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Ágrip 

Notkun spjaldtölva við kennslu hefur stóraukist í leik- og grunnskólum hér á landi. Þrátt fyrir þessa 

miklu aukningu og ört vaxandi tækniþróun er lítið sem ekkert til af rannsóknum á árangri þjálfunar 

með gagnvirkri kennslu í formi smáforrita. Á leikskólaaldri er lagður mikilvægur grunnur að námi 

í lestri og ritun þar sem börn öðlast skilning á tilgangi og mikilvægi ritmáls. Í ljósi breyttra tíma og 

hraðrar tækniþróunar er mjög mikilvægt að skoða vel gagnsemi þessarar nálgunar við kennslu 

og undirbúning fyrir læsi. 

Smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa hafa verið notaðir í markvissri 

kennslu í tveimur leikskólum hér á landi. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort markviss 

kennsla með það að markmiði að undirbúa læsi með gagnvirkri kennslu í formi smáforrita, skili 

börnum betur undirbúnum fyrir læsi í grunnskólann. Þátttakendur voru 78 börn fædd árið 2009 

sem hófu nám í fyrsta bekk grunnskóla haustið 2015. Börnin í rannsóknarhópi voru 43 og koma 

þau af tveimur leikskólum sem unnið hafa markvisst með smáforritin. Til samanburðar voru 35 

sem koma af þremur leikskólum sem ekki hafa unnið markvisst með ofangreind smáforrit. Öll 

börnin ganga í skóla þar sem Leið til læsis lestrarkerfið er í notkun og voru niðurstöður staðlaða 

lesskimunarprófsins Leið til læsis lesskimun notaðar til að bera hópana saman. 

Niðurstöður sýndu fram á að börn í rannsóknarhópi mælast með aukna færni í hljóðkerfis- og 

hljóðavitund og bókstafa- og hljóðaþekkingu á Leið til læsis. Ekki kom fram munur á milli 

rannsóknarhóps og viðmiðunarhóps á málskilningi og orðaforða. Einnig var skoðað hvort 

aðgangur barnanna í rannsóknarhópi að smáforritunum heima hefði áhrif á frammistöðu þeirra á 

Leið til læsis. Niðurstöður sýndu að ekki var munur á þeim börnum sem höfðu aðgang að 

smáforritunum heima tvisvar í viku eða oftar og þeim sem höfðu aðgang að þeim sjaldnar en 

tvisvar í viku.  
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Abstract 

Usage of tablets for teaching has grown significantly in pre- and primary schools. Despite this 

increase and constant technological growth there is very little research available on the 

effectiveness of interactive teaching in the form of apps. In preschools there is an important 

foundation laid for education in reading and writing where children begin understanding the 

significance and function of the written language. In view of different times and fast technological 

development it is very important to take a good look into the effectiveness of this approach in 

teaching and preparation for reading. 

The apps: Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa have been used systematically 

in two preschools here in Iceland. The objective of this project is to study is whether systematic 

instruction using apps, with the aim of laying a foundation for literacy, results in children being 

better prepared for literacy in primary school. Participants were 78 children born in 2009, who 

started their first grade primary school education in the fall of 2015. The children in the research 

group were 43 and came from preschools that had worked systematically with the apps. In 

comparison there were 35 children from three different preschools which hadn´t worked with 

apps. All these children go to schools where the Leið til læsis literacy system is used and the 

results of the standardized literacy test: Leið til læsis lesskimun was used to compare the two 

groups. 

The results showed that the research group showed better phonological- and phoneme 

awareness and alphabetical- and sound recognition skills than the control group. The difference 

was statistically significant. There was not a significant difference between the research and the 

control group when it came to vocabulary and understanding of spoken language. It was also 

studied weather children’s’ access in the research group to the apps at home had an effect on 

their performance on Leið til læsis. The results showed that there was not a significant difference 

between the children who had access to the apps at home twice a week or more often and those 

who had access to the apps less than twice a week. 
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Þakkir 

Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Sigríður Magnúsdóttir talmeinafræðingur og dósent við 

Læknadeild Háskóla Íslands. Hún fær mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og 

stuðning í gegnum allt ferlið. Meistaraprófsnefndina skipuðu þau Bryndís Guðmundsdóttir 

talmeinafræðingur og Einar Trausti Einarsson sálfræðingur. Þau fá mínar bestu þakkir fyrir 

gagnlegar athugasemdir, aðstoð og yfirlestur. Einnig vil ég þakka þeim leikskólum sem tóku þátt 

í verkefninu sem og þeim foreldrum sem gáfu sér tíma til að svara spurningakönnuninni. Ég vil 

þakka Sigríði Ósk Ólafsdóttur fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu. Ég vil þakka Hörpu systur 

minni fyrir yfirlestur og aðstoð við þýðingu og Ragnari Snæ Kærnested frænda mínum fyrir aðstoð 

við þýðingu og að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum og tveimur börnum fyrir ómælda 

þolinmæði, hvatningu og stuðning. 
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1 Inngangur 
Notkun spjaldtölva við kennslu hefur stóraukist í leik- og grunnskólum hér á landi. Þrátt fyrir þessa 

miklu aukningu og ört vaxandi tækniþróun er lítið sem ekkert til af rannsóknum á árangri þjálfunar 

með gagnvirkri kennslu í formi smáforrita. Á leikskólaaldri er lagður mikilvægur grunnur að námi 

í lestri og ritun þar sem börn öðlast skilning á tilgangi og mikilvægi ritmáls (Scarborough, 2002).  

Undanfarin ár hefur fjöldi rannsókna stutt hugmyndir um snemmtæka íhlutun þar sem 

málörvun og undirbúningur fyrir lestur skipa stóran sess (Bailet, 2009; Bailet, 2011; Bowyer-

Crane, 2008; Brown og Felton, 1990; Cirrin og Gillam, 2008; Ehri, 2001; Gillon, 2007; Guðrún 

Bjarnadóttir, 2004; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2016; Kirk og 

Gillon, 2007; Torgesen o.fl., 1999; Torgesen, 2002; Vellutino o.fl., 2006; Vellutino o.fl., 2004). 

Þessar rannsóknir sýna að geta barna á unga aldri í málþáttum hefur áhrif á námsmöguleika 

þeirra síðar á lífsleiðinni. Til eru fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á það að strax í leikskóla er 

hægt að bera kennsl á þau börn sem líkleg eru til að eiga í erfiðleikum með lestrarnám (Wagner 

o.fl., 1997). Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) staðfestir m.a. að leikskólaárin eru afar 

mikilvæg þegar kemur málþroska. Þá öðlast börn þekkingu og færni í þeim málþroskaþáttum sem 

undirbúa þau fyrir læsi og lagður er grunnur að námsárangri þeirra síðar á lífsleiðinni. Í 

rannsókninni kom einnig í ljós að mikill munur er á börnum í þessum málþáttum strax í leikskóla 

og tengist sá munur ýmsum þáttum s.s. aðstæðum barnanna og fjölskyldna þeirra. Með 

snemmtækri íhlutun og þjálfun undirstöðuþátta fyrir læsi getum við dregið úr erfiðleikum seinna 

meir og þannig veitt við börnum jöfn tækifæri og jafnari framtíðarmöguleika.  

Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa eru íslensk smáforrit sem bæði eru ætluð 

foreldrum og starfsfólki leik- eða grunnskóla til að þjálfa og kenna framburð og hljóðkerfisþætti 

sem undirbúa læsi auk þess sem unnið er með málþætti, orðaforða, setningamyndun, frásögn og 

vinnsluminni. Smáforritin sem um ræðir byggja á faglegri reynslu sem og innlendum og erlendum 

rannsóknum á hljóðþróun og máltöku barna. Innlendar sem og erlendar rannsóknir á aðferðafræði 

smáforritanna benda til þess að þjálfun sem þessi geri börn sem standa höllum fæti betur í stakk 

búin til að taka á móti þeim kröfum sem gerðar eru um lestur þegar í grunnskólann er komið 

(Bryndís Guðmundsdóttir, 2014). 

Eins og áður kom fram er lítið sem ekkert er til af erlendum og innlendum rannsóknum á 

gagnsemi gagnvirkrar kennslu enda lítil reynsla komin á kennslu af því tagi. Í ljósi breyttra tíma 

og hraðrar tækniþróunar er mjög mikilvægt að skoða vel gagnsemi þessarar nálgunar við kennslu 

og undirbúning fyrir læsi og í því felst einnig vísindalegt gildi þessa verkefnis. Hagnýtt gildi 

verkefnisins er að fleiri leikskólar sjái sér fært að setja upp markvissa kennslu á íslensku sem 

höfðar til nemenda og gefur þeim forskot við að ná tökum á lestrarnámi.  

Smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa hafa verið notaðir í markvissri 

kennslu í tveimur leikskólum hér á landi. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort markviss 

kennsla með það að markmiði að undirbúa læsi með gagnvirkri kennslu í formi smáforrita, skili 

börnum betur undirbúnum fyrir læsi í grunnskólann. Til samanburðar eru þrír leikskólar sem ekki 
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hafa unnið með smáforritin. Árangur þjálfunnar verður metinn með staðlaða lesskimunarprófinu 

Leið til læsis. 

Í þessum fræðilega inngangi mun ég byrja á að fjalla um lestur, þróun hans og undirstöðuþætti. 

Ég mun svo fjalla um lestrarerfiðleika og mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Þá mun ég fjalla um 

spjaldtölvunotkun við kennslu og að lokum fjalla ég um smáforritin Lærum og leikum með hljóðin 

og Froskaleiki Hoppa og þá þætti sem þar er unnið með. 

1.1 Lestur 
Þó svo að lestur sé náskyldur tungumálinu er mikill munur á máltöku og lestrarnámi. Öll börn læra 

að tala, nema að fötlun eða veikindi hamli því, hins vegar læra ekki öll börn að lesa. Á 

máltökuskeiði læra börn að tala séu þau í umhverfi þar sem mál er notað og talað sé við þau, hins 

vegar læra börn ekki að lesa nema með kennslu og þurfa þau sum hver að hafa mikið fyrir því 

(Jörgen Pind, 2005).  

Lestrarfærni er mikilvægur þáttur í lífi fólks og á stóran þátt í góðum lífsgæðum. 

Nútímasamfélag byggir að stórum hluta á upplýsingum og samskiptum, þar sem margskonar 

menntun, lestur dagblaða, fréttaveita, tölvusamskipti, bankaviðskipti, ökuréttindi, afþreying og svo 

mætti lengi telja byggist að einhverju leyti á lestri. Góð lestrarfærni eykur náms- og 

atvinnumöguleika einstaklingsins þar sem í nútímasamfélagi eru gerðar sífellt meiri kröfur um 

menntun. Það má því færa rök fyrir því að lestur sé eitt það mikilvægasta sem við lærum á 

lífsleiðinni. Lestur er flókið samspil margra þátta, til þess að ná góðri færni í lestri þarf þjálfun. 

Börn þurfa að hafa misjafnlega mikið fyrir því að læra að lesa, sum hafa tiltölulega lítið fyrir því á 

meðan önnur eiga í miklum erfiðleikum og reynist lestrarnámið þeim erfitt. (Steinunn Torfadóttir, 

2011).  

Áður fyrr var talið að lestur væri sjónrænn þáttur fremur en mállegur, í dag er vitað að svo er 

ekki. Lestur byggir að stórum hluta á mállegri færni svo sem hljóðkerfis-, setninga- og 

merkingafræðilegum þáttum (Vellutino o.fl., 2004). Árið 1986 settu Gough og félagar fram 

lestrarlíkan sem þeir kölluðu "The Simple View of Reading" eða einfalda lestrarlíkanið. Þar er 

áhersla lögð á að lestur samanstandi af tveimur meginaðgerðum, umskráningu og lesskilningi. 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu eru umskráning og lesskilningur aðskildir þættir og 

nauðsynlegt fyrir nemendur að vinna með og ná færni í báðum þessum þáttum til þess að ná 

tökum á lestrinum (Hoover og Gough, 1990). Nýlegar rannsóknir styðja þessa kenningu (Cain og 

Oakhill, 2011; Catts o.fl., 2006). 

 Umskráning byggist á hljóðkerfi tungumálsins (Snow o.fl.,1998), hún gerir lesandanum kleift 

að þekkja og bera fram orð og komast þannig að merkingu þess. Lesskilningur byggist hins vegar 

á orðaforða, málfræðiþekkingu svo sem þekkingu í setninga- og merkingarfræði (Hulme og 

Snowling, 2009). Í einfalda lestrarlíkaninu er lagt upp með að lesskilningur og hlustunarskilningur 

byggi á sömu undirstöðunum (Hoover og Gough, 1990). Málþættir tungumálsins sem lesturinn 

byggir á hafa ólíkt vægi í gegnum þróun lestrarins. Við upphaf lestrarnámsins vega 

hljóðkerfisþættirnir meira en aðrir á meðan setninga- og merkingarfræðilegir þættir vega meira 

hjá reyndari lesurum (Vellutino o.fl., 2004).  
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Til þess að teljast læs þarf að hafa á valdi sínu færni til þess að meðtaka upplýsingar sem 

birtast á rittáknum, hljóðtáknum, myndtáknum eða talnatáknum (umskráning), að geta síðan 

unnið úr, túlkað, skilið og tjáð sig um þessar upplýsingar (lesskilningur) (Snowling og Hulme, 

2005; Steinunn Torfadóttir, 2011). Það er ljóst að lestur er flókið ferli sem krefst samhæfingar og 

flókinnar hugrænnar úrvinnslu. Tungumálið gegnir lykilhlutverki þegar kemur að tileinka sér lestur 

og svo vel takist til þarf að hefja lestrarundirbúning snemma.  

1.1.1 Tengsl málþroska og lesturs 
Fræðimenn eru sammála um að góður málþroski sé nauðsynleg undirstaða þegar kemur að 

lestrarnámi (Burns o.fl., 1999; Foy og Mann, 2012). Tengsl málþroska og lestrarnáms er vel þekkt 

og hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á að börnum sem hafa góðan málþroska reynist 

lestrarnámið auðveldara (sjá m.a. Bowyer-Crane o.fl., 2008; Foy og Mann, 2012; Gallagher o.fl., 

2000; Scarborough, 1990) og gengur þeim betur í námi síðar á ævinni (Jóhanna T. Einarsdóttir 

o.fl., 2016). Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram á að börn með málþroskaraskanir eiga 

erfiðara með lestrarnám en börn sem ekki eiga í þeim erfiðleikum (Catts. o.fl., 2002).  

Málmeðvitund (e. metaliguistic awareness) er yfirhugtak, undir það falla hljóðkerfisvitund 

ásamt málfræðivitund (e. grammatical awareness), merkingarfræðivitund (e. semantic 

awareness), setningafræðivitund (e. syntactic awareness) og málnotkunarvitund (e. pragmatic 

awareness) (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003) Málþekking er nátengd lestrarfærni og hafa þessir 

tveir þætti áhrif hvor á annan. Til þess að geta lært að lesa þarf að hafa á valdi sínu ákveðna 

grunnmálþekkingu, og eykur lestur málþekkinguna, orðaforða og málmeðvitund (Burns o.fl. 1999; 

Otto, 2010; Owens, 2008).  

Rannsóknir benda á að mikill munur er á getu barna í þeim þáttum tungumálsins sem lesturinn 

byggist á, þ.e hljóðkerfisvitund, orðaforða, hlustunar- og málskilningi (Freyja Birgisdóttir, 2010). 

Fyrir fimm ára aldur er mikill einstaklingsmunur á hversu hratt börn tileinka sér orðaforða, 

málfræðilega þætti og skilning á setningum (Fenson o.fl. 1994). Aðrar rannsóknir benda til þess 

að sé ekkert að gert aukist sá einstaklingsmunur sem mælist við upphaf lestrarnáms (Catts og 

Camhi, 2005; Stanovich, 1986). Þau börn sem standa illa að vígi í málþáttunum eiga það á hættu 

að lenda í vanda með lestrarnám síðar á lífsleiðinni. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að börn 

sem lenda í erfiðleikum með lestrarnám í upphafi skólagöngu geta átt það á hættu að eiga í 

viðvarandi lestrarerfiðleikum (Snowling o.fl., 2000; Stanovich, 1986). 

Stothard o.fl. (1998) báru 6 ára börn með málerfiðleika saman við samanburðarhóp í 

langtímarannsókn. Börnunum í rannsóknarhópnum var skipt í undirhópa, börn sem höfðu haft 

málerfiðleika en höfðu þá ekki lengur og börn sem enn áttu í erfiðleikum. Í ljós kom að við 15-16 

ára aldur voru börnin sem höfðu ekki málerfiðleika við 6 ára á svipuðum stað og 

samanburðarhópur þegar kom að orðaforða og málskilningi, en þau börn sem áttu í erfiðleikum 

við 6 ára aldur áttu í viðvarandi erfiðleikum við 15-16 ára aldur. Í rannsókn Tomblin o.fl. (2003) á 

frávikum í málþroska kom fram að börn sem sýndu frávik á leikskólaaldri voru líklegri til að vera 

með frávik áfram í grunnskóla. Þau börn sem reyndust einungis vera með erfiðleika í framburði 



  

17 

voru líklegri til að komast yfir þá erfiðleika en þau börn sem voru með fjölþættari málerfiðleika, 

svipaðar niðurstöður komu fram hjá Beichmann o.fl. (1996). 

