talmáli 

og ritmáli er meðal annars orðaforðinn og bakgrunnsþekking á því sem fjallað er um. 

Einnig getur í báðum tilfellum borið á athyglis- eða minnisvanda sem hafa áhrif á það 

hvernig viðkomandi meðtekur það sem hlustað er á eða lesið er. Það sem er ólíkt er 

meðal annars það að talmálið virðist lærast sjálfkrafa á meðan það er nauðsynlegt fyrir 

flesta að fá góða kennslu og þjálfun til að læra lestur. Mikilvægt er að fagfólk sem 

kennir lestur búi yfir þekkingu á því hvað er líkt og ólíkt með talmáli og lestri svo það 

skilji hvernig börn læra að lesa og hvers vegna sum eiga í erfiðleikum með lestur (Kamhi 

og Catts, 2014).  

Nokkur samstaða ríkir um það að lestur felist í tveim meginþáttum, það er færni 

í umskráningu (e. decoding) og málskilningi (e. language comprehension). Umskráning 
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er sú hæfni að breyta rituðum táknum í viðeigandi málhljóð en málskilningur er sú 

færni að meðtaka orð eða setningar, vinna úr þeim og skilja merkingu þeirra. 

Umskráning og málskilningur eru tveir aðskildir þættir sem báðir hafa sýnt fylgni við 

lesskilning (Cain, 2010; Hoover og Gough, 1990). Einfalda lestrarlíkanið (e. the simple 

view of reading) lýsir þessu einmitt. Gough og Tunmer (1986) hönnuðu einfalda 

lestrarlíkanið en það var síðar útfært enn frekar af Hoover og Gough (1990). Líkaninu er 

ætlað að lýsa á einfaldan hátt því flókna ferli sem á sér stað við lestur. Höfundar 

einfalda lestrarlíkansins neita því þó ekki að lestur sé í raun mjög flókið ferli (Hoover og 

Gough, 1990). Gough og félagar (1986, 1990) halda því fram að umskráning og 

málskilningur séu jafn mikilvægir og benda á að enginn skilningur geti verið til staðar ef 

sá sem les býr ekki yfir færni í umskráningu. Sá sem les þarf þó einnig að búa yfir góðum 

málskilningi og orðaforða til þess að vera fær um að skilja það sem hann les. Því þarf 

færni í hvoru tveggja, umskráningu og málskilningi, að vera til staðar til að lestur geti átt 

sér stað og er ekki nóg að búa aðeins yfir færni í öðru hvoru. Líkanið hefur verið 

gagnrýnt fyrir það að taka ekki mið af lesfimi, það er sú færni að geta lesið af nákvæmni 

á viðeigandi hraða með réttum hrynjanda og áherslum (Steinunn Torfadóttir, 2011b; 

Walpol og McKenna, 2007). Einnig hefur líkanið verið lagt til að líkanið taki tillit til 

orðaforða, bakgrunnsþekkingar og óyrtrar vitrænnar getu (e. nonverbal cognitive 

ability) (Adlof, Perfetti og Catts, 2011). Líkt og fram kom hér að framan gera höfundar 

líkansins sér þó grein fyrir því að líkanið sýni lestur í mjög einfaldaðri mynd og því er 

mikilvægt að hafa það í huga að fleiri þættir liggja að baki lestrar.  

 Umskráning felst eins og áður sagði í því að einstaklingur umbreyti rituðum 

táknum í hljóð og tengi þau saman í orð. Einstaklingur þarf að búa yfir færni í að skilja 

tengsl hljóðs og bókstafs til þess að geta öðlast góða færni í umskráningu. Færni í 

umskráningu þróast með stigbundnum hætti og er miklvægt að fylgjast vel með þeirri 

þróun og greina hvar hver nemandi er staddur. Mikilvægt er að vita hvar nemendi er 

staddur til þess að hægt sé að ákveða á hvaða stigi skuli hefja kennsluna (Walpol og 

McKenna, 2007). Ef einstaklingur nær ekki góðri færni í umskráningu kemur það niður á 

lesfimi, orðaforða og lesskilningi hans (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010; Torgesen, 2002). 

Einhverjir velta því líklega fyrir sér hvers vegna því sé haldið fram í líkaninu að 

málskilningur sé einn af meginþáttum lestrar í stað lesskilnings. Rökin eru þau að 

lesskilningur og hlustunarskilningur byggja í raun á sömu undirstöðufærni og eiga margt 

sameiginlegt. Til að mynda er sami orðaforði (e. lexicon) notaður hvort sem hlustað er 

eða lesið, setningar sem eru óljósar þegar þær eru lesnar eru oft einnig óljósar þegar 

við heyrum þær. Hugtakið lesskilningur vísar einnig til færni í umskráningu, þar sem 
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nemandinn verður að lesa sjálfur og skilja efni og samhengi textans til þess að 

lesskiningur sé til staðar (Byrnes og Wasik, 2009; Steinunn Torfadóttir, 2011b). Þar sem 

málskilningur er almennara hugtak og nær yfir allan þann skilning sem einstaklingur 

hefur á tungumálinu er líklegt að talið hafi verið að betra væri að nota það í stað þess 

að notast við hlustunar- eða lesskilning. 

Í dag höfum við nokkuð góða hugmynd um þróun lesskilnings en hann eykst með 

aldrinum eftir að börn hefja eiginlegt lestrarnám, samhliða færni í umskráningu og 

lesfimi (Cain, 2010). Færni í lesskilningi eykst meðal annars með aldrinum vegna þess að 

eldri börn hafa öflugra vinnsluminni, búa yfir breiðari orðaforða og meiri þekkingu á 

mismunandi uppbyggingu texta eftir tegund hans. Auk þess hafa eldri börn meiri 

reynslu af því að vinna með tungumálið, eru yfirleitt meðvitaðari um skilning sinn á 

meðan þau lesa og hafa yfirleitt hlotið víðtækari æfingu í lestri eftir því sem þau eru 

eldri (Byrnes og Wasik, 2009).  

1.1 Forspárþættir lestrar 

Forspárþáttur (e. predictor) er færni eða hæfileiki sem spáir fyrir um síðari árangur í 

einhverju tilteknu, til dæmis lestri. Forspárþáttur lestrar er því sú færni eða hæfileiki 

sem spáir fyrir um árangur í lestri. Forspárþætti þarf að vera hægt að skilgreina og 

mæla. Rannsóknir hafa verið gerðar til þess að finna helstu forspárþætti lestrar. Það er 

gert með því að kanna fylgni á milli ýmissa þátta lestrarnámsins og lestrargetu og er 

algengast að um sé að ræða langtímarannsóknir. Þá eru nemendur prófaðir nokkrum 

sinnum á lengri tíma, til dæmis við upphaf skólagöngu, við lok fyrsta skólaárs og svo 

árlega í einhvern tíma þar á eftir (National Early Literacy Panel, 2008; Muter, 2006). 

Helstu forspárþætti lestrar eru stafaþekking (e. alphabetic knowledge, AK), 

hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness, PA), nefnuhraði (e. rapid automatized 

naming, RAN), geta til að skrifa og hljóðkerfisminni (e. phonological stm/phonological 

memory) (National Early Literacy Panel, 2008). Í tölfu 1 má sjá helstu forspárþætti 

lestrar sem mældir eru í leikskóla og fylgni hvers þáttar við umskráningu og lesskilning 

síðar.  
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Tafla 1. Meðalfylgni milli forspárþátta sem mældir eru í leikskóla og seinni lestrargetu 
(Shanahan og Lonigan, 2010: 280-281). 

Forspárþættir Umskráning Lesskilningur 

Stafaþekking 0,50 0,48 

Hljóðkerfisvitund 0,40 0,44 

Nefnuhraði (bókstafir og tölustafir) 0,40 0,43 

Nefnuhraði (hlutir og litir) 0,32 0,42 

Hljóðkerfisminni 0,26 0,39 

Geta til að skrifa 0,49 0,36 

 Fyrsti forspárþáttur lestrar sem nefndur var hér fyrir framan er stafaþekking. Í 

stafaþekkingu felst það að barn sé fært um að bera kennsl á stóra og litla bókstafi og 

þekki útlit þeira, nöfn og hljóð. Stafaþekking við upphaf skólagöngu er talin vera einn 

sterkasti forspárþáttur lestrar (Lonigan o.fl., 2011; National Early Literacy Panel, 2008), 

ásamt hljóðkerfisvitund (Foulin, 2005; National Early Literacy Panel, 2008; Scarborough, 

2005). Þau börn sem búa yfir lítilli stafaþekkingu og hljóðkerfisvitund við upphaf 

skólagöngu eru ólíklegri til að ganga vel í lestri (Snowling, 2005).  
Annar forspárþáttur lestrar sem nefndur var hér fyrir framan er 

hljóðkerfisvitund. Hljóðkerfisvitund er yfirheiti yfir þá almennu færni við að skynja 

hljóðræna uppbyggingu tungumálsins, án tengsla við merkingu orðanna. 

Hljóðkerfisvitund þróast allt frá frumbernsku til enda grunnskóla og þjálfast til að 

mynda við lestur og ritun þegar unnið er með tengsl stafs og hljóðs (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007-2008; Snowling og Göbel, 2014). Móttaka og úrvinnsla þurfa að 

vera til staðar til þess að barn nái góðri hljóðkerfisvitund. Í móttöku felst það að geta 

greint stök hljóð (e. phoneme), atkvæði (e. syllable), orð og hljómfall (e. prosody) 

móðurmálsins. Úrvinnsla felst í því að geta myndað hljóðin, tengt þau saman, myndað 

rím og tjáningabær orð svo dæmi séu nefnd (Byrnes og Wasik, 2009). Slök 

hljóðkerfisvitund veldur því að barn á erfiðara með að ná tökum á lestri, þar sem það á 

erfitt með að tengja saman bókstafi og hljóð og þekkir ef til vill ekki alla stafina. Til þess 

að aðstoða þau börn sem hafa slaka hljóðkerfisvitund þarf markvissa og kerfisbundna 

kennslu þar sem unnið er með hljóðkerfisvitund og umskráningu. Í raun er mjög 

mikilvægt að vinna með og efla hljóðkerfisvitund barna í lestrarkennslu hvort sem 

nemandinn á við erfiðleika í lestri að stríða eða ekki. Þjálfun hljóðkerfisvitundar felst 

meðal annars í því að æfa sundurgreiningu orða í atkvæði eða stök hljóð, samanburði 

og tengingu hljóða, orðhlutaeyðingu og rím (Torgesen, 2002; Walpol og McKenna, 

2007). 
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 Þriðji forspárþáttur lestrar sem nefndur var hér fyrir framan er nefnuhraði. 

Nefnuhraði er hugtak sem notað er yfir þá hæfni að endurheimta hljóðrænar 

upplýsingar úr langtímaminni með auðveldum og árangursríkum hætti. Rannsóknir hafa 

sýnt að nefnuhraði á leikskólaárunum sé forspárþáttur fyrir gengi í lestri í grunnskóla, 

ekki síst í tungumálum sem hafa gegnsætt hljóðkerfi (Cain, 2010; Kamhi og Catts, 2014; 

Catts og Hogan, 2003; National Early Literacy Panel, 2008). Nemendur sem eiga í 

lestrarerfiðleikum eiga oft erfitt með hljóðræna endurheimt og koma verr út á 

nefnuhraðaprófum. Þar sem þátttakandinn á að nefna með sjálfvirkum hætti röð stafa, 

númera, lita eða algengra hluta (Catts og Hogan, 2003). 

 Fjórði forspárþáttur lestrar sem nefndur var hér fyrir framan er hljóðkerfisminni. 

Hljóðkerfisminni vísar til þess hvernig hljóðrænar upplýsingar eru umskráðar og 

geymdar í minni. Rannsóknir hafa gefið til kynna að hljóðkerfisminni sé forspárþáttur 

fyrir lestur (National Early Literacy Panel, 2008; Kibby, Lee og Dyer, 2014; Scarborough, 

2005). 

 Fimmti forspárþáttur lestrar sem nefndur var hér að framan er geta til að skrifa. 

Í því felst það að þeim börnum sem eru farin að geta skrifað ákveðna stafi þegar þau 

eru beðin um það eða geta skrifað nafnið sitt áður en formleg lestrarkennsla hefst 

gengur oft betur að ná tökum á umskráningu og lestri (Lonigan o.fl., 2011). 

Málskilningur og orðaforði eru einnig taldir grundvöllur lestrar og mikilvægir 

forspárþættir um námsgetu barna síðar á ævinni. Áður en eiginleg lestrarkennsla hefst 

er mikilvægt að fylgjast með og kanna málþroska barna og er það meðal annars gert á 

heilsugæslustöðvum hér á landi þegar börn eru þriggja og fimm ára (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000). Ef málþroski er lítill, það er skilingur á máli 

slakur og/eða tjáning, eru talsverðar líkur á því að einstaklingurinn tilheyri þeim hópi 

barna sem mun lenda í erfiðleikum með lestur í grunnskóla og eru líkurnar á því meiri ef 

þau skortir færni í hvoru tveggja (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004; Silva o.fl., 1983; 

Snowling og Göbel, 2014). Mikilvægt er að hlusta á börn, tala við þau, syngja, kenna 

þeim vísur og hvetja þau til frásagnar og spyrja þau spurninga til þess að reyna að efla 

málþroska þeirra. Gott er að lesa með þeim bækur og jafnvel biðja þau um að spá fyrir 

um hvað bókin sé áður en byrjað er að lesa hana eða hvað gerist næst í henni. Það er 

einnig gott að halda áfram að lesa fyrir barnið þegar það er að taka sín fyrstu skref í 

lestri og ná almenninlegum tökum á honum (Kamhi og Catts, 2014). Orðaforði er það 

samansafn orða sem einstaklingur getur notast við og skilið þegar hann hlustar, talar, 

les og skrifar. Orðaforði skiptist í virkan orðaforða og óvirkan orðaforða. Virkur 

orðaforði eru þau orð sem viðkomandi notar dagsdaglega og er hann mun minni en 
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óvirkur orðaforði sem nær yfir þau orð sem viðkomandi heyrir og skilur en notar 

sjaldnar (Kamil og Hiebert, 2005). Þegar börn hefja skólagöngu eru þau fær um að skilja 

flest algeng orð sem notuð eru í samtölum en orðaforði okkar breikkar og þróast alla 

ævi og lestur er lykilþáttur í þeirri þróun (Cain, 2010). 

Þekking á hugtökum tengdum prenti og texta (e. concepts about print and print 

knowledge), færni í tungumálinu (e. oral language skills), sjónræn úrvinnsla (e. visual 

processing) og almennur undirbúningur fyrir lestrarnám (e. reading readiness) eru 

einnig þættir sem hafa verið nefndir sem forspárþættir lestrar. Þekking á prenti og texta 

felst í því að viðkomandi þekki hugtök eins og hægri, vinstri, aftur, fram, bókarkápa og 

höfundur, viðkomandi gerir sér einnig grein fyrir því að bókstafir myndi orð sem hafi 

merkingu. Færni í tungumálinu felst í getu einstaklings til að mynda og skilja mælt mál, 

hafa tök á myndun setninga og ákveðinn orðaforða. Sjónræn úrvinnsla er geta til að 

para saman og aðgreina sjónræn tákn. Þó þessir þættir hafi verið nefndir í tengslum við 

forspárþætti lestrar hafa þeir ekki sýnt nægilega sterk tengsl sem forspárþættir um 

lestrargetu einir og sér og eru því ekki jafn áreiðanlegir og þeir forspárþættir sem koma 

fram í töflu eitt sem fjallað var um hér að framan (National Early Literacy Panel, 2008). 

Forspárþættir eru meðal þess sem vert er að fylgjast með hjá börnum áður en 

formleg lestrarkennsla hefst þar sem þau börn sem eru slök í einhverju af ofantöldu 

gætu komið til með að eiga í erfiðleikum með að ná góðum tökum á lestri. Það að fylgst 

sé með þessum þáttum eykur líkur á því að einhver komi auga á veikleika sem aftur 

gefur kost á því að viðeigandi stuðningur sé veittur sem allra fyrst.  

1.2 Lestrarkennsla 

Mikilvægt er að kennarar hugi vel að lestrarkennslu þar sem þróun lestrar hefur bein og 

sterk tengsl við námsárangur einstaklings og velgengni hans í lífi og starfi síðar meir. 

Ekki eru allir sammála um það hvaða aðferðum eigi að beita við að kenna lestur og hvað 

skuli leggja sérstaka áherslu á í lestrarkennslu. Sumir telja að leggja eigi áherslu á 

orðalestur frá upphafi lestrarnáms en aðrir á bókstafi. Einnig eru deilur um það hvort 

æskilegt sé að barnið uppgötvi lesturinn sjálft eða fái nákvæma og ítarlega kennslu 

(Byrnes og Wasik, 2009; Snow og Juel, 2005). Í niðurstöðu National Reading Panel 

(2000) er lögð rík áhersla á að unnið sé með eftirfarandi þætti í lestrarkennslu: 

hljóðavitund, umskráningu, lesfimi, orðaforða og lesskilning. Vinna þarf með hvern þátt 

eftir sérstökum kennsluaðferðum. 

Eiginleg lestrarkennsla hefst hér á landi á sjötta aldursári eða þegar börn byrja í 

grunnskóla. Undirbúningur lestrarnámsins hefst þó talsvert áður en grunnskólaganga 
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hefst og stendur þróun lestrar yfir alla ævi. Börn hafa yfirleitt, að minnsta kosti í hinum 

vestræna heimi, verið í umhverfi þar sem ritmál kemur þeim fyrir augu reglulega allt frá 

fæðingu þó þau geti ekki enn lesið sjálf. Umhverfið getur undirbúið börn fyrir 

lestrarnám og eru þau börn sem búa í lestrarhvetjandi umhverfi oft betur undirbúin 

fyrir lestrarnámið þar sem þau búa yfir þekkingu úr umhverfi sínu. Börn skoða gjarnan 

texta og tákn, þykjast oft vera að lesa og mörg þeirra þekkja einnig stafina sína og 

jafnvel stafi annarra fjölskyldumeðlima áður en þau byrja í skóla. Þannig leggja þau 

meðal annars ákveðinn grunn áður en þau byrja að læra stafina og lestur síðar meir 

(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000; Freyja Birgisdóttir, 2011; Kamhi 

og Catts, 1999; Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007; Snowling og Göbel, 2014). Börn geta 

því verið mis vel undirbúin fyrir lestrarnám þegar eiginleg lestrarkennsla hefst, einhver 

börn búin að læra nokkra bókstafi og örfá jafnvel byrjuð að fikra sig áfram í lestri en 

önnur ekki eins vel á veg komin. Hér er þó mikilvægt að hafa í huga að móttækileiki 

barnsins skiptir miklu máli í þessu sambandi. Þau börn sem hafa góðan móttækileika 

nýta sér betur þá örvun sem umhverfið lætur í té (Byrnes og Wasik, 2009). Það er því 

mikilvægt að kennari geri sér grein fyrir því hvar hver og einn nemandi er staddur og 

veiti honum kennslu sem fellur að því. Einnig er mikilvægt að kennarinn örvi og þjálfi 

móttækileika þeirra barna sem ekki eru í stakk búin til að nýta sér hefðbundna 

lestrarkennslu strax í byrjun. Ekki síst vegna þess að rannsóknir hafa bent til þess að 

nemendum fari mest fram þegar kennsla er löguð að þörfum þeirra (National Reading 

Panel, 2000; Steinunn Torfadóttir, 2011a; Walpol og McKenna, 2007). Þá er einnig 

mikilvægt að kennarar sem kenna lestur séu vel að sér um lestrarferlið og þróun þess 

og þekki helstu veikleika sem komið geta upp í lestri og hvernig best sé að bregðast við 

þeim. Allar ákvarðanir í kennslu þurfa þeir að ígrunda vel út frá fræðunum. Hver og einn 

nemandi ætti að fá lestrarkennslu við hæfi, miðað við stöðu sína í lestrarþróuninni, það 

er að segja einstaklingsmiðaða lestrarkennslu. Kennarar hræðast stundum það að veita 

nemendum mismunandi kennslu og telja sig þá jafnvel vera að gera upp á milli 

nemenda og að nemendur njóti þá ekki jafnréttis. Þar sem þeir hljóti mismunandi 

leiðbeiningar og magn kennslu. Rannsakendur benda hins vegar á að einstaklingmiðað 

nám sé í raun sanngjarnt svo lengi sem sanngirni í námi er skilgreind sem svo að kennari 

veiti einstaklingum tækifæri til að vaxa og þroskast sem mest (National Reading Panel, 

2000; Steinunn Torfadóttir, 2011a; Walpol og McKenna, 2007).  

