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Formáli 

Ég heyrði í fyrsta sinn af hundum í markvissri lestrarþjálfun barna milli jóla og nýárs 

2012, en þá hafði börnum nýlega staðið til boða að lesa fyrir hunda í bókaverslun í 

miðbæ Reykjavíkur. Sjálf er ég líkast til lesblind. Engin greining þar að lútandi var gerð, 

en árið 1973 þegar ég var átta ára gömul, fór ég fyrir atbeina foreldra minna, í 

einkatíma í lestrarþjálfun. Ég man enn hvernig mér leið og hvernig ítrekað inngrip 

kennarans jók óöryggi mitt, enda fólst „þjálfunin“ einkum í því að einbeita sér að því að 

lesa hvert einasta orð rétt. Ég hef aldrei leyft lesblindu eða lestrarerfiðleikum mínum að 

koma í veg fyrir að ég takist á hendur nám eða störf sem ég hef áhuga á. Hins vegar 

fann ég sem barn að lestrarkennslan hentaði mér illa og ég hefði gjarnan kosið annars 

konar lestrarþjálfun. Mikið vatn hefur runnið til sjávar og mér finnst ánægjuleg sú 

jákvæða þróun sem orðið hefur í kennsluháttum og skólastarfi á Íslandi. 

Í janúar 2013 kannaði ég í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu áhuga á 

lestrarstundum með hundum. Samþykktu skólastjórnendur níu vikna tilraun og voru 

vikulegar lestrarstundir í félagsmiðstöð í göngufæri við skólann. Sérkennari valdi 

nemendur af yngsta stigi sem hann taldi að gætu notið góðs af aðferðinni. Skemmst er 

frá því að segja að tilraunin gekk vel og ákvað ég í framhaldi að gera þessa rannsókn. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga sem og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef 

sótt til annarra eða fyrri eigin verka hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni 

eða orðalag. Leiðbeinendur mínir voru Jóhanna Th. Einarsdóttir og Steinunn Torfadóttir 

og færi ég þeim kærar þakkir fyrir faglega leiðsögn og aðstoð. Ég vil færa Brynju Tomer 

og Eiríksínu Kr. Ásgrímsdóttur sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og góð ráð. Þakkir vil ég 

færa öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti við gerð þessarar 

ritgerðar, ekki síst þátttakendum og meðrannsakendum, því án þeirra hefði verkefnið 

ekki orðið að veruleika. Ég ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 30. maí 2017 

 

Margrét Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Áhugi á að gera rannsókn á lestrarþjálfun með hundum kviknaði eftir að ég hafði, ásamt 

hópi af áhugasömu fólki, skipulagt verkefnið Lesið fyrir hund á Íslandi. Um er að ræða 

lestrarverkefni að bandarískri fyrirmynd sem nefnist R.E.A.D. (Reading Education 

Assistance Dogs). Aðferðin byggist meðal annars á því að barnið fái svigrúm til að lesa á 

eigin hraða og í samræmi við lestrarfærni sína án þess að vera leiðrétt eða truflað við 

lesturinn. Hundar gegna lykilhlutverki og eru ekki eingöngu vingjarnlegir og öðruvísi 

áheyrendur, heldur er athygli barnsins beint að hlustun og skilningi hundsins þegar 

kemur að lesskilningi og endursögn, sem eru þeir þættir sem áhersla er lögð á í 

verkefninu. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort þátttaka grunnskólabarna í verkefninu 

Lesið fyrir hund hefði áhrif á lestraráhuga, lesfimi og lesskilning þeirra og var 

framkvæmd í einum skóla á höfðuðborgarsvæðinu. Við framkvæmd rannsóknarinnar 

voru bæði notaðar megindlegar og eigindlegar aðferðir. Lestrarpróf voru lögð fyrir 

börnin til að mæla lesfimi og lesskilning og einnig var lagt mat á aðra þætti með 

matsblöðum sem eigendur hundanna fylltu út. Eigindlegri aðferðafræði var beitt til að 

kanna lestraráhuga og voru tekin viðtöl við börn, kennara og foreldra barnanna. 

Meðrannsakendur voru sérkennari skólans og eigendur hundanna sem hér eru kallaðir 

lestrarliðar. Gagna var aflað með mælingum, viðtölum, skriflegum skráningum og 

myndbandsupptökum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að lestraráhugi jókst hjá öllum 

börnunum þegar þau voru að lesa fyrir hundinn og viðhorf til lestrar varð jákvæðara. 

Þeim þótti eftirsóknarvert að lesa fyrir hund og sýndu meiri áhuga á lestri í 

lestrarstundum með hundum en á heimalestri eða lestri í skólanum. Þá hafði nærvera 

við hund verulega jákvæð áhrif á hegðun nemenda, sérstaklega nemanda með ADHD. Í 

lesskilningi voru mælanlegar framfarir hjá tveimur börnum af fjórum en framfarir í 

lesfimi voru ekki merkjanlegar. Niðurstöðurnar sýna að verkefnið Lesið fyrir hund hefur 

lítil áhrif á letrarfærni svo sem lesfimi. Ávinningurinn og árangurinn virðist helst fólginn í 

þeirri ánægju sem börnin upplifa þegar þau lesa fyrir hundinn. Lestur texta verður 

merkingarbærari fyrir barnið sem um leið eykur áhuga þess á lestri. Niðurstöður benda 

einnig til þess að farsælt sé að nota hunda í lestrarþjálfun barna og gefa þær tilefni til 

frekari rannsókna á því sviði. 
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Abstract 

Children read to dogs – Can dogs affect children´s skills and motivation on reading? 

Read to a Dog is based on an American literacy program for young readers, called 

R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs) and consists in reading aloud to a dog and 

a reading supporter (owner of the dog). The children should read at their own pace and 

in accordance with their literacy skills, without being interrupted or corrected. The 

program emphasises reading comprehension and retelling. Dogs play a key role, not 

solely as friendly and “different” audience, but furthermore as a focal point when it 

comes to reading comprehension and retelling. The purpose of the study was to 

examine if participation in the program would affect literacy interest, reading fluency 

and reading comprehension of elementary students. Mixed methods were applied; 

quantitative and qualitative. Additionally, reading tests were carried out to measure 

the students’ reading fluency and reading comprehension. Qualitative measures were 

applied to gather information on the students´ reading motivation and their 

perspective. Interviews were conducted with the students, their teachers and parents. 

In addition, notice was taken of reports from the dogs’ owners. The study took place in 

an elementary school within Greater Reykjavik area. A reading specialist and reading 

supporters (dogs’ owners) were co-researchers. Information was gathered with 

measurements, interviews, written reports and video recording. The results of this 

study reveal that the students’ interest and positive perspective on reading increased. 

They found the reading sessions with the dogs desirable and they demonstrated higher 

interest in reading to the dogs than at home or at school. It was also found that 

interaction with the dogs improved the children’s behaviour, particularly in the case of 

a student with a diagnosis of ADHD. Two out of four students demonstrated improved 

reading comprehension, but improvement in reading fluency was not measurable. The 

study concludes that the literacy program Read to a Dog has little effect on reading 

fluency and the significant benefit is the joy the children experience while reading to a 

dog. Reading became more meaningful to them, which simultaneously increased their 

reading motivation. Results of this study show that reading to a dog can be flourishing 

for young readers and establishes the basis for further research on the subject. 
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1 Inngangur  

Miðað við fjölda útgefinna bóka á Íslandi mætti ætla að hér byggi þjóð sem les 

sérstaklega mikið. Tæplega 700 bókatitlar voru kynntir í Bókatíðindum árið 2016 þar 

sem fram kom að aldrei fyrr hefðu verið gefin út jafn mörg íslensk skáldverk og fyrir 

jólin 2016 (Félag íslenskra bókaútgefenda, 2016; Vísir, 2016). Hér á landi eru árlega 

gefnir út fimm bókatitlar á ári á hverja þúsund íbúa, eða tvöfalt fleiri, miðað við 

höfðatölu, en á hinum Norðurlöndunum (Reykjavík bókmenntaborg UNESCO, e.d.). 

Niðurstöður alþjóðlegu PISA-könnunarinnar gefa hins vegar þá mynd af þjóðinni að 

lestrargetu og lesskilningi sé ábótavant í samanburði við aðrar þjóðir og að árangur sé 

undir meðaltali OECD-þjóða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

PISA (Programme for International Student Assessment) er alþjóðleg könnun á 

stöðu menntakerfa í heiminum sem Efnahags- og framfarastofnunin OECD 

(Organization for Economic Co-operation and Development) leggur fyrir 15 ára 

nemendur víðsvegar um heim á þriggja ára fresti. Nemendur sem taka þátt í könnuninni 

þurfa að hafa lokið að minnsta kosti sex ára formlegu námi (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. Björnsson, 2012) og er lesskilningur meðal þeirra þátta sem 

metnir eru. 

Niðurstöður úr PISA-könnuninni 2015 bentu til þess að íslensk ungmenni stæðu 

höllum fæti þegar lesskilningur þeirra var borinn saman við jafnaldra þeirra í 

nágrannalöndum okkar. Niðurstaða ársins 2015 var ívið verri en niðurstöður fyrri ára og 

mældist árangur íslenskra nemenda þetta árið sá lægsti á Norðurlöndum og undir 

meðaltali OECD-landanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Í ljósi niðurstaðna úr PISA-könnunum liðinna ára varð menntamálayfirvöldum, 

skólasamfélaginu og foreldrum ljóst að brýn þörf væri á aðgerðum til úrbóta. Árið 2014 

gaf mennta og menningarmálaráðuneyti út svokallaða Hvítbók um umbætur í menntun 

þar sem meðal annars kom fram það meginmarkmið að árið 2018 skyldu 90% 

grunnskólanema ná lágmarksviðmiði í lestri. Ennfremur var bent á að betur mætti nýta 

niðurstöður rannsókna og útkomu úr vel heppnuðu þróunarstarfi til að bæta kennslu og 

breyta áherslum í skólastarfi. Jafnframt skyldu niðurstöður úr samræmdum 

könnunarprófunum, PISA-könnunum og skimunarprófum nýttar með markvissari hætti 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Einn þátturinn í aðgerðaráætlun Hvítbókar um umbætur í menntun var 

Þjóðarsáttmáli um það markmið að við lok grunnskóla gætu öll börn lesið sér til gagns. 

Sáttmálinn milli mennta- og menningarmálaráðuneytis og allra 74 sveitarfélaga á Íslandi 
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var undirritaður haustið 2015. Með undirritun sinni staðfestu aðilar „sameiginlegan 

skilning á mikilvægi læsis til virkrar þátttöku í samfélaginu þannig að hver og einn geti 

nýtt hæfileika sína samfélaginu öllu til velferðar“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Heimili og skóli – landssamtök foreldra komu einnig að aðgerðaráætluninni með 

svokölluðum Læsissáttmála fyrir foreldra, þar sem höfðað er til samtakamáttar og 

samábyrgðar foreldra. Samningur ráðuneytisins við samtökin var undirritaður í janúar 

2016 og á haustdögum sama ár kynntu sérfræðingar Heimilis og skóla sáttmálann fyrir 

skólastjórnendum, kennurum og foreldrum (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

2016). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á lestrarkunnáttu barna hér á landi og erlendis, 

bæði í elstu bekkjum leikskóla og í grunnskóla (Freyja Birgisdóttir, 2012). Má þar nefna 

langtímarannsókn sem gerð var af Jóhönnu Einarsdóttur og fleirum sem hófst 1987-

1988 á málþroska 267 leikskólabarna á fimmta ári með HLJÓM - 2 og TOLD – 2P 

málþroskaprófunum. Skoðuð voru tengsl málþroskamælinga við námsgengi í 

grunnskóla. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna sterk tengsl málþroska við fimm ára 

aldur og námsárangur í gegnum allan grunskólann. Sterkust eru tengslin við árangur í 

stærðfræði í 4. bekk og í íslensku í 4., 7. og 10. bekk. Þar kemur einnig fram að þessar 

niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir með svipuðu sniði (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Erlendar rannsóknir 

hafa einnig sýnt að fylgni er á milli málþroska leikskólabarna og lestrarkunnáttu þeirra á 

síðari skólastigum (Catts o.fl., 2002). 

Í þessari rannsókn er sjónum sérstaklega beint að því hvernig hundar geta komið að 

lestrarþjálfun barna. Erlendis hafa hundar verið notaðir við lestrarþjáfun barna en þar 

sem úrræðið er ekki mikið rannsakað með viðurkenndum aðferðum skortir haldbærar 

fræðigreinar um galla eða gagnsemi þess (Hall, Gee og Mills, 2016). Hall og félagar 

skoðuðu á kerfisbundinn hátt (e. systematic review) og tóku saman niðurstöður 

rannsókna þar sem fjallað var um lestrarstundir með hundum. Þar kom fram að 

markvissar lestrarstundir með hundum geti verið gagnlegar og bætt lestrarfærni og 

aukið áhuga á lestri. Þau benda einnig á að fleiri rannsókna sé þörf til að auka fræðilegt 

gildi úrræðisins (Hall, Gee og Mills, 2016). Nýleg erlend rannsókn sýnir að lestrarstundir 

barna með hundum hafa hvetjandi áhrif á lestur og reynast vel í lestrarþjálfun (Bassette 

og Tuber-Doughty, 2016; Shaw, 2013). Ekki er vitað til þess að á Íslandi hafi verið gerð 

rannsókn á lestrarþjálfun þar sem aðkoma dýra er einn þáttur rannsóknarinnar. Í 
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rannsókninni sem hér er gerð grein fyrir, var kannað hvort hið sama ætti við hér á landi. 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hefur þátttaka í verkefninu Lesið fyrir hund áhrif á lestaráhuga barna? 

 Hefur þátttaka í verkefninu Lesið fyrir hund áhrif á lesfimi barna? 

 Hefur þátttaka í verkefninu Lesið fyrir hund áhrif á lesskilning barna? 

Rannsóknin var gerð í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu á fjórum nemendum í þriðja 

bekk sem fengið höfðu sérkennslu í lestri. Rannsóknin náði yfir þrjá mánuði og börnin 

komu vikulega í lestrarstundir og lásu fyrir hund og eiganda hunds sem hér er kallaður 

lestrarliði. Á meðan var lesfimi þeirra mæld sem og lesskilningur og einnig voru tekin 

viðtöl við börn, foreldra og kennara til að kanna viðhorf þeirra og áhuga á lestri. 
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2 Lestur og læsi 

Hér verður fjallað um helstu kenningar um læsi og lestur. Hugtakið læsi verður útskýrt 

og bent á þá þætti í þroskaferli barna sem stuðla að bættu læsi. Þá verður lestrarferlið 

útskýrt með The Simple View of Reading-líkaninu eða einfalda lestrarlíkaninu eins og 

það er nefnt á íslensku. Ennfremur verður fjallað um rannsóknir á læsi, lesfimi og 

lestrargetu þar sem sjónum er beint að þeim þáttum sem efla lestrarfærni. 