Í íslenskri rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur o.fl. (2016) voru tengsl á milli málkunnáttu við 

fimm ára aldur og árangurs í námi í gegnum grunnskólann skoðuð. Börnin voru prófuð með 

HLJÓM-2 prófinu sem metur hljóðkerfisvitund og TOLD-2P prófinu sem metur málskilning við 

fimm ára aldur. Árið 2011 þegar þessir einstaklingar höfðu náð 18-19 ára aldri var haft samband 

við þá aftur og leyfi þeirra fengið til að bera niðurstöðurnar saman við prófniðurstöður þeirra í 4., 

7. og 10. bekk. Niðurstöður gefa til kynna sterka fylgni á milli hljóðkerfisvitundar og námsárangurs 

í 4., 7. og 10. bekk. Einnig mældust tengsl á milli málskilnings, mældur með TOLD-2P, og 

námsárangurs í 4., 7. og 10. bekk. Þessar niðurstöður benda til þess að málkunnátta 

leikskólabarna geti gefið vísbendingar um gengi þeirra í námi síðar á lífsleiðinni.  

1.1.2 Bernskulæsi 
Bernskulæsi (e. emergent literacy) er hugtak sem byggir á þeirri hugmynd að lestur þróist allt frá 

fæðingu barns. Löngu áður en hið formlega lestrarnám hefst öðlast barn þekkingu og tileinkar sér 

hegðun úr umhverfi sínu sem er mikilvægur undirbúningur undir lestrarnám. Barnið lærir 

undirstöðuþætti tungumálsins og fær áhuga á ritmáli og lestri í gegnum hlustun og lestur bóka og 

með tákna-, stafa- og formskrift sem oft er leikið með á leikskólaaldrinum. Börn fá þannig 

fjölbreytta læsisreynslu í samskiptum bæði börn og fullorðna. Þessi örvun frá unga aldri skiptir 

máli þegar kemur að áhuga á lestri og þekkingu á tengslum talmáls og ritmáls (Sénéchal og 

LaFevre, 2002; Whitehust og Lonigan, 2002).  

Whitehurst og Lonigan (1998) settu fram þá hugmynd að læsi sé leitt af hæfni einstaklingsins 

til að nýta sér upplýsingar frá tveimur óháðum sviðum, að utan og inn (outside in) og að innan og 

út (inside-out). Að utan og inn vísar til upplýsinga utan þess skrifaða orðs sem styður skilning 

barna á rituðum texta m.a. orðaforði og hugtakaskilningur. Að innan og út vísar til upplýsinga úr 

prentuðum texta sem gerir lesandanum kleift að breyta stöfum í hljóð og hljóðum í stafi m.a 

hljóðkerfisvitund og stafaþekking. Hjá þjálfuðum lesurum fléttast upplýsingar frá þessum tveimur 

sviðum saman og skapa flæði í lestri og skilningi. 

Árið 2004 tóku Gunn o.fl. saman upplýsingar úr rannsóknum á bernskulæsi. Skilgreiningar á 

bernskulæsi hafa verið margvíslegar en flestir rannsakendur eru sammála um eftirfarandi 

skilgreiningar.  

• Bernskulæsi hefst áður en formlegt lestrarnám hefst.  

• Bernskulæsi felur í sér lærdóm um lestur og skrift áður en börn byrja í skóla.  

• Bernskulæsi er bæði formleg og óformleg kennsla fullorðinna.  

• Bernskulæsi greiðir fyrir lestrarnámi.  

Bernskulæsi er ólíkt læsi að því leyti að það skoðar alla umgjörðina sem styður læsi, hlutverk 

barnsins og sambandið á milli einstaka læsisatburða og þeirrar fjölbreyttu reynslu sem þeim fylgja. 

Fyrir utan læsisreynslu þá leggja þau Gunn og félagar áherslu á að læsi byggist á fimm þáttum: 
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bókstafaþekkingu, hljóðkerfisvitund, skilningi á skipulagi texta, tengsla talmáls og ritmáls og 

almennrar þekkingar á ritmáli (Gunn o.fl., 2004). 

Áhuga á bókum og lestri öðlast börn aðeins í gegnum reynslu. Hugmyndir barna um læsi 

myndast þegar þau fylgjast með og eiga samskipti við þá sem lesa og skrifa og í gegnum eigin 

tilraunir (Snow. o.fl., 1998). Frá unga aldri geta foreldrar haft áhrif á læsisþróun barna sinna með 

því að leyfa þeim að taka þátt í ýmsum hversdagslegum verkefnum s.s að búa til innkaupalista, 

segja þeim sögur, lesa bækur og að syngja svo dæmi séu nefnd. Rannsóknir sýna að börn sem 

hafa þekkingu og áhuga á tungumálinu og læsi þegar þau koma í skólann vegnar betur þegar 

kemur að lestrarnámi (Burns o.fl., 1999; Sénéchal og LaFevre, 2002).  

Önnur leið að undirbúningi fyrir læsi er svokölluð bernskuskrift (e. emergent writing). Löngu 

áður en börn læra stafina byrja þau að skrifa þykjustu sögur, þau fylla blaðið línum og táknum og 

lesa svo úr þeim, oft með leikrænum tilburðum. Eftir því sem bætist við þekkingu þeirra á stöfum 

og lestri verða þessar skriftir þeirra nákvæmari og úthugsaðri. Rannsóknir hafa lýst ýmsum stigum 

þessara þykjustu skrifta og sýnt fram á mikilvægi þessa stigs í læsisþróun barna (Høien og 

Lundberg, 2000). 

Það er ljóst að börn vita heilmikið um lestur og skrift áður en formlegt lestrarnám hefst. Þessi 

þekking veitir undirstöður lestrar- og skriftarnámsins. Það er því mikilvægt að veita foreldrum og 

leikskólum fræðslu og tækifæri til þess að veita ungum börnum sem fjölbreyttasta reynslu til að 

styrkja stoðir lestrarnámsins. 

1.1.3 Hljóðkerfið 
Þegar barn lærir að tala og skilja málið er það ekki meðvitað um skiptingu orða í einstök hljóð 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Hljóðkerfisvitund er vítt hugtak sem felur í 

sér hæfileikann til að geta hugsað um og breytt hljóðrænum einingum málsins (Scarborough og 

Brady, 2002). Hún vísar til færni við að skynja hljóðræna uppbyggingu málsins án tengsla við 

merkingu orðanna (Snow, Burns og Griffin, 1998). Hljóðkerfisvitund er meðvituð færni í að vinna 

með málhljóð, geta greint hljóðin í sundur (e. segmenting), sett þau saman í orð (e. blending), 

greint atkvæði (e.chunking), sagt á hvaða hljóði orðin hefjast og enda, geta rímað og svo 

framvegis (Gillon, 2007). Þessi færni er mikilvæg þegar börn læra að umskrá bókstafi og hljóð, 

bæði við lestur og skrift.  

Talið er að hljóðkerfisvitundin þróist með stigbundnum hætti frá stærri hljóðeiningum til smærri. 

Börn geta um fjögurra ára aldur greint rím og atkvæði orða en færni þeirra til þess að greina stök 

hljóð, svokölluð hljóðavitund (e. phonemic awareness), þróast ekki fyrr en við fimm til sex ára 

aldur (Gillon, 2007). Hljóðavitund er einn af undirþáttum hljóðkerfisvitundarinnar, hún þroskast 

heldur seinna en hljóðkerfisvitundin og heldur áfram að þroskast samhliða lestrarnámi 

(Scarborough og Brady, 2002; Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003). Börn sem hafa góða hljóðavitund 

átta sig auðveldlega á því að hvert orð er samsett úr röð hljóðunga sem eru svo táknuð með 

bókstöfum og er þessi færni mikilvæg þegar kemur að lestrarnámi (Snow, Burns og Griffin, 1998).  

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að orsakasamband sé á milli lestrar og 

hljóðkerfisvitundar (Ehri. o.fl., 2001; Gillon, 2007; Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Jóhanna T. 
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Einarsdóttir o.fl., 2004; Kirk og Gillon, 2007; Lundberg, 1998, 2002; Wagner og Torgesen, 1987; 

Ziegler o.fl., 2003). Belgíski sálfræðingurinn José Morais hafði efasemdir um að hljóðkerfisvitund 

væri forsenda lestrarnáms. Til að sannreyna þetta gerði hann rannsókn í fátæku portúgölsku 

héraði þar sem ólæsi var útbreitt. Þrjátíu ólæsir einstaklingar á aldrinum 38 – 60 ára voru prófaðir. 

Til samanburðar voru þrjátíu einstaklingar sem höfðu lært að lesa eftir 15 ára aldur. Þátttakendur 

voru látnir leysa verkefni sem snéru að hljóðkerfisvitund þeirra s.s að fjarlægja hljóð úr orði eða 

að bæta því við. Niðurstöður sýndu betri frammistöðu þeirra sem höfðu lært að lesa og drógu 

Morais og félagar af þessu þá ályktun að hljóðavitundin eflist vegna lestrarnáms en sé ekki 

forsenda þess (Morais o.fl.,1979).  

Aðrar rannsóknir benda til þess að hæfni barna til að leysa verkefni sem snúa að 

hljóðkerfisvitundinni sé nauðsynleg forsenda lestrarnáms. Bradley og Bryant (1983) gerðu 

langtímarannsókn á árangri þjálfunar hljóðkerfisvitundar hjá 400 börnum sem ekki voru farin að 

lesa. Í rannsókninni voru tveir rannsóknarhópar og tveir samanburðarhópar. Börnin í báðum 

rannsóknarhópunum fengu þjálfun sem miðaði að því að efla hljóðkerfisvitund þeirra en mismikla. 

Börnin í öðrum samanburðarhópnum fengu annarskonar málörvun en seinni 

samanburðarhópurinn fékk enga þjálfun. Niðurstöður sýndu að börnin í rannsóknarhópunum 

stóðu betur að vígi en börnin í samanburðarhópunum þegar kom að lestri og stafsetningu við átta 

ára aldur. Þeir sýndu fram á að með markvissri þjálfun er hægt að hafa áhrif á færni barna í lestri 

og stafsetningu áður en lestrarnám hefst. Athyglisvert þykir að málþjálfun sem snýr ekki 

sérstaklega að hljóðkerfisvitundinni auðveldar ekki lestrarnám þó svo að hún gæti haft aðrar 

jákvæðar afleiðingar fyrir málþroska barna samkvæmt þessari rannsókn þeirra Bradley og Byant 

(1983). Fjölmargar rannsóknir hafa fylgt á eftir og sýnt fram á góðan árangur af þjálfun 

hljóðkerfisvitundar fyrir komandi lestrarnám (sjá m.a. Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Lundberg o.fl., 

1988).  

Árið 2007 birtu Kirk og Gillon niðurstöður rannsóknar sinnar þar sem hljóðkerfisvitund var 

þjálfuð hjá börnum með frávik í framburði í leikskóla. Þær báru saman tvo hópa, fyrsti hópurinn 

fékk þjálfun til að bæta hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu auk þess sem þau fengu 

framburðarþjálfun, annar hópurinn fékk eingöngu framburðarþjálfun. Þriðji hópurinn var 

viðmiðunarhópur. Niðurstöður bentu til þess að börnin sem fengu bara þjálfun í hljóðkerfisvitund 

stóðu sig marktækt betur í stafsetningu við 7-9 ára aldur en þau sem fengu framburðarþjálfun 

(Kirk og Gillon, 2007). Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Gillon (2007). Börn sem hlutu 

þjálfun í hljóðkerfisþáttum bættu sig meira í hljóðkerfisfærni og lestri en börn sem hlutu 

annarskonar málþjálfun. Þessi hópur náði færni heilbrigðra jafnaldra sinna og bættu þau einnig 

framburð.  

Í samantekt The National Reading Panel frá árinu 2001 voru teknar saman niðurstöður 52 

rannsókna á árangri á þjálfun hljóðkerfisvitundar hjá börnum. Fram kom að tölfræðilega 

marktækur munur fannst á hljóðkerfisvitund, lestri, stafsetningu og lesskilningi hjá börnum sem 

fengið höfðu hljóðkerfisvitundarþjálfun. Hjá börnum með eðlilegan þroska, börnum með frávik í 

þroska og börnum með lága félagslega stöðu jókst lestrarfærni (Ehri o.fl., 2001). Í rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. (2004) kom í ljós að hæfni fimm til sex ára barna til að leysa verkefni 
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sem snúa að hljóðkerfisvitundinni hefur marktæka fylgni við lestrargetu við níu til tíu ára aldur, þ.e 

þau börn sem stóðu sig betur á verkefnum sem reyna á hljóðkerfisvitund þeirra stóðu sig einnig 

betur á lestrarprófum við 9-10 ára aldur. Í íslenskri rannsókn Ásthildar Bj. Snorradóttur (1999) var 

hljóðkerfisvitund skoðuð hjá 6 ára börnum með og án lestrarerfiðleika. Niðurstöður bentu til þess 

að marktæk fylgni væri á milli allra þátta hljóðkerfisvitundar og lesturs. Börn sem mældust slök í 

lestri voru einnig slakari í sundurgreiningu og hljóðflokkun en þau börn sem voru betri í lestri. 

Amalía Björnsdóttir o.fl. (2003) skoðuð tengsl HLJÓM-2 sem metur hljóðkerfisvitund við ýmsa 

þætti í umhverfi og þroska barna í rannsókn sinni. Niðurstöður bentu til þess að börn sem gátu 

gert sig skiljanleg við tveggja ára aldur komu marktækt betur út en börn sem gátu gert sig 

skiljanleg við þriggja ára aldur á HLJÓM-2 sem metur hljóðkerfisvitund. Sú rannsókn benti einnig 

á að málumhverfi barnanna skipti máli þegar kemur að hljóðkerfisvitund og það sé mikilvægt að 

lesið sé fyrir börnin heima. Niðurstöður bentu til þess að börn sem lesið var fyrir einu sinni til 

tvisvar í viku kom marktækt slakari út á HLJÓM-2 sem en börn sem lesið var fyrir daglega.  

Í langtímarannsókn Wagners og félaga (1997) benda niðurstöður til þess að sá munur sem 

finnst á hljóðkerfisvitund barna á leikskólaaldri haldist stöðugur. Þeir einstaklingar sem mælast 

með slaka hljóðkerfisvitund á leikskólaaldri hafa enn slaka hljóðkerfisvitund miðað við jafnaldra 

þegar þeir eru eldri. Af þessu er ljóst að hljóðkerfis og hljóðavitund er góður mælikvarði á 

forsendur barna til þess að ráða við umskráningu þegar kemur að hinu eiginlega lestrarnámi og 

ljóst að hægt er að þjálfa hana löngu áður en hið eiginlega lestrarnám hefst.  

1.1.4 Lesskilningur 
Hljóðkerfisvitund og stafaþekking eru mikilvægar undirstöður við upphaf lestrarnáms, nemandi 

telst þó ekki læs nema hafa náð tökum á bæði umskráningu og lesskilningi en megin markmið 

lestrarins er að skilja innihald textans (Hoover og Gough, 1990). Lesskilningur (e. reading 

comprehension) eins og hlustunarskilningur (e. listening comprehension) vísar til þeirrar 

vitsmunalegu færni að draga merkingu úr texta, hvort sem það er frásögn eða lesinn texti, hugsa 

um hana og draga ályktanir út frá henni. Í báðum tilvikum þarf að skilja merkingu orðanna auk 

þess sem skilja þarf málfræðilega uppbyggingu textans. Undirstöður hlustunar- og lesskilnings 

eru því þær sömu þó svo að úrvinnsla og form sé af ólíkum toga. Þessi færni krefst einnig 

ákveðinnar almennrar þekkingar og lífsreynslu. Ólíkt umskráningunni verður lesskilningurinn ekki 

sjálfvirkur heldur krefst hann athygli og vitsmunalegrar færni (Høien og Lundberg, 2000). 

Margt bendir til þess að skilningur á talmáli og ritmáli byggi á sömu undirliggjandi ferlunum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Rayner o.fl., 2000). Góður málskilningur byggir á skilningi á 

orðum og orðhlutum og þeirri færni að geta breytt orðum, tekið orð í sundur og búið til ný orð, en 

þessi færni er jafnframt ein af undirstöðum lesskilnings (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2011). Í 

langtímarannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) á málþroska barna kom í ljós að orðaforði og 

málfræðiþekking við fjögra ára aldur spáðu fyrir um hlustunarskilning við upphaf skólagöngu.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að orðaforði er ein af forsendum lesskilnings (Davis, 1944; 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Snow o.fl., 1994). Slakur orðaforði og málskilningur getur orðið 

þess valdandi að lesandinn á í erfiðleikum með að draga ályktanir út frá samhengi í textanum og 
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skilur því ekki það sem ekki er sagt berum orðum, bæði í lesmáli og í talmáli. (Byrnes og Wasik, 

2009). Þeir sem hafa góðan lesskilning eiga ekki einungis auðvelt með að bera kennsl á orðin í 

textanum og merkingu þeirra, þeir eiga einnig auðvelt með að tengja saman upplýsingar úr 

textanum og fylla inn í þær upplýsingar sem vantar og ná þannig samhengi í frásögn (Cain og 

Oakhill, 2007). Perferetti o.fl. (2005) segja að lesskilningur sé þegar lesandinn byggir upp mynd í 

huga sér af því sem textinn segir til um, þessa mynd byggir hann á fyrri reynslu og þekkingu. 

Rannsóknir sýna að mikill munur er á orðaforða barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2009). 

Lestur er mikilvægur þáttur fyrir þróun orðaforða og málþroska barna og er góð færni í lestri því 

mikilvæg fyrir áframhaldandi þróun málsins hjá börnum. Lestrariðkun er ein besta leiðin til þess 

að efla orðaforða og málskilning barna, þá er bæði átt við að foreldrar lesi fyrir ung börn sín og 

að börn lesi bækur sjálf þegar þau hafa aldur og getu til. Orðaforði vex í réttu hlutfalli við ílag 

lestrar, því fleiri orð sem nemandinn þekkir þeim mun auðveldara er fyrir hann að læra ný orð. 