Til eru margar ólíkar kennsluaðferðir við lestrarkennslu. Kennsluaðferðum er 

gjarnan skipt í þrjá flokka, það er eindaraðferðir (e. bottom-up model), 

merkingaraðferðir (e. top-down model) og samvirk aðferð (e. interactive model). 
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Eindaraðferðir felast í því að nemendur vinna með bókstafi og hljóð þeirra og byggja 

síðan ofan á þekkingu sína. Merkingaraðferð felst í því að áherslan er lögð á merkingu 

og innihald textans. Gert er ráð fyrir því að nemendur uppgötvi lestur smám saman líkt 

og talmál. Í samvirkri aðferð er notast við þætti úr merkingaraðferð og eindaraðferð og 

unnið bæði með umskráningu og lesskilning. Rannsóknir hafa sýnt að notkun 

eindaraðferða skili mestum árangri í lestrarkennslu (National Reading Panel, 2000; 

Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon, 2006). 

Í lestrarkennslu byrjenda er algengt að notuð sé hljóðaaðferð. Í 

hljóðaaðferðinni, sem fellur undir eindaraðferðir, er byrjað á því að kenna bókstafina og 

hljóð þeirra. Þegar börnin eru farin að þekkja bókstafina er þeim kennt að tengja 

bókstafina í stafasamstæður og loks í orð. Þegar nemandinn hefur náð tökum á því þarf 

hann að ná þeirri leikni að skilja merkingu þess sem hann les og loks að geta lesið 

nokkuð hnökralaust og hratt til þess að teljast fulllæs. En sá sem er góður lesari og telst 

vera fullæs þarf að hafa góða hljóðavitund, málskilning og búa yfir lesfimi (National 

Reading Panel, 2000; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Hljóðaaðferðin 

felst því í því að byrjað er á grunninum og síðan smám saman byggt ofaná og er hún ein 

skilvirkasta leiðin til að kenna umskráningu (Byrnes og Wasik, 2009, National Reading 

Panel, 2000).  

Hér á landi eru nokkrar aðferðir eða kerfi notuð í lestrarkennslu. PALS (e. peer 

assisted learning strategies), Byrjendalæsi og Leið til læsis eru ef til vill hvað þekktust 

hérlendis. PALS er raunprófuð bandarísk kennsluaðferð sem hönnuð var af Fuchs, Fuchs 

samstarfsmönnum þeirra og telst hún til eindaraðferða. Henni er ætlað að þjálfa 

hljóðkerfisvitund og lestur með hljóðaaðferðinni. Aðferðin var upphaflega þróuð fyrir 

nemendur í öðrum til sjötta bekk grunnskóla en þar sem hún reyndist vel var ákveðið að 

útfæra hana einnig fyrir unglinga og síðar leikskóla og fyrsta bekk grunnskólans (Fuchs 

o.fl., 2001a). Grunnhugmyndin í PALS er sú að nemendur lesi eða læri saman í pörum 

og hefur kennslukerfið verið kallað „pör að læra“ saman hér á landi. Þetta fer þannig 

fram að sá nemandi í hverju pari sem er sterkari í lestri byrjar á því að vera kennari eða 

þjálfari á meðan sá sem er slakari byrjar að lesa. Nemendurnir skipta síðan um hlutverk. 

Í K-PALS, sem er PALS fyrir leikskóla, og PALS fyrir fyrsta bekk er í auknum mæli farið að 

vinna með verkefni sem ýta undir undirstöðuþætti lestrar svo sem hljóðkerfisvitund, 

bókstafsþekkingu, þekkingu á hljóðum, tengslum bókstafa og hljóða og umskráningu 

(Fuchs, Fuchs og Burish, 2000). Rannsóknir á PALS hafa sýnt að nemendur ná meiri 

framförum í hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu með notkun PALS, og með 

lesfimiverkefnunum sem tilheyra PALS fyrir fyrsta bekk náðu nemendur einnig betri 
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árangri í lesfimi og lesskilningi (Fuchs o.fl., 2001b). PALS nýtist þó ekki öllum nemendum 

jafn vel en nemendur með slaka hljóðkerfisvitund, eiga við athyglis- og hegðunarvanda 

að stríða, búa við mikla fátækt eða eru seinþroska ná hvað síst árangri með notkun 

kerfisins (McMaster, Fuchs og Fuchs, 2006). Byrjendalæsi og Leið til læsis eru dæmi um 

kennsluaðferðir eða kerfi sem hafa verið hönnuð hérlendis, þó þau styðjist við erlendar 

fyrirmyndir og fræði. Í fimmta kafla í þessari ritgerð verður nánar fjallað um 

stuðningskerfið Leið til læsis sem einnig tilheyrir flokki eindaraðferða og byggist 

markvisst á nákvæmri hljóðaaðferð (e. synthetic phonics). Byrjendalæsi byggir einnig á 

hjóðaaðferð en með öðrum áherslum og fellur fremur undir flokk samvirkra 

kennsluaðferða. Byrjendalæsi er safn kennsluaðferða sem byggir á vinnu Rósu 

Eggertsdóttur og Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Í Byrjendalæsi er 

lögð áhersla á vinnu með gæðatexta (e. embedded phonics), það er sögu, fræðiefni, vísu 

eða ljóð. Kennsla í umskráningu og lesskilningi fer fram í gegnum þessa gæðatexta. Þrjú 

þrep eru í Byrjendalæsi. Í fyrsta þrepi er textinn lesinn upp fyrir nemendur og rætt er 

um textann og hann rifjaður upp. Í öðru þrepi er unnið með stafagerð, 

hljóðkerfisvitund, samband stafs og hljóð og lestur. Í þessu þrepi er einnig unnið með 

lykilorð en það er orð sem kemur fyrir í gæðatextanum. Í upphafi er það kennarinn sem 

velur lykilorðið en þegar á líður og nemendur hafa náð góðum tökum á vinnunni velja 

þeir sér lykilorð sjálfir. Rætt er við nemendur um lykilorðið, það skoðað og tekið í 

sundur, kannað hvort önnur orð sé að finna í orðinu og þess háttar. Lykilorðið á að 

tengja saman gæðatextann og vinnu nemenda og er notað við tæknilega vinnu 

lestrarnámsins. Þriðja þrepið felst í enduruppbyggingu textans, svo sem ritun, myndlist 

eða annarri túlkun á efni textans. Unnið er út frá stigskiptum stuðningi þar sem 

nemendur vinna verkefni sem er rétt fyrir ofan þeirra getu og kennarinn á að sjá um að 

viðhalda og efla áhuga nemenda. Markmið Byrjendalæsis er að gera 

móðurmálskennsluna heildstæða og blanda saman lestri, tali, hlustun og ritun og að 

börn nái góðum árangri í læsi sem allra fyrst (Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Í lestrarkennslu er margt sem kennarinn þarf að huga að og hann þarf sífellt að 

vera á varðbergi og fylgjast með lestrarþróun hjá hverjum og einum nemanda. Það 

getur verið mjög vandasamt verk og tekið sinn tíma þegar kennarinn hefur umsjón með 

stórum hópi nemenda. Kennarinn ætti að notast við markvissar og raunprófaðar 

kennsluaðferðir og reyna að mæta hverjum og einum nemanda með viðeigandi hættu 

út frá styrkleikum og veikleikum hans. Árangursrík kennsla í lestri er því ef til vill ekki 

eins auðveld og margir gætu talið er í fyrstu. 
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2 Lestrarerfiðleikar  

Miklar breytingar urðu á rannsóknum á náms- og lestrarerfiðleikum á árunum 1985-

2000. Þá var farið að huga að því hvernig áhrifaríkast sé að takast á við þessa erfiðleika 

og hvað valdi þeim fremur en að skoða fyrst og fremst kennsluna sjálfa, kennarann og 

það sem fer fram í kennslustofunni (Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabriela 

Sigurðardóttir, 2011; Kamhi og Catts, 2014). Í eldri greiningarkerfum voru raskanir 

tengdar lestri flokkaðar í sér flokk en í núverandi greiningarkerfi, DSM-5, falla þær og 

aðrir námserfiðleikar í einn og sama flokk (Weis, 2014). Fræðimenn á sviði 

námserfiðleika eru nokkuð sammála um að um námserfiðleika sé að ræða ef geta til 

náms, það er lestur, reikningur og skrift, víkur marktækt frá því sem ætla mætti út frá 

vitsmunaþroska barnsins og frammistöðu jafnaldra þess. Talið er að 2-10% barna glími 

við námserfiðleika en hlutfallið fer eftir því hve víð skilgreining hugtaksins er. Þar af er 

talið að allt að 80-85% þeirra barna sem eiga í erfiðleikum með nám tengist lestri og 

máli. Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að rekja megi allt að 40% af brottfalli barna 

og unglinga úr skóla til námserfiðleika og að slíkir erfiðleikar geti haft áhrif á líf þessara 

einstaklinga síðar á lífsleiðinni. Dæmi um slík áhrif eru takmarkaðir atvinnumöguleikar 

og erfiðleikar með félagslega aðlögun (Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabriela 

Sigurðardóttir, 2011; Steinunn Torfadóttir, e.d; Steinunn Torfadóttir, 2011b; Weis, 

2014). Í raun er lestur og lestrarerfiðleikar sá þáttur í hugrænni starfsemi ungra barna 

sem mest hefur verið rannsakaður (Hulme og Snowling, 2009). Þá hafa rannsóknir sýnt 

að veikleikar í lestri og ritun hafa slæm áhrif á sjálfsálit barna um leið og formlegt 

lestrarnám hefst (Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009). Það er því mikilvægt að grípa inn í 

sem allra fyrst ef grunur er um lestrarerfiðleika svo að viðkomandi geti þroskast og 

dafnað samstíga jafnöldrum sínum bæði í líðan og námi. 

 Niðurstöður íslenskra og erlendra rannsókna hafa sýnt að mikill munur er á 

frammistöðu barna í þeim þáttum sem tengjast lestri þegar þau hefja formlegt 

lestrarnám (Freyja Birgisdóttir, 2010; Lonigan o.fl., 2011; Muter, 2006). Þau börn sem 

hafa lítinn málskilning eða málþroska við upphaf skólagöngu eru í hvað mestri áhættu 

með að lenda í vanda með lestur. Þau börn sem lenda fljótlega í vanda með lestur eiga 

einnig á hættu að glíma við varanlegan vanda í lestri alla sína ævi (Stanovich, 1986; 

Torgesen, 2001). Rannsóknir hafa þó sýnt að hægt er að koma snemma auga á þau börn 

sem eiga í hættu með að glíma við lestrarerfiðleika og að hægt sé að takast á við 
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vandann með raunprófuðum kennsluaðferðum og góðri og vel úthugsaðri kennslu 

(Elliott og Grigorenko, 2014; Torgesen, 2001). Fræðimenn telja því margir hverjir að 

hægt sé að draga úr vanda í tengslum við lestrarerfiðleika með snemmtækri íhlutun og 

réttum aðferðum og þannig sé hægt að stuðla að farsælu lestrarnámi sem flestra og 

minnka þörf á sérkennslu (Catts, Hogan og Adlof, 2005). Til að það sé mögulegt er þó 

nauðsynlegt að fagfólk sem kemur að lestrarkennslu barna þekki fræðin og þær 

raunprófuðu aðferðir sem hafa reynst vel í lestrarkennslu (Hulme og Snowling, 2009). 

Mikilvægt er að skólakerfið hugi að þessu og sjái til þess að allir nemendur fái bestu 

kennslu og aðstoð sem völ er á hverju sinni. 

Þó að megin þorri barna nái fullnægjandi lestrarfærni eru alltaf einhver börn 

sem eiga í erfiðleikum með lestur, líkt og sagt var frá hér að framan. Lestrarerfiðleikar 

er hugtak sem notað er þegar talað er um vandamál eða erfiðleika í lestri óháð því 

hverjar orsakirnar eru. Lestrarerfiðleikar eru yfirleitt til komnir vegna samspils ytri og 

innri þátta. Innri þættir eru líffræðilegir eða taugafræðilegir, svo sem lesblinda eða 

lesskilningserfiðleikar. Ytri þættir eru hins vegar umhverfisþættir svo sem ófullnægjandi 

örvun eða léleg kennsla (Catts og Kamhi, 1999). Fjölskyldusaga er einn sterkasti einstaki 

forspárþátturinn sem tengdur er lerstarerfiðleikum og er líklega einn þeirra 

áhættuþátta sem hægt er að greina einna fyrst hjá börnum. Ef barn á foreldri eða 

systkini sem glímt hefur við lestrarörðugleika eru töluverðar líkur (35-60%) á því að 

barnið komi einnig til með að glíma við lestrarerfiðleika. Eldri rannsóknir benda til þess 

að stúlkur séu í örlítið minni hættu en drengir á að glíma við lestrarerfiðleika en sá 

munur hefur minnkað eftir því sem rannsóknum hefur fjölgað og þekking okkar í 

tengslum við þær aukist (Catts, Kamhi og Adlof, 2014; Elliott og Grigorenko, 2014; 

Muter, 2003). 

 

Mynd 1. Styrkleikar og veikleikar í lestrarfærni út frá einfalda lestrarlíkaninu 
samkvæmt Catts og félögum (Catts, Kamhi og Adlof, 2014:63). 

 Í kafla eitt fér að framan var einfalda lestrarlíkanið kynnt en það lýsir lestri og 

þeim þáttum sem hann byggir á einfaldan hátt, það er að lestur samanstandi af færni í 
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umskráningu og skilningi. Catts, Kamhi og Adlof (2014) studdust við einfalda 

lestrarlíkanið og skiptu lesurum í fjóra flokka út frá styrkleikum og veikleikum í 

umskráningu og hlustunarskilningi, sjá mynd 1. Við flokkunina nota þau 

hlustunarskilning sem mælikvarða á lessklingin til að aðgreina færni í umskráningu við 

færni í skilningi. Það kemur í veg fyrir að færni í umskráningu mælist á báðum ásum. 

Mismunandi lestrarerfiðleikar tengjast þremur af þessum fjórum flokkum. Lesblinda (e. 

dyslexia) eru þeir lestrarerfiðleikar þar sem einstaklingur á í erfiðleikum með 

umskráningu en hefur góðan málskilning, og þar af leiðandi góðan lesskilning. Þeir sem 

eru lesblindir lesa gjarnan hægt og gera töluvert af villum í lestrinum. Þegar 

einstaklingur hefur á hinn bóginn góða færni í umskráningu en hefur slakan málskilning 

er talað um sértæka lesskilningserfiðleika (e. specific comprehension deficit). Þessir 

nemendur hafa slaka frásagnarhæfni, eiga erfitt með að ná samhengi úr því sem þeir 

lesa auk þess sem vandamál geta komið fram í talmáli. Að lokum er hópur sem hefur 

slaka færni í hvoru tveggja, umskráningu og skilningi, og glímir því við lesblindu og 

lesskilningsvanda. Þessi hópur á í hvað mestum erfiðleikum með lestur (Cain og Oakhill, 

2007; Nation, 2005b). Fjórða flokknum tilheyrir sá hópur sem skortir hvorki færni í 

umskráningu né málskilningi en þeir sem fylla þann hóp eru góðir lesarar og teljast ekki 

eiga við lestrarerfiðleika að stríða, hins vegar geta verið einstaklingar þar inn á milli sem 

eru með óskilgreindan vanda. Þeir einstaklingar gætu átt við veikleika í merkingar og 

málfræðiþáttum tungumálsins að etja, svo sem orðaforða, en ekki verður fjallað nánar 

um þennan flokk hér (Catts og Kamhi, 2014; Fletcher, Lyon, Fuchs og Barnes, 2007). Í 

næstu köflum verður fjallað nánar um þrjá undirhópa lestrarerfiðleika og gerð grein 

fyrir þeim.  