Til að gera grein fyrir því ferli sem lestur er, má styðjast við líkan af kenningu um 

lestur sem Gough og félagar gerðu grein fyrir og kölluðu The Simple View of Reading 

eða einfalda lestrarlíkanið. Þar sýna þeir á myndrænan hátt og gera grein fyrir þeirri 

færni sem lestrarferlið krefst. Þeir leggja áherslu á að tveir meginþættir lestrar séu 

umskráning og málskilningur. Umskráning er sú færni að lesa úr bókstafstáknum en 

málskilningur er færni nemandans að skilja það sem hann les (Gough og Tunmer, 1986; 

Hoover og Gough 1990). Líkani þeirra er ætlað að skýra með einföldum hætti það 

flókna og fjölbreytta ferli sem lestur er. 

 

Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið The Simple View of Reading (Hoover og Gough, 1990). 

Meginhugmyndin að baki einfalda lestrarlíkaninu er sú að umskráning og skilningur séu 

aðskildir þættir sem skýri að stærstum hluta hæfni lesenda til að öðlast lesskilning. Því 

teljast börn ekki læs nema að hafa náð valdi á báðum þessum þáttum. Hafi nemandi 

ekki vald á umskráningu getur hann ekki lesið úr bókstafstáknum og myndar þá ekki 
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tengsl við innihald textans sem er helsta markmið lestrar. Skilji nemandi ekki textann og 

geti einungis lesið úr bókstafstáknum telst hann ekki læs því hann skortir skilning á því 

sem lesið er (Hoover og Gough, 1990). Lesskilningur og hlustunarskilningur byggist á 

málskilningi lesandans. Samkvæmt þessu er markmið lestrarnáms tvíþætt þar sem 

nauðsynlegt er að nemendur öðlist færni í að lesa úr bókstafstáknum og að skilja þann 

texta sem bókstafir, orð, málsgreinar og setningar birta þeim (Steinunn Torfadóttir, 

2011). 

Góð færni í lestri og ritun er undirstaða náms og er meðal mikilvægustu þátta sem 

börn tileinka sér á skólagöngu sinni. Á flestum sviðum daglegs lífs reynir á skilning okkar 

á ritmáli og færni okkar í notkun þess enda getur vanhæfni á þessu sviði hæglega leitt til 

erfiðleika í námi og starfi (Freyja Birgisdóttir, 2010). 

Rannsóknir á lestrarfærni barna hafa sýnt að flest börn læra auðveldlega að lesa, þó 

að 10-15% þeirra glími við lestrarörðugleika af einhverju tagi og þeim sækist 

lestrarnámið illa (Höien og Lundberg, 2000). Sé ekkert að gert og þeim ekki veitt sértæk 

aðstoð er líklegt að við lok skólagöngunnar glími þau enn við sama vanda (Catts og 

Kamhi, 2005). Brýnt er að þeir sem koma að lestrarkennslu barna skilji þá undirliggjandi 

þætti sem búa að baki lestrarnáminu. Aðferðir við kennslu skipta miklu máli, ekki síst 

þegar í hlut eiga börn sem glíma við lestrarerfiðleika af einhverju tagi (Steinunn 

Torfadóttir, 2010; Torgesen 2001a). Hér að aftan verður gerð grein fyrir þeim fimm 

undirliggjandi þáttum sem eru undirstaða lestrar og lestrarnáms en þeir eru 

hljóðkerfisvitund, umskráning, orðaforði, lesskilningur og lesfimi. 

2.1 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er talin skipta veigamiklu máli í lestrar- 

og stafsetningarnámi á byrjendastigi og líklega sá þáttur málþekkingar sem einna mest 

hefur verið rannsakaður í tengslum við lestrarnám (Jóhanna Einarsdóttir, o fl., 2011). 

Með hljóðkerfisvitund er átt við þann hæfileika að geta greint hljóð tungumáls án þess 

að tengja þau við merkingu orða. Áður en formlegt lestrarnám hefst hefur 

hljóðkerfisvitund barna þroskast verulega. Barnið tekur síðan miklum framförum í sjálfu 

lestrarnáminu og þroskast samhliða því. Rím, sundurgreining og samtenging atkvæða 

og hljóða ásamt hljóðrænni umskráningu eru undirþættir hljóðkerfisvitundar og eru 

taldir vera sterkustu forspárþættir fyrir gengi lestrarnáms á fyrstu stigum þess (Gray og 

McCutchen, 2006; Mody, 2003; Hulme og Snowling, 2009). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að þjálfun hljóðkerfisvitundar og þjálfun hljóðavitundar 

hefur marktæk jákvæð áhrif á lestrarfærni barna í grunnskóla (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

Langtímarannsóknir hafa leitt í ljós að hljóðkerfisvitund barna á leikskólaaldri er ein 

sterkasta forspárbreytan um lesblindu (Freyja Birgisdóttir, 2012; Snowling, 2000; 

Torgesen, 2001b). Ennfremur hefur verið sýnt fram á samband hljóðkerfisvitundar og 

lestrarfærni (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2003; Torgesen o.fl., 1992) og tengsl hljóðkerfisvitundar og lesblindu. 

Lögð er mikil áhersla á að þjálfa hljóðkerfis- og hljóðavitund við upphaf 

lestrarnáms/lestrarkennslu (Steinunn Torfadóttir, e.d.-a). Í upphafi lestrarnáms læra 

börn um hljóðgildi bókstafa, að breyta bókstöfum í hljóð og tengja þau saman í orð sem 

þau skilja. Miklu skiptir að börnin nái góðum tökum á þessu stigi læsisþróunar og að 

lesturinn verði lipur, nákvæmur og átakalaus, því það er forsenda þess að þau geti beint 

athygli að innihaldi og merkingu textans (Hoover og Gough, 1990; Freyja Birgisdóttir, 

2008). 

Vegna þess hversu huglæg hljóðkerfisvitund er, áttar fólk sig almennt ekki á ólíkum 

þáttum hennar, sérstaklega ekki börn (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-a; Lundberg og 

Høien, 1991; Morais o.fl, 1986; Read og Ruyter, 1985). 

2.1.1 Hljóðavitund 

Hljóðavitund (e. phonemic awareness) hefur verið skilgreind sem næmi eða vitund 

einstaklings um að orð eru samsett úr röð hljóða sem táknuð eru með bókstöfum. Þar 

sem bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins er vitundin um hljóð þess lykilatriði til 

skilnings á reglum stafrófsins og mikilvægur grunnur að hæfni til þess að ná tökum á 

umskráningu og stafsetningu (Snow, Burns og Griffin, 1998). Hljóðavitund er sá 

undirþáttur hljóðkerfisvitundarinnar sem hefur mest tengsl við lestur og stafsetningu. 

Hljóðavitund er einnig forsenda þess að börn skilji tengslin milli bókstafa og hljóða og 

geti lesið úr bókstafstáknum (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-g). Rannsóknir sýna að börn 

með góða hljóðkerfisvitund eru næmari fyrir hljóðum tungumálsins og þau tengja 

auðveldlega bókstafi við hljóð í orðum sem þau lesa. Þessi þekking ásamt færni í 

umskráningu er talin vera annar meginþáttur lestrar samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu. 

Skilningur á þróun hljóðavitundar er afar mikilvægur til að undirbúa lestrarnám barna 

og mælst er til þess að hljóðavitund sé þjálfuð í beinum tengslum við lestrarnám 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003; Freyja 

Birgisdóttir, 2008). Börn með veikleika í hljóðavitund eru líklegri til að eiga erfitt með að 
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ná tökum á umskráningu (Adams, 2002; Fletcher o.fl., 2007; Muter, 2006) og fyrir liggur 

að lesblind börn sýna meiri veikleika í verkefnum sem reyna á hljóðavitund þar sem 

tengd eru saman og sundurgreind stök hljóð tungumálsins (Helga Sigurmundsdóttir, 

e.d. -g). 

2.2 Umskráning 

Umskráning (e. decoding) í lestri vísar til þeirrar færni að geta breytt bókstöfum í 

málhljóð og tengt hljóðin saman svo þau myndi skiljanleg orð. Í stafsetningu felst 

umskráning hins vegar í því að tákna málhljóð með bókstöfum og mynda þannig orð til 

að lesa (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-c; Goualandris, 2006). 

Hljóðavitund er einn af mikilvægum undirþáttum hljóðkerfisvitundarinnar og 

undirstaða þess að barn geti byrjað að umskrá. Hljóðavitund skiptir sköpum í tengslum 

við lestur og ritun. Það þjónar til dæmis litlum tilgangi að spyrja barn hver sé fyrsti 

stafur í orði ef barnið hefur ekki þroskað með sér hljóðavitund og áttað sig á tengslum 

málhljóða og bókstafa (Snow, Burns & Griffin, 1998; Catts og Kamhi, 2012). Einfalda 

lestrarlíkanið The Simple View of Reading, sem greint er frá í upphafi þessa kafla, gerir 

ráð fyrir því að umskráning og málskilningur séu aðskildir þættir, sem þurfa þó að 

haldast í hendur, enda ekki hægt að tala um að barn sé læst nema það hafi tök á báðum 

þessum þáttum (Gough og Tunmer, 1986). Er þá gjarnan talað um samlegðaráhrif 

þessara tveggja þátta (Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2016; Cain 2010) en þeir virka 

saman frá byrjun í lestrarferlinu (Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2016; Gough og 

Tunmer, 1986; Hoover og Gough,1990). 

Nái börn ekki góðu valdi á umskráningu getur það reynst þeim erfitt að auka 

orðaforða sinn og bæta lesskilning og lesfimi. Lestrarefni ætti því ætíð að miða við getu, 

svo barn hafi skilning og öðlist vald á textanum sem það les, að það geti umskráð. 

Jafnframt er brýnt að kennarar séu sér meðvitandi um þróun á færni barna í 

umskráningu, og hún þróist með stigbundnum hætti (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-h). Í 

listanum hér að aftan sést í hvaða röð helstu umskráningarþættir þróast: 

 Þekkir bókstaf út frá hljóði 

 Þekkir hljóð bókstafa 

 Skrifar bókstafi út frá hljóðum til að stafsetja orð 

 Tengir hljóð saman til að umskrá orð 

 Les algeng orð (e. common high-frequency words) með sjálfvirkum hætti 
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 Hljóðar sig í gegnum orð 

 Umskráir samhljóðasambönd 

 Umskráir algenga samsetningu bókstafa 

 Les reglubundin eins atkvæðis orð 

 Stafsetur reglubundin eins atkvæðis orð 

 Stafsetur orð út frá hljóðaaðferð 

 Beitir hljóðaaðferð af öryggi (e. advanced phonic elements) til að bera kennsl á 

orð 

 Stafsetur algeng orð rétt miðað við aldur 

 Les samsett orð, úrfellingar eða brottföll hljóða og aðlagar rithátt orða að 

framburði við lestur 

 Les marg atkvæða orð 

 Notar merkingu og setningaskipan til að sannreyna rétta umskráningu 

 Stafsetur mörg orð út frá reglum um rithátt 

 Les texta eftir áherslum og efni í samræmi við talmál (Walpole og McKenna, 

2007, Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-c). 

Börn eru forvitin og áhugasöm að eðlisfari og byrja gjarnan á leikskólaaldri að sýna 

bókstöfum áhuga, en einn hluti umskráningar er einmitt að þekkja bókstafi 

tungumálsins. Skilningi á tengslum milli stafs og hljóðs er ábótavant til að byrja með, en 

oftast hafa börn náð færni á þessu sviði við lok leikskólagöngu eða á fyrstu árum 

grunnskólanáms. Nú er miðað við að börn hafi náð valdi á umskráningu við lok 3. 

bekkjar (Freyja Birgisdóttir, 2012; Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-j). 

2.3 Orðaforði 

Allmargar skilgreiningar eru til á hugtakinu orðaforði og flestar vísa þær til orðasafns 

sem einstaklingur hefur vald á, það er að segja orðum sem hann skilur og getur notað 

við hlustun, tal og ritun (Sigurður Konráðsson, 2000; Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-b). 

Börn heyra talað mál frá fæðingu og skilja smám saman merkingu orðanna í 

talmálinu, enda er orðaforði hlustunar nátengdur orðaforða talaðs máls. Til að auka 

orðaforða barna er æskilegt að í uppeldinu sé talað markvisst við börn, þau fái tækifæri 

til að tjá sig um langanir sínar, þekkingu og reynslu, ásamt því að taka þátt í samræðum. 
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Orðaforði ritmáls er sá skilningur sem börn leggja í orðin sem þau lesa. Aukinn 

skilningur getur haft hvetjandi áhrif á börn til að lesa sjálf og ein leið til að stuðla að því 

er að lesa fyrir börnin og lesa með þeim (Guðmundur B. Kristmundsson, 2000). Hægt er 

að meta orðaforða með tvennskonar hætti, annars vegar breidd orðaforðans með þvi 

að kanna hversu mörg orð og hugtök börnin þekkja og hins vegar dýpt oðaforða með 

því að kanna hve langt skilningurinn nær. Dýptarbilið getur verið allt frá því að barnið 

kannast við orðið en nær ekki að útskýra og hefur ekki skilning á því upp í að hafa 

fullkominn skilning á orðinu og geta skilgreint merkingu þess. Börn með góðan 

orðaforða eiga auðvelt með að beita orðum í mismunandi samhengi (Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011). 

Orðaforði tengist öllum þáttum lestrarnáms beint eða óbeint, eins og í gegnum áhrif 

hans á hljóðkefisvitund byrjenda í lestrarnámi. Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur á 

þremur mikilvægum málþroskaþáttum, orðaforða, málfræði og hlustunarskilningi 111 

leikskólabarna á aldrinum 4 og 5 ára, kemur fram að tímalengd leikskólavistar, 

efnahagur foreldra og uppeldisaðstæður barna hafa mikil áhrif á málþroska barna. 

Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á málþroska styðja þessar niðurstöður 

Hrafnhildar. Börn sem alast upp á heimilum þar sem bækur eru sýnilegar og mikið er 

lesið fyrir þau, börn foreldra sem beita málnotkun markvisst í samræðum við börn sín 

og börn sem alast upp hjá menntuðum foreldrum sem ekki glíma við bág kjör, búa yfir 

meiri málþroska og orðaforða (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Orðaforði er undirstaða lesskilnings og haldast þessi tveir þættir í hendur því 

lesskilngur á sér ekki stað nema orðforði sé fyrir hendi (Hoover og Gough, 1990). Þessir 

þættir eru nátengdir, því fleiri orð sem barnið þekkir þeim mun auðveldara er fyrir það 

að læra ný orð. Orðaforðakennsla er veigamikill þáttur í að efla lesskilning. Aukinn 

lestur, vinna með orð og texta, tenging fyrri þekkingar orða við ný orð, útskýringar og 

skilgreining eru aðferðir sem að reynst hafa vel til að auka orðaforða hjá börnum 

(Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011). 