(Biemiller, 2006). Áætlað er að barn á aldrinum 12-15 ára sem les mikið lesi um 10.000.000 orð 

á ári en barn sem les lítið lesi um 100.000 orð á ári. Það er því augljóst að barnið sem les mikið 

lærir fleiri ný orð. Börnin sem lesa lítið fara þannig á mis við að þróa með sér lesskilningsaðferðir 

sem börnin sem lesa mikið gera. Einnig er algengara að börnin sem lesa lítið rekist oftar á lesefni 

sem þau ráða illa við og fá þannig neikvæða læsistengda reynslu (Whitehurst og Lonigan, 2002). 

Þetta hefur verið kallað Matteusar áhrif eða „Matthew effects” og er þar vísað í dæmisöguna um 

að þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku fátækari. Þau börn sem lesa lítið eiga á hættu að fara á 

mis við orðaforða og aðra þekkingu sem jafnaldrar þeirra fá úr lestrinum og með tímanum eykst 

bilið á milli þessara tveggja hópa (Stanovich, 1986). 

Til þess að ná tökum á góðum lesskilningi þarf nemandi að ná tökum á lesfimi. Lesfimi er færni 

sem byggir á sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum lestri með viðeigandi áherslum og hljómfalli (Kuhn 

o.fl., 2010). Nemandinn lærir smám saman að tengja hljóðrænt form orðanna við rithátt þeirra, 

þau læra að þekkja orð og orðhluta sem lesin eru og festa þau í sjónrænu minni. Sjónrænn lestur 

er árangursríkasta leiðin til þess að lesa og ná góðum lesskilningi en ástæðan er sú að hann er 

sjálfvirkur og krefst lítillar einbeitingar. Til þess að orð festist í sjónrænu minni þarf lesandinn að 

lesa þau nokkrum sinnum. Ónákvæmur lestur og ef lesið er sjaldan gerir það að verkum að 

sjónrænn orðaforði vex hægt. Nútíma kenningar um þróun lestrar tengja saman hljóðræna þátt 

lestrarins og sjónræna þáttinn, en til þess að geta bætt í sjónrænt orðaforðasafn sitt þarf að hafa 

náð góðum tökum á umskráningu, því þannig festist réttur ritháttur orða í sjónrænu minni. Eftir 

því sem sjónrænn orðaforði lesandans eykst nær nemandinn aukinni lesfimi og færist áherslan 

frá umskráningunni og yfir á lesskilning (Ehri, 2005). 

Undanfarin ár hefur Linnea C. Ehri staðið fyrir viðamiklum rannsóknum á því hvernig börn ná 

tökum á sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum orðalestri. Hugmyndir hennar skýra hvernig börn læra 

að lesa og hvernig þau byggja upp sjónrænan orðaforða á ritháttamyndir orða. Ehri bendir á að 

til séu fjórar aðferðir við að lesa orð. Fyrstu þrjár aðferðirnar notum við til að lesa orð sem við 

höfum ekki séð áður en fjórðu aðferðinni beitum við þegar við þekkjum orðin eða orðhlutana og 

berum þá saman við orð sem við höfum í sjónrænu minni okkar. Fyrsta aðferðin er að hljóða sig 

í gegnum orðið staf fyrir staf. Önnur leiðin er að bera orðin saman við orð sem eru svipuð og 
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lesandinn þekkir, rím gagnast vel við þessa aðferð en til þess að geta nýtt sér þessa leið er 

nauðsynlegt að kunna að hljóða sig í gegnum orð. Þriðja leiðin er að giska á orðið út frá samhengi 

í textanum en sú leið er ónákvæm. Fjórða og síðasta leiðin til þess að lesa orð er að lesandinn 

kalli fram sjónræna mynd orðsins úr langtímaminni (Steinunn Torfadóttir, 2011) en þessi nálgun 

er einungis möguleg fyrir þjálfaða lesara.  

Af þessu er ljóst að undirstöður lesturs þurfa að vera sterkar. Byrja þarf á byrjuninni og vinna 

gaumgæfilega með hljóðkerfi tungumálsins og jafnframt að styrkja orðaforða og almennan 

málþroska barna til þess að tryggja farsælt lestrarnám þeirra. 

1.2 Lestrarerfiðleikar 
Lestrarerfiðleikar er yfirhugtak yfir erfiðleika með lestur. Eins og áður kom fram eru umskráning 

og lesskilningur helstu undirstöðuþættir lesturs og geta erfiðleikar komið fram í báðum þessum 

þáttum óháð hinum. Samkvæmt vef Alþjóðlegu lesblindu samtakanna er tíðni námsörðugleika um 

15-20% og af þeim eru um 70-80% með lestrarerfiðleika og er lesblinda þar algengust. 

(International Dyslexia Association, e.d). Talið er að tíðni lestrarerfiðleika á norðurlöndum sé um 

10% (Høien og Lundberg, 2000). Lesblinda er erfiðleiki sem tengist umskráningarþætti lestursins. 

Hún vísar til erfiðleika við sundurgreiningu orða og getur birst bæði í lestri og stafsetningu 

(Steinunn Torfadóttir, 2011). Talið er að rekja megi lesblindu til taugafræðilegra þátta (Catts og 

Khami, 2005) og að hún erfist frá föður til sonar í um 50% tilfella en frá föður til dóttur í um 40% 

tilfella (Snowling, 2006). Lesblinda getur þó verið til staðar þó svo að ekki sé til staðar 

fjölskyldusaga um lestarerfiðleika (Vellutino o.fl., 2004). 

Sértækir lesskilningserfiðleikar vísa til erfiðleika með málskilning, orðaforða og að draga 

ályktanir út frá texta. Talið er að um 10-15 % barna á aldrinum 7-11 ára glími við þessa erfiðleika 

(Nation, 2006). Einnig eru til einstaklingar sem eiga bæði við umskráningar (hljóðkerfi 

tungumálsins) og skilningsvanda að stríða. Þessum hópi tilheyra m.a einstaklingar með 

málþroskarsakanir (Catts o.fl., 2005). Í eftirfarandi köflum mun ég gera þessum tvenns konar 

lestrarerfiðleikum betur skil. 

1.2.1 Lesblinda 
Hugtakið lesblinda er komið úr grísku þar sem forskeytið dys merkir erfiðleikar en lexía merkir 

orð, hugtakið vísar því til þess að einstaklingur eigi í erfiðleikum með orð (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Lesblinda er óháð uppruna og tungumálaumhverfi og kemur hún 

fram þrátt fyrir góða greind og hefðbundið nám. Fræðimenn deila um hversu algeng hún er og 

eru tölur frá 4% upp í 20% nefndar og fer það eftir því hvaða viðmið er notað. Einnig er deilt um 

það hvernig eigi að skilgreina hugtakið lesblinda (dyslexia) nákvæmlega (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007). Lesblinda getur verið frá því að vera væg í það að vera alvarleg og hrjáir fólk hvaðanæva 

að úr heiminum (Vellutino o.fl., 2004).  

Lesblinda telst til erfiðleika við umskráningu en þá má rekja til veikleika í hljóðkerfi 

tungumálsins og birtist vandinn bæði í lestri og stafsetningu. Hljóðkerfisvitundin er sá þáttur sem 

hefur hvað mesta fylgni við lestrarerfiðleika, vandinn tengist erfiðleikum þeirra við að sundurgreina 
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orð í stök hljóð. Veikleikar í hljóðkerfi trufla þróun á sjónrænum orðaforða og því eru lesblind börn 

lengi að ná góðri lesfimi nema að tekið sé markvisst á hljóðkerfisvanda þeirra í lestrarkennslu 

(Steinunn Torfadóttir, 2011). Fólk með lesblindu á einnig í erfiðleikum með að færa athygli sína 

frá merkingu orða til forms þess, hvernig það hljómar og hvernig það er uppbyggt (Høien og 

Lundberg, 2000). Þessu fylgja oft og tíðum lesskilningserfiðleikar þar sem öll einbeitingin fer í það 

að umskrá og lesskilningurinn situr eftir, þessir nemendur eiga yfirleitt ekki í erfiðleikum með að 

skilja texta sem lesinn er fyrir þá. Einnig ná þeir oft tökum á að lesa auðveldari texta en um leið 

og textinn þyngist koma erfiðleikarnir vel í ljós (Adlof. o.fl., 2011).  

Helstu einkenni í lestri sem koma fram hjá lesblindum er að þeir eru lengi að læra bókstafi og 

hljóð þeirra. Lesturinn er ónákvæmur, hikandi og hægur og eru þeir lengi að byggja upp 

sjónrænan orðaforða. Einkenni sem koma fram í stafsetningu eru brottfall stafa og stafavíxl. Oft 

koma fram erfiðleikar með að vita hvenær þeir eiga að skrifa einfaldan og tvöfaldan samhljóða og 

erfiðleikar með að gera greinarmun á hörðum og linum samhljóða (Helga Sigmundsdóttir og 

Steinunn Torfadóttir, e.d.). Börn með alvarlegri lesblindu geta einnig átt í erfiðleikum með að nefna 

stafi, tölur og myndir. Einnig geta þau verið með skerta athygli og vinnsluminni (Vellutino o.fl., 

2004).  

Vísbendingar um hljóðkerfisvanda barna má finna löngu áður en lestrarnám hefst (Høien og 

Lundberg, 2000). Lundberg o.fl. (1980) sýndu fram á í rannsókn sinni að hægt væri að spá fyrir 

um gengi barna í lestri á leikskólaaldri. Í ljós kom að próf sem metur hljóðkerfisvitund hafði mest 

forspárgildi við lestrarerfiðleika og hafa margar rannsóknir fylgt á eftir og fengið sömu niðurstöðu 

(Sjá m.a. Badian, 1994; Bradley og Bryant, 1985; Torgesen o.fl., 1992). Svipaðar niðurstöður 

komu fram í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttir o.fl  (2004). 

Scarborough (1990) rannsakaði 32 börn lesblindra foreldra. Hún fylgdi þeim frá 2 1/2 til 8 ára 

aldurs. Niðurstöður leiddu það í ljós að 65% barnanna voru greind lesblind við átta ára aldur. 

Strax við 2 1/2 árs aldurs voru merki um veikleika í málþáttum miðað við samanburðarhóp barna 

sem ekki áttu lesblinda foreldra. Málfræði og framburður var lakari, við 3 1/2 árs aldur var 

málskilningur þeirra og nefnuhraði lakari en samanburðarhóps og við fimm ára aldur var 

stafaþekking þeirra og hljóðkerfisvitund lakari en samanburðarhóps (Scarborough, 1990). 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Elbro o.fl. (1998). Snowling o.fl. (1977) skoðuðu 

einnig börn í lesblinduáhættu og komst að því eins og Scarborough (1990) að börn í áhættuhópi 

áttu í meiri erfiðleikum með að endurtaka orðleysur borin saman við samanburðarhóp, en einnig 

höfðu þau lakari stafaþekkingu og þau þekktu færri rímur og lög (Snowling og Nation, 1977). 

Rannsóknir á orsökum lesblindu hafa verið stundaðar lengi og standa enn. Fræðimenn hafa 

ekki enn komið sér saman um hverjar raunverulegar orsakir séu og hafa ýmsar kenningar verið 

settar fram sem flestar tengjast líffræðilegum orsökum. Þessar kenningar virðast ekki útiloka 

hverja aðra og telja fræðimenn að jafnvel megi tengja þær saman til þess að finna hina 

raunverulegu orsök lesblindu (Fawsett og Nicolson, 2004). Sú staðreynd að lesblindu er að finna 

innan fjölskyldna gefur til kynna að hún leynist í erfðunum. Helstu rök sem færð hafa verið fyrir 

arfgengi lesblindu eru fjölskyldurannsóknir eins og áður kom fram í rannsóknum Scarborough 

(1990), Elbro (1998) og Snowling (1997).  
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Torgesen o.fl. (2001) skoðuðu árangur af íhlutun 60 barna með lestraerfiðleika á aldrinum 8-

10 ára. Börnunum var skipt af handahófi í tvo hópa. Öll börnin fengu íhlutun en var hún ólík milli 

hópa þegar kom að hversu djúpt var farið í þjálfun hljóðkerfisvitundar og umskráningarfærni. Með 

annarri aðferðinni var hljóðkerfisvitund þjálfuð í gegnum framburð og lestur stakra orða. Með hinni 

aðferðinni var hljóðkerfisvitund þjálfuð með skriftar- og stafsetningarverkefnum, aðferðir við 

umskráningu voru kenndar beint og hlutfallslega lengri tíma var varið í lestur og skrift á lengri 

texta. Íhlutun stóð yfir í 50 mínútur, tvisvar sinnum á dag í átta vikur. Niðurstöður sýndu verulegan 

árangur af íhlutun og hélst sá árangur í eftirfylgniprófun tveimur árum síðar, þá kom í ljós að um 

40% barnanna töldust ekki lengur þurfa á sérkennslu að halda.  

Lesblinda eldist ekki af fólki en með snemmtækri íhlutun og vandaðri kennslu er hægt að 

lágmarka áhrif hennar og lesblindir einstaklingar geta náð viðunandi árangri í lestri (Høien og 

Lundberg, 2000).  

1.2.2 Sértækir lesskilningserfiðleikar 
Lesskilningserfiðleikar eru annað birtingarform lestrarerfiðleika. Vandi þeirra sem eiga við 

lesskilningsvanda að etja nær út fyrir ritað mál en þeir eiga einnig oft í erfiðleikum þegar kemur 

að málskilningi, orðaforða og að setja skipulega saman frásögn. Fyrir marga eru 

skilningsörðugleikar daglegt brauð og geta þeir jafnvel verið til staðar án þess að eftir þeim sé 

tekið. Vandi þeirra sem þjást af lesskilningserfiðleikum er of falinn vandi, þeir lesa oft og tíðum 

reiprennandi og kemur skilningsvandinn ekki í ljós fyrr en viðkomandi þarf að muna eða nýta sér 

upplýsingarnar sem lesnar hafa verið. Ástæðan gæti m.a verið sú að einstaklingar með 

lesskilningsörðugleika eiga í erfiðleikum með að vakta eigin skilning (Cain og Oakhill, 2007).  

Vinnsluminni (e. working memory) notum við þegar við þurfum að geyma upplýsingar í 

skamman tíma til frekari úrvinnslu. Gott vinnsluminni er nauðsynlegt þegar kemur að lestri (Wolf, 

2007). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl vinnsluminnis og lesskilningserfiðleika 

(Caretti, o.fl., 2009; de Jonge og de Jong, 1996; de Jong, 1998; Gathercole, o.fl., 2006; Nation, 

o.fl. 1999). Bent hefur verið á að tengsl minnis og lestrarerfiðleika lýtur að getu til að viðhalda og 

vinna með upplýsingarnar og framkvæmdastýringu (e. executive functions) frekar en minni 

eingöngu. Lesandinn þarf því ekki aðeins að geyma upplýsingarnar sem hann les heldur þarf 

hann einnig að tengja þær eldri þekkingu og draga ályktanir jafn óðum og hann les (Caretti o.fl., 

2009).  

Rannsakendur hafa leitast við að finna hvaða þættir hafa forspárgildi fyrir 

lesskilningserfiðleika. Hægt er að finna börn með sértækan lesskilningsvanda á leikskólaaldri með 

því að skima fyrir veikleikum í málskilningi (Adlof o.fl., 2011). Catts o.fl. (2011) gerðu stóra 

rannsókn á þrettán ára börnum. Af þeim 182 sem tóku þátt höfðu 57 lesskilningserfiðleika. Í ljós 

kom að þau börn sem höfðu lesskilningserfiðleika mældust einnig með víðtækari málerfiðleika. 

Þessir einstaklingar stóðu sig áberandi verr á prófum sem mæla orðaforða, málfræðiskilning og 

hlustunarskilning miðað við samanburðarhóp barna á sama aldri, hins vegar voru þau innan 

eðlilegra marka þegar hljóðkerfisvitund var skoðuð. Til voru gögn um þessi börn aftur í tímann, 

frá því í leikskóla, í fyrsta bekk og í fjórða bekk. Gögnin leiddu í ljós að börnin sem höfðu 
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lesskilningserfiðleika komu illa út á málþroskaprófum í gegnum tíðina. Þetta bendir til þess að 

málerfiðleikar þessara barna haldist stöðugir í gegnum árin. Svipaða niðurstöður má finna í 

rannsókn Nation o.fl. (2004). 

Tengsl lesskilnings og orðaforða voru skoðuð í rannsókn Cain og Oakhill (2011). Þau mátu 

börnin á 8, 11, 14 og 16 ára afmælinu þeirra. Niðurstöður sýndu að vöxtur orðaforða barna sem 

mældust með slakan lesskilning við átta ára aldur var mun hægari miðað við börn sem mældust 

með góðan lesskilning. Höfundar telja að lestrarreynsla og lesskilningur við átta ára aldur spái 

fyrir um orðaforða við 11, 14 og 16 ára aldur. Þessi rannsókn sýnir enn og aftur fram á mikilvægi 

þess að hlúa vel að bernskulæsi og gera lesturinn að jákvæðum vana í lífi barna.  