2.1 Lesblinda 

Samkvæmt rannsóknum og nýjum skilgreiningum á lesblindu telst hún hafa 

taugalíffræðilegan uppruna og felst fyrst og fremst í erfiðleikum í umskráningu, lélegri 

stafsetningu og erfiðleikum með nákvæmni og/eða flæði í orðaþekkingu (e. word 

recognition). Erfiðleikana má yfirleitt rekja til vanda sem tengist úrvinnslu málhljóða 

sem er ekki í samræmi við almenna vitsmunalega hæfni einstaklingslins, þrátt fyrir að 

aðilinn fái vandaða lestrarkennslu (Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003). Hér áður fyrr var 

algengt að fram kæmi í skilgreiningum á lesblindu að einstaklingurinn skyldi að minnsta 

kosti búa yfir meðalgreind. Rökstuðningur þess var meðal annars sá að greind væri 

mæld með greindarprófum sem reyni meðal annars á málskilning þar þau innihalda 

mállega prófþætti sem þarfnast munnlegra svara og málskilnings. Þá var viðmiðinu um 
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meðalgreind ætlað að greina þá sem áttu við lestrarerfiðleika, svo sem lesblindu, frá 

þeim sem áttu við almennari námserfiðleika (Catts og Kamhi, 2014; Fletcher, Lyon, 

Fuchs og Barnes, 2007; Lyon o.fl., 2003). Lesarar sem ekki uppfylltu skilyrðið um 

meðalgreind voru stimplaðir sem hægir eða lélegir lesarar. Þetta skilyrði um 

meðalgreind hefur nú verið fjarlægt úr greiningarviðmiðum. Meðal annars vegna þess 

að það gat valdið því að ofgreining varð á lesblindu á meðal þeirra sem skoruðu hátt á 

greindarprófum en vangreiningu á lesblindu á meðal þeirra sem skoruðu lágt. Auk þess 

sem þættir greindarprófa sem ekki tengjast munnlegri svörun og málskilningi hafa sýnt 

lítil bein tengsl við lestrargetu (Catts, Kamhi og Adlof, 2014; Weis, 2014). 
Lesblinda tengist veikleikum í hljóðkerfisþætti tundumálsins, sem greina má á 

leikskólaaldri fyrir upphaf formlegs lestrarnáms (Cain, 2010; Catts, Kamhi og Adlof, 

2014; Höien og Lundberg, 1997). Greiningartækið Hljóm-2 er notað til þess að meta 

hljóðkerfisvitund barna á leikskólaaldri hér á landi (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Börn sem glíma við lesblindu eiga í 

erfiðleikum með að læra að umskrá orð frá upphafi auk þess að eiga erfitt með að þróa 

sjónrænan orðaforða (e. sight-word vocabulary). Þau eru oft lengi að læra bókstafi og 

eiga erfitt með að greina tengsl stafs og hljóðs. Lestur þeirra er oft ónákvæmur og 

hægur og eiga þeir oftast í miklum erfiðleikum í stafsetningu (Catts, Kamhi og Adlof, 

2014; Höien og Lundberg, 1997).  
 Lesblindu er að finna hjá einstaklingum af öllum kynþáttum og án tillits til 

þjóðfélagsstöðu. Alvarleiki hennar getur verið misjafn og er hún gjarnan erfiðari 

viðfangs ef henni fylgja aðrir taugafræðilegir veikleikar eða fylgiraskanir (e. 

comorbidity), svo sem ADHD, kvíði og fleira (Catts, Kamhi og Adlof, 2014; Snowling, 

2006; Weis, 2014). Lesblinda getur orðið til þess að lesskilningur verður takmarkaður og 

áhugi viðkomandi á lestri minnki, sem aftur leiðir til þess að orðaforði verður einnig 

takmarkaður (Höien og Lundberg, 1997; Lyon o.fl., 2003). 
Það hefur lengi verið þekkt að lesblinda sé einn af þeim námserfiðleikum sem 

gengur í ættir. Það að lesblinda sé algeng innan ákveðinna fjölskyldna vísar einungis til 

þess að þau taugafræðilegu frávik sem valda lesblindu erfist en ekki sjálfir 

lestrarerfiðleikarnir. Til þess að geta fullyrt um það að lesblinda erfist með genum er 

nauðsynlegt að framkvæma tvíburarannsóknir. Slíkar rannsóknir hafa ítrekað sýnt að 

mun meiri líkur eru á því að báðir tvíburarnir séu lesblindir þegar um er að ræða 

eineggja tvíbura miðað við tvíeggja tvíbura. Það bendir til þess að líklegt sé að lesblinda 

tengist erfðum þar sem eineggja tvíburar búa yfir 100% sömu genum en tvíeggja 

tvíburar deila 50% gena sinna. Mat á því hvort þáttur tengist erfðum er yfirleitt gefinn 
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upp í arfgengi gildi á bilinu núll og upp í einn, þar sem gildið einn gefur til kynna að öll 

dreifni sé skýrð með þessum ákveðna þætti en núll merkir að sá þáttur sem 

rannsakaður tengist ekki erfðum. Arfgengi lesblindu eru almennt frekar há eða frá 0,4 

til 0,7 en bilið er svolítið breytilegt þar sem þættir innan rannsókna eru stundum 

mismunandi, svo sem aldur, þjóðfélagsstaða og fleira. Gildið virðist lækka með aldri en 

það er hugsanlega vegna umhverfisþátta sem eru þá farnir að spila stærra hlutverk svo 

sem góð kennsla (Muter, 2003). Gerðar hafa verið rannsóknir til þess að finna þau gen 

eða þá litninga sem tengjast lesblindu og hafa niðurstöður bent til þess að um 20 

mismunandi gen tengist lestrarerfiðleikum, þar á meðal gen á litningum númer eitt, sex 

og fimmtán (Catts, Kamhi og Adlof, 2014; Elliott og Grigorenko, 2014). Því benda 

rannsóknir til þess að sú tilhneiging að þróa með sér lestrarerfiðleika gangi í ættir en 

það er þó enn margt sem þarf að kanna í tengslum við gen og lestur og er þetta fremur 

ungt rannsóknarsvið (Elliott og Grigorenko, 2014; Muter, 2003). Rannsóknir á heila og 

virkni í heila í tengslum við lestur og lestrarerfiðleika hafa bent til þess að ýmis smá 

frávik séu á heila þeirra sem eiga erfitt með lestur. Ekki er enn vitað nákvæmlega hvað 

orsakar þessi frávik en talið er að það tengist þróun og þroska heilans. Vísbendingar eru 

um að gráa efnið (e. gray matter) á skilum gagnauga- og hvirfilblaðs (e. parietotemporal 

region) og hvíta efnið (e. white matter) í vinstra gagnauga- og hvirfilblaði (e. left 

parietotemporal region) sé minna hjá þeim sem glíma við lestrarerfiðleika. Rannsóknir á 

virkni í heila einstaklinga sem glíma við lestrarerfiðleika hafa gefið til kynna að frávik 

séu til staðar í virkni í svæðum í gagnauga- og hvirfilblaði (e. temporoparietal areas) 

(Elliott og Grigorenko, 2014). Enn er þó líklega margt óvitað um heilann og starfsemi 

hans í tengslum við lestur en vitað er að fleiri en eitt svæði heilastarfseminnar tengist 

lestri og að ekkert eitt afmarkað svæði í heila sem sjái um lestur þar sem lestur er flókið 

ferli ólíkra aðgerða (Catts, Kamhi og Adlof, 2014; Dehaene, 2013; Elliott og Grigorenko, 

2014; Muter, 2003). 

 Líkt og áður sagði birtist lesblinda í erfiðleikum með að lesa úr bókstafstánkum 

málsins. Með markvissri og raunprófaðri kennslu, góðri þjálfun og réttri námstækni er 

hægt að draga úr áhrifum hennar og aðstoða flesta einstaklinga þannig að þeir geti ná 

tökum á lestri. Þó er algengt að einstaklingar eigi áfram erfitt með stafsetningu þrátt 

fyrir góða kennslu og þjálfun (Torgesen, 2001, 2002). 

2.2 Sértækir lesskilningserfiðleikar 

Sértækir lesskilningserfiðleikar hafa stundum verið kallaðir hyperlexia. Þau börn sem 

glíma við hyperlexiu, líkt og hún var skilgreind í upphafi, búa yfir góðri eða jafnvel 
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afburðar færni í umskráningu og hafa jafnvel stundum lært að lesa að einhverju leyti 

áður en þau byrja í skóla. Þau eiga hinsvegar í vanda með lesskilning. Flest börn sem 

glíma við sértæka lesskilningserfiðleika falla þó ekki fullkomlega undir þessa 

skilgreiningu um hyperlexiu (Catts og Kamhi, 2014). Þau eiga, líkt og sagt var frá hér að 

framan, auðvelt með umskráningu og lesa því oft og tíðum hnökralaust og af nokkuð 

góðri lesfimi. Þetta veldur því oft að vandi þessa hóps uppgötvast ekki fyrr en komið er 

á miðstig í grunnskóla þegar farið er að lesa flóknari texta og vinna markvisst með 

lesskilning. Oft kemur þó í ljós að þessir nemendur hafi fyrri sögu um málfrávik eða 

seinkun í málþróun. Því er mikilvægt að fylgjast vel með börnum sem eiga við einhverjar 

tafir að etja í málþroska þegar þau hefja skólagöngu og er æskilegt að skima fyrir slíkum 

erfiðleikum strax í leikskóla eða í síðasta lagi við upphaf skólagöngu til þess að hægt sé 

að byrja að vinna úr þeim vanda áður en formlegt lestrarnám hefst (Catts, Adolf og 

Weismer, 2006; Steinunn Torfadóttir, e.d ).  

2.3 Blandaðir lestrarerfiðleikar 

Í þennan flokk falla þeir einstaklingar sem bæði eiga erfitt með að ná tökum á 

umskráningu og skilningi. Þau börn sem falla í þennan flokk eiga gjarnan við vítækari 

vanda að etja í málþáttum (e. language imparements) en þau börn sem glíma við 

lesblindu. Þessir einstaklingar stríða við erfiðleika í hljóðkerfisúrvinnslu og glíma einnig 

við frávik í orðaforða, málfræði og setningafræði (e. morphosyntax), sem og í úrvinnslu 

ritmáls (e. textlevel processing) sem ekki er aðeins hægt að rekja til hægs lesturs (Catts 

og Kamhi, 2014). Þeir nemendur sem eiga við blandaða lestrarerfiðleika að etja eiga í 

hvað alvarlegustum vanda og er mjög vandasamt að útbúa kennslu fyrir þennan hóp og 

þarf að vanda vel til verka. Í þessum hópi eru oft meðal annars börn með 

málþroskaröskun sem þurfa markvissa og öfluga kennslu í umskráningu, lesskilningi og 

orðaforða (Steinunn Torfadóttir, 2011a). 

 Hér áður fyrr féllu þau börn sem áttu í lestrarvanda en uppfylltu ekki skilyrði 

lesblindugreiningar um meðalgreind, sem nú hefur verið fjarlægt úr 

greiningarviðmiðum, yfirleitt í hóp einstaklinga sem eiga við blandaða lestrarerfiðleika 

(Catts og Kamhi, 2014).  
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3 Snemmtæk íhlutun  

Með rannsóknum á lestri undanfarna áratugi hafa ákveðnir forspárþættir lestrar verið 

fundnir, líkt og fjallað var um í fyrsta kafla, svo sem stafaþekking og hljóðavitund. Þar 

sem við vitum hverjir forspárþættir lestrar eru gerir það okkur kleift að grípa inn í og 

aðstoða þau börn sem sýna veikleika í einhverjum þeirra þátta sem tengjast komandi 

gengi í lestri áður en þau eru farin að þróa með sér lestrarerfiðleika. Það að grípa inn í 

og veita þeim einstaklingum sem sýna veikleika í þáttum tungumálsins sem tengjast 

lestri markvissa kennslu og þjálfun um leið og grunur vaknar, kallast snemmtæk íhlutun 

(e. early intervention). Kennslan getur bæði verið einstaklingskennsla eða farið fram í 

hóp (National Reading Panel, 2000; Torgesen, 1998). Rannsóknir hafa gefið til kynna að 

snemmtæk íhlutun komi að góðum notum þegar unnið er með börnum sem glíma við 

lestrarerfiðleika. Slík íhlutun getur til að mynda dregið úr alvarleika lestrarvandans og 

neikvæðum afleiðingum hans. Skilyrði þess að hægt sé að beita snemmtækri íhlutun er 

að borin séu kennsl á þau börn sem líkleg eru til að vera með lestrarerfiðleika tímanlega 

og því er æskilegt að leita allra leiða til þess að finna þá sem tilheyra áhættuhóp sem 

allra fyrst (Catts, 2015; Muter, 2006; Torgesen, 2002). Rannsóknir sýna að því fyrr sem 

komið er auga á vandamál barns við lestur og því veitt kennsla og stuðningur við hæfi 

því betri verði framtíðarhorfur þess í lestri (Torgesen, 1998, 2001). Ef beðið er með 

inngripi breikkar bilið á milli barna með lestrarerfiðleika og jafnaldra svo stöðugt verður 

erfiðara fyrir þau að ná jafnöldrum sínum í lestrarfærni og hætta er á að þau nái þeim 

jafnvel aldrei í leshraða (Cain, 2010; Torgesen,2002). Í raun og veru getur verið erfitt 

fyrir barn að ná sömu færni og jafnaldrar í lestri ef færnin er ekki til staðar við níu ára 

aldur. Því er afar mikilvægt að bíða ekki með inngrip þegar eitthvað bendir til þess að 

barn geti átt við erfiðleika í lestri að stríða (Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela 

Sigurðardóttir, 2011; National Reading Panel, 2000; Torgesen, 1998). Ein augljós leið til 

þess að bera kennsl á börn sem hugsanlega gætu átt í lestrarerfiðleikum er að biðja 

kennara um að bera kennsl á hvaða börn í bekknum virðast fara hægt af stað. Því miður 

skilar þessi aðferð ekki nægilega góðum árangri. Muter (2003) bendir í grein sinni á 

niðurstöður rannsókna sem sýndu að kennarar greindu aðeins um 15-41% þeirra barna 

sem áttu við lestrarerfiðleika að stríða. Hugmyndir um það hver ástæða þess sé að spá 

kennara reynist svo slæm var meðal annars talin vera skortur á þekkingu þeirra á 

fræðilegum og vísindarlegum grundvelli lestrarþróunar. Niðurstöður sömu rannsókna 
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sýndu hins vegar að skimunarpróf bæru kennsl á allt að 80-90% þeirra barna sem áttu 

við lestrarerfiðleika að stríða. Þetta sýnir mikilvægi þess að skima fyrir 

lestrarerfiðleikum við upphaf skólagöngu hjá börnum. Það er samt sem áður mjög 

mikilvægt að kennarar hafi góða þekkingu á lestri þar sem þeir eru mikilvægur partur af 

því að finna þá nemendur sem gætu átt í lestrarerfiðleikum auk þess sem það gerir 

þeim kleift að ná sem bestum árangri í lestrarkennslu (Torgesen 2002; Muter, 2003). 

Afar mikilvægt er að kanna stöðu nemenda áður en formleg lestrarkennsla hefst til þess 

að kennslan geti verið markviss og að inngrip skili tilætluðum árangri. Skimunarpróf 

gefa góða mynd af undirbúningi nemendahópsins fyrir lestrarnám með skjótum hætti 

(Walpole og McKenna, 2007). 
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4 Skimunarpróf 

Skimun (e. screening) felst í skipulegri leit að einstaklingum sem gætu tilheyrt eða 

tilheyra áhættuhóp og auk þess sem hún gefur heildarmynd af stöðu hópsins. Við 

skimun í lestri er athugun eða próf lögð fyrir einstakling eða hóp nemenda þar sem 

veikleikar og styrkleikar í undirstöðufærni, það er forspárþáttum lestrar, eru kannaðir 

(Catts, 2015; Einar Guðmundsson, 1999). Í skimunarprófum er algengt að kanna stafa- 

og hljóðaþekkingu, hljóðkerfis- og hljóðavitund, orðaforða og hlustunarskilning. Með 

öðrum orðum þá gerir þekking á forspárþáttum lestrar okkur kleift að útbúa 

skimunarpróf sem hönnuð eru til þess að finna einstaklinga innan hóps sem gætu 

tilheyrt eða tilheyra áhættuhóp og fá heildarmynd af stöðu nemendahópsins. Það að 

geta greint hvaða einstaklingar tilheyra áhættuhóp getur orðið til þess að hægt sé að 

koma auga á einstaklingana fyrr en ella. Skimunarpróf eru því mikilvægur þáttur í 

snemmtækri íhlutun. Skimunarpróf koma sér vel vegna þess að ekki eiga öll börn með 

lestrarerfiðleika fjölskyldusögu um slíkt eða sýna greinilegar takmarkanir í tungumáli 

eða öðrum þáttum sem tengdir hafa verið við lestraröðrugleika þegar þau eru á 

leikskólaaldri. Það er því oft erfitt að finna börn í áhættu áður en þau hefja 

grunnskólagöngu sína og verður það stundum til þess að ekki eru borin kennsl á 

lestrarerfiðleika þeirra fyrr en þau hafa hafið skólagöngu og upplifað eða sýnt erfiðleika 

í lestri. En eftir því sem líður á skólagönguna eykst vandinn ef ekki er gripið inn í 

snemma líkt og fram hefur komið í þessari ritgerð. Þetta hefur orðið til þess að sífellt 

algengara er að skima fyrir lestrarerfiðleikum við upphaf skólagöngu barna (Catts 2015; 

Einar Guðmundsson; Muter, 2003, 2006). Skimunarpróf eru einnig góður kostur þar 

sem hægt er að fá mynd af veikleikum hvers nemanda og vinna út frá því. Með því 

mætti mögulega minnka þörf á stuðningi eða í það minnsta nýta fjármagn sem veitt er 

til sérkennslu betur en töluverður kostnaður er við sér- og stuðningskennslu. Æskilegt 

er að leita eftir því hvaða nemendur eru í áhættu vegna lestrarerfiðleika og mætti með 

því mögulega minnka þörf á stuðningi eða í það minnsta nýta fjármagnið á sem 

skynsamlegastan hátt (Einar Guðmundsson, 1999).  

  Forsenda þess að skimun skili árangri er að undirbúningur skimunarinnar sé 

vandaður. Áður en skimun hefst þarf að huga vel að tilgangi skimunarinnar og hvaða 

mælitæki á að nota (Einar Guðmundsson, 1999). Þegar skimunarpróf er samið þarf að 

huga vel að því hvað á að mæla og hvernig best sé að mæla það sem á að skoða. Eldri 
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lestrar skimunarpróf sem lögð voru fyrir mældu í mörgum tilfellum aðeins eina mælingu 

á hljóðkerfisvitund til þess að spá fyrir um gengi í lestri í framtíðinni. Það varð til þess að 

villutíðni mælitækisins var óásættanlega há og varð þetta til þess að farið var að gera 

ráðstafanir og mæla á fleiri en eina vegu í nýrri skimunarprófum í því skyni að auka 

áreiðanleika. Rannsóknir hafa sýnt að fyrirlögn tveggja hljóðvitundaprófa auk prófs á 

stafaþekkingu sem lagt er fyrir fimm ára börn getur spá fyrir um færni í lestri í allt að 

90% tilvika (Muter, 2003). Þá hafa rannsóknir einnig gefið til kynna að það að meta 

nokkra mismunandi þætti í sömu skimun bæti nákvæmni mælingarinnar (Compton, 

Fuchs, Fuchs og Bryant, 2006; O'Connor og Jenkins, 1999). Það er því æskilegt að 

skimunarpróf mæli fleiri þætti en hljóðkerfisvitundina eina og sér, til dæmis með því að 

bæta við prófþáttum er tengjast bókstafa- og orðaþekkingu (Catts, 2015; Lonigan o.fl., 

2011; Muter, 2006; Walpole og McKenna, 2007). Þess þarf þó að gæta að prófþættir 

verði ekki of margir þar sem það getur leitt til þess að fyrirlögn skimunarinnar taki of 

langan tíma og að niðurstöður geti jafnvel verið villandi (Muter 2006, 2003). Það er því 

nauðsynlegt að reyna að finna einhvern meðal veg þegar kemur að lengd skimunarprófs 

svo að niðurstöður prófsins verði eins réttmætar og áreiðanlegar og mögulegt er. Þá er 

einnig mikilvægt að notast sé við stöðluð mælitæki í skimun til þess að reyna að tryggja 

réttmætar og áreiðanlegar niðurstöður. Þegar mælitæki eru stöðluð eru niðurstöður 

matstækisins skoðaðar og ákveðið hvaða viðmið sé æskilegt að miða við þegar kannað 

er hvort þörf sé á ítarlegri greiningu eða inngripi (Einar Guðmundsson, 1999).   