2.4 Lesskilningur 

Málskilningur er undirstaða lessilnings og lesskilningur grundvallast á flókinni hugrænni 

úrvinnslu þess texta sem lesinn er. Jafnvel mætti segja að í þessu ferli eigi lesandinn í 

innri samræðum við lesefnið (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -e.; Harvey og Goudvis, 

2007). 
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Lesskilningur reynir á hugsun, úrvinnslu, reynslu og þá merkingu sem lesandinn 

leitar eftir í textanum. Þekking hans og sjónarmið geta einnig haft áhrif á lesskilning auk 

fleiri hugrænna þátta, ásamt rökhugsun varðandi skilning og túlkun textans. 

Lesskilningur er undirstaða alls náms og er ferli sem sífellt þjálfar og þróar hugsun 

lesandans. Undirbúningur fyrir þjálfun lesskilnings hefst snemma á æviskeiðinu, því 

margir þættir hafa áhrif þar á, til dæmis orðaforði og skilningur á töluðu og rituðu máli 

(Bergljót Vilhelmía Jónsdóttir 2010, Steinunn Torfadóttir, e.d. -b).Börn hafa öðlast færni 

í málsskilningi áður en þau hefja lestrarnám og auðveldar sú færni þeim að ná valdi á 

lestri og lesskilningi (Cain og Oakhill, 2007). Gagnvirk tengsl eru milli lesskilnings og 

málskilnings (e. spoken language). Reynsla og færni annars þáttarins getur haft áhrif á 

hinn og öfugt. Ekki er þó átt við að þeir þróist til jafns og að framgangur sé samhliða 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010). 

Börn sem eiga erfitt með að umskrá kljást við orðin sem þau lesa. Öll orka þeirra og 

einbeiting fer í að lesa hvern einasta staf og tengja hann við hljóð, þannig að lesturinn 

hefur hnökra og börnin eiga erfitt með að skilja innihald textans. Af þessum sökum 

skiptir sköpum að þjálfa börn í að umskrá orð af öryggi, svo þau nái valdi á sjónrænum 

lestri og meðtaki orðin sem þau lesa og textann í heild sinni (Ehri, 2002, 2005). 

Hudson, Pullen, Lane og Torgesen (2009) benda á að hægt sé að beita fjölbreyttum 

og markvissum aðferðum við að þjálfa lesskilning og miða aðferðirnar við getu 

nemenda. Vísa þau í niðurstöður úr rannsókn sem gerð var á 16 mismunandi 

kennsluaðferðum til að efla lesskilning og birtar voru árið 2000 í National Reading 

Panel. Sjö af þessum aðferðum eru vísindalega marktækar kennsluaðferðir og innihalda 

aðferðirnar eftirtalda þætti: 

1. Nemendur læra að fylgjast með eigin skilningi og læra að leysa lesskilningsvandamál 

2. Samvinnunám, þar sem nemendur læra lesskilningsaðferðir saman 

3. Útbúa og nota tengslamyndir/hugtakakort 

4. Svara spurningum sem kennari spyr og veitir strax endurgjöf 

5. Semja spurningar um efnið 

6. Uppbygging sögu þar sem nemendur nota uppbyggingu sögunnar til að rifja upp 

innihald hennar og svara spurningum um efnið 

7. Samantekt efnis; nemendur tengja saman hugmyndir og draga ályktanir af 

upplýsingum úr textanum (National Reading Panel 2000; Anna Guðmundsdóttir, 2007; 

Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011). 
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Hudson og félagar benda á að eftir að niðurstöður NRP árið 2000 komu á sjónarsviðið 

hefur meiri athygli verið beint að þáttum sem hafa áhrif á framvindu til aukins 

lesskilnings. Þeir segja vandaða kennsluhætti með fjölbreyttum markvissum aðferðum 

vera veigamikinn þátt þess að nemendur öðlist góðan lesskilning (Hudson o. fl. 2009). 

2.5 Lesfimi 

Lesfimi (e. fluency) er færni sem byggist á nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum 

tungumálsins. Sá sem er lesfimur les texta hnökralaust, hratt, af öryggi og með 

viðeigandi takti og hljómfalli (Kuhn, Schwanenflugel, Meisinger, 2010; Tankersley 2003). 

Lesfimi er einn af færniþáttum í lestrarferlinu, eins konar brú milli umskráningar og 

lesskilnings (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.-f.). 

Rasinski fjallar um „lesendur sem streða“ í grein sem birtist í The Reading Teacher í 

ársbyrjun 2017. Þar heldur hann því fram að enn eigi of margir nemendur í 

lestrarerfiðleikum og nái hvorki tökum á lesfimi né lesskilningi enda nái 31% nemenda í 

fjórða bekk ekki lágmarks viðmiði í lestri. Eigi að síður segir hann ástandið fara batnandi 

og að árið 1999 hafi 38% nemenda í Bandaríkjunum verið undir þessu viðmiði. 

Hópurinn sem hér á í hlut á erfitt með umskráningu og hefur lakan lesskilning, en þegar 

tveimur undirstöðuþáttum læsis er náð, umskráningu og lesfimi, lesa börn sér til 

skilnings. Til að auka lesfimi þarf að þjálfa sjónrænt minni því þá nær barn að festa hljóð 

og tákn sér í minni og tengja við skilningarvitin (Rasinski, 2017). 

Byrjendur í lestri eiga oft og tíðum erfitt með að skilja texta sem þeir lesa, því þroski 

þeirra gerir þeim ekki annað kleift en að beina huganum að því að hljóða saman hljóð 

bókstafanna. Skilningur barna á texta eykst með vitsmunalegum þroska og aukinni 

færni í að umskrá texta en einkum ef orðaforði þeirra og málskilningur er góður, vex 

þeim ásmegin þannig að þau ná að lesa áreynslulaust og einbeita sér að innihaldi 

textans (Allington, 2009). 

Lestur vel þjálfaðra lesenda einkennist af því að þeir hafa náð góðum tökum á 

lesfimi og þróað með sér það sem kallað er sjálfvirkan lestur. Þeir hafa góðan orðaforða 

og geta myndað tengsl milli texta sem þeir lesa og eigin þekkingar og reynslu (Burns, 

Griffin og Snow 1999; Tankersley 2003). Góður lesskilningur er undirstaða 

námsárangurs, hann einfaldar nám og gerir börnum kleift að njóta þess að lesa. Þeir 

nemendur sem hafa yndi af lestri velja oft lestur umfram annað sem í boði er. Þeir 

öðlast því enn betri þjálfun og auka lesfimi sína (Daly, Chafouleas og Skinner, 2005). 

Börn öðlast ekki góða lesfimi nema með þjálfun. Þau þurfa að ná tökum á 

sjónrænum lestri, það er að segja lestri sem er átakalaus og sjálfvirkur. Ehri byggir 
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kenningu sína um þróun á sjónrænum orðaforða á tengslamyndunarferlinu (e. 

connection-forming process) og skiptir þróuninni í fjögur stig: 

1. Undanfari bókstafsstigs (e. Pre Alphabetic Phase). Á þessu stigi eru byrjendur í 

lestri að tengja saman myndir, tákn og vísbendingar í umhverfinu sjónrænt. Þetta gerist 

áður en þeir tengja saman stafi og hljóð. 

2. Bókstafsstig að hluta (e. Partial Alphabetic Phase). Byrjendur eru farnir að tengja 

saman form sumra stafa og hljóða og festa það í minni. Þeir þekkja hluta af stafrófinu 

og kunna að hluta til að sundurgreina hljóð, þrátt fyrir að rugla saman orðum sem eru 

lík. Börn með lesblindu eiga á hættu að festast á þessu stigi vegna veikleika í 

umskráningu og eru yfirleitt lengi að ná sjálfvirkum tökum á stöfum og hljóðum. Afar 

mikilvægt er að lestrarkennsla taki mið af þessari þekkingu svo hægt sé að bregðast við 

þessum vanda sem stafar af veikleika í hljóðkerfisvitund lesblindra. 

3. Fullkomið bókstafsstig (e. Full Alphabetic Phase). Lesendur hafa lært alla stafi í 

stafrófinu og geta fullkomlega tengt saman stafi og hljóð. Þeir muna orð sjónrænt og 

öðlast á þessu stigi hæfileika til að lesa orð sem þeir hafa aldrei lesið áður, það er að 

segja að umskrá. Þeir muna orð sjónrænt og þurfa ekki að hljóða sig í gegnum það. 

Lestur þeirra sem hafa gott sjónrænt minni verður nákvæmari en hjá þeim sem þurfa að 

hljóða sig í gegnum orðin, enda hættir þeim síðarnefndu frekar til að lesa orð vitlaust. 

Til að öll börn nái fullkomnum tökum á þessu stigi er mikilvægt að vinna markvisst með 

hljóðaaðferðina til að þjálfa tengsl stafs og hljóðs  

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. Consolidated Alphabetic Phase).Lesandinn 

hefur fest fjölda orða í sjónrænu minni og á þessu stigi eykst hæfni hans til að muna 

nákvæmlega og festa fleiri orð í sjónrænu minni. Lesandinn les stærri einingar í heild 

sinni og les ekki lengur staf fyrir staf. Á þessu stigi geta börn lesið löng orð án erfileika, 

stuðla og rím (Ehri, 2005; Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Til að þróa sjónrænan orðaforða verður að ástunda reglulegan lestur og bjóða 

börnum hæfilega krefjandi texta til lestrar. Endurtekinn lestur stuðlar einnig að auknum 

sjónrænum orðaforða. Þá er ritun stafa og orða einnig góð leið til að byggja upp 

sjónrænan orðaforða (Allington, 2009). 

Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um árangursríkar aðferðir til að efla lesfimi 

barna. Alber-Morgan og félagar (2007) rannsökuðu til dæmis hvort endurtekinn lestur, 

með og án inngrips, hefði áhrif á lesfimi og lesskilning. Þrír drengir og ein stúlka, á 

aldrinum 12-15 ára, tóku þátt í rannsókninni, en öll áttu þau í náms- og 

hegðunarerfiðleikum. Hvert barn las sama textann tvisvar sinnum og í eina mínútu í 

hvort skipti. Þremur aðferðum var beitt í rannsókninni: 
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1. Barn las óáreitt og var ekki leiðrétt þótt það læsi orð ekki rétt (e. baseline) 

2. Barn var leiðrétt, meðan það las (e. repeated reading) 

3. Barn var leiðrétt og rangt lesin orð útskýrð fyrir því meðan það las (e. 

reapeated reading and predication) 

Eftir hvern lestur fengu börnin að vita hversu mörg rétt orð á mínútu þau hefðu 

lesið og lásu þau öll fleiri rétt orð í seinni umferðinni, burtséð frá þeirri aðferð sem beitt 

var. Í ljós kom að börnin náðu mælanlegum framförum þegar þau voru leiðrétt, með og 

án útskýringa á rangt lesnum orðum (aðferð 2 og 3) en ekki var marktækur munur á 

aðferðunum tveimur (Alber-Morgan o.fl., 2007). 

2.6 Lesblinda 

Hugtakið dyslexía (Dyslexie) kom fyrst fyrir í fræðiriti þýska augnlæknisins Rudolfs Berlin 

árið 1887, Eine besondere Art der Wortblindheit (Dyslexie), þar sem hann fjallaði um 

„orðablindu,“ þ.e. erfiðleika við lestur, sem ekki var hægt að skýra með dapri sjón eða 

augnsjúkdómum. Orðið setti hann saman úr orðunum dys sem er ættað úr grísku og  

þýðir erfiðleikar og lexis sem einnig kemur úr grísku og þýðir orð eða texti.Bókstafleg 

merking er því „erfið orð“ (Wagner, 1973). Íslenska orðið lesblinda hefur fest sig í sessi í 

íslensku máli og verður því notað hér. 

Orsakir lesblindu eru raktar til taugafræðilegs veikleika sem tengist hljóðkerfisþætti 

tungumálsins. Afleiðingarnar eru meðal annars þær að hinn lesblindi á erfitt með að ná 

góðu valdi á lestri og stafsetningu. Þeir þættir sem greinst hafa ólíkir hjá lesblindum og 

þeim sem búa yfir fyrirhafnarlausri lestrarfærni eru meðal annars hljóðkerfisvitund og 

þá einkum hljóðavitund, umskráning og endurheimt hljóðrænna upplýsinga úr minni. 

Einnig er hljóðrænt skammtímaminni í sumum tilvikum slakara hjá lesblindum (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d-b). 

Ekki ríkir fullkominn einhugur innan fræðasamfélagsins um tengsl hljóðkerfisþátta 

og lesblindu, en NRP-nefndin (National Reading Panel) sem komið var á laggirnar 

árið1999 í Bandaríkjunum, komst að þeirri niðurstöðu að efling hljóðkerfisvitundar hafi 

marktæk áhrif á lestrarnám og að hljóðaaðferðin beri bestan árangur þegar kemur að 

kennslu í umskráningu, enda inniberi hún þá grundvallarþætti sem börn þurfa að læra 

svo þau nái tökum á lestri (National Reading Panel, 2000). 

Alþjóðasamtök fræðimanna og áhugafólks um dyslexíu (IDA) kynntu árið 2002 

skilgreiningu á lesblindu: 



24 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna. 

Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og slakri 

færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í flestum tilfellum 

rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra 

vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða 

lestrarkennslu. Dyslexía getur leitt til erfiðleika með lesskilning og ónógrar 

lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á þróun orðaforða og öflun 

þekkingar í gegnum lestur (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 

e.d.). 

Á Lesvefnum kemur fram að öllu jöfnu hafi þeir sem eru lesblindir góðan hlustunar- 

og lesskilning. Ákveðinn hópur þeirra hafi þó einnig veikleika á því sviði og vandi þeirra 

sé því víðtækari. Þegar kemur að stafsetningu, valda erfiðleikar við sundurgreiningu 

hljóða oft brottfalli stafa og stafavíxli, auk þess sem lesblindir hafa tilhneigingu til að 

rugla saman hljómlíkum stöfum og eiga í erfiðleikum með að greina á milli harðra og 

linra samhljóða og stuttra og langra sérhljóða (Helga Sigurmundsdóttir, e.d-e). Ehri 

bendir á að einkenni lesblindu komi fram snemma í lestrarnámi barna eða um það leyti 

sem þau fara á stig 2 í sjónrænni þróun, bókstafsstig að hluta (e. Partial Alphabetic 

Phase) en á því stigi fara þau að tengja hljóð við staf og hafa ekki enn náð tökum á 

tengslum milli hljóða og bókstafa (Ehri, 2002; Steinunn Torfadóttir, 2011). 

2.7 Lestrarkennsla 

Í lestrarkennslu er nauðsynlegt að horft sé til þeirra fimm grunnþátta sem vinna þarf 

með í lestrarnámi en þeir eru, eins og áður hefur komið fram, hljóðkerfisvitund og 

hljóðavitund, umskráning, orðaforði, lesskilningur og lesfimi. Hver þessara þátta 

þarfnast sérstakra kennslufaðferða sem reynast best við að þjálfa viðkomandi færni í 

heilastarfseminni. Til að lestrarkennslan verði hnitmiðuð er nauðsynlegt að kanna með 

kerfisbundnum hætti styrkleika og veikleika nemenda. 