Rannsóknir sýna að hægt er að vinna með undirliggjandi þætti lesskilningserfiðleika með 

snemmtækri íhlutun í skóla og þannig bæta stöðu barna þegar kemur bæði að lestrar- og 

hlustunarskilningi. Clarke o.fl. (2010) skoðuðu áhrif íhlutunar á lesskilning 8-9 ára barna með 

lesskilningserfiðleika. Eftir skimun 1120 barna voru 160 sem féllu undir skilgreininguna um að 

vera með veikleika í skilningi. Börnunum var skipt af handahófi í fjóra hópa, þrír af þeim fengu 

íhlutun strax en fjórði eftir að hinir höfðu lokið íhlutun. Íhlutun samanstóð af áherslu á lesskilning, 

almennri málþjálfun (innihélt engan lestur og skrift) og sameinaðri þjálfun þessara beggja 

íhlutana. Þjálfunin var þrisvar í viku í 30 mínútna tímum í 20 vikur, fór fram í skóla barnanna og 

var framkvæmd af þjálfuðum aðstoðarkennurum. Mál- og lestrarfærni var metin fyrir og eftir 

íhlutun og einnig 11 mánuðum eftir að íhlutun lauk. Niðurstöður leiddu í ljós að strax eftir íhlutun 

sýndu allir þrír hóparnir árangur af íhlutun miðað við samanburðarhóp. Þegar árangur var svo 

metinn 11 mánuðum seinna kom í ljós að hópurinn sem hlaut almenna málþjálfun hafði forskot á 

hina hópana, næst á eftir var hópurinn sem hlaut sameinaða íhlutun. Það virðist sem forskot 

þessa hóps og hópsins sem hlaut sameinaða íhlutun sé vegna orðaforðaþjálfunar sem þessir 

hópar hlutu fram yfir hinn hópinn. Hópurinn sem hlaut almenna málþjálfun sýndi einnig framfarir 

á prófum sem mæla orðaforða og virtist sem þær framfarir yfirfærðust á hlustunarskilning. 

Lesskilningserfiðleikar geta haft áhrif á fleiri þætti í lífi fólks en að skilja fléttuna í sögunni, því 

slakur lesskilningur getur hamlað því að fólk geti tjáð sig á áhrifaríkan hátt og að það geti aflað 

sér nýrrar þekkingar. Afleiðing þess getur verið slakari námsárangur og færri atvinnutækifæri. Það 

er því mikilvægt að afla þekkingar á lesskilningserfiðleikum, forspárþáttum þeirra og afleiðingum 

á líf þeirra sem eiga í þessum erfiðleikum (Cain og Oakhill, 2007). Í næsta kafla verður fjallað um 

hvað er til ráða. 

1.3 Snemmtæk íhlutun 
Með snemmtækri íhlutun er átt við að gripið sé inn í þroskaferli barns sem sýnt hefur seinkun í 

málþroska um leið og grunur um frávik vaknar. Fyrstu árin í lífi barns eru mikilvæg og getur íhlutun 

á þeim tíma skipt miklu máli fyrir barnið (Pence og Justice, 2008). Nú er það vel þekkt að 

snemmtæk íhlutun getur haft mikil áhrif á þroska barna og árangur þeirra í námi síðar á lífsleiðinni 

(Bailet, 2009; Bailet, 2011; Bowyer-Crane, 2008; Brown og Felton, 1990; Cirrin og Gillam, 2008; 

Ehri, 2001; Gillon, 2007; Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Hilbert og Eis, 2014; Jóhanna T. Einarsdóttir 

o.fl., 2016; Kirk og Gillon, 2007; Vellutino o.fl., 2004; Vellutino o.fl., 2006; Torgesen o.fl., 1999; 
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Torgesen, 2002). Hugmyndir um snemmtæka íhlutun byggjast m.a á þeirri þekkingu sem til er á 

samspili erfða og umhverfis. Nám hefur áhrif á heilastarfsemi sem er undir ákveðinni stjórn erfða. 

Með markvissu inngripi er því hægt að hafa áhrif á og bæta námsmöguleika einstaklingsins 

(Snowling og Hulme, 2000). Þannig getum við komið í veg fyrir afleiðingar undirliggjandi veikleika 

með markvissri íhlutun (Steinunn Torfadóttir, 2011).  

Alþjóðlegar rannsóknir á lestri hafa um tíma sýnt fram á að börn foreldra sem hafa lægri 

félagslega stöðu standi verr að vígi en börn foreldra með góða félagslega stöðu þegar kemur að 

lestrarnámi (Bryndís Guðmundsdóttir, 2014a). Árið 1995 Framkvæmdu Hart og Risley (2003) 

tímamóta langtímarannsókn þar sem fylgst var með fjölskyldum með ólíka félagslega stöðu í 

klukkustund í hverjum mánuði, frá því þau voru um sjö mánaða gömul þangað til þau urðu þriggja 

ára. Markmiðið var að greina samskipti foreldra og barna með tilliti til orðaforða og hversu mikið 

var talað við börnin. Þar kom í ljós að börn foreldra með hærra menntunarstig heyrðu um 2.150 

orð á klukkustund, Börn í miðstéttafjölskyldum heyrðu um 1.250 orð á klukkustund og börn 

foreldra af lágri fjárhags- og félagslegri stöðu heyrðu minna en 600 orð á klukkustund. Þessi 

rannsókn undirstrikar mikilvægi vandaðrar kennslu í leikskóla og mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar. Nóbelsverðlaunahafinn James Heckman hefur með langtímarannsóknum sínum 

kortlagt hagræn áhrif af úrræðum fyrir þennan hóp barna. Hann komst að því að fyrir hverja krónu 

sem varið er í úrræði fyrir þessi börn í leikskóla sparast 7 krónur í ýmsum kostnaði fyrir 

skattgreiðendur síðar meir (Bryndís Guðmundsdóttir, 2014a; Heckman, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að til að árangur af snemmtækri íhlutun verði sem mestur er 

mikilvægt að íhlutun hefjist eins snemma og auðið er í lífi barnsins. Árangur af snemmtækri íhlutun 

þar sem hennar er þörf byggist að stórum hluta á þátttöku foreldra og þeim stuðningi sem þeim 

er veittur í samstarfi við fagfólk. Samskipti foreldra og ungra barna þeirra skipta miklu máli fyrir 

þroska barnanna. Snemmtæk íhlutun miðar að því að bæta samskipti foreldra og barna og 

auðvelda þannig foreldrum að örva þroska barna sinna og takast á við þá erfiðleika sem að 

höndum bera. Einnig er það mikilvægt að fagaðilinn sem sinni íhlutuninni hafi þekkingu og reynslu 

af þeim erfiðleikum sem barnið glímir við og af þeim gagnreyndu aðferðum sem notast skal við. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að íhlutun sem fer fram í aðstæðum sem barnið þekkir bera 

bestan árangur, en þá er átt við í leikskóla eða í umhverfi sem barnið þekkir vel (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008). 

Rannsóknir sýna að málíhlutun sem grundvallast af þekkingu á mál- og hljóðþróun barna er 

árangursríkust (Schuele og Bordeau, 2008). Erfiðleikar í lestri og ritun geta haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir ung börn og hafa rannsóknir sýnt fram á að strax við upphaf lestrarnáms geta 

erfiðleikar við lestur veikt sjálfsálit barna og þar með áhuga þeirra á námi. Það er því ljóst að 

mikilvægt er að grípa snemma inn í þegar erfiðleika verður vart til þess að koma í veg fyrir að 

börnin missi trú á eigin getu (Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009). 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna renna stoðum undir þá hugmynd að hefja lestrarþjálfun strax 

á leikskólaárum (Lonigan, 2006). Í rannsókn Lundberg o.fl. (1988) var hljóðkerfisvitund þjálfuð 

markvisst hjá leikskólabörnum í um átta mánaða skeið og miðaði að því að fá börnin til þess að 

uppgötva hljóðkerfi tungumálsins. Niðurstöðurnar gefa til kynna að hægt sé að þjálfa 
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hljóðkerfisvitund hjá leikskólabörnum án þess að stafakunnátta og lestur sé þjálfaður. Börnunum 

var einnig fylgt eftir í 1. og 2. bekk grunnskóla og stóðu þau mun betur að vígi í lestri og 

stafsetningu en viðmiðunarhópur sem ekki fékk sömu þjálfun. Svipaðar niðurstöður koma fram í 

rannsókn Vellutino o.fl. (2006). Börnum sem voru í áhættu fyrir lestrarerfiðleika var fengin íhlutun 

við upphaf leikskóla. Börn sem fengu einhverskonar íhlutun í leikskóla stóðu yfirleitt betur en börn 

sem ekki höfðu fengið íhlutun þegar í skólann var komið. Svipaða sögu segir rannsókn Bailet o.fl 

(2009) þar sem leikskólabörn sem mælst höfðu í áhættu fyrir lestrarerfiðleika fengu markvissa 

þjálfun í undirbúningsþáttum læsis. Áhersla var lögð á kennslu stafa og hljóða, atkvæðatalningu, 

sundurgreiningu orða, rím, stuðlun og höfuðstafi. Niðurstöður benda til þess að eftir þjálfun standa 

börn sem mælst hafa í áhættu betur að vígi í 1. bekk grunnskólans. Guðrún Bjarnadóttir (2004) 

skoðaði í doktorsverkefni sínu hvort þjálfun hljóðkerfisvitundar leikskólabarna hefði áhrif á 

væntanlegt lestrarnám þeirra. Í ljós kom að börnin sem fóru í gegnum markvissa kennslu í 

hljóðkerfisþáttum stóðu betur að vígi í undirþáttum lesturs en viðmiðunarhópur sem ekki hlaut 

sömu þjálfun.  

Mikilvægt skref þegar kemur að snemmtækri íhlutun er mat á stöðu barnsins í læsisþáttum. 

Fundnir eru styrkleikar og veikleikar barnsins og íhlutun skipulögð í samræmi við þarfir þess 

(Steinunn Torfadóttir, 2011; Walpole og McKenna, 2009). Sú staðreynd að hægt sé að beita 

snemmtækri íhlutun hjá einstaklingum með erfiðleika vekur von og bjartsýni. Rannsóknir sýna 

hins vegar að til þess að íhlutun beri árangur þarf hún að vera markviss og öflug til þess að 

yfirvinna veikleikana. Það er því afar mikilvægt að meta framfarir reglulega með vönduðum 

mælitækjum (Samuelsson, 2008). Íhlutun sem á að bera árangur byggist á góðu samstarfi 

foreldra og fagfólks og stöðugri viðleitni til að bæta þá þjónustu og aðferðir sem barninu er boðið 

upp á (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

1.4 Líffræði lesturs 
Heilanum er skipt í tvö heilahvel, hægra og vinstra og stjórna þau gagnstæðum hliðum líkamans. 

Þau eru útlitslega lík en hafa ólíku hlutverki að gegna. Vinstra heilahvelið er sérhæft fyrir mál fyrir 

mikinn meirihluta mannkyns. Örvhentir eru í sumum tilfellum undantekning þar sem um 15% 

þeirra hafa málsvæðin hægra megin og önnur 15% hafa málsvæðin í báðum heilahvelum. 

Heilabörkurinn liggur efst í heilanum og vegna umfangs er yfirborð hans þakið fellingum, gárum 

(e. gyri) og skorum (e. sulcus). Ystu 2-3 mm samanstanda af gráu efni sem inniheldur mikinn 

fjölda taugafruma. Í heilanum eru um 100 milljarðar taugafruma sem geta hver um sig tengst 

þúsundum eða jafnvel hundruðum þúsunda annarra taugafruma. Hver tenging er markviss og 

hefur ákveðnu hlutverki að gegna (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).  

Heilahvelunum er hvoru um sig skipt eftir starfsemi í fjögur svokölluð blöð. Þau eru ennisblað 

(e. frontal lobe), hvirfilblað (e. parietal lobe), hnakkablað (e. occipital lobe) og gagnaugablað (e. 

temporal lobe). Þessi skipting afmarkast af tveimur stórum skorum í hvoru heilahveli, Sylvanian 

fissure eða hliðarskor og Rolandic fissure eða miðjuskor. Mismunandi svæði heilans hafa 

afmarkaða virkni s.s fyrir sjón, heyrn, hreyfingu, mál o.s.frv. (Lishman, 2006). Lengi hefur verið 

vitað að gagnaugablað vinstra heilahvels, framan og aftan við hliðarskor er sérhæft fyrir mál. 
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Einkum eru það tvö svæði, Broca svæði sem er staðsett á mörkum ennis- og gagnaugablaðs og 

tengist tjáningu og Wernicke svæði sem er staðsett á mörkum hvirfil- og gagnaugablaðs og tengist 

skilningi (Carter, 1999). Á mynd 1 sést blaðskipting vinstra heilahvels og staðsetning 

málstöðvanna tveggja Broca og Wernicke svæða. 

 
Mynd 1 - Blaðskipting heilans (Hines, 2016). 

Rannsóknir á virkni heila við lestur fara oftast fram í rannsóknum á fólki með lestrarerfiðleika 

og eru rannsóknir á lesblindu þar algengastar. Rannsóknir á heilanum hér áður fyrr einskorðuðust 

við rannsóknir á heila látinna einstaklinga og var þá einblínt á formgerð heilans þar sem ekki var 

lengur hægt að skoða virkni hans. Með nútíma tækni er þó hægt að rannsaka gerð og virkni heila 

í lifandi einstaklingum. (Vellutino o.fl., 2004). Nútíma rannsóknir á heila þeirra sem hafa 

lestrarerfiðleika byggja flestar á heilaskönnun (Lyon o.fl., 2003). Þessar aðferðir mæla breytingar 

sem verða í heilanum við vitsmunalega úrvinnslu og gefa okkur hugmynd um það hvar og hvenær 

þessar breytingar verða (Shaywitz, 2003; Temple o.fl., 2003; Vellutino. o.fl., 2004).  

Rannsóknir á virkni heilans hafa leitt í ljós að við lestur eru einkum þrjú svæði virk í vinstra 

heilahveli. Það eru Broca svæði, Wernicke svæði (einnig kallað orðgreiningar svæði) og annað 

svæði sem staðsett er aftarlega og neðarlega í vinstra heilahveli og kallast Orðmyndasvæði, 

nánari staðsetningu þessara svæða sjáum við á mynd 2. Broca svæðið er að mestu virkt hjá þeim 

sem eru að hefja lestrarnám þegar þeir hljóða sig í gegnum orðin. Þegar þeir eru svo orðnir 

fluglæsir eru Wernicke svæði og Orðmyndasvæði virkari. Orðmyndasvæðið er svæðið sem 

geymir heilar orðmyndir eða sjónorðaforða lesandans. Svo virðist sem virkni færist frá 

Orðgreiningarsvæði (Wernicke svæði) til Orðmyndasvæðisins við lestrarnám.  
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Mynd 2 - Stöðvar heilans sem virkjast við lestur  

(Mynd aðlöguð úr Shaywitz, 2003). 

Rannsóknir á heila þeirra sem eru lesblindir hafa leitt það í ljós að þessi svæði virkjast lítið eða 

ekkert við lestur, einnig hefur heilaskimun á lesblindum leitt í ljós að samsvarandi svæði í hægra 

heilahveli er virkt hjá þeim og er virkt í vinstra heilahveli hjá eðlilega lesandi börnum. Það er því 

ljóst að þeir sem eru lesblindir nota önnur svæði heilans við lestur en þeir sem eru eðlilega læsir 

(Shaywitz, 2002; Shaywitz, 2003; Temple o.fl., 2003). Skýringin gæti verið sú að hjá lesblindum 

myndist uppbótartaugabrautir hægra megin til að bæta upp fyrir slaka virkni í vinstra heilahveli 

(Vellutino o.fl., 2004).  

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á mikilvægi góðs atlætis og örvunar fyrstu árin fyrir 

lestrarnám og námsgetu einstaklinga. Fram að 4 ára aldri er taugafræðilegur þroski hvað mestur 

(e. optimal neural plasticity), við örvun og áreiti tengjast taugafrumur og mynda tauganet, því 

meira áreiti, því fleiri taugatengingar sem svo gefur börnum betri möguleika til náms. Þetta felur 

einnig í sér að við áreiti styrkjast taugafrumur og taugatengingar jafnvel á ákveðnum svæðum 

heilans (Bryndís Guðmundsdóttir, 2014). Nóbelsverðlaunahafinn Gerald Edelman lagði áherslu á 

að formgerð heilans byggði ekki eingöngu á erfðum heldur verði breyting á vali og styrk 

taugatenginga við örvun og áreiti. Við endurtekningu og örvun á ákveðnum svæðum styrkjist og 

dýpkar formgerð taugakerfisins, að sama skapi veldur minni örvun og áreiti veikari og grynnri 

taugatengingum (Bryndís Guðmundsdóttir, 2014; Edelman, 1987). 

Árið 2005 tóku Noble og McCandliss saman rannsóknir á umhverfis, félagsstöðu og 

erfðafræðilegum undirstöðum læsis, einnig skoðuðu þeir taugafræðilega svörun barna með 

lestrarerfiðleika við lestraríhlutun. Niðurstöður leiddu í ljós að börn sem koma úr fjölskyldum með 

slaka félagslega stöðu eru með sömu taugatengingar og tauganet í heila sem styðja við 

lestrarnám og börn foreldra með hærra menntunarstig, en þessar taugatengingar virtust hins 

vegar vera veikari vegna ónægrar örvunar og annarra félagslegra þátta. Einnig benda niðurstöður 

rannsókna sem þau tóku saman til þess að breytingar verða í heila leshamlaðra barna við íhlutun 

(Noble og McCandliss, 2005). 