 Huga þarf að nákvæmni (e. sensitivity) og sértæki (e. specificity) skimunarprófs 

til þess að reyna að takmarka villur í niðurstöðum prófsins. Nákvæmni skimunar felst í 

því hversu vel tekst að finna þá sem eru í áhættu með skimuninni. Ef nákvæmni prófsins 

er mikil merkir það að þeir sem eru í áhættu og þurfa á ítarlegri greiningu eða inngripi 

að halda fái slíkt, einstaklingar innan þessa hóps hafa verið kallaðir sannir jákvæðir (e. 

true positive). Sértæki skimunarprófs vísar hins vegar til hlutfalls þeirra barna sem ekki 

glíma við lestrarerfiðleika og greinast ekki í áhættuhóp út frá skimunarprófinu, þeir 

einstaklingar sem falla í þennan hóp hafa verið kallaðir sannir neikvæðir (e. true 

negative). Sé nákvæmni skimunarprófs aukin dregur úr sértæki hennar, það er fleiri 

greinast í áhættuhóp en eru í raun og veru í áhættu. Sé dregið úr nákvæmni skimunar 

eykst sértæki hennar og þá greinast færri í áhættuhóp en eru í raun og veru í áhættu. 

Þessu er mikilvægt að huga að í skimun og ákveða hvort betra sé að of margir eða of 

fáir greinist í áhættu. Almennt er þó hægt að auka nákvæmni og sértæki skimunarprófs 

með notkun tveggja eða fleiri matstækja en tiltekin skekkja verður þó alltaf til staðar. 

Það er óraunhæft að ætlast til þess að skimun sé fullkomin og villulaus. Það er því 
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mikilvægt að hafa í huga að skimunarpróf gefa ekki fullkomlega upp hverjir eru í áhættu 

og hverjir ekki en með stöðluðum mælitækjum og vandaðri skimun er hægt að fá 

nokkuð góða mynd af stöðu einstaklingana og hópsins í heild sinni (Einar 

Guðmundsson, 1999). Sé ekki vandað nógu vel til verka í skimun aukast hættur á 

ýmsum villum, dæmi um slíkar villur eru falskir jákvæðir (e. false positive) og falskir 

neikvæðir (e. false negative). Falskir jákvæðir eru þeir einstaklingar sem eru taldir vera í 

áhættuhópi út frá skimunarprófinu þrátt fyrir að eiga ekki í áhættu. Falskir neikvæðir 

eru hins vegar þeir einstaklingar sem ættu að tilheyra áhættuhópi en greinast ekki í 

áhættuhóp út frá skimunarprófinu. Hlutfall falskra jákvæðra og falskra neikvæðra fer 

eftir nákvæmni  og sértæki mælitækisins, það er í þessu tilfelli skimunarprófsins, og 

viðmiðum (e. cut-points) þess um það hverjir lenda í áhættuhópi og hverjir ekki. Það 

kemur of oft fyrir að viðmiðin eru valin án þess að hugað sé að því hvaða áhrif þau hafi 

á villur skimunarprófsins og skólastarfið (Catts, 2015). Í grein sinni segir Catts (2015) frá 

því að Jenkins hafi bent á það að gæta þyrfti sérstaklega að fölskum neikvæðum þar 

sem verra væri að missa af barni sem er í áhættu en að greina barn í áhættu sem 

reynist ekki vera í áhættu. Það verður þó að hafa það í huga að það getur leitt til 

óæskilega hás hlutfalls falskra jákvæðra þegar reynt er að koma í veg fyrir falska 

neikvæða. Það gæti leitt til mikils álags á stuðningskerfi skólans, nemendur og foreldra. 

Því er mikilvægt að gæta mjög vel að nákvæmni skimunarprófa þegar þau eru hönnuð. 

 Skimun ætti að vera nákvæm og byggjast á nákvæmum rannsóknarniðurstöðum 

sem rökstyðja hverjir eru í áhættu og hverjir ekki. Skimunin þarf að vera skilvirk og má 

því ekki vera of flókin, erfið, tímafrek eða kostnaðarsöm. Mikilvægt er að skimunin hafi 

hátt afleiðingaréttmæti, það er að nemandinn njóti góðs af skimuninni og að inngrip 

fylgi í kjölfar hennar (Jenkins og Johnson, 2009; Wilson og Lonigan, 2010).  

Kennarar og fræðimenn hafa velt fyrir sér nákvæmni skimunarprófa. Erfitt er að setja 

fram framtíðarspár og þá sérstaklega um flókin fyrirbæri líkt og árangur í lestri. Þrátt 

fyrir aukna notkun og áherslu á skimunarpróf til þess að bera kennsl á þau börn sem eru 

í áhættuhópi þegar kemur að lestrarerfiðleikum eru skimunarpróf ekki gallalaus (Catts, 

2015). Deilt hefur verið um það hvaða aldur eða tímasetning sé æskileg til að leggja 

skimunarpróf fyrir, en mikilvægt er að leggja skimunarpróf fyrir á réttum tíma. Sé prófið 

lagt of snemma eða seint fyrir getur það skekkt niðurstöðurnar sem dregur úr réttmæti 

og áreiðanleika þeirra. Sumir fræðimenn telja jafnvel að æskilegt sé að leggja 

skimunarpróf fyrir nokkrum sinnum á hverju skólaári til þess að fá sem réttasta mynd af 

stöðu hvers nemanda (Torgesen, 2002). Nauðsynlegt er að huga vel að þróun þeirrar 

færni sem mæla á þegar skimunarpróf er lagt fyrir og ákvarða tímasetningu þess 
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svolítið út frá þeim upplýsingum, til þess að skimunin geti verið eins nákvæm og 

mögulegt er. Sé skimunarpróf lagt of snemma fyrir geta gólfáhrif (e. floor effect) komið 

fram og skert nákvæmni skimunarprófsins verulega (Catts, 2015; Muter, 2003). Copton 

og félagar (2010) bentu á að hægt væri að auka nákvæmni skimunar með því að nota 

tveggja þrepa aðgerð (e. two-step gated procedure). Í fyrra skrefinu er gerð stutt 

skimun þar sem reynt að að takmarka falska neikvæða. Í seinna þrepinu er notast við 

flóknari skimun á sama hópi þar sem reynt er að greina falska jákvæða frá fölskum 

neikvæðum. Þeir sýndu fram á að hægt væri að auka nákvæmni skimunar á áhrifaríkan 

hátt með þessari aðferð.  

 Skimunarpróf eru hönnuð þannig að einstaklingar sem hafa hlotið 

lágmarksþjálfun um prófið og fyrirlögn þess geti lagt þau fyrir. Prófin eiga að vera 

fljótleg og þæginleg í notkun og niðurstöður þeirra eiga að vera eins öruggar og á 

verður kosið (Lonigan, Allan og Lerner, 2011). Prófin eru yfirleitt lögð fyrir hóp nemenda 

og er ætlað að spá fyrir um eða meta þörf á nánari greiningu. Mikilvægt er að hafa það í 

huga að skimunarpróf ekki það sama og greiningarpróf. Sá sem sér um fyrirlögn 

skimunarprófs ætti að minnsta kosti að búa yfir grunnþekkingu á prófinu. Einnig er það 

oft kostur að sá sem sér um fyrirlögina sé einhver sem þekki hópinn til þess að 

einstaklingunum sem eru að taka prófið líði sem allra best og geti gert sitt besta en það 

getur aukið skilvirkni skimunarinnar (Catts, 2015; Muter, 2003). Þegar skimun er 

framkvæmd á meðal barna á leikskóla- eða grunnskólaaldri þarf að gæta þess að 

upplýsa foreldra þeirra um tilgang skimunarinnar og hvernig hún fer fram. Þar sem það 

eykur líkur á jákvæðu viðhorfi foreldra til þátttöku og ítarlegri greiningar, meðferðar og 

kennslu komi í ljós að þess sé þörf. Mikilvægt er að gera foreldrum ljóst að skimun veiti 

ekki nákvæmar upplýsingar um þarfir hvers og eins nemandnda heldur gefi hún til 

kynna hvort þörf sé á frekari greiningu á vanda sem gæti verið til staðar. Sé þess ekki 

gætt og ekki vandað til verka getur það haft neikvæð áhrif á samband barns og foreldra 

þess (Einar Guðmundsson, 1999). 

 Það er því margt sem þarf að hafa í huga í tenglsum við skimun. Sé ekki vandað 

til verka við gerð og fyrirlögn skimunarprófa getur það leitt til mikils kostnaðar, 

mismununar, orðið til þess að barn sem þarf aðstoð fær ekki þá aðstoð sem það þarf og 

þess að foreldrar hafi óþarfa áhyggjur. Einnig getur það valdið hættu á almennri vantrú 

á skimun (Einar Guðmundsson, 1999). 
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5 Leið til læsis  

Í Aðalnámskrá (2015) segir að allir grunnskólar skuli hafa aðgang að matstækjum og 

greinandi prófum sem geri kennurum og öðru starfsfólki skólans kleift að veita 

nemendum kennslu og leiðsögn við hæfi. Þar er einnig bent á að stöðluð 

lesskimunarpróf, málþroskapróf og lestrarpróf sem spá fyrir um hugsanlega erfiðleika í 

námi geti reynst afar gagnleg til að greina slíka erfiðleika eins fljótt og auðið er. Þessi 

tæki geti einnig stuðlað að því að tekið sé á slíkum vanda með markvissum og 

skipulegum aðgerðum.  

5.1  Leið til læsis - Hvað er það og hvernig nýtist það í lestrarkennslu? 

Leið til læsis, sem eindaraðferð líkt og fjallað var um í fyrsta kafla, er stuðningskerfi í 

lestrarkennslu sem samanstendur af matstækjum og kennsluleiðbeiningum. Leið til 

læsis var hannað af þverfaglegum hópi sérfræðinga og er ætlað til nota meðal kennara 

á yngsta stigi grunnskólans. Stuðningskerfið styðst við hugmyndafræði snemmtækrar 

íhlutunar og einstaklingsmiðaðrar lestrarkennslu. Stuðningskerfinu er ætlað að 

auðvelda kennurum að koma snemma auga á þá nemendur sem gætu átt við 

lestrarferðileika að einhverju tagi að etja og aðstoða þá sem allra fyrst. Kerfið á að gera 

kennurum kleift að kanna undirbúning og stöðu nemenda áður en eiginleg 

lestrarkennsla hefst í grunnskóla og fylgjast með árangri og framvindu lestrarnáms stig 

af stigi upp allan grunnskólann (Steinunn Torfadóttir, 2011a). 

5.2 Uppbygging Leiðar til læsis 

Leið til læsis hefst á fyrirlögn skimunarprófs að hausti í fyrsta bekk þar sem 

forspárþættir lestrar eru kannaðir. Mælt er með því að prófið sé lagt fyrir fyrstu vikuna í 

október, eða á tímabilinu lok september fram í miðjan október náist ekki að leggja 

prófið fyrir fyrstu vikuna í október. Æskilegt er að prófið sé lagt fyrir 1012 nemendur í 

einu. Einnig er mælt með því að tveir kennarar eða aðrir aðilar séu til staðar í 

fyrirlögninni, það er einn sem sér um fyrirlögnina og annar sem sé til aðstoðar. 

Prófatriði og fyrirmæli eru spiluð af hljóðskrá eða minnislykli en undirbúningur hvers 

prófþáttar og útskýring á honum er í höndum kennara. Niðurstöður skimunarprófsins 

og gátlista sem fylgir prófinu gefa til kynna hvaða börn gætu átt í erfiðleikum með 
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lestur, þau börn tilheyra áhættuhópum. Þeir einstaklingar sem tilheyra áhættuhópum 

þurfa frekari greiningu á vanda sínum og markvissa kennslu í þeim þáttum sem þeir 

mælast veikir í. Með því að leggja skimunarprófið fyrir er hægt að finna þau 12% 

nemenda, að meðaltali á landsvísu, sem eiga í mestri hættu með að glíma við 

lestrarerfiðleika og þau 10% sem eiga þó nokkra hættu á að glíma við lestrarerfiðleika 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2011; Jóhanna Ella Jónsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2011).  

5.2.1 Staðlað lesskimunarpróf 

Í skimunarprófinu Leið til læsis eru bókstafaþekking og hljóðkerfisvitund þeir þættir sem 

notaðir eru til að kanna færni nemenda í umskráningu en orðaforði og málskilningur til 

að kanna skilning. Skimunarprófið var hannað til að meta þrjá þætti sem mikilvægir eru 

fyrir lestrarnám. Þessir þættir eru málþroski, bókstafir og hljóð og hljóðkerfisvitund. 

Málþroskahluti prófsins skiptist í tvö undirpróf, annars vegar hugtakaskilning og hins 

vegar skilning á setningum. Í þessum prófum heyra nemendur setningu og eiga síðan að 

merkja við þá mynd sem við á. Bókstafa og hljóða hluti prófsins athugar þekkingu 

nemenda á bókstöfum og hljóðum úr íslenska stafrófinu. Þessi hluti skiptist einnig í tvö 

undirpróf annars vegar stafaþekkingu og hins vegar að tengja staf og hljóð við mynd. Í 

stafaþekkingarprófinu fá nemendur línur með röð af sjö bókstöfum og í hverri línu á 

nemandinn að merkja við tvo bókstafi sem hann heyrir lesna upp. Í undirprófinu að 

tengja staf og hljóð við mynd sjá nemendur bókstaf fremst í línunni og á eftir fylgja 

fjórar myndir af hlutum í sömu línu. Nemandinn á að merkja við þá mynd sem byrjar á 

hljóðinu sem bókstafurinn fremst í línunni á. Sá hluti prófsins sem kannar 

hljóðkerfisvitund skiptist í fjögur undirpróf sem mæla næmi nemenda fyrir hljóðum 

tungumálsins og skilning þeirra á uppbyggingu orða. Undirprófið að greina rím fer 

þannig fram að nemandi heyrir þrjú orð lesin upp og sér um leið myndir af þeim á 

prófblaði sínu. Nemandinn á síðan að merkja við myndina af því orði sem ekki rímar við 

hin tvö. Undirprófið að greina hljóð í orðum er þannig uppsett að lesið er orð og 

nemandinn spurður um það hvort ákveðið hljóð hafi verið í orðinu. Ef hljóðið heyrist í 

orðinu merkir nemandinn við broskall en ef orðið inniheldur ekki viðkomandi hljóð 

merkir hann við fýlukallinn. Hljóðtenging felst í því að lesin eru upp hljóð í ákveðnu orði 

(til dæmis S-Ó-L) og eiga nemendur þá að merkja við mynd sem passar við það orð sem 

þau greina. Undirprófið hljóðeyðing skiptist í þrennt, þar sem ýmist forhljóð, endahljóð 

eða innhljóð er fjarlægt úr orði og börnin eiga að merkja við eina mynd af fjórum sem 

lýsir því orði sem eftir stendur þegar tilteknu hljóði er eytt. Það er gert með því að biðja 

þau um að greina rím, hljóð í orðum, hljóðtengingar og hljóðeyðingar. Þar sem prófið er 

þrískipt gefur það möguleika á því að taka prófið í heild sinni eða skipta því niður. Ekki 
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er gert ráð fyrir því að nemendur kunnu þá þegar að lesa né þekkja tölustafi þegar þeir 

þreyta prófið og því er prófið mjög myndrænt og notast er við stýrimyndir í stað 

blaðsíðutalna og númer prófatriða.  

Skimunarpróf Leiðar til læsis er notað til þess að athuga hvort veikleikar eða styrkleikar 

séu til staðar í vissum forspárþáttum lestrar. Þessir forspárþættir gefa hugmynd um það 

hvernig árangur í lestri kemur til með að verða. Skimunarprófið er notað til þess að 

meta hljóðkerfisvitund, umskráningu, orðaforða og málskilning nemenda. Prófið 

inniheldur hljóðsetta prófþætti og geta kennarar nýtt sér niðurstöður þess til þess að 

bregðast við hugsanlegum lestrarerfiðleikum snemma á lestrarnámsferli nemenda 

(Jóhanna Ella Jónsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2011).  

5.2.2 Handbók  

Í Handbók Leiðar til læsis eru upplýsingar um lesskimunarprófið og leiðbeiningar um 

fyrirlögn, úrvinnslu og túlkun þess, auk próffræðilegra og tölfræðilegra upplýsinga um 

stuðningskerfið. Kennarar geta nýtt sér handbókina við að velja raunprófaðar 

kennsluaðferðir sem henta hverjum nemanda til þess að sem bestur árangur náist í 

lestrarnámi. Raunprófaðar kennsluaðferðir eru þær aðferðir við kennslu sem hafa verið 

rannsakaðar á vísindalegan hátt og niðurstöður bent til þess að þær beri betri árangur 

en aðrar sambærilegar aðferðir (Moran, 2004; Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin 

Þorsteinsdóttir, 2009). Á Íslandi er ekki að finna nein lög sem skylda kennara til þess að 

nota raunprófaðar kennsluaðferðir þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á með 

rannsóknum að mikilvægt sé að skólakerfi nýti sér raunprófaðar kennsluaðferðir sem 

hafa skjótvirk en jafnframt varanleg áhrif (National Reading Panel, 2000). 

5.2.3 Gátlisti 

Skimunarprófinu fylgir gátlisti fyrir foreldra eða forráðamenn barnanna. Listinn 

samanstendur af ýmsum spurningum sem tengjast barninu, svo sem spurningar um 

greiningar og athuganir barnsins, tvítyngi, heilsufar, þekkta lestrarerfiðleika í 

fjölskyldunni og svo framvegis. Gátlistinn er notaður til að afla bakgrunnsupplýsinga um 

miklivæga þætti sem tengjast lestrarnámi (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). 

5.2.4 Greiningarpróf 

Greiningarprófið Hljóðfærni (Bjartey Sigurðardóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2012) 

prófar hljóðkerfisþætti hjá nemendum í fyrsta bekk og er notað til þess að athuga stöðu 

þeirra nemenda sem virðast glíma við alvarlegan vanda í hljóðkerfisþáttum út frá 

skimunarprófin (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). 
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5.2.5 Stöðluð eftirfylgnipróf 

Stöðupróf eða eftirfylgnipróf eru einstaklingspróf sem lögð eru fyrir til þess að fá 

upplýsingar um framfarir og stöðu nemendahópsins. Niðurstöður þessara prófa er hægt 

að nota til þess að meta hvort kennslan sé að bera tilætlaðan árangur og hvort bæta 

þurfi kennslu á einhverjum ákveðnum sviðum (Walpole og McKenna, 2007). Stöðluðu 

eftirfylgniprófin eru ætluð fyrir nemendur í fyrsta til fjórða bekk. Eftirfylgniprófin eru 

notuð til þess að fylgjast með framförum í lesfimi og orðalestri. Þessi próf eru lögð fyrir 

hvern árgang tvisvar á ári, einu sinni síðla að hausti og aftur að vori. Auk þess er verið 

að vinna að lesfimiprófum sem ætluð verða fyrir mið- og unglingastig grunnskólans 

(Steinunn Torfadóttir, 2011a). Þess á milli er æskilegt að kennarar fylgist einnig með 

framförum nemenda sinna jafnóðum og skrái hjá sér. Þannig getur kennari séð hvort 

þörf er á breyttum kennsluaðferðum og áherslum og er gott að meta árangurinn 

reglulega eða til dæmis á þriggja til fjögurra vikna fresti (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). 

5.3 Yfirferð, niðurstöður og aðgerðir í kjölfar niðurstaðna 

Eins og áður sagði gefa niðurstöður prófsins hugmynd um það hvaða nemendur gætu 

átt við lestrarerfiðleika að stríða. Eftir að búið er að skrá niðurstöður prófsins inn á 

rafræna síðu er staða hvers nemanda reiknuð út með tilliti til aldurs og viðmiða 

prófsins. Í útreikningunum er gert ráð fyrir þremur aldursbilum, það er börn sem eru 

fædd í janúar til apríl, maí til ágúst og að lokum september til desember. 