Því er nauðsynlegt að lestrarkennari búi yfir góðri þekkingu á fimm grunnþáttum 

lestrarnáms, þekki nemendur sína vel og leggi sig fram um að finna aðferð sem hentar 

hverjum og einum út frá grunnþáttum lestrarnámsins (Vacca og fleiri, 2006; Snow, 

Griffin og Burns, 2005). Munur á lestrargetu nemenda í sama bekk getur verið 

verulegur og munað getur allt að fjórum árum í aldurstengdu viðmiði (Tyner, 2004). 

Gera þarf lestrarmælingar og meta lestrargetu nemenda, ekki síst þeirra sem stríða við 

lestrarörðugleika af einhverju tagi. Í ljósi niðurstaðna úr mælingunum þarf kennari 
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síðan að beita viðeigandi kennsluháttum og leitast við að hafa þá kennslu 

einstaklingsmiðaða (Walpole og Mckenna, 2007). 

Nauðsynlegt er að lestrarkennsla taki mið af fimm þáttum lestrarnáms þar sem 

markmiðið er að börn geti lesið átakalaust og sér til skilnings, þar sem saman fer 

sjónrænt minni og umskráning. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hljóðaaðferð sé 

árangursrík við lestrarkennslu byrjenda, en í henni felst að barn öðlast færni í að 

umskrá stafi yfir í hljóð tungumálsins og tengja stafina saman í orð. Aðferðin miðar að 

því að börn læri orðin og muni þau sjónrænt með því að sundurgreina orð í hljóð. Börn 

læra þannig á markvissan hátt að umskrá stafi og festa orð í sjónrænu minni, sem er 

forsenda þess að barnið geti lagt merkingu í orð og texta og lesið sér til skilnings (Ehri, 

2002). 

Í kjölfar aukinna rannsókna á kennsluaðferðum við byrjendakennslu í lestri, hefur 

verið mælt með kennsluaðferðum þar sem hljóðaaðferð er notuð við upphaf 

lestrarkennslu (Lyon o.fl. 2004; Snow og Juel, 2005). 

2.8 Áhugahvöt  

Hugtakið áhugahvöt er rakið til atferliskenninga (e. behavioural learning theories) um 

það hvernig lífverur læra og hvernig hafa má áhrif á hegðun þeirra (Slavin, 2014). Allt 

nám er nátengt áhugahvöt og sömuleiðis sú viðleitni manneskjunnar að gera betur, 

reyna til þrautar og aðlaga ef eitthvað mistekst (Tilestone, 2004; Covington, 2000; 

Eggen og Kauchak, 2010). Þegar litið er til farsældar í námi kemur áhugahvöt ávallt við 

sögu (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008). Trú á eigin getu og hæfileika til að takast á við 

verkefni og leysa þau (e. self-efficacy) er einnig tengd áhugahvöt, enda hefur verið sýnt 

fram á að börn sem hafa trú á sjálfum sér og sterka áhugahvöt, eru líklegri til að lesa 

meira, auk þess sem þau líta á þungan texta sem hverja aðra þraut sem þau geta leyst 

með því að nýta vitsmuni sína (Guthrie og Wigfield, 2009). Deci og Ryan (2002) 

skilgreina áhugahvöt sem einarðan vilja til að vinna að settu markmiði og skipta þeir 

áhugahvöt í tvennt; annars vegar í innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) sem beinist 

að verkefninu sjálfu og hins vegar í ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) sem tengist 

ytri áhrifum, til dæmis umbun. 

2.8.1 Innri áhugahvöt 

Innri áhugahvöt er löngun eða innri hvöt til að sinna áhugaverðu og/eða forvitnilegu 

viðfangsefni. Reeve (2009) lýsir innri áhugahvöt sem öflugu vitsmunalegu og eðlislægu 

ferli, sem tekur sífelldum breytingum og er sprottið af þörf mannsins til að finna fyrir 



26 

sjálfsstjórn, eiga í samskiptum við annað fólk og taka þátt í samkeppni. Innri áhugahvöt 

fylgir seigla, sköpunargleði og vellíðan sem tengist ánægjunni við að vinna að settu 

markmiði. Að sama skapi kviknar forvitni, áhugi og eldmóður þegar unnið er að 

áhugaverðu viðfangsefni. Dæmi um innri áhugahvöt er námsmaður sem lærir fyrir próf 

vegna þess að hann er forvitinn eða nýtur þess að auka þekkingu sína (Santrock, 2007). 

Innri áhugahvöt er gjarnan mæld með því að skoða það sem menn gera af fúsum og 

frjálsum vilja, án þess að umbun eða ytri styrking hafi þar áhrif á. Innri áhugahvöt í 

tengslum við lestur barna má til dæmis sjá með því að kanna hversu mikið barn les af 

sjálfsdáðum (Stipek, 2002). 

2.8.2 Ytri áhugahvöt 

Utanaðkomandi þættir, eins og viðurkenning, væntingar annarra eða umbun af 

einhverju tagi stýra ytri áhugahvöt. Þá beinist athygli og áhugi einkum að umbun en 

ekki viðfangsefninu sjálfu (Guthrie og Knowles, 2001). Bandaríski sálfræðingurinn 

Skinner hefur verið talinn einn af frumkvöðlum í tengslum við atferliskenningar um 

áhugahvöt og hann yfirfærði þær á sínum tíma yfir á námsmenn. Kenning hans var sú 

að ef nemanda væri hrósað um leið og hann leysti verkefni vel af hólmi, hefði það 

hvetjandi áhrif á hann í áframhaldandi vinnu (Snowman o.fl. 2009). 

Reeve hefur hins vegar bent á að umhverfisþættir sem hafa áhrif á ytri áhugahvöt, 

til dæmis einkunn í prófi eða umbun af öðru tagi, geti dregið úr innri áhugahvöt og þar 

með haft truflandi áhrif á framvindu í námi. Það eigi til dæmis við ef afrakstur náms 

verður nemendum hugleiknari en námið sjálft eða löngun þeirra til að auka þekkingu 

sína (Reeve, 2009). 

2.8.3 Áhugahvöt í skólastarfi 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að áhugahvöt barna tekur breytingum og á 

ákveðnum aldri, gjarnan við lok yngsta skólastigs, dvínar áhugi þeirra á námi (Amalía 

Björnsdóttir o.fl. 2008; Anderman og Midgley 1996). Nemendur hætta þá oft að lesa sér 

til ánægju og lesa þess í stað eingöngu námsbækur eða efni sem þeir þurfa að lesa í 

tengslum við námið (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013). Minnkandi áhugahvöt virðist 

haldast í hendur við dvínandi trú á eigin getu til að takast á við verkefni (e. self-efficacy), 

því á yngsta skólastiginu finnst nemendum gjarnan að þeim séu allir vegir færir, svo 

framarlega sem þeir leggja sig fram en þessi tiltrú þeirra á eigin getu minnkar með 

aldrinum (Chapman og Tunmer, 1995; Nicholls, 1978, 1990). Auk þess sem áhugahvöt 

hefur tilhneigingu til að minnka hjá nemendum er þeir fara af yngsta skólastigi á 

miðstig, er hætt við því að þeir sem eiga í lestrarerfiðleikum glími jafnframt við lakari 
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sjálfsmynd og minni trú á eigin getu, sem ekki eingöngu hefur áhrif á líðan þeirra innan 

skólans, heldur einnig utan hans (Bursuck og Damer, 2011). 

Innan fræðasamfélagsins ber mönnum í meginatriðum saman um að mikilvægt sé 

að huga að innri áhugahvöt grunnskólanemenda og finna leiðir til að styrkja hana (Deci 

o.fl., 2001; Marinak og Gambrell, 2010; Logan o.fl., 2010). Þeir sem stuðla að því að efla 

innri áhugahvöt barna í tengslum við lestur, binda vonir við að upp vaxi áhugasamir 

lesendur sem í framtíðinni muni lesa af leiftrandi áhuga, án þess að þurfa til þess ytri 

hvatningu eða umbun (Griffin, 2016). Margir þættir hafa áhrif á lestraráhuga (e. reading 

motivation) og má meðal þeirra nefna áhugavert lestrarefni og að lesandanum þyki 

textinn skemmtilegur og/eða áhugaverður (Guthrie og Davis, 2003). 

Þá hefur verið á það bent að sérlega mikilvægt sé að efla áhugahvöt barna sem 

glíma við lestrarerfiðleika og að áhugahvöt skipti verulegu máli þegar kemur að 

lesskilningi (Logan o.fl., 2010; Kamhi, 2012). Fjölbreytni í kennsluaðferðum og verkefni 

sem eru nægilega þung til að reyna á vitsmuni og færni nemenda eru gjarnan nefndar 

sem vænlegar leiðir til árangurs (Deci o.fl. 2001; Martin o.fl. 2012). Þá hefur, einkum á 

síðustu árum, verið vakin athygli á því að samskipti barna við dýr geti haft jákvæð áhrif í 

skólastarfi. Einnig hefur verið sýnt fram á að lestraráhugi barna aukist ef þau fá tækifæri 

til að lesa fyrir hund eða annað gæludýr, ekki síst þegar í hlut eiga börn með 

lestrarörðugleika (Terras og Olson, 2006; Rud og Beck, 2003). 

Scanlon, Anderson og Sweeney (2010) eru í hópi þeirra sem telja brýnt að vel sé 

fylgst með lestraráhuga barna og leggja til að kennarar geri gátlista þar sem þeir geta 

skráð hvort áhugi tiltekins nemanda er mikill, svolítill eða enginn (Scanlon, Anderson og 

Sweeney, 2010). Marinak og Gambrell telja að barn sem hefur litla áhugahvöt geti 

aldrei fullnýtt mögueika sína sem lesandi og hafa bent á að ein leiðin til að kveikja 

áhuga þeirra á lestri, sé að búa þeim notalegt umhverfi að lesa í (Marinak og Gambrell, 

2010). Í sama streng taka Martin, Lovat og Purnell (2012) sem segja jafnframt að ekki 

skipti máli hvaða leiðir séu farnar og hvaða aðferðir séu notaðar því námsferlið sé alltaf 

undir nemendum sjálfum komið og áhuga þeirra (Martin o.fl. 2012). Þar sem áhugasvið 

nemenda eru ólík, mun ávallt reyna á hugmyndaflug kennara og útsjónarsemi þeirra við 

að finna leiðir til að virkja innri áhugahvöt nemenda sinna (Tilestone, 2004). Sýnt hefur 

verið fram á að aukinn lestraráhugi getur haft jákvæð langtíma áhrif á lestrarfærni 

barna og þar af leiðandi á almenna námsgetu þeirra (Ecklund og Lamond, 2008). 
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3 Lesið fyrir hund 

Þess ber að geta að vakin hefur verið athygli á því að nokkuð skorti upp á traustan 

vísindalegan grunn að baki staðhæfinga um að hundar séu góðir eða mikilvægir 

hjálparliðar í lestrarþjálfun barna. Á það er bent í yfirliti um greinar og rannsóknir á 

áhrifum lestrarstunda með hundum. Þar draga höfundar ekki í efa niðurstöður 

rannsakenda og álit greinahöfunda en benda á að verulega skorti vísindalegar 

rannsóknir á þessu sviði sem sýni með óyggjandi hætti hvort og þá með hvaða hætti 

gæludýr hafa góð áhrif á líðan, hegðun og námsframvindu barna (Hall o.fl., 2016 ). 

Færst hefur í vöxt á síðustu árum að gæludýr, einkum hundar, séu notuð í 

skólastarfi, meðal annars í lestrarþjálfun barna. Eigendur hundanna taka þátt í 

lestrarþjálfuninni og eru hér kallaðir lestrarliðar. Gerðar hafa verið rannsóknir á 

gagnsemi þess að hundar og lestrarliðar hlusti á börn lesa upphátt án þess að leiðrétta 

þau þótt lesturinn sé ófullkominn. Þess í stað er athygli barnsins beint að hundinum og 

gengið út frá því að barnið sé að lesa fyrir hundinn, en ekki lestrarliðann og að stundum 

þurfi að útskýra torskilin orð fyrir hundinum, jafnvel endursegja honum söguna í stuttu 

máli. 

Samskipti við dýr eru talin hafa góð áhrif á líðan fólks og svo virðist sem 

gæludýraeigendur þjáist síður af háum blóðþrýstingi en þeir sem ekki eiga gæludýr, auk 

þess sem hinir fyrrnefndu eru ólíklegri til að glíma við alvarlegt þunglyndi (Arhant-

Sudhir o.fl., 2011). Einnig bendir Lynch á í bók sinni um einmanaleika og tengsl hans við 

hjartasjúkdóma að blóðþrýstingur hækki oft yfir viðmiðunarmörk í samskiptum fólks en 

lækki að sama skapi þegar fólk á í samskiptum við gæludýr (Lynch, 2000). Beetz og 

félagar gerðu úttekt á fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum gæludýra á 

lífsgæði fólks. Ein af niðurstöðum þeirra var sú að almennt sýndu rannsóknir á þessu 

sviði fram á að samskipti við vingjarnleg gæludýr gætu bæði lækkað púls og 

blóðþrýsting fólks undir margvíslegum kringumstæðum (Beetz o.fl., 2012). Rannsökuð 

hafa verið þau áhrif sem nærvera hunds hefur á börn meðan þau lesa eða hvílast. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar hundur var með barni allan tímann sem 

mælingar fóru fram var blóðþrýstingur barnanna lægri en þegar komið var með hund 

inn til barnanna seinni hluta tímans (Friedmann o.fl., 1983). 

Þeir sem rannsakað hafa lestrarstundir með hundum hafa margir komist að þeirri 

niðurstöðu að slíkar samverustundir auki áhuga barna á lestri og hafi jafnframt jákvæð 

áhrif á sjálfstraust þeirra. Slíkt má sjá í niðurstöðum á inngripi sem framkvæmt var að 

fyrirmynd All Ears Reading- lestrarúrræðis í Sacramento. Inngripið stóð yfir í 10 vikur og 
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þar lásu 6-12 ára börn sem ekki stunda hefðbundna skólagöngu heldur njóta 

heimakennslu, fyrir hund og lestrarliða vikulega. Í ljós kom að lesfimi þeirra jókst um 

30% og í viðtölum við þátttakendur kom fram að áhugi þeirra á lestri hafði einnig aukist 

(Smith, 2010). 