Rannsókn Aylward og fleiri (2003) sýndi fram á að markviss og fjölþætt lestrarkennsla hefur 

áhrif á virkni heilans hjá lesblindum börnum. Í rannsókn þeirra var skoðuð virkni heila í tíu börnum 
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sem greind höfðu verið með lesblindu og ellefu börnum sem voru eðlilega læs. Lesblindu börnin 

hlutu íhlutun í 28 tíma þar sem unnið var með hljóðkerfisvitund, bókstafi og hljóð og lesskilning. 

Segulómun á heila lesblindu barnanna fyrir þjálfun og eftir þjálfun sýndi að þjálfunin hafði veruleg 

áhrif á heilastarfsemi þeirra og var hún nánast orðin sambærileg samanburðarhópnum sem ekki 

hafði lesblindu. Þetta gefur til kynna að markviss og góð kennsla hefur áhrif á þá hluta 

taugakerfisins sem koma að lestri. 

Shaywitz o.fl. (2004) rannsökuðu 77 börn á aldrinum sex til níu ára, en þar af voru 49 með 

lestrarerfiðleika. Börnunum var skipt í þrjá hópa, 37 fengu íhlutun, 12 fengu ekki íhlutun af hálfu 

rannsakenda heldur hefðbundna íhlutun í sínum skóla og 28 voru í samanburðarhópi. Börnin 

fengu 50 mínútna íhlutun daglega að meðaltali 105 klst. Eftir átta mánaða íhlutun höfðu börnin 

með lestrarerfiðleika sýnt miklar framfarir í lesfimi og á myndum úr heilaskanna kom í ljós aukin 

virkni í vinstra heilahveli. Við upphaf rannsóknarinnar voru uppbótartaugabrautir sjáanlegar í 

hægra heilahveli hjá börnunum með lestrarerfiðleika, við lok rannsóknarinnar hafði virkni þessara 

uppbótartaugabrauta minnkað og virkni í vinstra heilahveli aukist. Ári eftir að rannsókninni lauk 

nýttu börnin í tilraunahópnum sambærileg svæði við lestur og þeir sem ekki glíma við 

lestrarerfiðleika. Svipaðar niðurstöður má finna í rannsókn Temple o.fl. (2003). 

Þessar rannsóknir benda til þess að þó að erfðafræðilegir þættir spili stórt hlutverk þegar 

kemur að lestrarnámi geta umhverfisþættir skipt sköpum þegar kemur að myndun taugabrauta 

hjá börnum við lestrarnám. 

1.5 Spjaldtölvunotkun í kennslu 
Spjaldtölvur/snjalltæki bjóða upp á þann möguleika að nám geti farið fram hvar og hvenær sem 

er. Nemendur þurfa ekki lengur að sitja fyrir framan tölvu eða í skólastofu. Ipadinn eða 

spjaldtölvan býður upp á möguleika sem eiga sér enga hliðstæðu, en þessi spjaldtöva hefur flesta 

kosti fartölva auk snertiskjás og endalausra möguleika af smáforritum. (Hutchison. o.fl. 2012).  

Eins og áður hefur komið fram er skortur á rannsóknum á gagnvirkri kennslu sem nú ryður sér 

til rúms í skólakerfinu. Árið 2012 var ákveðið að innleiða spjaldtölvur til sérkennslu í leikskólum 

Akureyrar og nú í ár kom út skýrsla á vegum Akureyrarbæjar þar sem gerð var grein fyrir 

innleiðingu og notkun spjaldtölva í leikskólum þar í bæ. Leitað var eftir svörum sem snúa að 

búnaðinum og notkuninni hjá starfsfólki leikskólanna. Leikskólarnir eru mislangt á veg komnir með 

innleiðinguna, notkunin miðast við áhuga starfsmanna fremur en að krafist sé ákveðinnar hæfni. 

Starfsmenn telja að notkun spjaldtölva ýti undir fjölbreytileika í starfi leikskólans. Misjafnt er eftir 

leikskólum hvort spjaldtölvurnar eru notaðar í markvissri kennslu inni á deildum eða hvort gripið 

er tilviljanakennt til þeirra.  

Spjaldtölvurnar eru notaðar í sérkennslu á leikskólum Akureyrar með börnum með sérþarfir. 

Þar er m.a. unnið með málþroska, framburð, tilfinningar en einnig stærðir, tölur og form svo 

eitthvað sé nefnt. Fram kom í skýrslunni að kennarar telji ávinninginn meiri fyrir nemendur ef 

smáforritin eru vönduð. Í skýrslunni kom fram óöryggi meðal kennara, þeir upplifa tækniþróunina 

hraða og finnst þeir vera eftir á í þessari þróun. Kennarar gera sér grein fyrir því að tæknin er 

komin til að vera og fram komu áhyggjur af því að leikskólinn væri að heltast úr lestinni, hlutverk 
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leikskólans í þessari þróun þyrfti að vera skýr. Einnig kom fram að margir kennarar eru ekki 

sannfærðir um að skólasamfélagið sé tilbúið til að innleiða tækni sem þessa og nefndu þeir að 

skortur væri á staðfestingu á því að notkunin væri jákvæð fyrir skólastarfið. En það er algjör 

forsenda þess að slík tækni sé innleidd í starf með börnum (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). 

Af þessu er ljóst að óöryggis gætir meðal starfsmanna leikskóla um notkun spjaldtölva í 

skólastarfi og þess vegna er mikilvægt að notkun, markmið og skráning árangurs sé skýr. Ýtir það 

enn fremur undir það að notað sé faglegt og vandað efni í starfi með ungum börnum. Enn fremur 

ýtir það undir rannsóknir á gagnsemi nálgunar af þessu tagi. 

Árið 2014 var gerð forrannsókn í Bandaríkjunum á því hvort skjólstæðingar talmeinafræðinga 

noti spjaldtölvur við æfingar heima og hvort það skili árangri. Þátttakendur voru allt frá foreldrum 

barna til fullorðinna sem nýta sér þjónustu talmeinafræðings. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 74% 

þátttakenda nota eða hafa notað spjaldtölvu við æfingar heima og 89% þeirra sáu árangur af 

notkuninni (Loria, 2014).  

Rannsóknir sem til eru um árangur þjálfunar í gegnum spjaldtölvur snúa að stafrænum lestri 

(e. digital reading, digital literacy) Sjá m.a Hutchison (2012). Ekki virðast allir sammála um 

skilgreininguna stafrænum lestri en hugmyndin er sú að geta sé til staðar til að nýta sér stafræna 

tækni á árangursríkan hátt til náms. Þær rannsóknir sem til eru snúa m.a að hlustunarskilningi 

þar sem nemendur hlusta á sögu og vinna með skilning sinn á henni (Paciga, 2015) og auka 

þannig við orðaforða sinn og málþroska. Við leit á vefnum í fræðilegri gagnasöfnum fundust fáar 

rannsóknir um árangur þjálfunar með smáforritum sem snýr að undirbúningi fyrir læsi, s.s. 

hljóðkerfisþátta og málþroska. Árið 2013 var gerð rannsókn á árangri þjálfunar með smáforritinu 

Lærum og leikum með hljóðin og námsefni með sömu aðferðafræði. Þátttakendur voru 25 sex 

ára börn úr einum grunnskóla sem voru í áhættuhópi fyrir lestrarerfiðleika. Börnin hlutu þjálfun 

vikulega í framhaldi af skimun og var áhersla lögð á hljóðkerfisþætti og framburð. Niðurstöður 

leiddu það í ljós að marktækur árangur var af meðferð á prófum sem mæla hljóðkerfisvitund, 

framburð og málþroska borið saman við þrjá aðra skóla sem ekki notuðu sama efni (Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2014b). 

Af þessari stuttu umfjöllun má sjá að mikilvægt er að huga að grunnþáttum læsis strax við 

ungan aldur. Á þessum árum er örvun sérstaklega mikilvæg þar sem taugaþroski er í mótun, 

taugabrautir og taugatengingar eru að myndast. Mikilvægt er að kennsla barna sé í takt við öra 

tækniþróun nútímans og að hún sé vel grundvölluð og markviss og henti aldri barnsins. 

1.6 Smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir 
Hoppa 

Smáforritin sem um ræðir í þessari rannsókn eru tvískipt, annars vegar Lærum og leikum með 

hljóðin þar sem unnið er með réttan framburð í gegnum þrautir og leiki og um leið læra börnin 

heiti bókstafa og hljóð þeirra og undirbúa þannig læsi. Í forritinu er unnið með röð samhljóða í 

sömu röð og íslensk börn tileinka sér þau í máltökunni. Farið er í gegnum leiki með málhljóðin á 

gagnvirkan hátt skref fyrir skref með upplýsingum og fræðslu í hverju leikjaborði. Unnið er með 

heiti bókstafs, há- og lágstafi, hljóðavitund, umskráningu og framburð málhljóðanna með 
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talfærastöðu ef þörf krefur. Hljóðmyndunin er styrkt í leik með hljóðatengingum, hljóðgreining er 

þjálfuð, auk hlustunar og orðaforðaleiks í samstæðuspili. Í forritinu er skráningarform þar sem 

hægt er að skrá og fylgjast með framförum barnsins. 

Hins vegar eru það Froskaleikir Hoppa sem eru fjögur smáforrit af stigvaxandi þyngd. Þar er 

áherslan lögð á að efla hljóðkerfis- og hljóðavitund barna. Börnin læra tengsl stafs og hljóðs og 

hljóðgreiningu, þau læra að finna fyrsta hljóð í orði auk þess sem unnið er með orðaforða. 

Umskráning er þjálfuð og styrkt enn frekar auk þess sem sjónræn ritháttarmynd orðs er gefin til 

að þjálfa börnin í að kalla fram úr orðasafni hljóðrænar upplýsingar. Forritið er ætlað börnum frá 

4-5 ára aldri en getur hentað börnum langt fram á grunnskólaaldur, allt eftir getu, þroska og aldri 

nemandans. Einnig býður forritið upp á val um léttari æfingar fyrir byrjendur. Í leikjunum hlusta 

þau á sögu og fara eftir fyrirmælum sem eykur hlustunarskilning og orðaforða sem eru eins og 

áður hefur komið fram mikilvægir þættir þegar kemur að lesskilningi.  
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2 Markmið 
Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort markviss kennsla til að undirbúa læsi með gagnvirkri 

notkun í formi smáforrita, skili börnum betur undirbúnum fyrir læsi í grunnskólann. 

Rannsóknarhópurinn samanstendur af börnum úr tveimur leikskólum sem unnið hafa markvisst 

með smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki Hoppa til undirbúnings fyrir læsi. Til 

samanburðar eru börn úr þremur leikskólum sem ekki hafa unnið með þessi smáforrit. Til þess 

að meta færni barnanna er lesskimunarprófið Leið til læsis: lesskimun notað. Börnin í 

viðmiðunarhópi voru í leikskólum þar sem unnið er að undirbúningi fyrir læsi með öðrum 

aðferðum. Rannsóknarspurningarnar eru: Mælast börn í leikskólum sem fá markvissa þjálfun með 

smáforritunum Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa með betri færni á þáttum 

Leiðar til læsis, samanborið við börn í leikskólum sem fá ekki slíka þjálfun? Hefur aðgangur barna 

að smáforritunum Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa heima áhrif á frammistöðu 

þeirra á öllum þáttum Leiðar til læsis, hljóðkerfis- og hljóðavitund, bókstafa- og hljóðaþekking og 

málskilningur og orðaforði? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur 
Þátttakendur voru 78 börn fædd árið 2009 sem hófu nám í fyrsta bekk grunnskóla haustið 2015. 

Börnin í rannsóknarhópi voru 43 og koma þau af tveimur leikskólum sem unnið hafa markvisst 

með smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki Hoppa. Kynjahlutfall í 

rannsóknarhópi er 40% drengir og 60% stúlkur. Til samanburðar eru 35 börn sem koma af þremur 

leikskólum sem ekki hafa farið í gegnum vinnu með smáforrit. Í viðmiðunarhópi eru kynjahlutföllin 

49% drengir og 51% stúlkur.  

3.2 Mælitæki 
Til þess að meta læsi var lesskimunarprófið Leið til læsis notað. Skimunarprófið Leið til læsis: 

lesskimun skoðar þá þætti sem spá fyrir um læsi barna sem ekki eru orðin læs. Tilgangur prófsins 

er að skima fyrir sértækum vanda sem afmarkast við hvern prófþátt. Prófið mælir þrjár hugsmíðir 

sem liggja til grundvallar lestrarnámi og eru þær: Málþroski, Bókstafir og hljóð og 

Hljóðkerfisvitund. Prófið er þrískipt og er hægt að leggja það fyrir allt í einu eða skipta því í tvo til 

þrjá hluta. Ekki er gert ráð fyrir því að börnin sem þreyta prófið kunni að lesa eða þekki tölustafi. 

Í prófhlutanum Málþroski eru tvö undirpróf, Skilningur á setningum og Skilningur á hugtökum. 

Prófin meta skilning barna á mæltu máli sem og skilning þeirra á ýmsum hugtökum sem notuð 

eru í daglegu tali, sem dæmi má nefna yfir- og undirhugtökum og magnhugtökum. Prófhlutinn 

Bókstafir og hljóð metur þekkingu nemenda á bókstöfum og hljóðum íslenska stafrófsins. 

Nemendur þurfa að bera kennsl á hástafi og lágstafi úr röð sjö bókstafa, einnig þurfa þau að geta 

tengt staf við mynd (fyrsta hljóð í orði). Prófhlutinn Hljóðkerfisvitund metur næmi nemenda fyrir 

hljóðum og skilning þeirra á uppbyggingu orða. Nemendur þurfa að leysa verkefni sem snúa að 

rími, að greina hljóð í orðum, hljóðtengingu og hljóðeyðingu (Jóhanna Ella Jónsdóttir og 

Sigurgrímur Skúlason, 2011).  

Nemendur fá einkunnir á bilinu frá 0-1 þar sem 0 stendur fyrir enga kunnáttu og 1 stendur fyrir 

fullkomna svörun. Nemendum er skipt í 3 hópa eftir áhættustigi þ.e. að eiga í áhættu á að lenda 

í erfiðleikum með lestrarnám, sem byggist á einkunnum þeirra úr undirprófunum þremur. Þeir eru 

áhættuhópar 1, 2 og síðan er einn óvissuhópur. Nemendur sem mælast í áhættuhópi 1 falla við 

eða neðan við 12% lægstu nemenda í stöðlunarúrtaki og fá þeir raðeinkunnir frá 1- 12. Nemendur 

sem falla í áhættuhóp 2 falla einnig við eða neðan við 12% lægstu nemenda í stöðlunarúrtaki og 

fá þeir raðeinkunnir frá 13-22. Nemendur sem falla í óvissuhóp reynast vera í slöku meðallagi og 

fá þeir raðeinkunnir frá 23-32. Í meginhóp falla 2/3 nemenda, niðurstöður prófsins gefa til kynna 

að þeir nemendur séu ekki í áhættu með að lenda í erfiðleikum með lestrarnám (Sigurgrímur 

Skúlason og Jóhanna Ella Jónsdóttir, 2011a). 

Tvær forprófunarrannsóknir hafa verið gerðar við þróun skimunarprófsins auk 

stöðlunarrannsóknar. Stöðlunarútgáfa prófsins var lögð fyrir 428 börn í 1. bekk í 23 grunnskólum 

um allt land. Kynjaskipting úrtaksins var fremur jöfn eða 48,7% drengir (Sigurgrímur Skúlason og 

Jóhanna Ella Jónsdóttir, 2011a). Áreiðanleiki prófsins var athugaður og miðað var við 95% öryggi 
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fyrir hvern prófhluta. Áreiðanleiki reyndist vera yfir 0,8 fyrir alla þrjá prófhlutana. Réttmæti hvers 

prófhluta fyrir sig var einnig kannað. Inntaksréttmæti og hugsmíðaréttmæti fyrir hvern prófhluta 

mældist viðunandi. (Sigurgrímur Skúlason og Jóhanna Ella Jónsdóttir, 2011b).  

4 Framkvæmd 
Tveir leikskólar hafa unnið markvisst með smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki 

Hoppa með börnum fæddum 2009. Börnin sem koma af þessum leikskólum voru 

rannsóknarhópur rannsóknarinnar. Í leit að samanburðarhóp var bréf sent á alla leikskóla á 

landinu og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

Leikskólarnir máttu ekki hafa notað smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og/eða Froskaleiki 

Hoppa með útskrifuðum börnum fæddum 2009. Einnig þurfa börnin að vera í grunnskóla þar sem 

Leið til læsis lestrarkerfið er í notkun.  

Þeir leikskólar sem sýndu áhuga um þátttöku fengu senda spurningalista (fylgiskjal 3) um hvort 

efnið hafi verið notað á leikskólanum á þeim tíma sem um ræðir sem og til að fá upplýsingar um 

hvernig málörvun var háttað hjá þeim. Með þessum hætti var hægt að útiloka þá leikskóla sem 

hafa haft aðgang að efninu. Af þeim leikskólum sem uppfylltu öll skilyrði um þátttöku voru þrír 

valdir af handahófi til þess að taka þátt í rannsókninni og skrifuðu þeir undir samstarfsyfirlýsingu. 

Persónuvernd yfirfór framkvæmd rannsóknarinnar og gerði ekki athugasemdir við vinnslu 

persónupplýsinga. Samræmdar niðurstöður Leiðar til læsis: lesskimun fyrir alla nemendur voru 

fengnar hjá Menntamálastofnun. 