Útreikningarnir birtast í pdf-skjölum bæði fyrir hvern nemanda fyrir sig og 

nemendahópinn í heild sinni. Nemendum er raðað í hópa eftir niðustöðunum. Greinist 

nemandi í áhættu í einhverjum þáttum prófsins gefur það til kynna að sá nemandi sé í 

meiri hættu á að eiga í erfiðleikum með lestur. Það ber að taka það fram að líkurnar eru 

meiri en það er þó ekki fullvíst að sá nemandi komi til með að eiga við erfiðleika í 

tengslum við lestur, þar sem um er að ræða skimun en ekki greiningu. Þeir nemendur 

sem þegar hafa náð tökum á lestri og eru ekki taldir eiga á hættu að glíma við 

vandkvæði í lestri fara í hóp sem kallaður er utan áhættu eða meginhópur. Þessum hópi 

tilheyrir meiri hluti nemenda eða um 68%. Nemendur sem hafa náð einhverjum tökumi 

á lestri en reynast óljósar og benda til að þeir gætu hugsanlega átt í erfiðleikum með 

lestur kallast óvissuhópur eða áhættuhópur þrjú. Í þessum hópi eru um 10% nemenda. 

Þessi hópur er kallaður áhættuhópur þar sem talið er að betra sé að ofgreina en að 

vangreina. Fljótlega eftir að íhlutun í kennslu hefst er hægt að sjá hvort nemendur 

innan þessa hóps tilheyri áhættuhópum eða ekki, en það er þó vert að fylgjast vel með 

einstaklingum innan þessa hóps líkt og áhættuhópum. Í áhættuhópi tvö eru þeir 
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nemendur sem eiga á nokkurri hættu á að glíma við veikleika sem tengjast lestri. 

Þessum hópi tilheyra einnig um 10% nemenda og þurfa þeir á markvissri þjálfun og 

kennslu að halda. Í áhættuhópi eitt eru þeir nemendur sem niðustöður benda til að 

glími við veikleika, þeir eru verst staddir og þurfa íhlutun í kennslu sem allra fyrst. Þeim 

hópi tilheyra um 12% nemenda. Það getur verið mjög misjafnt hve margir nemendur í 

hverjum bekk falla í áhættuhópa. Kennslu fyrir áhættuhópa og nemendur sem ekki eru 

taldir vera í áhættu er síðan hægt að skipuleggja út frá þessum niðurstöðum. Það getur 

verið gott að nefna hópana til dæmis eftir dýrum eða öðrum hlutum til þess að 

aðgreina þá á hlutlausan hátt (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). Það er afar mikilvægt að 

kennarar rýni vel í niðurstöður prófsins eftir að áhættuhóparnir er fundnir til þess að fá 

sem skýrasta mynd af stöðu hvers nemanda og í hvaða þáttum lestrar er þörf á inngripi. 

Það að skima fyrir frávikum sem tengjast lerstrarerfiðleikum og rýna vel í niðurstöður 

hvers nemanda fyrir sig stuðlar að því að þeir fái rétta þjálfun og kennslu við hæfi. 

Einnig minnkar það líkur á því að ekki sé tekið eftir lestrarerfiðleikum barnsins, til 

dæmis vegna undirliggjandi málskilningsvanda, lítils orðaforða, eða veikleika í 

hljóðkerfis-og hljóðavitund, og að það gangi sína skólagöngu án frekari aðstoðar 

(Ásthildur og Bjartey, 2011). 

 Eftir að íhlutun í kennslu hefst er mikilvægt að meta árangur og 

endurskipuleggja það sem betur má fara reglulega. Þá er nauðsynlegt að setja ný 

markmið fyrir þá nemendur sem hafa náð framförum og gera breytingar á kennslu 

þeirra nemenda sem ekki fer fram og leita skýringa á því (Helga Sigurmundsdóttir, 

2011). 
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6 Tilgangur rannsóknar og rannsóknaraðferð 

Þörf er á rannsókn sem þessari til að kanna hvernig kennarar vinna út frá niðurstöðum 

skimunarprófsins Leiðar til læsis og hvernig þeir nýta sér stuðningskerfið til að takast á 

við vanda þeirra nemenda sem lenda í áhættuhópum. Ljóst er að snemmtæk inngrip 

eru afar mikilvæg þegar kemur að því að taka á lestrarerfiðleikum barna og er 

skimunarprófið eitt tæki sem kennarar geta nýtt sér til þess að komast að því hvaða 

nemendur gætu hugsanlega átt eftir að lenda í slíkum erfiðleikum. Þar með geta 

kennarar mögulega gripið fyrr inn í hjá nemendum sem glíma við erfiðleika en ella. Von 

mín er sú að út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar verði hægt að komast að því hvað 

mætti betur fara til dæmis í leiðsögn við innlögn þessa efnis og hvað gengur vel og hvað 

gengur ekki sérlega vel í því starfi sem fer af stað í kjölfar skimunarprófsins. Auk þess 

fást mikilvægar upplýsingar um það hvernig skólar eru að nýta sér þetta fjölþætta 

stuðningskerfi. 

Það er ekki síður spennandi að kanna hvert viðhorf kennara og annars starfsfólks í 

grunnskólum á Íslandi er til skimunarprófsins Leiðar til læsis og stuðningskerfisins sem 

fylgir prófinu. Viðhorf kennara getur mögulega haft áhrif á það hvort og hvernig prófið 

er lagt fyrir.  

Megin spurning rannsóknarinnar er: 

 Hver er reynsla kennara af skimunarprófinu Leið til læsis og hvernig hefur 

kennurum gengið að nýta sér niðurstöður til að mæta þörfum nemenda ? 

6.1 Rannsóknarsnið 

Um megindlega rannsókn var að ræða þar sem rafrænir spurningalistar voru sendir á 

þátttakendur. Úrtak rannsóknarinnar var tilviljunarúrtak þar sem allir skólar landsins 

sem notast við skimunarprófið Leið til læsis höfðu jafnan möguleika á því að lenda í 

úrtakinu. Úrtakið samanstóð af 16 sérkennurum og 16 umsjónarkennurum úr 16 

skólum af öllu landinu. 

6.2 Aðferð 

Byrjað var á því að senda beiðni (sjá í viðauka 1) til skólastjórnenda nokkurra 

grunnskóla á landinu þar sem óskað var eftir þátttöku og rannsóknin og ástæður 
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hennar útskýrðar, meðfram því var send tilkynning um rannsóknina til persónuverndar. 

Eftir að leyfi hafði fengist frá skólastjórnenda var haft samband við sérkennara eða 

annan tengilið innan skólans sem hafði reynslu af skimunarprófinu Leið til læsis. 

Sérkennarar voru beðnir um að koma rannsakanda í samband við umsjónarkennara og 

var sérkennurunum og umsjónarkennurunum að lokum sendur rafrænn spurningalisti 

(sjá í viðauka 2). Gögnum var safnað frá 25. febrúar 2016 og fram til 17. mars 2016. 

Þátttakendur höfðu því þrjár vikur til þess að svara spurningalistanum. Ákveðið var að 

senda út rafræna spurningalista þar sem það er ekki jafn kostnaðarsamt og tímafrekt 

eins og senda út útprentaða spurningalista, auk þess sem það minnkar líkurnar á 

mistökum við innslátt gagna þegar þar að kemur. Spurningalistinn var búinn til undir 

leiðsögn leiðbeinanda og síðan settur upp í Google Forms. Send var út áminning bæði á 

skólastjórnendur og sérkennara ef tafir urðu á svörum frá skólanum til þess að reyna að 

tryggja að söfnun gagna gengi sem best. Því miður bárust þó ekki svör frá öllum 

þátttakendum sem voru viss vonbrigði. 

6.3 Þátttakendur 

Stefnt var á að fá 20 grunnskóla, sem allir nýta sér Leið til læsis, af öllu landinu til þess 

að taka þátt. Reiknað var út hlutfall nemenda eftir landshlutum og fjöldi skóla frá 

hverjum landshluta ákvarðaður út frá þeim útreikningum. Samkvæmt því var stefnt að 

því að fá til þátttöku einn skóla af Suðurnesjum, sjö skóla úr Reykjavík, sex skóla af 

höfuðborgarsvæðinu að Reykjavík undanskildri, tvo skóla af Vesturlandi, Vestfjörðum 

og Norðurlandi-Vestra, tvo skóla af Norðurlandi-Eystra og tvo til þrjá skóla af 

Austurlandi og Suðurlandi. Ákveðið var að miða við að fá einn umsjónarkennara og einn 

sérkennara eða annan starfsmann sem tengdist fyrirlögn Leið til læsis innan skólans til 

þess að svara spurningalistanum. Því miður gekk ekki vel að fá skóla til þáttöku af öllu 

landinu og fór það svo að enginn skóli sem haft var samband við á Vesturlandi, 

Vestfjörðum og Norðurlandi-Vestra var tilbúinn til þess að taka þátt. 

 Alls fengust 16 skólar til þátttöku. Þar af voru sex í Reykjavík, fjórir í nágrenni 

Reykjavíkur, einn af Suðurnesjum, þrír af Suður- og Austurlandi og tveir af Norðurlandi-

Eystra. Þar sem ekki náðust nægilega margir þátttökuskólar Í Reykjavík og nágrenni 

Reykjavíkur var brugðið á það ráð að biðja fleiri kennara og sérkennara úr skólum af 

þeim svæðum að svara spurningalistanum til þess að hlutföllin yrðu jafnari miðað við 

útreikningana sem fjallað var um hér fyrir framan. Alls svöruðu 11 kennarar og 14 

sérkennarar spurningalistanum. En listinn var sendur út á 16 kennara og 16 sérkennara. 
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6.4 Úrvinnsla 

Niðurstöður svara þátttakanda voru sóttar í Google Forms og voru þær þá í Excel skjali. 

Rannsakandi kóðaði svör þátttakenda inni í Excel og færði gögnin þar næst yfir í forritið 

SPSS sem notað var við úrvinnslu gagna.  
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7 Niðurstöður 

7.1 Þátttakendur og skólar 

Spurningalistinn var eins og áður sagði sendur á 16 umsjónarkennara og 16 sérkennara 

eða deildarstjóra. Svarhlutfall þátttakanda var 78% (n=25), þar af bárust svör frá 11 

umsjónarkennurum og tíu sérkennurum og fjórum deildarstjórum. Meðalstarfsaldur 

þátttakenda var tæp 20 ár og hafði sá sem lengst hafði starfað starfað í 44 ár en sá sem 

hafði starfað styðst í tvö ár. Þátttakendur höfðu starfað mislengi í þeim skóla sem þeir 

störfuðu nú í, allt frá því að vera fyrsti veturinn í viðkomandi skóla og upp í 40 ár. 

Nánast allir þátttakendur höfðu sótt námskeið um skimunarprófið Leið til læsis, eða 

92%. Tveir þátttakendur höfðu þó ekki sótt námskeið. Þátttakendur höfðu að meðaltali 

kennt lestur í 17 ár, og spannaði reynslan í lestrarkennslu frá tveim árum og upp í 40 ár. 

Þáttakendur töldu sig í hafa góða þekkingu á Leið til læsis, 16% sem töldu sig hafa mjög 

mikla þekkingu á prófinu en 60% þátttakenda töldu sig hafa mikla þekkingu á prófinu. 

Aðrir þátttakendur töldu sig hvorki búa yfir mikilli né lítilli þekkingu á prófinu, en sá 

hópur samanstóð aðeins af umsjónarkennurum.  

 Spurt var um nemendafjölda í þeim skóla sem viðkomandi kenndi í og hve 

margar bekkjardeildir væru öllu jöfnu í fyrsta bekk í þeirra skóla. Meðal nemendafjöldi í 

þeim skólum sem þátttakendur unnu í var 482 nemendur og hafði sá fjölmennasti um 

775 nemendur en sá fámennasti um 250 nemendur. Tveir þátttakendur svöruðu þó ekki 

spurningunni um nemendafjölda í þeirra skóla. Þó nokkur dreifing var í fjölda 

bekkjardeilda almennt í fyrsta bekk en algengast var að öllu jafna væru þrjár 

bekkjardeildir í fyrsta bekk í þeirra skóla. 

7.2 Fyrirlögn Leiðar til læsis 

Meirihluti þátttakenda var sammála því að tímasetning prófsins, það er fyrsta vikan í 

október væri æskilegur tími fyrir skimunarprófið. Tveir þátttakendur höfðu ekki skoðun 

á tímasetningunni og einn aðili svaraði ekki spurningunni. Þó voru 16,7% þátttakenda 

ósammála því að fyrsta vikan í október væri æskilegur tími til þess að leggja prófið fyrir. 

Nánast allir þáttakendur voru sammála því að tímaramminn 25. september til 15. 

nóvember væri æskilegur fyrir fyrirlögn skimunarprófsins. Aðeins tveir þátttakendur 
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svöruðu hlutlaust en aðrir voru annað hvort frekar sammála eða mjög sammála 

tímarammanum. 

 

Mynd 2. Hver sér um fyrirlögn skimunarprófsins Leið til læsis ? 

Þegar spurt var um það hvaða aðili eða aðilar sæju um fyrirlögn 

skimunarprófsins kom í ljós að algengast var að sérkennari sæi um fyrirlögnina ásamt 

umsjónarkennara eða í 36% tilvika. Sérkennari sá einn um fyrirlögnina í 16% tilvika og 

umsjónarkennari hvers bekkjar sá um fyrirlögn í sínum bekk í 16% tilvika. Þrír 

þátttakendur, 12%, sögðu að umsjónarkennarar í fyrsta bekk hjálpuðust að með 

fyrirlögnina í þeirra skóla. Í öðrum tilvikum sáu fleiri aðilar um fyrirlögnina líkt og sjá má 

á mynd 2. Auk þess má sjá að yfirleitt sjá fleiri en einn aðili um fyrirlögn 

skimunarprófsins. 

 Allir þátttakendur töldu leiðbeiningar um fyrirlögn prófsins vera skýrar, þar af 

voru 52% mjög sammála og 48% sammála. Auk þess taldi meirihluti þátttakenda, 64%, 

að mjög ítarlega væri farið eftir leiðbeiningum um fyrirlögn. Um fjórðungur þátttakenda 

taldi að ítarlega væri farið eftir leiðbeiningum og 12% þátttakenda töldu að farið væri 

nokkuð ítarlega eftir leiðbeiningum.  
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Þegar spurt var hve auðveld fyrirlögn skimunarprófsins væri í framkvæmd kom í ljós að 

meirihluti þátttakenda taldi fyrirlögnina einnig vera auðvelda í framkvæmd, 64% 

svöruðu því að þeir væru sammála og 28% að þeir væru mjög sammála. Því telja 92% 

þátttakenda að fyrirlögnin sé auðveld í framkvæmd. Aðeins einn þátttakandi var mjög 

ósammála og einn þátttakandi var hvorki sammála né ósammála. Þegar spurt var að því 

hve auðvelt eða erfitt væri að fara eftir leiðbeiningum um fyrirlögn prófsins taldi rúmur 

helmingur þátttakenda, 52%, það vera mjög auðvelt. Auk þess töldu 40% að auðvelt 

væri að fara eftir leiðbeiningum um fyrirlögn prófsins en 8%, eða tveir þátttakendur, 

töldu frekar erfitt að fara eftir leiðbeiningum um fyrirlögn prófsins. Allflestir 

þátttakendur voru því sammála um það að auðvelt væri að fara eftir leiðbeiningum um 

fyrirlögn prófsins líkt og sjá má á mynd 3. Þátttakendur töldu almennt að vel væri farið 

eftir leiðbeiningum um fyrirlögn í þeirra skóla.  

  

 

Mynd 3. Hve auðvelt er að fara eftir leiðbeiningum um fyrirlögn prófsins? 

Mikill meirihluti svarenda taldi að fyrirlögnin gengi yfirleitt vel ef skólanum 

tækist að fara eftir tilmælum um stærð nemendahóps og aðstoð í skólastofunni þegar 

fyrirlögn færi fram. Tveir þátttakendur greindu frá því að ekki hefði tekist að fara eftir 

þeim tilmælum í þeirra skóla en aðrir þátttakendur voru ýmist sammála eða mjög 

sammála um að yfirleitt gengi fyrirlögnin að óskum ef skólanum tækist að fara eftir 
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þeim tilmælum. Rúmlega helmingur þátttakenda, 52%, hafði þó reynslu af því að 

fyrirlögn hefði ekki gengið nægilega vel.  

Tafla 2. Hugsanlegar ástæður þess að fyrirlögn gekk ekki vel 

Ástæða Tíðni 

Nemendahópurinn var of fyrirhafnarsamur 9 

Nemandi eða nemendur voru truflandi 9 

Nemendahópurinn var of fjölmennur 7 

Vantaði aðstoðarmann/kennara í fyrirlögn 5 

Fyrirlögn var ekki skipt á tvo daga 3 

Prófið var lagt fyrir of snemma á skólaárinu 1 

Þeir 13 þátttakendur sem höfðu reynslu af því að fyrirlögn hefði ekki gengið nægilega 

vel greindu frá þeim ástæðum sem þeir töldu líklegastu ástæður þess, líkt og sjá má í 

töflu 2. Algengast var að þátttakendur teldu að nemendahópurinn væri of 

fyrirhafnarsamur eða að í hópnum væru einstaklingar sem trufluðu. Einnig taldi rúmur 

helmingur þeirra sem upplifað höfðu að fyrirlögn hefði ekki gengið nægilega vel að 

nemendahópurinn hefði verið of stór. Þó nokkrir töldu að vantað hefði 

aðstoðarkennara eða aðstoðarmann og einhverjir töldu að ástæðan hefði verið sú að 

fyrirlögninni hefði ekki verið skipt niður á tvo daga. Einn þátttakandi sagði að ástæðan 

hefði líklega verið sú að prófið hefði verið lagt fyrir of snemma. Þátttakendur gátu 

einnig skrifað sitt eigið svar við þessa spurningu ef þeir töldu aðra skýringu en þær sem í 

boði voru í krossaspurningunni geta verið skýringuna á því að fyrirlögnin gekk ekki 

nægilega vel. Einn umsjónarkennarinn sagði frá því að honum hefði þótt fyrirlögnin 

tímafrek og taldi að nauðsynlegt hefði verið að þrískipta prófinu þar sem 

nemendahópurinn var orðinn þreyttur og neikvæður. Annar umsjónarkennari taldi 

skýringuna vera þá að einstaklingurinn sem lagði prófið fyrir hefði ekki verið nógu 

öruggur í fyrirlögn. Þátttakandi úr hópi sérkennara sagði einnig frá því að vaninn væri 

að leggja prófið fyrir heilann bekk í einu og væru þá tveir kennarar til staðar. Sérkennari 

sæi um að leggja prófið fyrir en umsjónarkennari væri til aðstoðar. Sú aðferð hefði alla 

jafna gengið vel en í eitt skipti hefði ekki náðst utan um mjög órólega nemendur og því 

hefði fyrirlögnin ekki gengið nægilega vel í það skiptið. 
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Mynd 4. Mat á muni á árangri og útkomu eftir því hvernig fyrirlögn er 

 Á mynd 4 má sjá svör þátttakenda þegar þeir voru spurðir að því hvort þeir 

finndu mun á árangri nemenda og útkomu eftir því hver leggði prófið fyrir eða eftir því 

hve nákvæm og vönduð fyrirlögnin sé. Einn þátttakandi svaraði ekki spurningunni þegar 

spurt var hvort viðkomandi finndi mun á árangri nemenda eftir því hver leggði prófið 

fyrir. Helmingur þeirra umsjónarkennara sem svaraði var sammála því að munur væri á 

árangri nemenda eftir því hver leggði prófið fyrir. Tæpur helmingur svaraði hlutlaust og 

einn umsjónarkennari var ósammála því að munur væri á árangri nemenda eftir því 

hver leggði prófið fyrir. Flestir sérkennarar voru sammála því að ekki væri munur á 

árangri nemenda eftir því hver leggði prófið fyrir eða svöruðu hlutlaust, þrír þeirra töldu 

þó að sjá mætti mun á árangri nemenda eftir því hver sæi um fyrirlögn. 