Í doktorsrannsókn sem Smith gerði á skólaárinu 2008-2009 skoðaði hún áhrif 

lestrarstunda með hundi á lesfimi barna í fimm skólum í Chicago. Framkvæmd voru 

lesfimipróf yfir allt skólaárið á 152 nemendum sem tóku þátt í Sit Stay Read- 

lestaraðferðinni þar sem börn lesa fyrir hund og fullorðinn einstakling. Í 

samanburðarhópi voru 98 börn sem ekki lásu fyrir hund. Í niðurstöðum hennar kemur 

fram að börn sem lásu fyrir hund bættu lesfimi sína mun meira en nemendur í 

samanburðarópnum. Í mælingunni voru talin rétt lesin orð á mínútu og nemendur sem 

lásu fyrir hund bættu að meðaltali við sig 43,21 orði á mínútu á meðan 

samburðarhópurinn bætti við 35,11 orðum á mínútu, eða 8.1 orði færri en börnin sem 

lásu fyrir hund (Smith, 2009). 

Wohlfarth og félagar framkvæmdu rannsókn í Þýskalandi þar sem sjónum var beint 

að því hvort lesfimi, lestrarhraði og lesskilningur ykist hjá börnum sem læsu ýmist fyrir 

hund eða manneskju. Alls tóku 12 börn á aldrinum 6-7 ára þátt í rannsókninni. 

Niðurstöðurnar benda til þess að vel þjálfaður hundur sem viðstaddur er lestrarstundir 

geti átt þátt í að bæta lestur og glæða áhuga barnanna, aukið þeim vellíðan og ánægju 

og um leið dregið úr streitu og kvíða hjá þeim (Wohlfarth, Mutschler, Beetz, Schleider, 

2014). 

3.1 Reading Education Assistance Dogs - R.E.A.D. 

Í grein Hall, Gee og Mills, Children Reading to Dogs: A Systematic Review of the 

Literature kemur fram að víða í heiminum séu á boðstólum lestrarverkefni með 

hundum og að Reading Education Assistance Dogs, sem hér á eftir verður vísað til sem 

R.E.A.D. -verkefnið í Bandaríkjunum hafi verið hið fyrsta af þessum toga sem vakti 

víðtæka athygli (Hall o.fl., 2016). 

Hugmyndafræði R.E.A.D. var fyrst prófuð á bókasafni í Salt Lake City í Utah í 

Bandaríkjunum í nóvember 1999 þegar ákveðið var að láta á það reyna hvort hundar 

gætu laðað börn að bókasafni og glætt áhuga þeirra á lestri. Áhersla var lögð á að ekki 

væri um að ræða eiginlega lestrarkennslu, heldur ánægjulega stund þar sem barn kæmi 

og læsi fyrir hund og hundaeiganda (Intermountain Therapy Animals, 2013). 

Bandarísku góðgerðarsamtökin Intermountain Therapy Animals (ITA) eru 

umsjónaraðili R.E.A.D. -aðferðarfræðinnar og skráð sem slík hjá USPTO, bandarísku 
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einkaleyfa- og vörumerkjastofunni (Trademark Bank, 2015). Samtökin voru stofnuð í 

Utah árið 1993 og var meginmarkmið þeirra að bæta lífsgæði fólks með því að gefa því 

kost á auknum samskiptum við gæludýr. Starfsemi samtakanna byggist á sjálfboðavinnu 

dýraeigenda sem meðal annars fara í heimsóknir með dýrin sín til sjúkra, aldraðra eða 

þeirra sem minna mega sín. Einnig taka sumir sjálfboðaliðanna þátt í markvissri 

sjúkraþjálfun, endurhæfingu eða lestrarverkefninu R.E.A.D. 

Lestrarverkefnið vakti fljótlega bæði athygli og áhuga og nú taka yfir 3.500 R.E.A.D.-

lestrarliðar með hundum þátt í lestrarverkefnum víðsvegar um heim, meðal annars á 

Íslandi (Intermountain Therapy Animals, e.d., e.d.-a). 

3.2 Erlend tilraunaverkefni og rannsóknir 

Á skólaárinu 2000-2001 var gerð tilraun um markvissa lestrarþjálfun á sömu forsendum 

og í áðurnefndu bókasafnsverkefni R.E.A.D. þar sem börn hittu hund og lestrarliða og 

lásu upphátt fyrir hundinn. Verkefnið var prófað í Bennion-grunnskólanum í Salt Lake 

City og tilraunin síðan endurtekin á næsta skólaári með öðrum nemendahópi. 

Sérkennari valdi tíu nemendur, á aldrinum 5-10 ára til þátttöku. Þeir áttu ýmist erfitt 

með lestur eða bjuggu við erfiðar félagslegar aðstæður og slæma heimilishagi. 

Sjö barnanna höfðu ensku að móðurmáli og þrjú þeirra, sem voru af erlendum 

uppruna, höfðu annað móðurmál. Innan skólans höfðu öll börnin verið skilgreind á 

þann veg að þau tilheyrðu áhættuhópi hvað varðar lestrarfærni. Lestrargeta þeirra var 

mæld við upphaf verkefnisins í mars árið 2000 og voru lestrarpróf aftur lögð fyrir í júní, 

september og desember sama ár og síðan í mars og júní árið 2001. Tvö stuðningskerfi 

voru notuð við stöðumatið; Reading Roots fyrir yngstu börnin í leikskóla og í 1. bekk og 

Success For All fyrir þau eldri (Intermountain Therapy Animals, 2013). Stuðningskerfin 

Reading Roots og Success for All gera kennurum meðal annars kleift að mæla 

hljóðkerfisvitund, orðaforða, lesfimi og lesskilning (Slavin og Madden, 2012). 

Í tilrauninni í Bennion-skóla var um að ræða viðbót við hefðbundna lestrarkennslu. 

Lestrarliði mætti vikulega í skólann með hund og var hvert barn í lestrarstund í 20 

mínútur í lok skóladags. 

Öll börnin tóku framförum í lestri og urðu kennarar þeirra nemenda sem þátt tóku í 

tilrauninni einnig varir við jákvæðar breytingar á fleiri sviðum og sáu ástæðu til að taka 

fram að þeir tóku meðal annars eftir því að: 

 Börnin sýndu meira sjálfstraust en áður og aukinn áhuga á tómstundum og 

félagsstarfi 
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 Þau sýndu meiri áhuga en áður á lestri og fóru að spyrjast fyrir um bækur á 

skólabókasafninu 

 Stundvísi og mæting þeirra batnaði sem og almennt hreinlæti (Swift, 2009). 

Þar sem samanburðarrannsóknir skortir liggja ekki fyrir upplýsingar um þá þætti í 

lestrarfærni barnanna sem mældir voru né heldur samanburður við framfarir barna í 

sambærilegum aðstæðum, sem ekki tóku þátt í reglubundnum lestrarstundum með 

hundum (Hall, o.fl., 2016). Það rýrir gildi rannsóknarinnar en engu að síður hlýtur að 

teljast bæði áhugavert og mikilvægt að halda til haga upplýsingum um fyrstu tilraun 

sem vitað er að gerð hafi verið á inngripi af þessu tagi, þar sem hundar taka þátt í 

lestrarþjálfun barna í grunnskóla. 

3.2.1 Roskin tík í skólastofu 

Bandarísku fræðimennirnir Bassette og Taber-Doughty könnuðu hvort það hefði áhrif á 

námsframvindu í lestri að hafa hund í kennslustofu þar sem nemendur læsu reglulega 

fyrir hundinn (Bassette og Taber-Doughty, 2016). Labrador-tíkin Maggie sem var 11 ára 

gömul og í eigu sérkennara, hafði í gegnum tíðina komið reglulega í skólann með 

eiganda sínum og því orðin hagvön áður en rannsóknin hófst. Nemendur voru vanir því 

að hafa Maggie í skólastofunni og höfðu ekki lesið fyrir hana áður, en þegar hegðun 

þeirra var til sóma hafði þeim stundum verið umbunað með því að fá að fara út að 

ganga með Maggie. 

Fjórir nemendur á miðstigi, á aldrinum 10 til 13 ára, allir með tilfinninga- og 

hegðunarraskanir, tóku þátt í rannsókninni. Annars vegar lásu þeir fyrir rannsakanda 

(án hunds) og hins vegar fyrir labrador tíkina Maggie og rannsakanda. Nemendur voru í 

sérkennslustofu ásamt öðrum nemendum og Maggie sem átti griðarstað sinn í bæli 

nálægt kennaraborðinu. Við upphaf rannsóknarinnar voru lestrarpróf lögð fyrir 

nemendur og niðurstöður skráðar. Lestrarhraði var mældur í fjölda rétt lesinna orða á 

mínútu auk þess sem fjöldi rangt lesinna orða á mínútu var talinn. Lesskilningur var 

mældur með fjölda réttra atriða sem nemendur greindu frá þegar þeir voru spurðir um 

innihald sögu sem þeir höfðu lesið og beðnir um að endursegja innihald sögunnar. 

Kannað var hvort Maggie hefði hvetjandi áhrif á nemendur með því að spyrja þá að 

loknum lestri hvernig þeim hefði liðið í lestrarstundinni og gátu þeir valið einn af fjórum 

„broskörlum“ til að lýsa líðan sinni og hvort þeir nutu þess að lesa, fannst það fínt, 

fannst það í lagi eða kunnu því illa. 

Rannsóknin stóð yfir í þrjá mánuði og lásu nemendur tíu sinnum fyrir rannsakanda 

án hunds og tíu sinnum fyrir hund og rannsakanda. Nemendur voru leiðréttir þegar þeir 
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lásu vitlaust og fengu endurgjöf eftir lestrarstundir. Þegar Maggie var áheyrandi, var 

leiðréttingum og endurgjöf komið á framfæri út frá túlkuðu sjónarmiði hennar, en 

annars út frá sjónarmiði rannsakandans. Þannig gat endurgjöf eftir lestrarstund með 

hundi verið á þá lund að Maggie væri mjög ánægð með lesturinn og segði að í þetta 

sinn hefðu aðeins svo og svo mörg orð verið vitlaust lesin. 

Allir nemendur tóku framförum í lestri á tímabilinu en lestrarstundirnar með Maggie 

virtust ekki auka framfarir marktækt umfram lestrarstundir með kennara án hunds. 

Fram kemur í umræðukafla rannsóknarinnar að hugsanlega hafi væntingar um 

lestrarstundir með Maggie haft almennt hvetjandi áhrif á nemendurna, enda hafi þeir 

hlakkað til að fá að lesa fyrir hana. Einnig kemur þar fram að þótt börnin hafi klappað 

Maggie og sýnt henni vinahót meðan þau lásu, hafi það ekki haft truflandi áhrif á lestur 

þeirra. Í viðtölum við kennara og þátttakendur kom fram almenn ánægja með 

lestrarstundirnar með Maggie og kváðust allir nemendurnir telja að hún hafi hjálpað 

þeim í lestrarþjálfun, því „þá læsu þeir upphátt og væru að lesa með einhverjum.“ 

Viðtöl við kennara og nemendur bentu til þess að nemendur kysu frekar að lesa fyrir 

Maggie og lestrarliða en fullorðinn án hunds. Þá kom fram að aðrir nemendur í 

bekknum sýndu líka áhuga á að fá að lesa fyrir Maggie, sem bendir til þess að 

lestrarstundir með hundi hafi verið eftirsóknarverðar og félagslega viðurkenndar meðal 

nemendanna (Bassette og Taber-Doughty, 2016). 

3.3 R.E.A.D. á Íslandi 

Intermountain Therapy Animals-samtökin (ITA) setja meðal annars það skilyrði að 

R.E.A.D. aðferðafræðin sé eingöngu í umsjá félagasamtaka (e. Non Profit Organization) 

sem hafa á að skipa fólki sem þekkir vel til dýra, samskipta dýra og manna og hafi 

haldgóða þekkingu á hugmyndafræði R.E.A.D. Samtökin útvega fræðsluefni, bæði á 

prenti og í myndböndum, sem ætlast er til að lestrarliðar kunni góð skil á áður en þeir 

taka þátt í verkefninu. 

Félagasamtökin Vigdís-vinir gæludýra á Íslandi voru stofnuð árið 2013 í þeim 

megintilgangi að stuðla að útbreiðslu R.E.A.D. á Íslandi. Félagasamtök sem hafa umsjón 

með R.E.A.D.-verkefnum bjóða verðandi lestrarliðum upp á námskeið með fræðslu um 

hugmyndafræði R.E.A.D. og þær reglur sem hafa þarf í heiðri í verkefni sem þessu. 

Ennfremur leggja samtökin próf fyrir þátttakendur, þar sem þekking þeirra á 

aðferðarfræðinni er könnuð, ásamt almennri þekkingu í tengslum við hundahald og 

grunnþjálfun hunda. Ekki er gerð krafa um að lestrarliðar séu kennaramenntaðir og því 

er rík áhersla lögð á að þeir kunni skil á þeirri hugmyndafræði sem byggt er á, sem 
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meðal annars felur í sér að leiðrétta ekki barn þótt það lesi vitlaust en hlusta vel eftir 

erfiðum orðum sem líklegt er að barnið skilji ekki og útskýra þau með því að beina 

athygli barnsins að hundinum. 

Í febrúar 2013 hófst samstarf Vigdísar og grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu um 

lestrarstundir með hundum. Þegar þetta er ritað, við lok skólaársins 2016-2017 hafa 32 

íslenskir grunnskólanemendur tekið þátt í skólaverkefninu Lesið fyrir hund. Börnin 

mættu vikulega í lestrarstundir yfir þriggja mánaða tímabil og þegar þetta er ritað hefur 

ekkert brottfall orðið. Börnin mættu í allar lestrarstundirnar að undanskildu einu barni 

sem vegna tímabundinna veikinda missti úr nokkur skipti. Samstarf milli 

Borgarbókasafns Reykjavíkur og Vigdísar tók á sig formlega mynd í ársbyrjun 2016, 

þegar reglubundnar yndislestrarstundir með hundum voru skipulagðar á bókasafninu. 

Þegar þetta er ritað, hefur samstarf um verkefnið staðið yfir í þrjár annir og samtals um 

110 börn komið og lesið fyrir hundana. 

3.3.1 Aðferðin 

Á Íslandi hefur R.E.A.D. verkefnið verið kallað Lesið fyrir hund. það er í 

grundvallaratriðum byggt upp á sama hátt og hjá ITA. Undirbúningur íslenskra 

lestrarliða er með dálítið öðrum hætti, þar sem sumt af fræðsluefni bandarísku 

samtakanna á illa heima í íslensku samfélagi og skólakerfi. Hefur íslenska kennsluefnið 

því verið dregið saman úr því bandaríska og staðfært. Um er að ræða tvenns konar 

verkefni; yndislestur fyrir hund, sem gjarnan er boðið uppá á bókasafni og á ensku er 

kallað Animal Assisted Activity (AAA) og hins vegar skólaverkefni eða námskeið sem á 

ensku nefnist Animal Assisted Therapy (AAT) (Intermountain Therapy Animals, 2013). Í 

verkefninu Lesið fyrir hund er lögð áhersla á að lestrarliðar leiðrétti ekki börn þótt þau 

lesi vitlaust þar sem aðferðin miðar að því að gefa börnunum tíma og tækifæri til að 

leiðrétta sig sjálf (Allington, 2009). 