Í rannsókninni var stuðst við fyrirliggjandi gögn. Börnin sem um ræðir hafa nú þegar fengið 

þjálfun í leikskóla og hafa hafið nám í grunnskóla. Auk niðurstaðna Leiðar til læsis: lesskimun 

sendu leikskólastjórar viðkomandi leikskóla upplýsingabréf um rannsóknina (fylgiskjal 4) ásamt 

spurningalista (fylgiskjal 5) rafrænt til foreldra. Spurningalistinn samanstóð af 12 spurningum sem 

snúa að málumhverfi, þroska og heilsu barnanna og aðgengi þeirra að smáforritunum heima fyrir.  

4.1 Framkvæmd þjálfunnar - Rannsóknarhópur 

4.1.1 Leikskóli 1 
Leikskólinn hefur 5 iPada sem notaðir eru á öllum deildum skólans. Frá árinu 2013 notaði skólinn 

smáforritin Lærum og leikum með hljóðin í markvissri kennslu með nemendum fæddum árið 2009 

eða um 4-5 sinnum í viku. Unnið var með nemendur í 5-6 manna hópum þar sem börnin fengu 

stafa og hljóða innlögn. Kennari fór yfir talfærastöðu og framburð með hverju og einu hljóði og 

tóku börnin virkan þátt í innlögn. Börnin endurtóku hljóð, hljóðakeðjur og orð og að lokum fengu 

þau að velja sér hljóð til að æfa sjálf í iPad. Hver kennslustund tók um 20 mínútur. Frá haustinu 

2014 hóf skólinn notkun á smáforritunum Froskaleikur 1, Froskaleikur 2, Froskaleikur 3 með 

nemendum fæddum árið 2009. Smáforritin voru notuð 2-3 sinnum í viku og fengu börnin að velja 

þau í vali til viðbótar við hópkennsluna. Leikskólinn notaði einnig annað útgefið þjálfunarefni 

Lærum og leikum með hljóðin, þ.e. bækur, DVD diskur og spil daglega í þjálfun með öllum 

nemendum. Efnið var notað jafnt inni á deild og í sérkennslu. Skólinn hefur einnig notað annað 
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þjálfunarefni tengt málþroska, hljóðainnlögn og læsi. Notast hefur verið við Markviss málörvun 

sem notuð var daglega, Orðagull og bókina Lubbi finnur málbein 1-2 sinnum í viku þegar 

nemendur voru á yngri deildum skólans. 

4.1.2 Leikskóli 2 
Leikskólinn hefur 6 iPada til umráða sem deilast á allar deildir skólans. Frá árinu 2013 notaði 

skólinn smáforritin Lærum og leikum með hljóðin í markvissri kennslu daglega með börnum 

fæddum 2009. Þjálfunin stóð yfir í 25-30 mínútur í hvert skipti. Frá haustinu 2014 hóf leikskólinn 

notkun á smáforritunum Froskaleikur 1 og Froskaleikur 2 og Froskaleikur 3, 3-4 sinnum í viku. 

Vinna með forritin var öll eins uppbyggð. Nemendur fengu stafainnlögn þar sem nýju málhljóði 

var varpað upp á vegg í hverri viku og nemendur æfðu saman í hóp. Einnig unnu nemendur með 

smáforritin í vali 2 og 2 saman. Leikskólinn notaði einnig annað útgefið þjálfunarefni Lærum og 

leikum með hljóðin, þ.e. bækur, DVD disk og spil daglega í þjálfun með öllum nemendum. Efnið 

var notað jafnt inni á deild og í sérkennslu. Skólinn hefur einnig notað annað þjálfunarefni tengt 

málþroska, hljóðainnlögn og læsi. Notast hefur verið við Markviss málörvun og Ljáðu mér eyra þó 

ekki markvisst.  

4.2 Málörvun í samanburðaskólum 

4.2.1 Leikskóli 3 
Leikskólinn hefur 3 iPada til umráða, ekki var notast við smáforrit í vinnu með börnum fæddum 

2009. Leikskólinn hefur notað ýmislegt málörvunaefni í vinnu með nemendum. Notast var við 

Lubbi finnur málbein 1-2 sinnum í viku. Leggðu við hlustir, Tölum saman og Ljáðu mér eyra 

spilastokkar var notað eftir hentugleika. 

4.2.2 Leikskóli 4 
Leikskólinn hefur 3 iPada til umráða, ekki var notast við smáforrit í vinnu með börnum fæddum 

2009. Leikskólinn hefur notast við Lubbi finnur málbein og tölvuforritið Stafakarlarnir öðru hvoru 

með börnum fæddum 2009 í málörvunarstundum. 

4.2.3 Leikskóli 5 
Leikskólinn hefur iPad tæki til umráða en ekki á öllum deildum skólans og ekki var notast við slík 

tæki í þjálfun með börnum fæddum 2009. Leikskólinn hefur notast við Markviss málörvun, Ljáðu 

mér eyra, Lubbi finnur málbein (bók og spil) og önnur spil um 1-2 sinnum í viku og ekki markvisst 

með börnum fæddum 2009.  

4.3 Úrvinnsla 
Lýsandi tölfræði var notuð við úrvinnslu gagna. Tölfræðiforritið SPSS var notað til þess að greina 

gögnin enn frekar. Óháð t-próf var notað til að athuga hvort munur var á færni barnanna í 

rannsóknarhópi annars vegar og viðmiðunarhópi hins vegar á Leið til læsis. Miðað var við 

marktektarmörk p = 0,05. Vegna þess að hópastærðir voru mismunandi var áhrifastærð reiknuð 

með Cohens d. ANOVA var notað til að athuga hvort munur á niðurstöðum á milli skóla væri 
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marktækur. Eftir á (e. Post hoc) prófið Bonferoni var að lokum notað til að athuga hvar munurinn 

á milli skóla lá.  

Til að athuga hvort aðgengi að smáforritunum heima fyrir hefði áhrif var rannsóknarhópurinn 

skoðaður sérstaklega. Börnunum var skipt í tvo hópa, annarsvegar þau börn sem höfðu aðgang 

að smáforritunum 2-4 sinnum í viku, 5 sinnum í viku eða oftar og daglega eða hópur 1. Hins vegar 

sá hópur barna sem hafði aldrei aðgang að smáforritunum og aðgang einu sinni í viku eða sjaldnar 

eða hópur 2.  
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5 Niðurstöður 

5.1 Lýsandi tölfræði  
Svörun við spurningalistunum var mjög dræm eða aðeins eða 60% svarhlutfall í rannsóknarhópi 

og 20% svarhlutfall í viðmiðunarhópi. Á spurningalistanum voru níu já/nei spurningar sem lúta að 

málumhverfi, þroska og heilsu barnanna. Spurningalistann má sjá í heild sinni í fylgiskjali 5. Svör 

foreldra við spurningalistunum má sjá myndrænt í fylgiskjali 6. Í töflu 1 sjáum við svör foreldra við 

já/nei hluta spurningakönnunarinnar. 

 

Tafla 1 - Svör foreldra við spurningakönnun 

Spurningar Rannsóknarhópur Viðmiðunarhópur 

Íslenska sem fyrsta mál 92% 86% 

Annað tungumál en íslenska í málumhverfi 8% 29% 

Barnið fætt á Íslandi 100% 100% 

Þroskaskerðing 12% 14% 

Framburðarvandi 31% 43% 

Áhyggjur af málþroska í leikskólanum 31% 14% 

Hafði fengið þjálfun hjá talmeinafræðingi 19% 29% 

Saga um eyrnabólgu 73% 29% 

Lestrarerfiðleikar í fjölskyldunni 53% 29% 

 

Á spurningalistanum voru þrjár spurningar sem snéru að því hversu oft lesið var fyrir barnið heima 

og hvort börnin höfðu aðgang að smáforritunum Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki 

Hoppa heima þegar það var í leikskóla, svarað var á fimm punkta Likert kvarða, aldrei, einu sinni 

í viku eða sjaldnar, 2-4 sinnum í viku, 5 sinnum í viku eða oftar og daglega. Í rannsóknarhópi var 

lesið fyrir börnin 2-4 sinnum í viku í 39% tilfella, 5 sinnum í viku eða oftar í 31% tilfella og daglega 

í 30% tilfella. Í viðmiðunarhópi var lesið fyrir barnið einu sinni í viku eða sjaldnar í 29% tilfella, 2-

4 sinnum í viku í 28% tilfella og daglega í 43% tilfella. Börnin í rannsóknarhópi höfðu aldrei aðgang 

að smáforritunum Lærum og leikum með hljóðin í 62% tilfella, einu sinni í viku eða sjaldnar í 8% 

tilfella, 2-4 sinnum í viku í 15% tilfella, 5 sinnum í viku eða oftar í 4% tilfella og daglega í 11% 

tilfella. Í viðmiðunarhópi höfðu börnin aldrei aðganga að smáforritunum Lærum og leikum með 

hljóðin í 43% tilfella, einu sinni í viku eða sjaldnar í 14% tilfella, 2-4 sinnum í viku í 28% tilfella, 5 

sinnum í viku eða oftar í 14% tilfella og aldrei daglega. Börnin í rannsóknarhópi höfðu aldrei 

aðgang að smáforritunum Froskaleikir Hoppa í 88% tilfella og daglega í 12% tilfella. Í 

viðmiðunarhópi höfðu börnin aldrei aðgang að smáforritunum Froskaleikir Hoppa í 71% tilfella, 

einu sinni í viku eða sjaldnar í 15% tilfella og 2-4 sinnum í viku í 14% tilfella. 
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5.2 Samanburður á frammistöðu barnanna á Leið til læsis 
Til að meta frammistöðu barnanna á prófþáttunum Leiðar til læsis þ.e. hljóðkerfis- og hljóðavitund, 

bókstafa- og hljóðaþekking og málskilningi og orðaforða var framkvæmt óháð t-próf. Leitast var 

eftir því að svara spurningunni, er meðaltal á hverjum prófþætti mismunandi á milli 

rannsóknarhóps og viðmiðunarhóps? Á mynd 1. má sjá meðaltöl á öllum þremur prófþáttum 

Leiðar til læsis í rannsóknarhópi annars vegar og samanburðarhópi hins vegar. Meðaltöl á 

hverjum þætti voru borin saman á milli hópanna með óháðu t-prófi. Niðurstöður prófsins sýndu 

fram á að munur á hljóðkerfis- og hljóðavitund milli rannsóknarhóps (M = 0,66; SD = 0,20) og 

viðmiðunarhóps (M = 0,30; SD = 0,21) var marktækur; t (75) = -7,61; p < 0,001. Cohens d = 1,76 

rannsóknarhópi í hag. Einnig reyndist munur á bókstafa og hljóðaþekkingu milli rannsóknarhóps 

(M = 0,71; SD = 0,18) og viðmiðunarhóps (M = 0,30; SD = 0,17) marktækur; t (75) = -10,50; p < 

0,001. Cohens d = 2,34, einnig rannsóknarhópi í hag. Hinsvegar reyndist ekki vera marktækur 

munur á málskilningi og orðaforða milli rannsóknarhóps (M = 0,55; SD = 0,25) og viðmiðunarhóps 

(M = 0,49; SD = 0,29); t (75) = -0,98; p = 0,330. Cohens d = 0,22.  

 

 

Mynd 3 - Samanburður á frammistöðu barnanna á Leið til læsis. 
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5.3 Samanburður á milli skóla á Leið til læsis. 
Til þess að meta færni á milli skóla á öllum prófþáttum Leiðar til læsis var framkvæmt einhliða 

ANOVA próf. Leikskólar 1 og 2 voru rannsóknarhópur rannsóknarinnar en leikskólar 3, 4 og 5 

voru viðmiðunarhópur. Leitast var eftir að svara rannsóknarspurningunni, er meðaltal á hverjum 

prófþætti mismunandi á milli skóla? Á mynd 2. má sjá meðaltöl á öllum þremur þáttum 

lesskilningsprófsins í hverjum skóla fyrir sig. Samkvæmt niðurstöðum einhliða ANOVA prófs var 

munur milli skóla marktækur á bæði hljóðkerfis- og hljóðavitund (F(4, 72) = 17,831; p < 0,001) og 

bókstafa- og hljóðaþekkingu (F(4, 72) = 30,699; p < 0,001). Hinsvegar var ekki marktækur munur 

á milli skóla á málskilningi og orðaforða (F(4, 72) = 1,111; p = 0,358).  

 

 

Mynd 4 - Samanburður á milli skóla á Leið til læsis.  
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Á töflu 1. má svo sjá hvar munur á milli skólanna liggur, meðaleinkunnir bornar saman með eftir 

á (e. Post hoc) prófinu Bonferoni. Þar sést að hvergi var marktækur munur á meðaleinkun í 

málskilningi og orðaforða milli skóla (p > 0,05). Á hinum tveimur þáttunum má hinsvegar sjá að 

þar var allsstaðar marktækur munur (p < 0,001) á milli meðaleinkunna í þeim skólum sem voru í 

rannsóknarhópi og þeim sem voru í viðmiðunarhópi.  

Tafla 2 - Samanburður á milli skóla 

Bókstafa- og hljóðaþekking 
 Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 Skóli 4 Skóli 5 

Skóli 1 0 0,07 0,40* 0,56* 0,46* 
Skóli 2 -0,07 0 0,33* 0,48* 0,39* 
Skóli 3 -0,40* -0,33* 0 0,16 0,06 
Skóli 4 -0,56* -0,48* -0,16 0 -0,10 
Skóli 5 -0,46* -0,39* -0,06 0,10 0 
Málskilningur og orðaforði 

Skóli 1 0 -0,01 0,11 -0,07 0,13 
Skóli 2 -0,01 0 0,11 -0,07 0,12 
Skóli 3 -0,11 -0,11 0 -0,18 0,01 
Skóli 4 -0,07 0,07 0,18 0 0,19 
Skóli 5 -0,13 -0,12 -0,01 -0,19 0 

Hljóðkerfis- og hljóðavitund 
Skóli 1 0 0,13 0,35* 0,45* 0,53* 
Skóli 2 -0,13 0 0,23* 0,32* 0,40* 
Skóli 3 -0,35* -0,23* 0 0,10 0,17 
Skóli 4 -0,45* -0,32* -0,10 0 0,08 
SKóli 5 -0,53* -0,40* -0,17 -0,08 0 
 * p < .001.     

 

5.4 Aðgangur að smáforritunum heima 
Til þess að meta hvort aðgangur barnanna í rannsóknarhópi að smáforritunum heima til viðbótar 

við þjálfun í leikskóla hefði áhrif á frammistöðu þeirra á Leið til læsis var framkvæmt óháð t-próf. 

Börnunum var skipt í tvo hópa, annars vegar börn sem höfðu aðgang að smáforritunum heima 

daglega, fimm sinnum í viku eða oftar og 2-4 sinnum í viku, (hópur 1) og hins vegar börn sem 

höfðu aðgang að smáforritunum einu sinni í viku eða sjaldnar og aldrei (hópur 2). Leitast var eftir 

að svara rannsóknarspurningunni, koma börn í rannsóknarhópi sem höfðu aðgang að 

smáforritunum Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikjum Hoppa heima oftar en tvisvar 

sinnum í viku, betur út á lesskimunarprófinu Leið til læsis en börn í rannsóknarhópi sem höfðu 

aðgang að þeim sjaldnar en tvisvar sinnum í viku? Á mynd 5. má sjá meðaltöl á öllum þremur 

prófþáttum Leiðar til læsis. Meðaltöl á hverjum þætti voru borin saman á milli hópanna með óháðu 

t-prófi. Niðurstöður prófsins sýndu fram á að ekki var marktækur munur á neinum prófþætti leiðar 

til læsis. Ekki var marktækur munur bókstafa- og hljóðaþekkingu milli hóps 1 (M = 0,75; SD = 
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0,15) og hóps 2 (M = 0,71; SD = 0,18); t (24) = 0,67; p=0,519. Ekki reyndist vera marktækur 

munur á hljóðkerfis- og hljóðavitund á milli hóps 1 (M = 0,68; SD = 0,19) og hóps 2 (M = 0,64; SD 

= 0,20); t (24) = 0,61; p=0,555. Að lokum reyndist ekki vera munur á málskilningi og orðaforða á 

milli hóps 1 (M = 0,57; SD = 0,15) og hóps 2 (M = 0,56; SD = 0,18); t (24) = 0,12; p=0,907. 

 

 

Mynd 5 - Samanburður á milli hóps 1 og 2. 
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6 Umræða 
Markmið þessa verkefnis var að skoða hvort markviss kennsla til að undirbúa læsi með gagnvirkri 

notkun í formi smáforrita, skili börnum betur undirbúnum fyrir læsi í grunnskólann. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar voru að þau börn sem fóru í gegnum markvissa þjálfun með smáforritin 

Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki Hoppa í leikskóla, komu betur út á prófþáttum Leiðar 

til læsis sem meta bókstafa- og hljóðaþekkingu og hljóðkerfis- og hljóðavitund samanborið við 

börn sem koma af leikskólum þar sem ekki var unnið með smáforrit. Ekki fannst marktækur munur 

á hópunum á málskilningi og orðaforða. Einnig var athugað hvort þau börn í rannsóknarhópi sem 

höfðu aðgang að smáforritunum heima tvisvar sinnum í viku eða oftar kæmu betur út á Leið til 

læsis en þau börn sem höfðu aðgang að smáforritunum sjaldnar en tvisvar í viku. Niðurstöður úr 

hópi þeirra barna sem svör fengust við spurningalista, eða 60% voru að aðgangur að 

smáforritunum heima til viðbótar við þá þjálfun sem átti sér stað í leikskólanum hafði ekki áhrif. 

Hér á eftir mun ég ræða niðurstöður rannsóknarinnar og setja í samhengi við niðurstöður annarra 

rannsókna á sviðinu. Að lokum mun ég fjalla um kosti og takmarkanir rannsóknarinnar.  