Deildarstjórarnir svöruðu spurningunni allir á mismunandi hátt allt frá því að vera mjög 

sammála yfir í að vera ósammála. Enginn þátttakandi sagðist þó vera ósammála því að 

hann finndi mun á útkomu eftir því hve nákvæm og vönduð fyrirlögnin væri. Helmingur 

þátttakanda svaraði þó að hann væri hlutlaus, í þeim hópi voru meirihluti sérkennara 

(n=6) auk fjögurra umsjónarkennara og tveggja deildarstjóra. Hinn helmingur 

þátttakenda var ýmisst sammála eða mjög sammála. Því svaraði meirihluti 

umsjónarkennara því að þeir finndu mun á útkomu eftir því hve nákvæm og vönduð 

fyrirlögnin væri.  

Þátttakendur voru nokkuð sammála um það að nemendur ættu flestir auðvelt 

með að skilja fyrirmæli prófsins og voru 84% þátttakenda sammála eða mjög sammála 
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þeirri fullyrðingu. Tveir þátttakendur sögðust vera ósammála og tveir svöruðu á 

hlutlausan hátt. Annar af þeim tveim þátttakendum var einnig ósammála því að flestir 

nemendur hefðu gaman af því að leysa skimunarprófið en alls voru tveir þátttakendur 

sem sögðust vera ósammála því. Flestir þátttakendur (n=16) voru sammála því að 

nemendur hefðu flestir hverjir gaman af því að leysa prófið og voru fjórir þátttakendur 

mjög sammála því. 

7.3 Niðurstöður Leiðar til læsis og úrvinnsla í tengslum við þær 

Algengast var að sérkennari eða sérkennarar sjái um yfirferð skimunarprófsins, 32%, en 

einnig var algengt að sérkennari og umsjónarkennari eða umsjónarkennarar sæju um 

yfirferðina í sameiningu, 24%. Í 16% tilvika fór umsjónarkennari hvers bekkjar yfir próf 

nemenda sinna og í 8% tilvika fóru umsjónarkennarar fyrsta bekkjar yfir prófið í 

sameiningu. Auk þess var spurt að því hver rýndi í niðurstöður prófsins og viðmið um 

áhættuhópa. Þá kom í ljós að algengast var að sérkennari og umsjórnarkennari eða 

umsjónarkennarar sæju um það að rýna í niðurstöður prófsins, og var það svo í tæpum 

þriðjungi svara, 32%. Einnig var algengt að sérkennari, umsjónarkennarar og 

deildarstjóri á yngsta stigi sæju um það í sameiningu, 28%. Í 16% tilvika sá sérkennari 

einn um það að rýna í niðurstöður. 
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Mynd 5. Svör þátttakenda við því hvort niðurstöður skimunarprófsins hefðu verið í 
samræmi við hugmyndir þeirra um stöðu nemenda í lestri 

Kannað var hvort þátttakendur teldu niðurstöður Leiðar til læsis hafa verið í 

samræmi við hugmyndir þeirra um stöðu nemend í lestri. Líkt og sjá má á mynd 5 voru 

allir sérkennararnir sammála því að niðurstöðurnar hefðu verið í samræmi við 

hugmyndir þeirra um stöðu nemenda í lestri. Einnig voru flestir umsjónarkennarar 

sammála því, en þrír umsjónarkennarar sögðust vera mjög sammála því að niðurstöður 

væru í samræmi við hugmyndir þeirra um stöðu nemenda. Einn umsjónarkennari 

svaraði spurningunni á hlutlausan hátt. Helmingur deildarstjóra var sammála 

staðshæfingunni en helmingur ósammála. 
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Þátttakendur hafa mismunandi reynslu af því að vinna út frá niðurstöðum. 

Annars vegar var viðkomandi beðinn um að meta reynslu sína af því að vinna út frá 

niðurstöðum Leiðar til læsis inni í bekk eða bekkjum og hins vegar í sérkennslu, sjá 

mynd 6. Meirihluti umsjónarkennara (n=8) var frekar sammála því að hann eða hún 

hefði reynslu af því að vinna út frá niðurstöðum inni í bekk, en tveir voru mjög sammála 

staðhæfingunni. Einn umsjónarkennari svaraði ekki spurningunni. Meirihluti sérkennara 

(n=6) var einnig frekar sammála staðhæfingunni. Einn sérkennari var mjög sammála. 

Tveir sérkennarar svöruðu því að þeir hefðu ekki reynslu af því að vinna út frá 

niðurstöðunum inni í bekk og einn var hlutlaus. Deildarstjórar svöruðu ýmist hlutlaust 

(n=2), frekar sammála (n=1) eða mjög sammála (n=1). Meiri dreifing var í svörum 

umsjónarkennara þegar þeir voru beðnir um að meta hvort þeir hefðu reynslu af því að 

vinna út frá niðurstöðum Leiðar til læsis í sérkennslu. Flestir voru þeir þó mjög 

ósammála fullyrðingunni (n=4), einn var frekar ósammála og þrír svöruðu hlutlaust. 

Tveir umsjónarkennarar sögðust þó vera frekar sammála fullyrðingunni og einn var 

mjög sammála því að hann hefði reynslu af því að vinna út frá niðurstöðum 

skimunarprófsins í sérkennslu. Langflestir sérkennararnir (n=8) voru mjög sammála því 

að þeir hefðu reynslu af því að vinna út frá niðurstöðum skimunarprófsins í sérkennslu 

en tveir sérkennarar voru frekar sammála staðhæfingunni. Deildarstjórar voru ýmist 

mjög sammála (n=1), frekar sammála (n=2) eða svöruðu hlutlaust (n=1). 

Mynd 6. Reynsla þátttakenda af því að vinna út frá niðurstöðum Leiðar til læsis inni í 
bekk og í sérkennslu 
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Svör þátttakenda benda til þess að niðurstöður skimunarprófsins séu yfirleitt 

kynntar skólastjórnendum. Í tæplega 74% tilfella var sagt að niðurstöður væru alltaf 

kynntar stjórendnum og í 17,4% tilfella voru niðurstöður oftast kynntar 

skólastjórnendum. Tveir þátttakendur sögðu að niðurstöður væru stundum kynntar 

stjórnendum skólans en tveir þátttakendur svöruðu ekki spurningunni. 

Einn þátttakandi svaraði því að niðurstöður skimunarprófsins væru aldrei kynntar fyrir 

foreldrum. Einn þátttakandi sagði að það væri gert stundum. Í flestum tilvikum, 64%, er 

það þó alltaf gert auk þess sagði rúmur fjórðungur þátttakenda að það væri oftast gert. 

Spurt var að því hvernig unnið væri með niðurstöður skimunarprófsins. 

Algengast var að unnið væri að nokkru leyti með niðurstöður samkvæmt Handbók 

Leiðar til læsis, 72%. Þrír þátttakendur, 12%, svöruðu því að unnið væri með 

niðurstöður samkvæmt Handbók Leiðar til læsis. Í 16% tilvika svöruðu þátttakendur því 

að ekki væri unnið út frá Handbók Leiðar til læsis en aðrar aðferðir væru notaðar og 

niðurstöður prófsins væru hafðar til hliðsjónar.  

 

Mynd 7. Hversu vel telur þú þig þekkja aðferðir sem eru að finna í Handbók Leiðar til 
læsis, svör flokkuð eftir störfum þátttakenda 
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Á mynd 7 má sjá að einn umsjónarkennari taldi sig ekki þekkja þær aðferðir sem 

eru að finna í Handbók Leiðar til læsis vel og svöruðu tveir umsjónarkennarar með 

hlutlausum hætti. Algengast var að þátttakendur teldu sig þekkja aðferðir 

handbókarinnar vel, eða 60% þáttakenda. Þar af 45% umsjónarkennara, 70% 

sérkennara og 75% deildarstjóra. Þó töldu 28% þátttakenda sig þekkja aðferðirnar mjög 

vel, þar af 27% umsjónarkennara, 30% sérkennara og 25% deildarstjóra. 

7.4  Kennsla og íhlutun í kjölfar niðurstaðna 

Þegar einstaklingarnir voru spurðir að því hvort val á námsáherslum tækju mið af 

niðurstöðum skimunarprófsins svörðu þeir allir að þær gerðu það að einhverju leyti. 

Það var þó misjafnt að hve miklu leyti, 16% stöðu að þær tækju alltaf mið af 

niðurstöðunum, 68% sögðu að námsáherslurnar tækju oftast mið af niðurstöðum 

Leiðar til læsis, og 16% að stundum tækju þær mið af niðurstöðunum. Einnig voru 

þátttakendur beðnir um að tilgreina hvort skipulag lestrarkennslu inni í bekk tæki mið 

af niðurstöðum skimunarprófsins. Þar greindu 12% frá því að skipulag 

lestrarkennslunnar tæki alltaf mið af niðurstöðunum Leiðar til læsis, 56% sögðu að 

skipulagði tæki oftast mið af niðurstöðunum og 28% að skipulagði tæki stundum mið af 

niðurstöðum skimunarprófsins. Aðeins einn þátttakandi, 4%, greindi frá því að skipulag 

lestrarkennslu inni í bekk tæki sjaldan mið af niðurstöðum skimunarprófi Leiðar til læsis.  
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Mynd 8. Svör þátttakenda um það hvort þeir nemendur sem mælast slakir á 
skimunarprófinu fái aukinn stuðning og öflugri kennslu. 

Leitað var eftir upplýsingum um það hvort þeir nemendur sem mælast slakir á 

skimunarprófinu Leið til læsis fái aukinn stuðning og öflugri kennslu. Í 40% tilvika 

greindu þátttakendur frá því að þeir nemendur sem mældust slakir á skimunarprófinu 

fengju alltaf stuðning og öflugri kennslu, 32% sögðu að sú væri oftast raunin og 20% 

sögðu að svo væri stundum. Tveir aðilar, 8%, greindu frá því að þeir sem mældust slakir 

á skimunarprófinu fengju sjaldan aukinn stuðning og öflugri kennslu og voru það 

þátttakendur úr hópi umsjónarkennara. Á mynd 8 má sjá hvernig svör þátttakenda 

skiptust eftir starfi þátttakanda.  

Kannað var með hvaða hætti kennsla hjá þeim nemendum sem mælast í áhættuhópum 

færi fram og hvort útbúin væri einstaklingsnámskrá fyrir þá nemendur. Á mynd 9 má sjá 

að algengast var að umsjónarkennarar svöruðu því að þeir nemendur fengju sérsniðna 

kennslu inni í almennum bekk en aðeins einn sérkennari gaf það svar. Sérkennarar 

töldu þá nemendur helst fá sérsniðna kennslu utan bekkjar hjá sérkennara eða hjá 
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sérkennara ef þeir væru í áhættuhópi eitt. Einn umsjónarkennari greindi frá því að 

nemendur í áhættuhópum fengju ekki sérsniðna kennslu.  

 

Mynd 9. Yfirlit yfir það hvar nemendur í áhættuhópum fái sérsniðna kennslu ef þeir fá 
slíka kennslu á annað borð, svör flokkuð eftir starfi þátttakenda. 

Yfir helmingur þátttakenda svaraði því að sjaldan eða aldrei væri einstaklingsnámskrá 

útbúin fyrir þá nemendur sem sem mælast í áhættuhópum. Aðeins einn sérkennari 

sagði að slíkt væri alltaf gert, 12,5% þátttakenda sögðu að slíkt væri oftast gert og 25% 

þátttakenda sögðu að einstaklingsnámskrá væri stundum útbúin. 



51 

 

Mynd 10. Hve mikið nýtir þú þér kennsluhugmyndir og/eða leiðbeiningar úr Handbók 
Leiðar til læsis? 

Fjórðungur þátttakenda nýtir sér kennsluhugmyndir og/eða leiðbeiningar úr 

Handbók Leiðar til læsis mjög mikið, þar af voru 30% sérkennara, 27% umsjónarkennara 

og einn af þremur deildarstjórum sem svörðuð þessari spurningu. Tæpur helmingur 

þátttakenda, 45,8%, nýtir sér handbókina mikið og fjórðungur sagðist nýta sér hana 

eitthvað. Aðeins einn þátttakandi sagðist nýta sér handbókina lítið. Eins og sést á mynd 

10 nýta flestir sérkennarar handbókina mikið en umsjónarkennarar virðast nýta sér 

handbókina í minni mæli. Þátttakendum var gefinn kostur á því að greina frá því í hvaða 

þáttum Handbók Leiðar til læsis nýttist þeim best. Algengt var að nefnt væri að gott 

væri að fletta upp í henni, þar væru góðar hugmyndir að kennsluefni og 

kennsluskipulagi og ýmsum úrræðum. Einnig nefndu margir að þeir nýttu sér hana mest 

í tengslum við hljóðkerfsivitund. 
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7.5 Reynsla og gagnsemi af Leið til læsis 

Áhugi var fyrir því að kanna hver reynsla þátttakenda væri af stuðningskerfinu Leið til 

læsis og hvort þeir teldu það vera gagnlegt. Allir þeir sem svöruðu spurningalistanum 

töldu skimunarprófið vera gagnlegt til að finna börn sem eru í áhættu með 

lestrarerfiðleika. Sérkennarar töldu flestir að prófið væri mjög gagnlegt en 

umsjónarkennarar og deildarstjórar töldu prófið ýmist vera mjög gagnlegt eða gagnlegt. 

  

 

Mynd 11. Mér finnst ég hafa betri heildarsýn á stöðu nemenda innan 
nemendahópsins eftir að ég fór að nýta mér Leið til læsis 

Umsjónarkennarar voru flestir sammála því að þeir hefðu betri heildarsýn á stöðu 

nemenda innan nemendahópsins eftir að þeir fóru að nýta sér Leið til læsis og voru 27% 

þeirra mjög sammála því. Auk þess voru flestir sérkennarar mjög sammála því að 

notkun stuðningskerfisins veitt þeim betri heildarsýn á stöðu nemenda. Alls voru 96% 

þátttakenda sammála eða mjög sammála því að þeir hefðu betri heildarsýn á stöðu 

nemenda innan nemendahópsins eftir að þeir fóru að nýta sér Leið til læsis, en sjá má á 

mynd 11 hvernig svör skiptust eftir starfi þátttakenda.  



53 

Einnig voru allir þátttakendur sammála eða mjög sammála því að Leið til læsis nýttist 

vel við að staðsetja nemendur og finna hverjir þurfa á aðstoð að halda í ákveðnum 

þáttum lestrarnámsins. Þar af voru 80% sérkennara, 36% umsjónarkennara og 50% 

deildarstjóra mjög sammála því að Leið til læsis nýttist vel eða alls 56% þátttakanda. 

Auk þess voru allir þátttakendur sammála um það að sá tími sem þeir hefðu nýtt í Leið 

til læsis hefði skilað sér í bættum árangri, þarf af voru 43,5% mjög sammála og 56,5% 

sammála en dreifingu svara eftir starfi þátttakenda má sjá á mynd 12. 

 

Mynd 12. Sá tími sem ég hef nýtt í Leið til læsis hefur skilað sér í bættum árangri 

 Meirihluti umsjónarkennara var sammála um að notkun skimunarprófsins 

meðfram kennsluleiðbeiningum hefði leitt til jákvæðra breytinga á áherslum og 

skipulagi lestrarkennslunnar á yngsta stigi grunnskólans. Einn umsjónarkennari var þó 

ósammála því. Sérkennarar voru yfirleitt annað hvort mjög sammála eða sammála því 

að notkun Leiðar til læsis hefði haft jákvæðar breytingar á áherslu og skipulag 

lestrarkennslunnar.  

Meirihluti sérkennara taldi að notkun skimunarprófsins hefði að einhverju leyti ýtt 

undir öflugra samstarfs bekkjarkennara í fyrsta bekk. Svör umsjónarkennara voru þó 
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töluvert dreifðari og voru allt frá því að skimunarprófið hefði ýtt mjög mikið undir 

öflugra samstarf yfir í það að hafa alls ekki ýtt undir öflugra samstarf bekkjarkennara í 

fyrsta bekk. Rúmur helmingur þátttakanda taldi að notkun skimunarprófsins Leið til 

læsis hefði að einhverju leyti ýtt undir öflugra samstarf bekkjarkennara á yngsta stigi og 

var það algengasta svarið hjá umsjónarkennurum, sérkennurum og deildarstjórum. 

Fjórir þátttakendur, þar af þrír umsjónarkennarar og einn deildarstjóri töldu að notkun 

prófsins hefði ekki ýtt undir öflugra samstarf kennara á yngsta stigi. Tveir sérkennarar 

og einn umsjónarkennari töldu þó að notkun prófsins hefði ýtt mikið undir öflugra 

samstarfs bekkjarkennara á yngsta stigi. Einnig var spurt að því hvort notkun 

skimunarprófsins hefði haft áhrif á samstarf við leikskólana í hverfinu. Tæpur helmingur 

þátttakenda, 45,8%, töldu að notkun skimunarprófsins hefði að einhverju leyti ýtt undir 

öflugra samstarf við leikskóla hverfisins og 29,2% töldu að notkun þess hefði lítillega ýtt 

undir öflugra samstarf við leikskólana í hverfinu. Hins vegar töldu 20,8% að notkun 

prófsins hefði ekki haft áhrif á samstarf við leikskólana í hverfinu. Því virðist prófið hafa 

meiri áhrif á samstarf kennara á yngsta stigi og kennara sem kenna í sömu bekkjardeild 

en minni á samstarf við leikskóla. Auk þess var spurt hvort notkun skimunarprófsins 

hefði ýtt undir öflugra samstarf við foreldra. Svör þátttakanda við þeirri spurningu voru 

einnig frekar dreifð. Flestir umsjónarkennarar töldu að notkun prófsins hefði að 

einhverju leyti ýtt undir öflugra samstarf við foreldra en flestir sérkennarar töldu að 

notkun prófsins hefði ýtt að einhverju leyti eða mikið undir öflugra samstarf við 

foreldra. 
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Mynd 13. Mér finnst skólinn ná betur utan um lestrarkennslu barna með frávik í lestri 
eftir að farið var að nota skimunarprófið Leið til læsis 

 Þegar spurt var hvort viðkomandi þætti skólinn ná betur utan um lestrarkennslu 

barna með frávik í lestri eftir að farið var að nota skimunarprófið Leið til læsis greindu 

66,6% þátttakenda frá því að þeir væru sammála eða mjög sammála um að svo væri. 