3.3.2 Yndislestur fyrir hund (AAA) 

Foreldrar geta skráð börn sín í staka lestrarstund eða yndislestur (AAA) hjá hundi og 

lestrarliða Vigdísar á viðkomandi bókasafni eða bókaverslun. Barnið fær þá tækifæri til 

að lesa fyrir hund í 15-20 mínútur, á eigin hraða og í samræmi við lestrarfærni sína. 

Lestrargeta er ekki mæld, né lestrarþróun skráð niður. Markmiðið er að barnið fái 

tækifæri til að eiga notalega stund og að það upplifi vellíðan og ánægju eftir 

yndislesturinn á bókasafninu. 



34 

3.3.3 Skólaverkefni eða námskeið (AAT) 

Í skólaverkefni eða námskeiði les barnið alltaf fyrir sama teymið (hund og lestrarliða) til 

dæmis vikulega í eina önn. Samstarfssamningur er gerður milli viðkomandi skóla og 

Vigdísar – vina gæludýra á Íslandi áður en lestrarstundir hefjast, þar sem skyldur og 

ábyrgð hvors aðila um sig eru tilgreindar. 

Sérkennari velur þau börn sem hann telur að geti notið góðs af verkefninu og 

ákveður í samráði við forráðamenn barnanna og börnin sjálf, að bjóða þeim þennan 

kost. Lestrargeta barnanna er mæld í skólanum við upphaf og lok verkefnisins og auk 

þess skrá lestrarliðar árangur og framvindu eftir hverja lestrarstund. Í skólaverkefni er 

gjarnan miðað við að lestrarstund sé ein kennslustund í senn þótt barnið lesi ekki 

endilega allan tímann. 

Barnið les á eigin hraða og í samræmi við lestrarfærni sína í þann tíma sem það 

ákveður sjálft. Í lok lestrarstundar kannar lestrarliði lesskilning með því að biðja barnið 

um að endursegja hundinum söguna, til dæmis á þennan hátt: „Ég er ekki viss um að 

hann Snati hafi skilið hvers vegna systkinin fóru að rífast.“ Torskilin orð eru útskýrð með 

því að beina athygli að hundinum, til dæmis: „Himinhvolf? Ég held að Snati hafi aldrei 

heyrt þetta orð áður. Getur þú útskýrt það fyrir honum? Ef barn getur ekki útskýrt orðið 

segir lestrarliðinn til dæmis: „Eigum við að útskýra orðið himinhvolf fyrir Snata?“ 

Lestrarliðinn útskýrir síðan merkingu orðsins fyrir Snata og um leið heyrir barnið 

útskýringu orðsins. 

3.3.4 Fyrirkomulag lestrarstunda 

Samtökin Vigdís–vinir gæludýra á Íslandi, sem vinna í samræmi við kröfur alþjóðlegu 

móðursamtakanna Intermountain Therapy Animals (ITA) setja ekki eingöngu sem 

skilyrði að lestrarliði kunni góð skil á hugmyndafræðinni og hafi áhuga á lestri og 

samskiptum við börn. Oftast er lestrarliði eigandi hundsins. Í rannsókninni var farið eftir 

þeim vinnureglum sem samtökin hafa sett. Lestrarliði þarf að skilja hundinn sinn og 

táknmál hans. Hann þarf að vera næmur og í mjög góðum tengslum við hundinn svo 

andrúmsloft í lestrarstundinni sé þægilegt fyrir alla aðila. Lestrarliði þarf að sýna 

barninu hlýlegt viðmót og almenna kurteisi. Ef hann veit til dæmis ekki hvað barnið 

heitir áður en lestrarstund hefst, sem á einkum við í yndislestri (AAA), byrjar hann að 

spyrja barnið að nafni og kynna hundinn fyrir barninu. Hann ávarpar barnið ætíð með 

nafni og beinir athygli barnsins að hundinum en ekki sjálfum sér. 
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Mynd 2. Sviðsett mynd. Aðilar á myndinni eru ekki þátttakendur í rannsókninni 

Meginmáli skiptir, eftir að barn byrjar að lesa, að trufla barnið ekki í lestrinum, 

jafnvel þótt það geti verið freistandi. Lestrarliði hlustar á barnið lesa og skiptir sér ekki 

af þótt lesturinn sé ófullkominn. Í lestrarstundinni er hundurinn í aðalhlutverki og 

lestrarliðinn í hlutverki vinar. 

Áhersla er lögð á að barn lesi sér til skilnings en ekki að texti sé lesinn lýtalaust. Í lok 

lestrarstundar gefst tækifæri til að ganga úr skugga um lesskilning með því að nýta 

hundinn, enda gengið út frá því að hundurinn sé í aðalhlutverki sem hlustandi og að 

barnið sé í hlutverki leiðbeinanda hundsins, en ekki „nemandi í sérúrræði.“ 

3.3.5 Lestrarliði og hundur 

Bæði lestrarliði og hundur þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til að geta tekið þátt í 

verkefninu Lesið fyrir hund. Lykilatriði er að teymið sem skipað er eiganda og hundi sé 

góð liðsheild. Báðir eru jafn mikilvægir og hvorugur getur án hins verið. Allir lestrarliðar 

sitja átta klukkustunda námskeið hjá Vigdísi - vinum gæludýra á Íslandi áður en þeir 

taka þátt í lestrarverkefnum, auk þess sem þeir fá aðgang að kennslumyndböndum frá 

bandarísku móðursamtökunum ITA. Á námskeiðinu er hugmyndafræði og 

aðferðarfræði R.E.A.D. kynnt fyrir þátttakendum og þeim gerð grein fyrir helstu 

áhersluþáttum verkefnisins. Þeir fá ábendingar um hvernig best sé að bera sig að í 

lestrarstundum og fræðslu um hlutverk sitt sem lestrarliðar. Þeim er uppálagt að sjá til 

þess að ró og næði ríki í lestrarstundum, þeir séu yfirvegaðir og þolinmóðir hlustendur 

sem veiti bæði barni og hundi öryggistilfinningu. Á námskeiðinu er lögð áhersla á að í 
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lestrarstund með hundi sé leitast við að auka lesskilning barnsins. Útskýringar á orðum 

og endursögn er með þeim hætti að athygli barnsins er beint að hundinum sem 

hlustanda. Þá þurfa hundar sem taka þátt í lestrarstundum að standast staðlað hæfnis- 

og skapgerðarmat, sem hundamatsmenn Vigdísar framkvæma. 

Það gefur auga leið að hundaeigandi sem ekki hefur áhuga á samskiptum við börn 

getur aldrei orðið hluti af góðri liðsheild í verkefni af þessu tagi, þó að hundurinn hans 

hafi alla kosti til að bera. Að sama skapi getur hundur, sem er óöruggur, eirðarlaus eða 

einrænn, ekki orðið hluti af góðu teymi, þótt eigandinn sé áhugasamur og fyrirtaks 

lestrarliði. 

Almennt má segja að hundar sem eru rólegir og friðsælir og njóta þess að vera í 

samskiptum við börn, henti vel í verkefnið Lesið fyrir hund. Hundarnir þurfa jafnframt 

að vera taugasterkir og þolinmóðir. Æskilegt er að þeir sýni frumkvæði í samskiptum við 

ókunnuga, en séu eigi að síður prúðir í framkomu. Miklu skiptir að þeir þoli vel áreiti í 

umhverfinu, til dæmis hávaða í ærslafullum börnum og nærveru annara hunda. Hundar 

sem farnir eru að reskjast henta oft betur í verkefnið en yngri hundar, þótt vitaskuld sé 

það ekki algilt. 

3.4 Lög og reglugerðir 

Skýr greinarmunur er á hjálparhundum, leitarhundum eða leiðsöguhundum fyrir blinda 

annars vegar og hundum í verkefninu Lesið fyrir hund hins vegar. Hinir síðarnefndu falla 

til dæmis ekki undir undanþágur sem kveðið er á um í Lögum um loftferðir og Lögum 

um fjöleignarhús (Lög um loftferðir nr. 60/1998; Lög um fjöleignarhús nr. 26/1994) né í 

Reglugerð um hollustuhætti (Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002). sem veita 

sérþjálfuðum hundum rýmri aðgangsheimildir að svæðum þar sem hundum er annars 

meinaður aðgangur. Samþykktir sveitarfélaga um hundahald eru nær allar samhljóða 

samþykkt Reykjavíkurborgar og er því vitnað í reykvísku samþykktina hér. Í núgildandi 

samþykkt er vísað í Reglugerð um hollustuhætti í ákvæðinu sem fjallar um takmarkanir 

á aðgengi hunda og enn fremur tekið fram að ekki megi hleypa hundum inn í tiltekin 

húsrými, svo sem skóla eða samkomusali sem almenningur hefur aðgang að. Á hinn 

bóginn gefur 17. grein samþykktarinnar heilbrigðiseftirliti viðkomandi sveitarfélags 

svigrúm til að veita undanþágu frá ákvæðinu svo framarlega sem undanþágan er ekki á 

skjön við ákvæði í reglugerðum eða lögum (Samþykkt um hundahald í Reykjavík nr. 

478/2012). Áður en hundar fara inn í skóla og/eða opinberar byggingar í verkefnum á 

vegum Vigdísar–vina gæludýra á Íslandi er sótt um slíka undanþágu frá 
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heilbrigðiseftirliti viðkomandi sveitarfélags. Var það ennfremur gert í tengslum við 

þessa rannsókn. 

3.4.1 Myndatökur og myndbirting 

Í vinnulagsreglum Vigdísar-vina gæludýra á Íslandi kemur fram að lestrarliðum er 

óheimilt að taka af sér mynd með barni eða láta mynda sig í lestrarstund þar sem 

barnið sést eða þekkist. Stjórnarmenn Vigdísar eða umsjónarmenn lestrarstunda mega, 

í samráði við barn og með leyfi foreldra þess, taka ljósmyndir enda séu myndirnar 

einvörðungu notaðar til kynningar á verkefninu eða sem hluti af kennsluefni. Réttur 

barna til friðhelgi einkalífs er lögvarinn og auk þess hafa mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Reykjavíkurborg gefið út viðmiðunarreglur um 

myndatökur og myndbirtingar af börnum í skóla- og tómstundastarfi (Reykjavíkurborg, 

2015; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Byggjast starfsreglur Vigdísar–vina 

gæludýra á Íslandi á þessum lögum og reglum. 

Í lestrarstundum í opnu rými eins og bókasafni eru mörg dæmi þess að foreldrar vilji 

taka mynd af barni sínu við upplesturinn. Einnig eru þess dæmi að gestir og gangandi 

mundi snjallsíma og geri sig líklega til að taka myndir. Þá reynir á fulltrúa Vigdísar-vina 

gæludýra á Íslandi, sem hefur umsjón með lestrarstund hverju sinni og þarf að gæta 

þess að reglum samtakanna um myndatökur sé fylgt. 
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4 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar, 

aðferðafræði og framkvæmd. Þátttakendur eru kynntir og greint frá aðferðum við öflun 

gagna, greiningu þeirra og úrvinnslu. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort lestraráhugi barna breyttist með þátttöku 

í lestrarstundum með hundi og hvort slíkar lestrarstundir hafi áhrif á lesfimi og 

lesskilning þeirra. Rannsókninni er ætlað að beina sjónum að möguleikum á 

fjölbreyttari kennsluaðferðum í lestrarþjálfun barna. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hefur þátttaka í verkefninu Lesið fyrir hund áhrif á lestaráhuga barna? 

 Hefur þátttaka í verkefninu Lesið fyrir hund áhrif á lesfimi barna? 

 Hefur þáttaka í verkefninu Lesið fyrir hund áhrif á lesskilning barna? 

4.2 Aðferðafræði 

Um var að ræða tilviksrannsókn (e. case study) og var blönduðum (e. mixed method) 

rannsóknaraðferðum beitt. Tilviksrannsóknaraðferð er notuð þegar rannsaka á ítarlega 

eitt eða fleiri tilvik til að auka skilning á viðfangsefninu eða tilvikinu. Þessari 

rannsóknaraðferð er meðal annars beitt þegar rannsaka á einstaklinga eða lítinn hóp í 

afmörkuðu samhengi. Tilviksrannsóknaraðferð er gjarnan notuð í menntarannsóknum. 

Skoðuð er sýn þátttakanda og upplifun hans á „fyrirbærinu“ og skilningur lagður í 

heildarsamhengi út frá fræðilegum forsendum. Það sem einkennir þessa 

rannsóknaraðferð er að viðfangsefnið eða það sem rannsakað er, er skilgreint sem 

afmarkað kerfi (McMillan og Wergin, 2002). 

Blönduð rannsóknaraðferð (e. mixed method) byggist á því að rannsakandi fylgist 

með, telur, útskýrir, lýsir og flokkar upplýsingar (Polit og Beck, 2006). Í þessu tilviki voru 

notaðar megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) 

rannsóknaraðferðir. Megindlegum rannsóknaraðferðium er beitt svo unnt sé að mæla 

og telja. Í megindlegum rannsóknum er áhersla lögð á að finna meðaltöl og dreifingu 

innan hópa og á milli þeirra. Eigindlegar rannsóknaraðferðir einblína á félagsleg 

fyrirbæri og byggjast á upplifun einstakling sem verið er að rannsaka (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Áhersla er lögð á að skilja og túlka hátterni manna og dýra. 

Rannsóknargagna er aflað og geta þau verið á ýmsu formi, svo sem textar, teikningar, 
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ljósmyndir og/eða myndbönd (Lichtman, 2013). Eigindlegar aðferðir henta vel þegar 

lítið er vitað um viðfangsefnið (Polit og Beck, 2006; Sóley Bender, 2003). Við úrvinnslu á 

upplýsingum gagna er algengast að notuð sé kóðun (e. coding). Markmið kóðunar er að 

bera kennsl á efni sem þykja áhugaverð, flokka og finna mynstur sem dregin eru saman 

í þemu (Esterberg, 2002). 

Rannsóknin er einhliðasniðs, sem þýðir að einstaklingur er borinn saman við sjálfan 

sig. Mælingar eru þá gerðar reglulega til að mæla niðurstöður rannsóknarefnisins. 

4.2.1 Megindlegur þáttur 

Lestrarpróf voru lögð fyrir börnin fyrir, á meðan og eftir þátttöku í verkefninu til að 

mæla hvort þau tækju framförum í lesfimi og lesskilningi á því tímabili sem rannsóknin 

var gerð. Lesfimipróf eru lestrarhraðapróf þar sem talin eru lesin atkvæði á mínútu og 

lásu nemendur texta í leturstærð 14. Þyngdarröðun lesfimiprófana var ekki stöðluð en 

miðuð við getu nemenda í 3. bekk í lestri og prófanir lagðar fyrir á tímabilinu janúar til 

maí. 