6.1 Undirbúningur undir lestrarnám 

6.1.1 Hljóðkerfisvitund 
Það er ljóst að í leikskóla fer fram mikilvægur undirbúningur undir komandi nám. Jafnvel þó 

formleg kennsla fari ekki fram öðlast börn læsistengda reynslu á leikskólaaldri í samskiptum 

sínum við jafnt börn og fullorðna sem er mikilvægur undirbúningur undir læsi. Færni í lestri er 

mikilvæg í nútímasamfélagi og því er afar mikilvægt að við styrkjum grunnstoðir lesturs strax frá 

unga aldri og gegnir leikskólinn þar lykilhlutverki. Á fyrstu árunum í lífi barns er taugakerfið að 

þroskast og örvun og gott atlæti því afar mikilvæg. Á þessum tíma eru börn móttækileg og oft og 

tíðum áhugasöm og því kjörið að vinna með þætti sem leggja grunn að farsælu lestrarnámi. 

Rannsóknir benda til þess að góð færni í hljóðkerfis- og hljóðavitund auki líkur á því að 

lestrarnámið gangi vel. Vitað er að hljóðkerfisvitundarfærni er mikilvæg fyrir lestur, stafsetningu 

og lesskilning (Ehri o.fl., 2001). Ófáar rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að þjálfa 

hljóðkerfisvitund, jafnvel áður en börn læra að lesa (sjá. t.d Bradley og Bryant, 1983; Ehri o.fl., 

2001; Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. 2004; Lundberg o.fl., 1988). 

Rannsóknir hafa einnig bent á að framburður geti haft áhrif á hljóðkerfisvitund barna, niðurstöður 

rannsóknar Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2003) bentu til þess að börn sem gátu gert sig skiljanleg við 

tveggja ára aldur hefðu betri hljóðkerfisvitund en börn sem gátu gert sig skiljanlega við þriggja ára 

aldur. 

Í smáforritunum Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikjum Hoppa er unnið með framburð 

og hljóðkerfisvitund. Unnið er með heiti bókstafs, há- og lágstafi, hljóðgreiningu, hljóðatengingar 

og tengsl stafs og hljóðs. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sú þjálfun beri árangur. 

Nemendur sem fóru í gegnum þjálfun í leikskóla komu betur út á prófum sem meta bókstafa- og 
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hljóðaþekkingu og hljóðkerfis- og hljóðavitund borið saman við samanburðarhóp og eru þær 

niðurstöður í samræmi við niðurstöður fjölmargra annarra rannsókna (Sjá t.d. Ehri. o.fl., 2001; 

Gillon, 2007; Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2004; Kirk og Gillon, 2007; 

Lundberg, 1998, 2002; Wagner og Torgesen, 1987; Ziegler o.fl., 2003;). Þjálfun 

hljóðkerfisvitundar skilar sér í betri hljóðkerfisvitund.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sé hljóðkerfisvitundin slök á leikskólaaldri haldi hún áfram að 

vera slök þegar miðað er við jafnaldra þegar börnin eldast (Wagner o.fl., 1997). Hljóðkerfisvitundin 

er einnig sá þáttur sem hefur hvað mesta fylgni við lestrarerfiðleika (Badian, 1994; Bradley og 

Bryant, 1985; Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl, 2004; Torgesen o.fl., 1992). Rannsóknir sýna að merki 

um hljóðkerfisvanda megi finna hjá börnum á leikskólaaldri (Høien og Lundberg, 2000; Lundberg 

o.fl.,1980). Rannsóknir sýna einnig að með snemmtækri íhlutun getum við haft áhrif á þroskaferli 

barns og jafnvel unnið með undirliggjandi veikleika og komið þannig í veg fyrir þær alvarlegu 

afleiðingar sem lestrarörðugleikar hafa á börn í grunnskóla og í lífinu öllu (Snowling og Hulme, 

2000). Þetta eitt og sér ættu að vera næg rök fyrir því að vinna með hljóðkerfisþætti strax í 

leikskóla. Hljóðkerfis- og hljóðavitund eru þó ekki einu þættirnir sem mikilvægt er að vinna með. 

Málskilningur og orðaforði eru einnig mikilvægir þættir og ætti markvisst að vinna með þá 

samhliða þjálfun hljóðkerfisvitundar.  

6.1.2 Málskilningur og orðaforði 
Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu eru umskráning og lesskilningur aðskildir þættir. Báðir þessir 

þættir eru mikilvægir í undirbúningi fyrir lestrarnám. Umskráningin byggir á hljóðkerfisvitund en 

undirstöður lesskilnings eru málskilningur og orðaforði. En þessi þáttur er ekki síður mikilvægur 

þegar kemur að lestrarnámi. Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2009) kom fram að mikill 

munur er á orðaforða barna. Slakur orðaforði getur orðið þess valdandi að lesandanum getur 

reynst erfitt að lesa á milli lína og ná þannig samhengi og flæði í lestrinum (Byrnes og Wasik, 

2009). Lesskilningur verður ekki sjálfvirkur líkt og umskráningin heldur byggir lesskilningur á 

ákveðinni þekkingu og reynslu lesandans (Perferetti, o.fl., 2005).  

Eins og með hljóðkerfisvitund er mikilvægt að vinna með málskilning og orðaforða strax frá 

upphafi. Rannsóknir sýna að lestur sé ein áhrifaríkasta leiðin til þess að auka orðaforða (Biemiller, 

2006; Stanovich 1986). Þar sem orðaforði vex í réttu hlutfalli við ílag lestrar á sá sem les mikið 

auðveldara með að draga ályktanir út frá samhengi í texta og á þannig auðveldara með að læra 

ný orð (Biemiller, 2006). Á þessu sviði leika leikskólar einnig lykilhlutverk, bæði í markvissri 

orðaforðakennslu og daglegum lestri sem og í fræðslu til foreldra um mikilvægi lesturs og aðgengi 

að bókum heima fyrir.  

Afleiðingar slaks orðaforða og málskilnings geta verið lesskilningserfiðleikar. Rannsóknir hafa 

bent á tengsl slaks orðaforða við lesskilningsvanda (Cain og Oakhill, 2011). Rannsóknir hafa 

einnig bent á tengsl vinnsluminnis og lesskilningserfiðleika þar sem gott vinnsluminni og 

framkvæmdastýring er mikilvæg þegar kemur að því að geyma og vinna með upplýsingarnar sem 

við lesum (Caretti o.fl., 2009). Rannsóknir sýna enn og aftur fram á að með snemmtækri íhlutun 
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getum við snúið þróuninni við hjá þessum börnum og komið þannig í veg fyrir að þau lendi í 

erfiðleikum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ekki var marktækur munur á hópunum á undirprófi 

Leiðar til læsis sem metur málskilning og orðaforða. Líklegt er að markvissari orðaforðakennslu 

þurfi til að bæta orðaforða nemenda. Þegar gögnin eru skoðuð sést að allir þrír skólarnir í 

viðmiðunarhópi koma betur út á málskilningi og orðaforða en á hljóðkerfis- og hljóðavitund og 

bókstafa- og hljóðaþekkingu, þessu er hins vegar öfugt farið í rannsóknarhópi. Velta má fyrir sér 

hver ástæðan fyrir þessu sé. Leikskóli 4 sem er einn af leikskólunum í viðmiðunarhópi kom best 

út hvað málskilning og orðaforða varðar (sjá mynd 4), en sá leikskóli var einnig sá sem hafði 

fæsta nemendur. Áhugavert væri að skoða hvort þar fari fram vinna sem hefur jákvæð áhrif á 

þennan þátt, eða hvort aðrar breytur ráði því að þau börn komi betur út á þessum þætti, það er 

þó efni í aðra rannsókn. 

6.2 Aðgengi að smáforritunum heima 
Þar sem svörun við spurningalista var mjög dræm eða aðeins 60% í rannsóknarhópi og 20% í 

viðmiðunarhópi var ákveðið að skoða einungis svör foreldra við spurningalista í rannsóknarhópi. 

Ákveðið var að skoða hvort aðgengi að smáforritunum heima hefði áhrif á niðurstöður barnanna 

á Leið til læsis. Sá hópur barna sem hafði aðgang að smáforritunum tvisvar í viku eða oftar var 

borinn saman við hópinn sem hafði aðgang að smáforritunum sjaldnar en tvisvar í viku. Þess ber 

að geta að fjöldi barna í hópunum var ójafn, af þeim sem svöruðu voru aðeins sjö börn sem höfðu 

aðgang að smáforritunum tvisvar í viku eða oftar og nítján börn sem höfðu aðgang að þeim 

sjaldnar en tvisvar í viku.  

Áberandi var að mun fleiri börn í öðrum leikskólanum höfðu aðgang að smáforritunum heima. 

Mögulega er það vegna þess að leikskólinn hafði markvisst mælt með smáforritunum við foreldra 

vegna málþroska- eða framburðarvanda, jafnvel vegna erlends bakgrunns. Ef svo er má geta sér 

þess til að þessi börn hafi með markvissri vinnu náð jafnöldrum sínum. Eins og sjá má í fylgiskjali 

5 var ekki spurt nánar um hvernig aðgengi að smáforritunum heima var háttað. Hvort börnin léku 

sér með þau frjálst eða hvort unnið var markvisst með ákveðna erfiðleika með fullorðnum 

einstaklingi. Einnig eru þarna fjölmargar aðrar breytur sem mögulega hefðu áhrif s.s. saga um 

eyrnabólgur, hversu oft er lesið fyrir barnið, tungumálaumhverfi barnsins og svo mætti lengi telja. 

Vegna þess hvers fáir kusu að svara spurningalistunum og vegna þess hve fá börn höfðu aðgang 

að smáforritunum heima er ekki hægt að draga ályktanir um allan hópinn út frá þessum 

niðurstöðum 

6.3 Til umhugsunar 
Lestur er eins og komið hefur fram afar flókin hugræn aðgerð sem krefst færni á mörgum sviðum. 

Til þess að ná tökum á lestri þarf að hafa góða hljóðkerfisvitund (Snow, Burns og Griffin, 1998). 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að orð eru samsett úr mörgum smáum einingum, 

mikilvægt er að hafa tilfinningu fyrir og geta unnið með þessar einingar (Gillon, 2007; Scarborough 

og Brady, 2002). Þá er nauðsynlegt að hafa góðan orðforða og málskilning til þess að skilja og 
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draga ályktanir út frá því sem lesið er (Byrnes og Wasik, 2009; Cain og Oakhill, 2007; Høien og 

Lundberg, 2000). Þá er bókstafaþekking nauðsynleg sem og að þekkja þau hljóð sem eiga við 

hvern bókstaf. Þá þarf að hafa getu til að umskrá bókstafina í hljóð, geta raðað hljóðunum saman 

til þess að mynda orð sem svo mynda setningar, málsgreinar og loks efnisgreinar. Ekki nóg með 

það þá þarf lesandinn að búa yfir góðu vinnsluminni og framkvæmdastýringu til þess að geta 

unnið úr því sem lesið er (Caretti o.fl., 2009).  

Ekki þarf mikið að fara úrskeiðis til þess að lestrarnámið gangi ekki sem skildi. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að hægt er að auka virkni í þeim hlutum taugakerfisins sem koma að lestri með 

markvissri kennslu (Aylward o.fl. 2003). Það er því afar mikilvægt að fagfólk á öllum skólastigum 

sé meðvitað um þá ábyrgð sem það ber á framtíð barnanna sem eru í þeirra umsjá og það 

mikilvæga starf sem fram fer innan veggja leikskóla og skóla. Þessar rannsóknir benda til þess 

að þó svo að erfðafræðilegir þættir spili stórt hlutverk þegar kemur að lestrarnámi geta 

umhverfisþættir skipt sköpum þegar kemur að myndun taugabrauta hjá börnum við lestrarnám 

(sjá t.d Shaywitz, 2003). 

Fræðsla til foreldra er ekki síður mikilvæg þar sem þeirra hlutverk hefur mikið gildi í lífi 

barnanna. Lestrarerfiðleikar af hvaða toga sem er geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

einstaklinga. Þar sem allt nám byggir að einhverjum hluta á lestri eiga þeir sem eiga við 

lestrarerfiðleika að etja t.d. hættu á að flosna upp úr námi og eiga erfiðara með að fá vinnu. Það 

er því mikilvægt fyrir samfélagið í heild að í leikskólanum sé unnið að undirbúningi fyrir læsi og 

að fylgst sé vel með þeim börnum sem eru í áhættu fyrir lestrarerfiðleika. 

Á íslensku er til vandað efni sem unnið er af fagfólki sem ýtir undir málþroska barna og undirbýr 

þau undir læsi. Smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa eru fyrsta og eina 

stafræna efnið enn sem komið er á íslensku þar sem unnið er með undirbúningsþætti fyrir læsi 

og er því mikilvæg viðbót við flóruna. Mikilvægt er að leikskólar nýti sér vandað efni til þjálfunar 

sem sýnt hefur verið fram á að virkar. Smáforrit geta verið ánægjuleg viðbót við faglegt starf 

leikskólans, séu þau notuð á faglegan og uppbyggilegan hátt í vinnu með börnum. Til þess að 

þjálfun verði markviss þarf að vinna með börnunum þegar unnið er með smáforrit. Þjálfun með 

smáforrit ætti að vera samvinna barns og fullorðins þar sem jákvæð samskipti og örvun barnsins 

ætti að vera höfð að leiðarljósi. 

6.4 Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort að börn sem farið hafa í gegnum markvissa vinnu 

með smáforrit sem þjálfa undirstöðuþætti fyrir lestur komi betur undirbúin fyrir læsi í grunnskólann. 

Rannsóknin er forrannsókn sem gefur okkur leiðbeinandi vísbendingar fyrir komandi rannsóknir. 

Rannsóknin er byggð á fyrirliggjandi gögnum og er því engin leið að stjórna hinum ýmsu 

áhrifabreytum s.s áhrifa af fyrri getu nemenda, öðru starfi leikskólanna, bakgrunni og þroska 

nemenda og því er erfitt að álykta út frá niðurstöðum. Upplýsingar um þjálfun þessara hópa fékkst 

frá leikskólastjórum og þar sem um er að ræða börn sem útskrifuðust úr leikskóla fyrir rúmlega 

ári síðan má ætla að þær upplýsingar séu ekki hárnákvæmar. Í þessari rannsókn var 

spurningalisti sendur rafrænt til foreldra til að fá upplýsingar um þroska, heilsu og málumhverfi 
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barnanna til að lýsa hópnum betur. Svörun foreldra var mjög dræm og því ómögulegt að álykta 

um hópinn út frá þeim svörum. Ómögulegt er að segja til um hvaða hópur kaus að svara 

spurningalistunum og hvort þeir séu einkennandi fyrir hópinn. Hvers vegna foreldrar kjósa að 

svara ekki spurningalistanum er erfitt að segja til um. Spurningalistinn kom frá leikskólastjóra í 

leikskóla sem barnið þeirra var ekki lengur í. Mögulegt er að fólki finnist ekki mikilvægt að taka 

þátt í slíkri rannsókn. Hugsanlega er of auðvelt að hunsa tölvupósta sem þessa, líklega væri betra 

að nálgast foreldra á annan hátt. Einnig gæti foreldrum þótt óþægilegt að láta slíkar 

persónuupplýsingar um börn sín af hendi. 

Sú staðreynd að í báðum rannsóknarhópunum var einnig unnið með annað efni frá Lærum og 

leikum með hljóðin og þar að auki var unnið með annað efni s.s Markviss málörvun, Orðagull, 

Lubbi finnur málbein og Ljáðu mér eyra gerir það að verkum að við getum ekki gert ráð fyrir að 

árangur þjálfunar komi eingöngu til vegna vinnu með smáforritin. Þar sem mælingar voru ekki 

framkvæmdar fyrir þjálfun getum við ekki gert ráð fyrir að hóparnir hafi verið sambærilegir fyrir 

þjálfun. Betra væri að nota rannsóknarsnið þar sem þjálfun bæði í rannsóknarhópi og í 

viðmiðunarhópi væri stjórnað, að hóparnir væru jafn stórir og mælingar framkvæmdar fyrir og eftir 

þjálfun. Auk þess þyrfti að nálgast foreldra til þess að fá góðar upplýsingar um þroska og bakgrunn 

barnanna. Einnig væri mikilvægt að skipta tilviljanakennt í hópa til þess að stjórna fyrir áhrifum af 

bakgrunni nemenda s.s efnahag og menntun foreldra. 

Tölvutækni ryður sér til rúms, ekki bara í skólakerfinu heldur í öllu lífi barna og fullorðinna, í 

ljósi þess er mikilvægt að skoða vel áhrif tækninnar á nám, þroska og líðan barna. Einnig er 

mikilvægt að skoða hvernig hægt sé að nýta sér þessa tækni og áhuga barna á henni þeim til 

góðs.  
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7 Ályktanir 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort börn sem farið hafa í gegnum markvissa þjálfun og 

kennslu með smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki Hoppa komi betur undirbúin 

fyrir læsi í grunnskólann en börn sem ekki hafa farið í gegnum sömu þjálfun. Einnig var skoðað 

hvort börnin sem fengu markvissa þjálfun með smáforritin í leikskólanum og einnig aðgang að 

smáforritunum heima tvisvar í viku eða oftar kæmu betur undirbúin á grunnþáttum læsis en börn 

sem höfðu fengið markvissa þjálfun í leikskólanum en höfðu aðgang að smáforritunum sjaldnar 

en tvisvar í viku eða aldrei heima. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar þess efnis að markviss þjálfun hljóðkerfis- og 

hljóðavitundar og bókstafa- og hljóðaþekkingar í leikskóla með gagnvirkri nálgun í formi 

smáforritanna Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa beri árangur umfram þær 

aðferðir sem notaðar voru í þeim skólum sem hafði voru til viðmiðunar. Börnin í rannsóknarhópi 

komu marktækt betur út á tveimur þáttum Leiðar til læsis, hljóðkerfis- og hljóðavitund og bókstafa- 

og hljóðaþekking. Hins vegar var ekki marktækur munur á prófþætti sem metur málskilning og 

orðaforða.  