Líkt og sjá má á mynd 13 var aðeins einn þátttakandi ósammála því að skólinn næði 

betur utan um lestrarkennslu barna með frávik í lestri eftir að farið var að nota 

skimunarprófið og kom sá þátttakandi úr hópi umsjónarkennara. Sjö þátttakendur 

svöruðu því að þeir teldu skólann hvorki ná að halda betur né verr utan um 

lestrarkennslu barna með frávik í lestri eftir að farið var að nota Leið til læsis. 

Sérkennarar voru sá hópur þátttakanda sem var helst mjög sammála því að notkun 

skimunarprófsins hefði leitt til þess að skólinn næði betur utan um lestrarkennslu barna 

með frávik í lestri.  
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Mynd 14. Finnst þér skólinn ná betri árangri í lestrarkennslu almennt eftir að hann fór 
að notast við Leið til læsis 

Rúmur helmingur, 57,2%, þátttakennda var sammála um það að skólinn næði betri 

árangri í lestrarkennslu almennt eftir að farið var að skima með Leið til læsis. Auk þess 

að 23,8% töldu að skólinn næði örlítið betri árangri í lestrarkennslu eftir að farið var að 

notast við skimunarprófið. Á mynd 14 má sjá að flestir sérkennarar voru sammála um 

að skólinn næði betri árangri í lestrarkennslu almennt eftir að farið var að notast við 

Leið til læsis en flestir umsjónarkennarar töldu skólann hafa náð örlítið betri árangri. Á 

myndinni sést einnig að fjórir þátttakendur svöruðu því að skólinn hefði ekki náð 

mælanlegum betri árangri með tilkomu Leiðar til læsis. Þess ber þó að geta að einn 

þeirra þriggja tók það fram að ekki væri hægt að meta árangur strax þar sem nýlega 

væri farið að nota skimunarprófið.  

Að lokum gátu þátttakendur komið því sem þeir vildu á framfæri sem tengdist 

bættum árangri lestrarkennslunnar. Þar bentu nokkrir á að þeir væru nýlega byrjaðir að 

nota Leið til læsis og því teldu þeir full snemmt að meta árangur. Einn kennari tók fram 

að honum þætti lágmark að þeir kennarar sem ættu að leggja prófið fyrir væru sendir á 
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námskeið um Leið til læsis ef þeir ættu að sjá um að leggja prófið fyrir og vinna úr 

niðurstöðum þess. Einnig bentu þátttakendur á að verið væri að nota margt annað 

samhliða svo sem K-PALS, PALS og Byrjendalæsi. Einnig tóku nokkrir fram að þeir væru 

mjög hlynntir notkun stuðningskerfisins Leið til læsis í sínum skóla og vildu halda þeirri 

notkun áfram.  
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8 Umræða  

Líkt og kom fram í niðurstöðum höfðu allir þátttakendur nema tveir sótt námskeið um 

stuðningskerfið Leið til læsis. Í báðum tilvikum var um umsjónarkennara að ræða. 

Annar þeirra nefndi í lok spurningalistans að honum þætti lágmark að þeir sem ættu að 

sjá um að leggja prófið fyrir væru sendir á námskeið þar sem þeir læri hvernig best væri 

að leggja prófið fyrir, rýna í niðurstöður þess og vinna út frá niðurstöðunum. Kennarinn 

tók það fram að það hjálpaði lítið að vera með einhverjar tölur á blaði og sagði frá því 

að sérkennarinn væri sú eina sem hefði farið á námskeið og að hann ynni lítið sem 

ekkert með niðurstöður prófsins í samstarfi við kennarana. Í fræðilega kaflanum hér í 

upphafi var bent á mikilvægi þess að sá sem sér um fyrirlögn prófsins þekki prófið vel og 

að lestrarkennarar séu vel að sér um lestrarferlið og þróun þess og þekki helstu 

veikleika sem komið geta upp í lestri og hvernig best sé að bregðast við þeim. Því er 

æskilegt að allir sem koma að prófinu að sækja námskeið um stuðningskerfið þar sem 

fjallað er um lestur og stuðningskerfið í heild sinni. Þátttakendur voru nokkuð sammála 

um að tímasetning prófsins væri góð. Kennarar, og þá sérstaklega umsjónarkennarar, 

virtust vilja hafa sveigjanleika í því hvenær prófið væri lagt fyrir þar sem hluti 

þátttakenda var ósammála því að fyrsta vikan í október væri æskileg fyrir fyrirlögn en 

enginn var ósammála því að tímaramminn frá lokum september og fram í miðjan 

nóvember væri æskilegur tími fyrir fyrirlögn prófsins.  

Meirihluti úrtaksins saman stóð af reyndum kennurum sem höfðu kennt lestur 

lengi og töldi sig hafa mikla eða mjög mikla þekkingu á skimunarprófinu Leið til læsis. 

Það voru aðeins umsjónarkennarar sem ekki töldu sig hafa mikla þekkingu á 

skimunarprófinu eða svöruðu á hlutlausan hátt, því má spyrja sig hvort þörf sé á því að 

fræða umsjónarkennara enn frekar um stuðningskerfið og skimunarprófið. Hugsanlega 

gætu sérkennarar reynt að deila þekkingu sinni á prófinu með umsjónarkennurum þar 

sem þeir töldu sig frekar búa yfir góðri þekkingu á Leið til læsis.  

 Samkvæmt niðurstöðum var algengast að tveir eða fleiri aðilar hjálpuðust að við 

fyrirlögn skimunarprófsins. Sérkennarar virðast yfirleitt sjá um fyrirlögn 

skimunarprófsins og var algengast að umsjónarkennari væri honum til halds og traust á 

meðan á fyrirlögninni stendur. Það samræmist þeim tilmælum sem fylgja prófinu þar 

sem mælt er með því að tveir aðilar séu til staðar við fyrirlögn prófsins.  
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Þeir umsjónarkennarar sem höfðu skoðun á því hvort munur væri á árangri 

nemenda eftir því hver leggði prófið fyrir voru líklegri til að telja að munur væri á 

árangri en sérkennarar töldu flestir að ekki væri munur á árangi nemenda. 

Umsjónarkennarar virtust auk þess telja að þeir finndu mun á útkomu eftir því hve 

nákvæm og vönduð fyrirlögnin væri og einhverjir sérkennarar og deildarstjórar voru því 

sammála. Í raun ætti ekki að koma fram mikill munur á niðurstöðum eftir því hver 

leggur prófið fyrir fari hann eftir leiðbeiningum og sé hann öruggur um það hvernig 

fyrirlögnin fari fram. Hins vegar er líklegt að það geti haft áhrif á niðurstöður ef 

fyrirlögnin er ekki nákvæm og vönduð. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að flestir 

nemendur ættu auðvelt með að skilja fyrirmæli prófsins og hefðu einnig gaman af því 

að leysa prófið. 

Þátttakendur voru sammála um það að leiðbeiningar um fyrirlögn prófsins væru 

skýrar og töldu þeir í flestum tilfellum að farið væri mjög ítarlega eftir þeim 

leiðbeiningum. Fyrirlögnin reynist auðveld í framkvæmd í flestum tilvikum. En þó þótti 

einum þátttakanda fyrirlögnin erfið í framkvæmd og tveir einstaklingar töldu sig eiga 

erfitt með að fara eftir leiðbeiningunum um fyrirlögn skimunarprófsins. Eins og fram 

kom í niðurstöðum hafði þó rúmur helmingur þátttakenda einhvern tíma upplifað að 

fyrirlögn hefði ekki gengið sem skyldi. Helstu ástæður þess voru taldar vera truflandi 

eða of fyrirhafnarsamur nemendahópur sem hefði ef til vill verið of stór. Einnig var 

algengt að skortur á aðstoðarkennara eða aðstoðarmanni á meðan á fyrirlögn stóð væri 

tilgreind sem ástæða. Enn ein ástæðan var talin vera sú að prófinu hefði ekki verið skipt 

rétt niður. Einn einstaklingur taldi ástæðuna hafa verið óöryggi þess sem lagði prófið 

fyrir. Þetta eru allt þættir sem huga þarf vel að áður en fyrirlögn hefst. Í tilmælum sem 

fylgja skimunarprófinu er mælt með því að miðað sé við 10-15 nemendur í hóp þegar 

prófið er lagt fyrir. Auk þess er þar einnig mælt sterklega með því að manneskja sé til 

aðstoðar auk þeirrar sem sér um fyrirlögnina sjálfa. Flestir voru sammála því að ef 

skólanum tækist að fara eftir tilmælum um stærð nemendahóps og aðstoð í stofunni 

þegar fyrirlögnin fer fram tækist fyrirlögnin yfirleitt vel. Tveir einstaklingar sögðu þó að 

ekki hefði tekist að fara eftir þeim tilmælum. Það er þó mjög mikilvægt að passað sé 

upp á það að skipta nemendahópnum líkt og farið er fram á í fyrirmælum um fyrirlögn 

prófsins. Sé það ekki gert er í raun verið að fara á svig við reglur um fyrirlögn prófsins 

sem getur verið alvarlegt mál, þar sem prófið er staðlað í samræmi við reglur um 

fyrirlögn og viðmið prófsins fundin út frá því. Það að fara ekki eftir fyrirmælum getur 

komið í veg fyrir að mælingar prófsins verði eins nákvæmar og á verði kosið og bitnað á 

nákvæmni niðurstaðna. 
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 Sérkennarar virðast almennt sjá um fyrirlögn prófsins líkt og bent var á hér fyrir 

framan þó það sé ekki algilt. Það er einnig algengast að sérkennarar sjái um yfirferð 

skimunarprófsins og gera þeir það stundum í samstarfi við umsjónarkennara. Þó eru 

einhverjir umsjónarkennarar sem sjá um yfirferðina sjálfir, ýmist einir eða í samvinnu 

við aðra umsjónarkennara árgangsins. Umsjónarkennarar og sérkennarar rýna síðan 

gjarnan saman í niðurstöður prófsins og í sumum tilfellum er deildarstjóri yngsta stigs 

einnig með þeim. Niðurstöður skimunarprófsins komu þátttakendum yfirleitt ekki á 

óvart en þó er líklegt að niðurstöður einhverra nemenda komi á óvart þar sem flestir 

sögðust vera sammála en ekki mjög sammála.  

Það kom ekki á óvart að þátttakendur hefðu mismunandi reynslu af því að vinna 

út frá niðurstöðum þar sem um þátttakendur í mismunandi störfum innan skólans var 

að ræða. Flestir umsjónarkennarar voru sammála því að þeir hefðu reynslu af því að 

vinna út frá niðurstöðu inni í bekk en meirihluti sérkennara var einnig sammála 

staðhæfingunni. Sérkennarar virðast því láta til sín taka inni í bekkjum en ekki eingöngu 

í sérkennslustofum. Umsjónarkennarar voru flestir ósammála því að þeir hefðu reynslu 

af því að vinna út frá niðurstöðum Leiðar til læsis í sérkennslu. Þrír umsjónarkennarar 

töldu sig þó hafa reynslu af því að vinna út frá niðurstöðum skimunarprófsins í 

sérkennslu. Sérkennararnair töldu sig almennt hafa góða reynslu af því að vinna út frá 

niðurstöðum prófsins í sérkennslu.  

 Það virðist vera vaninn að kynna niðurstöðurnar fyrir skólastjórnendum, sem er 

gott því skólastjórnendur ættu að fá að fylgjast með verkefnum skólans. Ekki eru þó 

jafnmiklar líkur á því að foreldrar fái upplýsingar um niðurstöðurnar en það virðist þó 

vera gert í felstum tilfellum. Í kaflanum um skimunarpróf var bent á það að mikilvægt 

væri að gæta þess að upplýsa forelda um tilgang skimunar og hvernig hún færi fram þar 

sem það gæti aukið líkur á jákvæðu viðhorfi til þátttöku og ítarlegri greiningar sé þess 

þörf. Líklega er styrkur í því fyrir kennara að geta sýnt foreldrum skriflegar niðurstöður 

á blaði úr prófi sem allir taka frekar en að segja þeim aðeins frá hugmyndum sínum um 

stöðu nemandans. Þess þarf þó að gæta að foreldrum sé gert ljóst að skimun sé ekki 

greiningarpróf sem veiti nákvæmar upplýsingar um vanda sé hann til staðar.  

 Starfsfólk skólanna virðist vera að vinna að nokkru leyti með niðurstöður 

skimunarprófsins samkvæmt Handbók Leiðar til læsis. Sjöttungur þátttakenda var ekki 

vanur að vinna með niðurstöður samkvæmt handbókinni en sagðist nýta sér aðrar 

aðferðir en hafa niðurstöður prófsins til hliðsjónar. Rannsakandi velti því fyrir sér hvort 

þessir þátttakendur þekktu ef til vill handbókina ekki vel. En þegar svör þeirra við 

spurningu um þekkingu þeirra á handbókinni voru skoðuð töldu þeir sig allir þekkja 
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handbókina vel. Rannsakandi skoðaði einnig svör þessara þátttakenda við spurningu 

sem sneri að því hvort viðkomandi nýtti sér kennsluhugmyndir handbókarinnar. Þá 

virtust þessir þátttákendur nota aðferðir handbókarinnar eitthvað eða lítið. Það er því 

vert að huga að því hvernig mætti stuðla að aukinni notkun á handbókinni. Hvort það 

væri á einhvern hátt hægt að auðvelda kennurum að nýta sér hana. Ef til vill væri 

ganglegt að útbúa einfaldari og styttri útgáfu sem umsjónarkennarar gætu haft í 

kennslustofunni til þess að grípa í. Þó má einnig benda á að hægt er að finna rafræna 

útgáfu af Handbók Leiðar til læsis sem auðvelt er að leita í á skjótan hátt. Þó er talið 

æskilegt að þeir hafi einnig greiðan aðgang að Handbók Leiðar til læsis þar sem bókin 

inniheldur mikinn fróðleik um lestur, stuðningskerfið Leið til læsis í heild sinni og 

hvernig vinna skuli með það. 

Forvitni lék á því að vita hve vel þátttakendur teldu sig þekkja þær aðferðir sem eru að 

finna í Handbók Leiðar til læsis og var aðeins einn umsjónarkennari sem ekki taldi sig 

þekkja þær aðferðir og var hann eini þátttakandinn sem taldi sig skorta þekkingu á 

handbókinni. Almennt töldu þátttakendur sig þó þekkja aðferðirnar vel eða jafnvel mjög 

vel. Það voru einna helst umsjónarkennarar sem sögðust ekki þekkja Handbók Leiðar til 

læsis sérlega vel. Meirihluti þátttakanda sagðist nýta sér kennsluhugmyndir og 

leiðbeiningar handbókarinnar. Handbókin virðist nýtast vel til að fá hugmyndir að 

kennsluefni, kennsluskipulagi og til að leita úrlausna. Þá sögðu einhverjir að þeir nýttu 

sér einnig þá fræðilegu umfjöllum sem finna má í handbókinni. Það var sérstaklega 

algengt að þátttakendur töluðu um að þeir nýttu sér helst efni bókarinnar sem sneri að 

hljóðkerfisvitund og til að fá upplýsingar um það hvernig vinna mætti með nemendum í 

áhættu. 

Val á námsáherslum virðist oftast taka mið af niðurstöðum skimunarprófsins 

samkvæmt svörum þátttakenda. Auk þess virðist skipulag lestrarkennslu inni í bekk taka 

mið af niðurstöðum skimunarprófsins. Það er mikilvægt þar sem niðurstöður prófsins 

gefa til kynna hvar styrkleikar og veikleikar hópsins liggja og gefa því hugmynd um það í 

hvaða þáttum þarf að vinna sérstaklega. Í Handbók Leiðar til læsis er að finna 

leiðbeiningar og hugmyndir af kennsluaðferðum og kennsluefni sem henta til að efla 

ákveðna þætti lestrar. 

Þeir nemendur sem mælast slakir á prófinu virðast yfirleitt fá stuðning og öflugri 

kennslu. En því miður virðist svo ekki vera í öllum tilfellum því nokkrir aðilar nefndu að 

þeir nemendur fengju stundum eða sjaldan aukinn stuðning og öflugri kennslu og voru 

það þátttakendur úr hópi umsjónarkennar sem greindu frá því. Það gæti því bent til 

þess að umsjónarkennarar upplifi það að þeir fái ekki nægan stuðning fyrir þá 
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nemendur sem koma illa út á skimunarprófinu. Þær raddir hafa gjarnan heyrst í 

skólasamfélaginu að þörf sé á auknum stuðningi og er það ef til vill ekki síst algengt í 

fyrsta bekk grunnskólans. Þeir nemendur sem mælast í áhættuhópum fá oftast 

sérsniðna kennslu inni í almennum bekk samkvæmt svörum umsjónarkennara en 

sérsniðna kennslu utan bekkjar hjá sérkennara samkvæmt sérkennurum. Erfitt er að 

greina hvort sé í raun algengara með nemendur í áhættuhópum þar sem ósamræmi var 

í svörum umsjónarkennara og sérkennara. Hugsanlegt er þó að nemendur í áhættuhópi 

eitt og jafnvel tvö fái sérsniðna kennslu hjá sérkennurum en nemendur í áhættuhópi 

tvö og óvissuhópur fái sérsniðna kennslu inni í bekk. Því miður greindi einn 

umsjónarkennari frá því að nemendur í áhættuhópum fengu ekki sérsniðna kennslu. 

Það virðist ekki vera algengt að útbúin sé einstaklingsnámskrá fyrir nemendur í 

áhættuhópum og er það ef til vill eitthvað sem þarf að bæta í framtíðinni. Höfundur 

gerir sér þó grein fyrir að því fylgir vinna að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir nemendur 

og er tímaskortur og álag kannski ástæða þess að þátttakendur hafi lagt það í vana sinn 

að útbúa einstaklingsnámskrá í lestri. 

 Sérkennarar virðast almennt vera mjög ánægðir með Leið til læsis og telja þeir 

það flestir mjög gagnlegt til að finna þá nemendur sem eiga á hættu að glíma við 

lestrarerfiðleika. Umsjónarkennarar og deildarstjórar eru einnig sammála því að 

skimunarprófið sé gagnlegt. Allir þátttakendur voru sammála um gagnsemi prófsins. 

Umsjónarkennarar, sérkennarar og deildarstjórar voru sammála um að þeir hefðu betri 

heildarsýn á stöðu nemenda innan nemendahópsins eftir að þeir fóru að nýta sér Leið 

til læsis. Þeir töldu að Leið til læsis nýttist vel til að staðsetja nemendur hópsins og finna 

þá sem þyrftu á aðstoð að halda í ákveðnum þáttum lestrarnámsins. Einnig voru þeir 

sammála um að þeim tíma sem þeir hefðu nýtt í Leið til læsis hefði verið vel varið og 

skilað sér í bættum árangri.  