Lesfimipróf voru lögð átta sinnum fyrir börnin, tvisvar áður en verkefnið Lesið fyrir 

hund hófst, fjórum sinnum meðan á verkefninu stóð og tvisvar sinnum eftir að því lauk. 

Lesskilningspróf var lagt fyrir börnin tvisvar meðan á rannsókninni stóð, það fyrra 

fimmtán dögum eftir að lestrarstundir með hundi hófust og það seinna sex dögum eftir 

að lestrarstundum með hundi lauk. Ástæða þess að lesskilningsprófið var ekki lagt fyrir 

áður en verkefnið hófst er sú að lesfimipróf voru lögð ört fyrir börnin á þessum tíma. Í 

ljósi þess að lestraráhugi þátttakenda var lítill var talið ráðlegt að þeir tækju prófið á 

sama tíma og bekkjarfélagar þeirra. Tóku sérkennari og rannsakandi þessa ákvörðun í 

því skyni að koma í veg fyrir prófþreytu hjá þátttakendum áður en verkefnið hæfist. Um 

var að ræða LH60 leshæfnipróf, sem er hóppróf og lagt fyrir nemendur í 3. og 4. bekk, 

prófið metur skilning á setningum innan ákveðinna tímaramma. Prófið er að danskri 

fyrirmynd og hefur verið þýtt og staðfært á íslensku af Rannveigu G. Lund og Matthildi 

Guðmundsdóttur (Helga Sigurmundsdóttir, e.d-d). Í prófinu lásu nemendur mislangar 

setningar og völdu viðeigandi myndir sem fylgdu textanum. Prófið tók 15 mínútur og 

var skipt í þrjá hluta, sem hver tók fimm mínútur. Börnin merktu með lit við þá mynd 

sem textinn vísaði til og höfðu úr fimm myndum að velja fyrir hvert svar. Eftir fyrstu 

fimm mínútur prófsins skipti barnið um lit og merkti við myndir úr næsta hluta með 

öðrum lit. Í þriðja hluta prófsins notaði barnið svo þriðja litinn til að merkja við 

viðeigandi myndir. 
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Eftir hverja lestarstund barnanna með hundum fylltu lestrarliðar út eyðublöð með 

spurningalista sem rannsakandi samdi og lagði fram (sjá Viðauka A). Þeim spurningalista 

var ætlað að mæla áhrif frumbreytunnar, hundsins, á lestraráhuga, tengsl hunds og 

barns, lesskilning barnanna, samskipti barna við lestrarliða og þann tíma sem barnið las. 

Svarkostir spurningalista voru settir fram á 5 kvarða Likert skala (e. ordinal scale). Þegar 

spurt var um lestrartíma voru gefnir sex möguleikar á tímalengd. Lýsandi tölfræði var 

notuð við úrvinnslu gagna í megindlega hluta rannsóknarinnar. 

4.2.2 Eigindlegur þáttur 

Mikilvægt var að komast að því hvernig börnin sem tóku þátt í verkefninu upplifðu 

lestrarstundirnar og einnig skipti máli að afla upplýsinga um upplifun foreldra barnanna 

og kennara þeirra. Þá var brýnt að kanna hvort áhugi barnanna á lestri hefði aukist í 

tengslum við þátttöku þeirra í verkefninu. 

Hálf-stöðluð (e. semi-structured) viðtöl voru tekin við nemendur bæði áður en 

verkefnið hófst og að því loknu. Viðtöl við foreldra og kennara voru tekin eftir að 

verkefninu lauk. Spurningar tóku mið af því að verið var að rannsaka viðhorf þeirra til 

verkefnisins Lesið fyrir hund. Einnig var spurt um lestur, lestrarhegðun og framfarir 

nemenda. Tímalengd á hverju viðtali við börnin var 11 - 19 mínútur, við kennara 14-20 

mínútur og við foreldra 17 - 23 mínútur. Til að gæta trúnaðar í samræmi við lög um 

persónuvernd var nöfnum allra þátttakenda breytt, bæði manna og dýra, sem og heiti 

skóla og félagsmiðstöðvar (Lög nr. 77/2000). 

4.2.3 Þátttakendur 

Fjórir nemendur 3. bekkjar í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í rannsókninni. 

Voru þeir valdir úr hópi barna sem nutu námsstuðnings í sérkennslu og annaðist 

sérkennari skólans val á úrtaki til þátttöku. Börnin voru öll undir viðmiðum skólans í 

lestrargetu og hafði eitt þeirra verið greint með ADHD. Kennarar barnanna veittu þær 

upplýsingar um börnin sem hér er greint frá. 

4.2.3.1 Gunnar 

Gunnar Sigurðsson er rúmlega átta ára og á afmæli seint á árinu. Hann er ljúfur, 

barngóður og opinskár drengur sem býr yfir frjóu ímyndunarafli. Hann hefur verið 

greindur með ADHD og mótþróaröskun. Hann vinnur eftir einstaklingsmiðaðri 

vikuáætlun í skólanum og fær stuðning í öllu námi. Hann hefur góða greind en á erfitt 

með að einbeita sér í kennslustundum. Vegna hegðunar sinnar þarf hann að fara úr 

bekkjarstofu sinni í einstaklingskennslu í nokkrum námsgreinum, þar á meðal í lestri. 
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Hann hefur átt gæludýr, en ekki hund. Hann hefur áhuga á hundum og hefur umgengist 

þá hjá ættingja sínum. 

4.2.3.2 Dagmar 

Dagmar Jónsdóttir er tæplega níu ára gömul, glaðvær og hugmyndarík stúlka sem býr 

yfir mikilli sköpunargleði. Kennarinn segir hana vera viðkvæma. Dagmar bjó erlendis 

fyrstu æviár sín. Hún talar íslensku vel, en hefur ekki fullt vald á málinu og einkum er 

hugtakaskilningur hennar takmarkaður. Hún hefur sýnt lestri lítinn áhuga og hefur átt 

erfitt með að einbeita sér að sumum námsgreinum. Hundur er á heimili Dagmarar og er 

hún því vön umgengni við hunda. 

4.2.3.3 Sigrún 

Sigrún Jakobsdóttir er níu ára gömul, jafnlynd, sjálfri sér nóg og ekki mjög opinská í 

samskiptum við ókunnuga. Hún býr yfir mikilli sköpunargáfu og teiknar öllum stundum 

eða býr eitthvað til. Sigrún hefur lítinn áhuga á lestri og takmarkaða skynjun á lestri, 

þótt hún hafi góðan orðaforða og hugtakaskilningur hennar sé góður. Hún sýnir öðrum 

námsgreinum en lestri meiri áhuga og fær sérkennslu í lestri. Kennarinn segir hana vera 

duglega, þrautseiga og hugmyndaríka. Hún hefur átt dýr, en á ekki gæludýr núna. 

Uppáhalds dýrategundin hennar er hundur. 

4.2.3.4 Magnea 

Magnea Þórisdóttir er átta ára gömul og verður níu ára næsta sumar. Hún er jákvæð, 

opinská og skrafhreifin stúlka, alltaf tilbúin að spjalla. Hún hefur lítinn áhuga á lestri , á 

erfitt með að einbeita sér að lestri og fær sérkennslu í honum. Hún á engin gæludýr en 

hefur mikinn áhuga á dýrum, sérstaklega hundum. 

4.2.4 Meðrannsakendur 

Snæfríður Jónsdóttir sérkennari Hildarskóla sá um val á þátttakendum rannsóknarinnar 

í samvinnu við rannsakanda. Hún annaðist einnig framkvæmd lesskilningsprófa og 

lesfimiprófa barnanna. 

Meðrannsakendur voru einnig fjórir lestrarliðar, eigendur hundanna og saman 

mynduðu lestrarliði og hundur svokallað lestrarteymi. Fjögur lestrarteymi tóku þátt í 

rannsókninni. Lestrarliðar gegndu mikilvægu hlutverki við mat á framgangi í 

lestrarstundum. Þeir fengu staðlað matsblað til útfyllingar eftir hverja lestrarstund og 

rætt var við þá, áður en rannsóknin hófst um þær upplýsingar sem æskilegt væri að þar 

kæmu fram. Lestrarliðar fylltu út matsblað eftir hverja lestrarstund, þegar börnin voru 
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farin úr húsi. Svarkostir matsblaða voru raðkvarða spurningar með fimm möguleikum 

(sjá Viðauka A). 

4.2.5 Tækjabúnaður 

Viðtöl við alla þátttakendur voru tekin upp á snjallsíma og jafnframt voru tvær 

lestrarstundir hjá hverju barni teknar upp á myndbandsupptökutæki. Fyrri upptökurnar 

fóru fram í þriðju og fjórðu lestrarstundum og þær síðari undir lok tímabilsins í níundu 

til elleftu lestrarstund. Allar upptökurnar voru afritaðar á tölvu, skoðaðar og greindar að 

verkefninu loknu. Útkoman var dregin saman í þemu og þau flokkuð og dregin saman í 

helstu niðurstöður. 

4.3 Framkvæmd rannsóknar 

4.3.1 Undirbúningur lestrarliða 

Lestrarliðar fengu upplýsingar og fræðslu um hugmyndafræði verkefnisins Lesið fyrir 

hund sem fjallað er um í kaflanum um aðferðina. Þeir skoðuðu R.E.A.D.-

kennslumyndbönd sem eru aðgengileg á netinu og mælst er til þess að þátttakendur 

skoði áður en þeir koma á námskeið hjá Vigdísi–vinum gæludýra á Íslandi. Eru 

myndböndin öll unnin af ITA-samtökunum og viðurkenndum R.E.A.D.-leiðbeinendum. 

4.3.2 Trúnaður, þagnarskylda og ábyrgð 

Áður en lestrarliðar tóku þátt í rannsókninni Lesið fyrir hund undirrituðu þeir eyðublað 

um trúnað og þagnarskyldu auk þess að skila inn sakavottorði. Gilti því hið sama um þá 

og starfsmenn grunnskóla samkvæmt III kafla, 12. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008, 

þar sem kveðið er á um að fyllstu þagmælsku skuli gætt um hagi barna og foreldra 

þeirra, sem vitneskja fæst um í starfi og leynt skuli fara samkvæmt lögum, fyrirmælum 

yfirmanna og eðli máls (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 6. gr. reglugerðar mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um meðferð og miðlun upplýsinga um 

grunnskólanemendur er einnig fjallað um þagnarskyldu og vísað í 57. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 auk 12. gr. grunnskólalaga sem getið er hér að framan: 

„Samkvæmt lögum eða fyrirmælum reglugerðar þessarar er óheimilt að miðla 

persónuupplýsingum um nemendur til annarra en þeirra sem þess þurfa vegna starfa 

sinna. Málsmeðferð skal að öðru leyti vera í samræmi við gildandi lög um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga.“ (Reglugerð nr. 657/2011). Voru lög þessi kynnt fyrir 

lestrarliðum áður en rannsóknin hófst. 
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Í lestrarstundum getur komið fyrir að börn eigi trúnaðarsamtal við lestrarliða og 

greini frá persónulegum málum, til dæmis vanlíðan, heimilisaðstæðum eða 

samskiptaerfiðleikum. Réttur skólabarna til persónuverndar er tryggður með 

framangreindum lagasetningum og reglugerð mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

Var lestrarliðum gerð grein fyrir þessum lagaákvæðum og eftir því óskað að þeir skráðu 

hverskonar frávik á matsblöðin. 

Starfsemi Vigdísar– vina gæludýra á Íslandi er tryggð fyrir tjóni gagnvart þriðja aðila 

með svonefndri ábyrgðartryggingu, enda gera bandarísku móðursamtökin 

Intermountain Therapy Animals kröfu um að allir samstarfstarfsaðilar hafi slíka 

tryggingu. Tilgangurinn er að geta staðið undir skaðabótakröfum ef samtökin baka sér 

skaðabótaábyrgð, hvort sem um er að ræða líkams- eða munatjón (Vátryggingafélag 

Íslands, 2008). Var lestrarliðum gerð grein fyrir þessu áður en rannsókn hófst. 

4.3.3 Undirbúningur lestrarstunda 

Þátttakendur í rannsókninni, fjórir nemendur í 3. bekk Hildarskóla, mættu í 

félagsmiðstöðina Hrafninn einu sinni í viku og voru þar frá kl. 11 til kl. 11.40. 

Lestrarstundir með hundi voru tólf talsins á tímabilinu 12. febrúar til 7. maí. Þar hittu 

börnin lestrarliða og hund. 

4.3.4 Hundarnir 

Hundarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru af ýmsum stærðum og tegundum. Tveir 

Chihuahua-hundar, einn íslenskur fjárhundur og einn golden retriever voru áheyrendur 

barnanna í rannsókninni. Áður en hún hófst höfðu hundarnir farið í og staðist mat sem 

gert var í samræmi við hæfniskröfur Intermountain Therapy Animals og Vigdísar–vina 

gæludýra á Íslandi. Meðal þess sem metið var, var hvort hundur hefði áhuga á 

samskiptum við ókunnugt fólk og einkum hvernig hann væri í samskiptum við börn. 

Gengið var úr skugga um að hann væri rólegur og yfirvegaður í ólíkum, nýstárlegum og 

jafnvel erfiðum aðstæðum og kannað hvernig hann brygðist við skyndilegum hávaða, 

hreyfingu eða hljóðrænu áreiti og hvernig hann ynni úr áreitinu. Ennfremur var athugað 

hvort og hversu auðveldlega hundurinn hlýddi fyrirmælum eiganda síns og hvort hann 

slakaði á þegar barn læsi upphátt fyrir hann. Þá voru sérstaklega metin samskipti hunds 

og eiganda og mat lagt á það hvort eigandi bæri skynbragð á táknmál hundsins. 

Áður en rannsóknin hófst komu þátttakendur í félagsmiðstöðina, þar sem börnin 

hittu hundinn „sinn“ og lestrarliða í fyrsta sinn. Hugmyndin var sú að kynni tækjust með 

aðilum áður en lestrarstundirnar hæfust. Einnig voru á staðnum rannsakandi og 

matsmaður hundanna. Á þessum fundi völdu börnin sér stað fyrir lestrarstundirnar og 
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gátu valið úr nokkrum herbergjum/rýmum. Áhersla var á það lögð að hver og einn hefði 

næði í afmörkuðu rými og að aðstaða væri þægileg, til dæmis að sófi eða stólar væru til 

staðar. 