Vegna þess hve fáir svöruðu spurningalistunum og vegna þess hve fá börn höfðu aðgang að 

smáforritunum heima er ómögulegt að draga ályktanir um áhrif aðgengis barna að smáforritunum 

Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa heima til viðbótar við þjálfun í leikskóla. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru að auk markvissrar þjálfunar í leikskóla var ekki munur á 

þeim sem höfðu aðgang að smáforritunum tvisvar í viku eða oftar og þeim sem höfðu aðgang 

sjaldnar en tvisvar í viku. 
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Fylgiskjal 1 

Samstarfsyfirlýsing - rannsóknarhópur 

 
 

 

Staður og dagsetning 

____________________________________________ 

 

Smáforrit í leikskóla: undirbúningur fyrir læsi  

Rannsókn á árangri markvissrar þjálfunar með gagnvirkri nálgun íslenskra smáforrita 

,,Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa” til undirbúnings læsi 

Samstarfsyfirlýsing 

Ég undirrituð/aður staðfesti með þessu bréfi vilja til samstarfs við rannsakendur í rannsókninni 

Smáforrit í leikskóla: undirbúningur fyrir læsi: Rannsókn á árangri markvissrar þjálfunar 
með gagnvirkri nálgun íslenskra smáforrita ,,Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir 
Hoppa” til undirbúnings læsi. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Sigríður Magnúsdóttir, 

talmeinafræðingur og dósent við læknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin er námsverkefni Auðar 

Ævarsdóttur til meistaraprófs í talmeinafræði við Háskóla Íslands. Fyrirhugað er að rannsóknin 

verði framkvæmd á tímabilinu maí - júní 2016. 

Hlutverk okkar sem samstarfsaðila að verkefninu er að svara spurningum varðandi kennslu 

og þjálfun smáforritana Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki Hoppa. 

Rannsóknargagna verður aflað með því að biðja þátttakendur að fylla út spurningalista eftir að 

þeim hefur verið afhent og kynnt rannsóknin í þar til gerðu upplýsingabréfi. Niðurstöður prófsins 

Leið til læsis verða notaðar í rannsókninni auk upplýsinga um kennslu og þjálfun frá leikskólum 

þátttakenda. 

Fyrirhugað samstarf er háð því að fyrir liggi samþykki Persónuverndar fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar og annarra aðila sem gefið hafa leyfi fyrir að rannsóknin verði framkvæmd. 

 

Virðingarfyllst, fyrir hönd leikskólans 

 

 _________________________________________________ 

Undirskrift samstarfsaðila og nafn stofnunar/félagasamtaka 
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Fylgiskjal 2 

Samstarfsyfirlýsing - viðmiðunarhópur 

 
 

 

Staður og dagsetning 

_______________________________________ 

 

Smáforrit í leikskóla: undirbúningur fyrir læsi  

Rannsókn á árangri markvissrar þjálfunar með gagnvirkri nálgun íslenskra smáforrita 

,,Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa” til undirbúnings læsi 

Samstarfsyfirlýsing 

Ég undirrituð/aður staðfesti með þessu bréfi vilja til samstarfs við rannsakendur í rannsókninni 

Smáforrit í leikskóla: undirbúningur fyrir læsi: Rannsókn á árangri markvissrar þjálfunar 
með gagnvirkri nálgun íslenskra smáforrita ,,Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir 
Hoppa” til undirbúnings læsi. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Sigríður Magnúsdóttir, 

talmeinafræðingur og dósent við læknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin er námsverkefni Auðar 

Ævarsdóttur til meistaraprófs í talmeinafræði við Háskóla Íslands. Fyrirhugað er að rannsóknin 

verði framkvæmd á tímabilinu maí - júní 2016. 

Hlutverk okkar sem samstarfsaðila að verkefninu er að svara spurningum varðandi kennslu 

og málörvun barna fædd árið 2009 í leikskólanum. 

Rannsóknargagna verður aflað með því að biðja þátttakendur að fylla út spurningalista eftir að 

þeim hefur verið afhent og kynnt rannsóknin á þar til gerðu upplýsingabréfi. Niðurstöður prófsins 

Leið til læsis verða notaðar í rannsókninni auk upplýsinga um kennslu og þjálfun frá leikskólum 

þátttakenda. 

Fyrirhugað samstarf er háð því að fyrir liggi samþykki Persónuverndar fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar og annarra aðila sem gefið hafa leyfi fyrir að rannsóknin verði framkvæmd. 

 

Virðingarfyllst, fyrir hönd leikskólans 

 

 _________________________________________________ 

Undirskrift samstarfsaðila og nafn stofnunar/félagasamtaka 
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Fylgiskjal 3 

Spurningalisti fyrir leikskóla 

Rannsóknar- þróunarverkefni háskólanema með smáforritin Lærum og leikum með 

hljóðin og Froskaleikina til undirbúnings læsi. 

SPURNINGAR TIL LEIKSKÓLA TIL UNDIRBÚNINGS: 

1. Notaði skólinn þinn smáforritin veturinn árið 2014 til 2015 með börnum fæddum 2009 

sem nú eru útskrifuð og komin í skóla? 

Nei  ____ 

Já     ____   

 

2. Hefur þinn skóli iPad tæki til umráða á: 

a. öllum deildum leikskólans  ___ 

b. yngstu deild             _______ 

c. 3 – 4 ára deildum   _______ 

d. 5 - 6 ára deildum   ________ 

3. Hversu mörg iPad tæki hefur skólinn til umráða á: 

a. Yngstu deild   __________ 

b. 3 – 4 ára deildum   ______ 

c. 5 - 6 ára deildum   ______ 

 

4. Hefur þinn skóli notað smáforritið Lærum og leikum með hljóðin? 

a. Nei   _______ 

b. Já   - ef já 

i. Frá hvaða tíma/mán ár? _____________ 

ii. Hefur notkun verið reglubundin með nemendum: 

iii. 1 – 2 sinnum í viku   ________ 

iv. 3 – 4 sinnum í viku   ________ 

v. Daglega   _________________ 

vi. Lýstu hvernig notkun var háttað og með hvaða nemendum:    

________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. Hefur þinn skóli notað smáforritið Froskaleikur 1 

a. Nei   _______ 

b. Já   - ef já 

i. Frá hvaða tíma/mán ár? _____________ 
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ii. Hefur notkun verið reglubundin með nemendum: 

iii. 1 – 2 sinnum í viku   ________ 

iv. 3 – 4 sinnum í viku   ________ 

v. daglega   _________________ 

vi. Lýstu hvernig notkun var háttað og með hvaða nemendum:    

________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. Hefur þinn skóli notað smáforritið Froskaleikur 2 ? 

a. Nei   _______ 

b. Já   - ef já 

i. Frá hvaða tíma/mán ár? _____________ 

ii. Hefur notkun verið reglubundin með nemendum: 

iii. 1 – 2 sinnum í viku   ________ 

iv. 3 – 4 sinnum í viku   ________ 

v. Daglega   _________________ 

vi. Lýstu hvernig notkun var háttað og með hvaða nemendum:    

________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. Hefur þinn skóli notað smáforritið Froskaleikur 3 ? 

a. Nei   _______ 

b. Já   - ef já 

i. Frá hvaða tíma/mán ár? _____________ 

ii. Hefur notkun verið reglubundin með nemendum: 

iii. 1 – 2 sinnum í viku   ________ 

iv. 3 – 4 sinnum í viku   ________ 

v. Daglega   ________________ 

vi. Lýstu hvernig notkun var háttað og með hvaða nemendum:    

________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 
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8. Hefur þinn skóli notað smáforritið Froskaleikur – Skólameistarinn? 

a. Nei   _______ 

b. Já   - ef já 

i. Frá hvaða tíma/mán ár? _____________ 

ii. Hefur notkun verið reglubundin með nemendum: 

iii. 1 – 2 sinnum í viku   ________ 

iv. 3 – 4 sinnum í viku   ________ 

v. Daglega   _________________ 

vi. Lýstu hvernig notkun var háttað og með hvaða nemendum:    

________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

9. Hefur þinn skóli notað reglubundið eitthvað af öðru útgefnu þjálfunarefni Lærum og 

leikum með hljóðin t.d. bækurnar og/eða spilin? 

a. Nei   _______ 

b. Já   - ef já 

i. Frá hvaða tíma/mán ár? _____________ 

ii. Hefur notkun verið reglubundin með nemendum: 

iii. 1 – 2 sinnum í viku   ________ 

iv. 3 – 4 sinnum í viku   ________ 

v. Daglega  ____________ 

vi. Lýstu hvernig notkun var háttað og með hvaða nemendum:    

________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

10.  Hefur skólinn notað skipulega annað kennslu- þjálfunarefni tengt málþroska, 

hljóðainnlögn og læsi? 

a. Nei 

b. Já    >  ef já: 

i. Hvaða efni hefur skólinn notað?   Teldu upp bækur/spil og fl:  

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________ 

ii. Hefur eitthvað af efninu verið notað  

iii. 1 – 2 sinnum í viku/hvaða efni?  

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________ 

iv. 3 – 4 sinnum í viku/hvaða efni?  

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________ 

v. Daglega /hvaða efni?  

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________ 

  

11.  Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

TAKK FYRIR J 

 
  



  

64 

Fylgiskjal 4 

Upplýsingabréf til foreldra 

 

 

 

Smáforrit í leikskóla: undirbúningur fyrir læsi  

Rannsókn á árangri markvissrar þjálfunar með gagnvirkri nálgun íslenskra smáforrita 

,,Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa” til undirbúnings læsi 

 

Upplýsingar til þátttakenda  

Kæri viðtakandi 

Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir taka 

þátt í þessari rannsókn.  

 

Tilgangur og markmið: 

Rannsóknin er lokaverkefni Auðar Ævarsdóttur til meistaragráðu í talmeinafræði við Háskóla 

Íslands. Tilgangur og markmiðið er að skoða hvort markviss kennsla með það að markmiði að 

undirbúa lestrarnám með gagnvirkri kennslu í formi smáforrita, skili börnum betur undirbúnum 

fyrir læsi í grunnskólann. Til samanburðar verða börn sem koma af fjórum leikskólum sem ekki 

hafa unnið með smáforritin. 

 

Þátttakendur: 
Þátttakendur eru börn fædd árið 2009, nú að ljúka fyrsta bekk grunnskóla, sem koma af tveimur 

leikskólum sem unnið hafa markvisst með smáforritin Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleiki 

Hoppa. Samanburðarhóparnir eru börn sem koma af leikskólum sem ekki hafa unnið með 

smáforritin og eru þeir valdir af handahófi. 

 

Rannsakendur: 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi nemans er dr. Sigríður Magnúsdóttir 

talmeinafræðingur og dósent við læknadeild Háskóla Íslands, símanúmer: 848-1804, 

tölvupóstfang: siggatal@gmail.com  

Meðrannsakandi er Auður Ævarsdóttir nemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands, símanúmer: 

661-2797, tölvupóstfang: audur.aevarsdottir@gmail.com 

 

Þátttaka: 
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Þátttaka í rannsókninni felur í sér að foreldrar svari stuttum spurningalista sem tekur um 2-3 

mínútur. 

 

 

Áhætta við að taka þátt í rannsókninni: 

Rannsakendur telja ekki líkur á að tekin sé áhætta með þátttöku í rannsókninni. 

 

Tryggingar í rannsókninni: 

Þátttakendur eru ekki sérstaklega tryggðir í rannsókninni 

 

Greiðslur eða önnur umbun til þátttakenda: 

Ekki verður um neinar greiðslur né umbun að ræða fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

Persónuvernd, úrvinnsla og eyðing rannsóknargagna: 

Rannsóknin tekur mið af alþjóðlegum samþykktum, svo sem Helsinki-sáttmálanum og tilmælum 

Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar um siðfræði og mannhelgi í vísindarannsóknum. Öll 

rannsóknargögn verða varðveitt leyndarmerkt á öruggum stað hjá ábyrgðarmanni á meðan á 

úrvinnslu þeirra stendur og unnin án persónuauðkenna. Öllum rannsóknargögnum verður eytt að 

lokinni úrvinnslu þeirra og eigi síðar en fimm árum eftir rannsóknarlok.  

Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 

útskýringa og án áhrifa á þá þjónustu sem þeir eiga á rétt á. 

 

Spurningakönnun: 

Þátttaka í könnuninni er valfrjáls og þátttakendur mega sleppa að svara þeim spurningum sem 

þeir vilja sleppa. Þess ber þó að geta að niðurstöðurnar geta aldrei orðið nákvæmari en svörin 

sem við fáum. 

 

Hverjir hafa samþykkt rannsóknina:  

Persónuvernd hefur yfirfarið rannsóknina og gerði ekki athugasemdir við vinnslu 

persónuupplýsinga í rannsókninni, aðrir leyfishafar eru leikskólar og skólastjórar. 

Með von um góðar undirtektir, 

Fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

 

_____________________________________________________ 

Sigríður Magnúsdóttir, talmeinafræðingur og dósent við Læknadeild Háskóla Íslands 

Auður Ævarsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði. 
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Fylgiskjal 5 

Spurningalisti fyrir foreldra 

 

Smáforrit í leikskóla: undirbúningur fyrir læsi  

Rannsókn á árangri markvissrar þjálfunar með gagnvirkri nálgun íslenskra smáforrita 

,,Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir Hoppa” til undirbúnings læsi 

 

Spurningalisti fyrir foreldra/forráðamenn: 

 

1. Kennitala barns: _______________________________ 

 
2. Er íslenska fyrsta mál barnsins þíns? 

� Já 

� Nei 

 

3. Er annað tungumál en íslenska talað í kringum barnið þitt? 

� Já 

� Nei     

   

4. Er barnið fætt á Íslandi? 

� Já 

� Nei 

 

5. Hefur barnið þitt verið greint með þroskaskerðingu? 

� Já 

� Nei 

 
6. Gerðu kennarar leikskólans athugasemdir varðandi málþroska barnsins? 

� Já 

� Nei 

 
7. Hefur barnið þitt átt við framburðarvanda að stríða? 

� Já 

� Nei 
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8. Hefur barnið þitt farið í þjálfun til talmeinafræðings? 

� Já 

� Nei 

 
9. Er saga um eyrnabólgu fyrstu tvö árin hjá þínu barni? 

� Já 

� Nei 

 
10. Eru lestrarerfiðleikar í fjölskyldunni? 

� Já 

� Nei 

 
11. Hversu oft var lesið fyrir barnið heima, þegar barnið var á leikskóla? 

� Aldrei 

� Einu sinni í viku eða sjaldnar 

� 2-4 í viku 

� Fimm sinnum í viku eða oftar 

� Daglega 

 
12. Hafði barnið þitt aðgang að smáforritinu Lærum og leikum með hljóðin heima þegar það var á 

leikskólaaldri? 

� Aldrei 

� Einu sinni í viku eða sjaldnar 

� 2-4 í viku 

� Fimm sinnum í viku eða oftar 

� Daglega 

 
13. Hafði barnið þitt aðgang að Froskaleikjum Hoppa heima þegar það var á leikskólaaldri? 

� Aldrei 

� Einu sinni í viku eða sjaldnar 

� 2-4 sinnum í viku 

� Fimm sinnum í viku eða oftar 

� Daglega 

 
TAKK FYRIR J 

  



  

 68 

Fylgiskjal 6 

Svör foreldra við spurningalistum 

 

Spurning 1.    Spurning 2. 

 

Spurning 3.     Spurning 4. 

 

Spurning 5.     Spurning 6. 
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2. Er annað tungumál en Íslenska 
talað í kringum barnið þitt?

Já Nei
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3. Er barnið fætt á Íslandi?

Já Nei
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4. Hefur barnið verið greint með 
þroskaskerðingu?

Já Nei
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5. Gerðu kennarar leikskólans 
athugasemdir varðandi málþroska 

barnsins þíns?

Já Nei
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6. Hefur barnið þitt átt við 
framburðarvanda að stríða?

Já Nei
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Spurning 7.     Spurning 8. 

 

 

Spurning 9. 

 

Spurning 10. 
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8. Er saga um eyrnabólgu fyrstu 
tvö árin hjá þínu barni?
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9. Eru lestrarerfiðleikar í 
fjölskyldunni?

Já Nei
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10. Hversu oft var lesið fyrir barnið heima, þegar það var í leikskóla?

Aldrei Einu	sinni	í	viku	eða	sjaldnar 2	- 4	sinnum	í	viku 5	sinnum	í	viku	eða	oftar Daglega
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Spurning 11. 

 

Spurning 12. 
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11. Hversu oft hafði barnið aðgang að smáforritunum Lærum og leikum 
með hljóðin, heima þegar það var í leikskóla

Aldrei Einu	sinni	í	viku	eða	sjaldnar 2	- 4	sinnum	í	viku 5	sinnum	í	viku	eða	oftar Daglega
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12. Hversu oft hafði barnið aðgang að smáforritunum Froskaleikjum Hoppa 
heima þegar það var í leikskóla?

Aldrei Einu	sinni	í	viku	eða	sjaldnar 2	- 4	sinnum	í	viku 5	sinnum	í	viku	eða	oftar Daglega