Notkun stuðningskerfisins virtist hafa leitt til jákvæðra breytinga á áherslum og 

skipulagi lestrarkennslu á yngsta stigi grunnskólans í þátttökuskólum. Sérkennarar töldu 

einnig að notkun prófsins ýtti að einhverju leyti undir öflugra samstarfs bekkjarkennara 

í fyrsta bekk en misjafnt var hvort umsjónarkennarar teldu að prófið hefði ýtt undir 

öflugra samstarfs við samkennarar þeirra. Notkun prófsins virðist einnig ýta að 

einhverju leyti undir öflugra samstarf bekkjarkennara á yngsta stigi og leikskóla 

hverfisins ef marka má svör þátttakenda. Auk þess töldu flestir umsjónarkennarar og 

sérkennarar að notkun prófsins hefði að einhverju leyti ýtt undir öflugra samstarf við 

foreldra. 
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 Niðurstöður gefa til kynna að margir skólar nái betur utan um lestrarkennslu 

barna með frávik í lestri og lestrarkennslu almennt eftir að farið var að nota 

skimunarprófið Leið til læsis. Skólar einhverra þátttakenda voru tiltölulega nýlega 

byrjaðir með Leið til læsis. Þessir þátttakendur töldu því margir hverjir að full snemmt 

væri að meta árangur fyrir og eftir tilkomu stuðningskerfsins. Einnig var bent á það að 

verið væri að vinna með aðrar aðferðir ásamt Leið til læsis. Einn þátttakandinn sagði frá 

því að í fyrra hefði kennsluaðferðin Byrjendalæsi verið tekin upp í þeirra skóla á sama 

tíma og notkun Leiðar til læsis hefði verið tekin aftur upp eftir nokkurt hlé vegna 

veikinda. Þar sem farið er fram á það að nemendur taki Læsis prófin sem fylgja 

Byrjendalæsi sé nokkurt álag vegna prófatöku á bæði kennara og nemendur. Þessi 

þátttakandi talaði um að umsjónarkennarar notuðu meira handbækur Byrjendalæsis en 

Handbók Leiðar til læsis. Hann talaði þó um það að hann berðist fyrir því að halda Leið 

til læsis inni vegna þess hve góða yfirsýn yfir nemendahópinn það veitir. Hafa þarf í 

huga að Byrjendalæsi er byggð á ólíkum grunni og Leið til læsis og PALS. Mælt er með 

því að nemendur sem greinast í áhættuhóp á skimunarprófum, til dæmis Hljóm, Leið til 

læsis og öðrum sambærilegum erlendum prófum, sem eiga við veikleika í 

hljóðkerfisþætti tungumálsins að stríða séu í sérstakri áhættu á að lenda í erfiðleikum í 

lestrarnámi. Þessir nemendur þurfa á kennslu með nákvæmri hljóðaaðferð að halda þar 

sem hún er einna sterkust til að góður árangur náist líkt og fram kom í fræðilega hluta 

þessa verks. Það að skólar séu ekki að nýta sér Handbók Leiðar til læsis og aðferðir sem 

í henni eru að finna vekur upp spurningu hvort nemendur í áhættu fái tækifæri til að 

læra með aðferðum sem rannsakendur mæla eindregið með. Höfundur gerir sér þó 

grein fyrir því að það geti tekið tíma að aðlagast kennsluaðferðum og hvetur til þess að 

skólar og starfsfólk þeirra kynni sér vel þekkingarbakgrunn og rannsóknir á bakvið 

kennsluaðferðir og stefnur sem ákveðið er að nota í skólastarfi hverju sinni. Í öðrum 

skóla var stefnt að því að fara í frekara þróunarsamstarf og samvinnu við leikskólann og 

átti Leið til læsis að vera þar einn af stóru þáttunum sem styðja myndi við það verkefni. 

Það er vissulega mikilvægt að efla samstarf á milli skólastigi en þess þarf þó að gæta í 

tengslum við skimunarpróf. Ef of miklar upplýsingar eru gefnar um prófið og nemendur 

undirbúnir sérstaklega í þeim þáttum sem prófið kannar er hætta á að prófið finni ekki 

þá nemendur sem hugsanlega gætu átt í lestrarerfiðleikum. Það er þó ekki svo að ekki 

megi þjálfa stafaþekkingu, hljóðkerfisvitund og fleiri þætti sem prófið kannar heldur má 

ekki nýta æfingarnar til þjálfunar. Þetta er ein ástæða þess að mikilvægt er að uppfæra 

og fylgjast vel með skimunarprófum reglulega. Að lokum benti einn þátttakandinn á að 
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Leið til læsis væri betri leið til að vinna faglega í lestrarkennslunni og auðveldaði 

sérkennara að vinna með umsjónarkennara.  

 Starfsfólk skólanna virðist því almennt ánægt með tilkomu og notkun Leiðar til 

læsis. Stuðningskerfið virðist auka samstarf á milli aðila innan skólans og auðvelda þeim 

að koma auga á þá nemendur sem hugsanlega gætu átt við lestrarerfiðleika að stríða. 
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9 Lokaorð 

Vinna við þetta verkefni var bæði skemmtileg og lærdómsrík. Margt hefði eflaust mátt 

betur fara, sem dæmi má nefna að gott hefði verið ef stærra úrtak hefði fengist. Einnig 

kviknuðu margar hugmyndir af því hvað hægt væri að gera í framhaldi af þessari 

rannsókn. Það gæti til dæmis verið fróðlegt og skemmtilegt að kanna efnið enn frekar 

með viðtölum og /eða vettvangsathugunum en í því felst þó nokkur vinna og er það efni 

í annað lokaverkefni.  

 Fræðin sýndu að mikilvægi þess að grípa snemma inn í ef grunur leikur á því að 

nemandi glími við lestrarerfiðleika. Því fyrr sem gripið er inn í því meiri líkur eru á því að 

nemandinn nái sem bestum árangri í lestri. Þessi vitneskja ætti að ýta undir það að 

skólar notist við mælitæki til þess að finna þann nemendahóp sem glímir við veikleika í 

ákveðnum þáttum sem tengjast lestri.  

Það starfsfólk þeirra skóla sem tók þátt virtist almennt nokkuð ánægt með notkun og 

reynslu af stuðningskerfinu Leið til læsis. Skimunarprófið og stuðningskerfið í heild sinni 

var almennt talið gagnlegt til þess að finna þá nemendur í áhættuhópum en ekki síður 

til þess að fá góða heildarmynd af stöðu hvers nemanda innan nemendahópsins og 

hópsins í heild sinni. Leið til læsis virðist auk þess vera nokkuð auðvelt í notkun og hafði 

flestum gengið vel að nota það. 

 Það er mikilvægt að skólar á Íslandi nýti sér góð mælitæki og kennsluaðferðir 

sem sýnt hefur verið fram á að gefi góðan árangur. Þannig er hægt að stuðla að því að 

sem flesti nemendur gangi farsælan veg í námi.  
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Viðauki 1: Bréf til skólastjórnenda 
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Viðauki 2: Spurningalisti sem sendur var á þátttakendur 

Leið til læsis 

Ágæti þátttakandi,  

Ég undirrituð, Rakel Magnúsdóttir, er meistaranemi í Kennslufræði grunnskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Meistaraverkefnið mitt snýr að því að kanna notkun 

skimunarprófsins Leið til læsis sem lagt er fyrir nemendur í fyrsta bekk í grunnskólum 

hér á landi. Markmið rannsóknarinnar er að safna upplýsingum sem síðar verður hægt 

að nýta til þess að bæta notkun prófsins. Leiðbeinendur í verkefninu eru Steinunn 

Torfadóttir lektor við Menntavísindasvið og Sigurgrímur Skúlason próffræðingur hjá 

Menntamálastofnun.  

Áður en þú byrjar ber mér þó að tilkynna að þér er hvorki skylt að svara einstökum 

spurningum eða könnuninni í heild. Vegna gagnaúrvinnslu vil ég þó leggja áherslu á 

mikilvægi þess að öllum spurningum sé svarað samviskusamlega. Rannsóknin er 

nafnlaus og svör verða ekki rakin aftur til einstakra þátttakenda eða skóla. Fyllsta 

trúnarðar og þagnarskyldu verður gætt og verður gögnum eytt þegar rannsókn lýkur.  

Ef einhverjar spurningar varðandi þátttökuna eða rannsóknina vakna er þér velkomið 

að hafa samband við mig í tölvupósti: ram12@hi.is 

 

Með fyrirfram þökk, 

Rakel Magnúsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 

 

Skólinn 
    Hér á eftir kom spurningar er varða skólann þinn 

1. Hversu margir nemendur eru í þínum skóla? 

 

2. Hve margar bekkjardeildir eru öllu jöfnu í 
1.bekk í þínum skóla ? 

 1 

 2 

 3 

 Fleiri en 3 

 

Þekking mín á Leið til læsis 

Hér á eftir koma spurningar þar sem þú ert beðin/nn um að meta þekkingu þína á 
skimunarprófinu Leið til læsis 

3. Hefur þú sótt námskeið um skimunarprófið Leið til læsis?  

 Já 

 Nei 

4. Hversu mikla eða litla þekkingu telur þú þig hafa á skimunarprófinu Leið til 
læsis? 

 Mjög mikla 

 Mikla 

 Hvorki né 

 Litla 

 Mjög litla 

 Enga 
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5. Ég hef reynslu af því að vinna út frá niðurstöðum skimunarprófsins Leið til 
læsis inni í bekk/bekkjum. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

6. Ég hef reynslu af því að vinna út frá niðurstöðum skimunarprófsins Leið til 
læsis í sérkennslu. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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Fyrirlögnin 

Hér á eftir koma spurningar sem tengjast mati þínu á fyrirlögn Leiðar til læsis 

7. Ég tel tímasetningu prófsins, miðað við 1.vikuna í október, vera heppilegan tíma 
fyrir skimunarpróf sem þetta?  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

8. Í leiðbeiningum um fyrirlögn prófsins er kennurum ráðlagt 
að leggja prófið fyrir á tímabilinu 25.september til 
15.nóvember takist ekki að leggja prófið fyrir 1. vikuna í 
október. Hversu sammála eða ósammála ertu þessum 

tímaramma? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

9. Leiðbeiningar um fyrirlögn prófsins eru skýrar.  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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10. Fyrirlögn skimunarprófsins er auðveld í 
framkvæmd. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

11 Hversu ítarlega telur þú að farið sé eftir leiðbeiningum um fyrirlögn í 
þínum skóla? 

 Mjög ítarlega 

 Ítarlega 

 Nokkuð ítarlega 

 Lítið stuðst við leiðbeiningar 

 Ekki farið eftir leiðbeiningum 

12. Hversu auðvelt eða erfitt er að fara eftir leiðbeiningum um 
fyrirlögn prófsins? 

 Mjög auðvelt 

 Auðvelt 

 Hvorki né 

 Frekar erfitt 

 Erfitt 

13. Ef skólanum tekst að fara eftir tilmælum um stærð nemendahóps (1012 
nemendur) og aðstoð í skólastofunni þegar fyrirlögn fer fram, þá gengur fyrirlögn 

yfirleitt vel. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Ekki hefur tekist að fara eftir þeim tilmælum 
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14. Hefur þú reynslu af því að fyrirlögn hafi ekki gengið nægilega vel?  

 Já 

 Nei 

      Ef þú hefur reynslu af því að fyrirlögn hafi ekki gengið nægilega vel. Hver gæti að 
þínu mati verið skýringin á því? (Vinsamlegast merktu við þá liði sem þér finnst eiga 

best við). 

 Nemendahópurinn var of fjölmennur 

 Prófið var lagt fyrir of snemma á skólaárinu 

 Það vantaði aðstoðarkennara/aðstoðarmann 

 Nemendahópurinn var of fyrirhafnarsamur 

 Nemandi/nemendur í hópnum voru truflandi 

 Fyrirlögninni var ekki skipt á tvo daga 

 Fyrirlögninni var ekki skipt nægilega jafnt á dagana tvo 

 Hljóðtæknin fór úrskeiðis eða var ábótavant 

Vinsamlegast tilgreindu hér fyrir neðan ef önnur skýring gæti verið á því að 
fyrirlögnin gekk ekki nægilega vel: 

 

16. Ég finn mun á árangri nemenda eftir því hver leggur prófið 
fyrir.  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

17. Ég finn mun á útkomu eftir því hve nákvæm og vönduð 
fyrirlögnin er. 

 Mjög sammála 

 Sammála 
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 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

18. Flestir nemendur hafa gaman af því að leysa 
prófið. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

19. Nemendur eiga flestir auðvelt með að skilja fyrirmæli 
prófsins. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

20. Hver/hverjir sjá um fyrirlögn skimunarprófsins? 

 Umsjónarkennari hvers bekkjar leggur prófið fyrir sinn bekk 

 Umsjónarkennarar 1.bekkjar hjálpast að 

 Sérkennari 

 Sérkennari ásamt umsjónarkennurum 1.bekkjar 

 Deildarstjóri á ygnsta stigi 

 Aðrir aðilar 

 

Niðurstöður prófsins og íhlutun/kennsla í kjölfar þeirra 

Hér á eftir koma spurningar sem tengjast niðurstöðum prófsins og því hvað er gert í 
kjölfar þeirra. 
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      21. Hver sér um yfirferð prófsins? (Vinsamlegast merktu við þann lið eða þá liði sem 
eiga best við) 

 Umsjónarkennari hvers bekkjar fer yfir próf nemenda sinna 

 Einn af umsjónarkennurum 1.bekkjar sér um að fara yfir öll prófin 

 Umsjónarkennarar 1.bekkjar fara í sameiningu yfir prófin 

 Sérkennari/ar 

 Sérkennari og umsjónarkennari/ar 

 Deildarstjóri á yngsta stigi 

 Aðrir aðilar 

      22. Hver rýnir í niðurstöður prófsins og viðmiðin um áhættuhópa og börn utan 
áhættu? (Vinsamlegast merktu við þann aðila eða þá aðila sem við á)  

 Umsjónarkennari/umsjónarkennarar 

 Sérkennari 

 Deildarstjóri á yngsta stigi 

 Aðrir aðilar 

23. Niðurstöður Leiðar til læsis voru í samræmi við hugmyndir mínar um 
stöðu nemenda í lestri. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

24. Hversu vel telur þú þig þekkja þær aðferðir sem eru að finna í 
Handbók Leiðar til læsis?  

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki né 

 Ekki vel 

 Mjög illa 

25. Val á námsáherslum tekur mið af niðurstöðum skimunarprófsins.  
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 Já, alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Nei, aldrei 

26. Skipulag lestrarkennslunnar inni í bekk tekur mið af niðurstöðum 
skimunarprófsins. 

 Já, alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Nei, aldrei 

      27. Fá þeir sem mælast slakir á skimunarprófinu Leið til læsis aukinn stuðning og 
öflugri kennslu?  

 Já, alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Nei, aldrei 

28. Nemendur í áhættuhópum fá sérsniðna kennslu.... 

 ...inni í almennum bekk 

 ...inni í bekk hjá sérkennara 

 ...utan bekkjar 

 ...utan bekkjar hjá sérkennara 

 ...hjá sérkennara ef þeir eru í áhættuhópi 1 

 Á ekki við/nemendur fá ekki sérsniðna kennslu 

 Annað úrræði 
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29. Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir þá nemendur sem 
mælast í áhættuhópum.  

 Já, alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Nei, aldrei 

30. Hvernig er unnið með niðurstöður 
skimunarprófsins?  

 Unnið er með niðurstöður samkvæmt Handbók Leiðar til læsis 

 Að nokkru leyti er unnið með niðurstöður samkvæmt Handbók Leiðar til 
læsis 

 Ekki er unnið út frá Handbók Leiðar til læsis en aðrar aðferðir notaðar og 
niðurstöður hafðar til hliðsjónar 

 Ekki er unnið með niðurstöður skimunarprófsins 

31. Niðurstöður skimunarprófsins Leið til læsis eru kynntar 
foreldrum 

 Já, alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Nei, aldrei 

      32. Niðurstöður skimunarprófsins Leið til læsis eru kynntar 
skólastjórnendum. 

 Já, alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Sjaldan 

 Nei, aldrei 
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33. Nýtir þú þér kennsluhugmyndir/leiðbeiningar úr Handbók Leiðar til 
læsis? 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Eitthvað 

 Lítið 

 Ekkert 

34. Í hvaða þáttum finnst þér Handbók skimunarprófsins Leið til læsis nýtast þér 
best? 

 

 

Hér á eftir koma spurningar sem tengjast reynslu kennarans og sérkennarans af 
gagnsemi Leiðar til læsis 

35. Mér finnst ég hafa betri heilarsýn á stöðu nemenda innan nemendahópsins 
eftir að ég fór að nýta mér Leið til læsis. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

      36. Leið til læsis nýtist vel til þess að staðsetja nemendur og finna hverjir þurfa 
aðstoð í ákveðnum þáttum lestrarnámsins.  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 
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 Mjög ósammála 

37. Mér finnst tíminn sem ég hef nýtt í Leið til læsis skila sér í bættum 
árangri.  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

38. Hversu gagnlegt telur þú skimunarprófið Leið til læsis vera til að finna börn 
sem eru í áhættu með lestrarerfiðleika?  

 Mjög gagnlegt 

 Gagnlegt 

 Hvorki né 

 Lítið gagnlegt 

 Alls ekki gagnlegt 

39. Mér finnst notkun skimunarprófsins meðfram kennsluleiðbeiningum hafa leitt 
til jákvæðra breytinga á áherslum lestrarkennslunnar í yngstu bekkjum 
skólans.  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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      40. Mér finnst notkun skimunarprófsins meðfram kennsluleiðbeiningum hafa leitt 
til jákvæðra breytinga á skipulagi lestrarkennslunnar í yngstu bekkjum 
skólans.  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

41. Hefur notkun skimunarprófsins Leið til læsis ýtt undir öflugra samstarfs 
bekkjarkennara í 1.bekk?  

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Að einhverju leyti 

 Lítillega 

 Alls ekki 

42. Hefur notkun skimunarprófsins Leið til læsis ýtt undir öflugra samstarfs 
bekkjarkennara á yngsta stigi?  

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Að einhverju leyti 

 Lítillega 

 Alls ekki 

43. Hefur notkun skimunarprófsins Leið til læsis ýtt undir öflugra samstarfs 
við foreldra? 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Að einhverju leyti 

 Lítillega 

 Alls ekki 

      44. Hefur notkun skimunarprófsins Leið til læsis ýtt undir öflugra samstarf við 
leikskólana í hverfinu? 
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 Mjög mikið 

 Mikið 

 Að einhverju leyti 

 Lítillega 

 Alls ekki 

45. Mér finnst skólinn ná betur utan um lestrarkennslu barna með frávik í lestri 
eftir að farið var að nota skimunarprófið Leið til læsis.  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

46. Finnst þér skólinn ná betri árangri í lestrarkennslu almennt eftir að farið var að 
skima með Leið til læsis?  

 Afgerandi betri árangri 

 Betri árangri 

 Örlítið betri árangri 

 Ekki mælanlegum betri árangri 

Ef það er eitthvað annað sem þú vilt taka fram um bættan árangur 
lestrarkennslunnar getur þú tekið það fram hér fyrir neðan: 

 

Hér koma örfáar spurningar um bakgrunn svarenda 

47. Hvert er starf þitt innan skólans? 
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      48. Hver er starfsaldur þinn? 

 

49. Hve lengi hefur þú starfað við 
viðkomandi skóla? 

 

50. Hve lengi hefur þú kennt lestur? 

 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna! 

 

 

 