4.3.5 Lestrarstundir 

Upptökutæki var notað til að kvikmynda tvær lestrarstundir hjá hverju barni meðan á 

rannsókn stóð. Börnin lásu fyrir hundinn „sinn“ á þeim stað í félagsmiðstöðinni sem þau 

höfðu valið sér í upphafi. Þau lásu bækur sem þau höfðu valið í samráði við sérkennara 

skólans, en áður en rannsóknin hófst höfðu þau farið með honum á skólabókasafnið til 

að velja bækur fyrir lestrarstundirnar. Bækurnar voru geymdar í glærum kassa í 

félagsmiðstöðinni og við upphaf hverrar lestrarstundar völdu börnin bók eða bækur úr 

kassanum til að lesa fyrir hundinn „sinn“ þann daginn. Í fyrstu lestrarstund var miðað 

við að börnin læsu í 5-10 mínútur og stefnt að því að í lok verkefnisins yrði lestrartími 

að minnsta kosti 15-20 mínútur. Í lok hverrar lestrarstundar endursögðu börnin hundi 

og lestrarliða innihald sögunnar. Stundum fór barn út með lestrarliða að viðra hundinn 

og var sá tími þá nýttur til endursagnar. Lestrarliði bað barn jafnframt um að útskýra 

torskilin orð fyrir hundinum, til dæmis þannig: „Ég held að Snati skilji ekki orðið 

„hyldýpi.“ Getur þú sagt honum hvað það þýðir?“ Ef barn átti erfitt með að útskýra orð 

eða þekkti það ekki útskýrði lestrarliði orðið fyrir barni og hundi. Þegar börnin voru 

farin úr félagsmiðstöðinni fylltu lestrarliðar út matsblöð/spurningalista. Svarkostir 

matsblaðanna voru raðkvarða spurningar með fimm möguleikum. Einnig gátu 

lestrarliðar skrifað eigin athugasemdir á matsblöðin. Lestrarliðar sátu saman við 

eldhúsborð á kaffistofu félagsmiðstöðvarinnar meðan þeir fylltu út matsblöðin og sat 

rannsakandi þar með þeim. Var þessi háttur hafður á til að rannsakandi væri vel 

upplýstur og tryggt væri að lestrarliðar legðu allir sama skilning og merkingu í 

viðfangsefnið. 

4.3.6 Gagnasöfnun og greining 

Tekin voru viðtöl við börnin fjögur, hvert í sínu lagi í byrjun febrúar áður en 

lestrarstundir hófust og síðan aftur í maí 2014. Viðtöl við foreldra og kennara barnanna 

sem tóku þátt í verkefninu voru tekin í maí 2014. Rannsakandi fylgdi spurningaramma í 

öllum viðtölunum, en spurningar voru þó aðlagaðar hverjum hópi. (Sjá viðauka B, C, D 

og E). Viðtölin voru því hálf-stöðluð (e. semi-structured). Áður en rannsókn hófst, 

undirrituðu foreldrar samþykki fyrir þátttöku barna sinna í rannsókninni og rituðu 

börnin jafnframt undir samþykkið. Rannsakandi óskaði eftir leyfi fyrir viðtölum við 

börnin hjá foreldum og skólayfirvöldum (sjá viðauka F og G). Rannsakandi tók viðtöl við 



 

45 

11 viðmælendur; fjögur börn, fjóra foreldra og þrjá kennara. Viðtöl við börnin voru öll 

tekin á sama stað innan skólans. Fundarstaður fyrir viðtöl við foreldra var valinn í 

samráði við þá og urðu vinnustaðir þeirra fyrir valinu. Viðtöl við kennara voru tekin á 

vinnustað þeirra, í skólanum. Viðtölin voru tekin upp á snjallsíma og hljóðupptökur 

síðan afritaðar í tölvu. Þá voru þau skrifuð upp í tölvu og kóðuð með opinni kóðun, sem 

þýðir að svörum var skipt í þemu og flokka svo unnt yrði að draga saman helstu 

niðurstöður (Neuman, 2011). Kaflinn, sem fjallar um rannsóknina og helstu niðurstöður 

hennar, var skrifaður út frá kóðuninni. 

Rannsakandi safnaði saman matsblöðum sem lestrarliðar fylltu út eftir hverja 

lestrarstund og tók saman niðurstöður að verkefninu loknu. Niðurstöður matsblaða 

voru settar upp í súlurit og athugasemdir kóðaðar og þemagreindar. 

Myndbandsupptökur voru einnig kóðaðar og þemagreindar. Sérkennari skólans, sem 

var meðrannsakandi, sá um framkvæmd á lesskilnings- og lesfimiprófum fyrir börnin. 

Rannsakandi tók saman niðurstöður þessara prófa og greinir frá þeim í ritgerðinni í 

töflumyndum og línuritum. 

4.4 Réttmæti og trúverðugleiki rannsóknar 

Til að tryggja réttmæti og trúverðugleika rannsóknarinnar lagði rannsakandi sig fram 

um að vinna verkefnið og annast úrvinnslu gagna af heilindum, fylgja siðarreglum 

Háskóla Íslands, eins og segir til um í ákvæðum 2.1.1. og 2.1.3 um að tileinka sér 

fræðileg vinnubrögð og hvorki falsa né afbaka upplýsingar, gögn eða niðurstöður 

ransóknarinnar ásamt því að veita ekki villandi mynd af niðurstöðum (Háskóli Íslands, 

e.d.). 

Rannsóknin byggist á þátttöku fárra einstaklinga og er verkefnið því siðferðislega 

viðkvæmt. Hver lestarliði skráir niður eigin upplifun af lestrarstundum barns með hundi, 

sem gefur glögga mynd af framvindu lestrarstundanna, en hins vegar geta tengsl 

lestrarliða við hundinn og áhugi hans á að verkefnið heppnist haft áhrif og ógnað innra 

réttmæti rannsóknarinnar. 

Þess var gætt að vanda til verka við skráningu og mat á öllum gögnum, að 

viðtalsrammi væri vel undirbúinn og þátttakendur upplýstir um tilgang verkefnisins. Öll 

gögn eru nafnlaus og ef fram komu persónuupplýsingar voru þær teknar út, bæði úr 

afritun og upptökum. Foreldrar barnanna skrifuðu undir samþykki fyrir því að gögnin 

nýttust til úrvinnslu og birtingar. Foreldarar veittu samþykki fyrir því að niðurstöður 

rannsóknarinnar yrðu notaðar til kynningar á verkefninu. Rannsóknin var tilkynnt til 



46 

Persónuverndar en ekki þurfti sérstakt leyfi fyrir henni samkvæmt reglugerð nr. 

712/2008 (Reglur nr. 712/2008). 

4.5 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er lítið úrtak úr einum grunnskóla. Fleiri 

þátttakendur frá fleiri skólum hefðu eflaust gefið aðra og jafnvel skýrari mynd af 

niðurstöðum. Verið getur að tíðari lestrarstundir en einu sinni í viku sýndu meiri 

framfarir og áhuga. Fjöldi lestrarstunda takmarkast hins vegar af því að lestrarliðar, sem 

eru sjálfboðaliðar og eigendur hundanna, eiga erfitt með að skuldbinda sig á skólatíma 

oftar en einu sinni í viku. Einnig má leiða líkum að því að gott hefði verið að hafa 

samanburðarhóp barna sem ekki lásu fyrir hund og jafnvel samanburðarhóp sem tók 

þátt í öðru úrræði á sama tíma. 
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5 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í upphafi er fjallað um 

þemagreiningu úr viðtölum við þátttakendur. Sjónarhorninu er fyrst beint að viðtölum 

við börnin og fjallað um þau þemu sem greind voru. Á sama hátt verður gerð grein fyrir 

viðtölum við foreldra þar sem þeir lýsa upplifun sinni á því hvernig þátttakan í 

verkefninu hafði áhrif á börnin og að lokum fjallað um niðurstöður þemagreiningar á 

viðtölum við kennara. 

5.1 Miklu skemmtilegra að lesa fyrir hund – viðtöl við börn 

Við þemagreiningu á viðtölum við börnin kom fram sterkur samhljómur sem spunninn 

er úr tilfinningalegri upplifun þeirra og reynslu. Meginþemu eru þrjú talsins, jákvæð 

samskipti, notaleg umgjörð og sjálfsmynd. Jákvæð samskipti fól í sér fjögur undirþemu, 

en notaleg umgjörð og sjálfsmynd þrjú. Öryggi er bæði undirþema í notalegri umgjörð 

og sjálfsmynd, eins og sést í töflu 1 hér að neðan. 

Tafla 1. Þemagreining á viðtölum við börnin. 

Jákvæð samskipti Notaleg umgjörð Sjálfsmynd 

Nánd Nýbreytni Ánægja 

Umhyggja Upphefð Öryggi 

Líðan Öryggi Seigla 

Tilhlökkun   

5.1.1 Jákvæð samskipti 

Verkefnið Lesið fyrir hund byggist á samskiptum mannfólks og hunds. Hundurinn er 

„samskiptaverkfæri“ og sem slíkur einn af þáttum hugmyndafræðinnar sem verkefnið 

byggir á og fjallað er um í kafla 3.3.1. Til að öllum líði vel, skiptir höfuðmáli að 

samskiptin séu átakalaus, góð og gjöful. Þau undirþemu sem ítrekað komu fram þegar 

talið barst að samskiptum eða þegar samskiptum var lýst, gefa til kynna að vellíðan og 

traust ríki í lestrarstundum með hundi. Öll börnin lýsa ítrekað jákvæðum samskiptum 

og hið sama má einnig sjá á mynböndum og lesa úr matsblöðum lestrarliða. 

Nærvera hundsins auðveldaði samskipti lestrarliða og barna því hundurinn var í 

forgrunni og virkaði líkt og ísbrjótur. Börnin fóru því strax að spyrja eigendur út í 

hundana í fyrsta sinn sem fundum þeirra bar saman. Þau spurðu um tegund, aldur og 
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hversu gamall hann væri í mannsárum. Skemmtilegar og fræðandi samræður sköpuðust 

um þessi atriði strax á fyrsta fundi þeirra og góð tengsl mynduðust milli barns, hunds og 

lestrarliða áður en fyrsta lestrarstundin rann upp. Vitnisburður um góð og jákvæð 

samskipti sést á matsblöðum lestrarliða, því strax í fyrstu og annari lestrarstund fóru 

börnin að spyrja út í orð sem þau skildu ekki og báðu um útskýringar á þeim. Á 

matsblöðum og myndbandsupptökum sjást einnig jákvæð og afslöppuð samskipti þar 

sem börnin staldra við og spjalla um um myndir í bókunum, sem þau sýndu bæði hundi 

og lestrarliða. Þetta sést mjög vel á myndbandsupptöku af Sigrúnu: 

Hundurinn Hekla lá við hlið Sigrúnar og virtist vera að hlusta á lesturinn. Sigrún 

hætti að lesa og hóf að spjalla við Rögnu lestrarliða um myndirnar í bókinni. Á sama 

tíma klappaði Sigrún Heklu, sem klifraði upp í fang hennar og fór Sigrún þá að sýna 

Heklu myndir í bókinni. 

Börnin voru róleg og slök í návist hunds og lestrarliða og sögðu frá því sem á daga 

þeirra hafði drifið. Samskiptin fólust ekki eingöngu í samtölum, heldur einnig 

líkamstjáningu og sést hún vel á myndböndunum þar sem sjá má glaðleg og blíðleg 

andlit barnanna sem klappa hundinum „sínum“ og strjúka. Dagmar hafði orð á því að 

hundarnir tæku mjög vel á móti börnunum og að þeir væru svo stilltir. Samskiptin 

einkenndust af nánd, umhyggju og vellíðan sem lýst er og sjá má á myndböndum og 

matsblöðum. 

5.1.1.1 Nánd 

Öll börnin voru fljót að mynda náin tengsl við hundinn sinn og notuðu eignarfornafnið 

minn þegar þau vísuðu til hundsins sem þau lásu fyrir ef þau notuðu ekki nafn hans. Í 

lestrarstundum situr hundurinn eða liggur á milli barns og lestrarliða og er því í mikilli 

líkamlegri nálægð við báða aðila. Þessi nánd eykur líkur á því að barnið tengist 

hundinum og hvetur til jákvæðra samskipta. Hundurinn sem Dagmar las fyrir kom í 

byrjun lestrarstundar til hennar og ýtti bókinni að henni. Dagmar tók því sem ábendingu 

frá hundinum um að nú væri tímabært að hefja lesturinn og var mjög ánægð með það. 

Börnin upplifðu nánd og fylgdust um leið með því hvernig hundarnir leituðu sjálfir eftir 

henni: 

Dagmar sagði: 

Stundum set ég púðana á gólfið og les fyrir og Tinni setur hausinn á löppina 

hjá mér, ég set bókina hér á hnéð þannig að hann sér bókina líka. 
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Sigrún lýsti því einnig hversu heitt og notalegt væri að hafa hundinn í fanginu. Börnin 

sögðu að þeim þætti gott að lesa alltaf fyrir sama hundinn og þeim fyndist þetta vera 

„þeirra“ hundur. Sigrún nefndi að ef hún fengi annan hund í lestrarstund tæki það 

svolítinn tíma fyrir sig að kynnast honum líka. Á myndbandsupptökum kemur glögglega 

fram að það eru ekki bara börnin sem sækjast eftir líkamlegri nálægð við hundana 

heldur sækja hundarnir líka í nánd við börnin. Þeir liggja þétt upp að þeim og 

smáhundarnir setjast í kjöltu þeirra. Börnin klappa hundunum og strjúka þeim meðan 

þau lesa, sýna myndir úr bókunum og tala við hundana. Einnig má sjá á 

mynbandsupptökum að þegar hundarnir sækjast eftir nánd við börnin, leggja þau meiri 

áherslu á lesturinn og beina meiri athygli að honum. 

5.1.1.2 Umhyggja  

Börnunum var umhugað að hundunum liði vel. Það kemur fram í öllum viðtölum, á 

matsblöðum og á myndbandsupptökum. Þau sýndu það í verki og lýstu því í 

viðtölunum. 

Gunnar las fyrir smáhund af tegundinni Chihuahua og klappaði honum mikið í 

lestrarstundunum. Hann veitti því athygli þegar hundurinn lá kyrr og hvíldi sig og velti 

fyrir sér hvort hundurinn væri nú örugglega að hlusta þegar hann lægi svona með lokuð 

augun. 

Á myndbandsupptöku úr lestrarstundum sést vel hversu blíð og natin börnin eru við 

hundana. Auk þess að strjúka þeim og klappa, sýndu þau hundunum myndir í bókunum 

sem þau voru að lesa. 

Dagmar er mjög vön því að umgangast hunda, þar sem hundur er á heimili hennar. 

Hún var örugg í fasi og framkomu við hundinn sem var af tegundinni golden retriever. 

Hún talaði við hann og hundurinn hlýddi henni vel. Rannsakandi sat með Dagmar inni í 

einni lestarstund og tók sérstaklega eftir því hversu góð áhrif hún hafði á hundinn og 

hversu mikla umhyggju hún sýndi honum þegar hún klappaði honum og lét hann setjast 

hjá sér svo hann sæi bókina. Á myndbandi sést hvar hundurinn liggur á gólfinu og 

Dagmar sest niður á gólf hjá honum, klappar honum og les fyrir hann. 

Magnea hélt oftast þannig á bókinni að tryggt væri að hundurinn, íslenskur 

fjárhundur, sæi vel þegar hún las fyrir hann. Hún vildi oft fá að fara með hann út í 

göngutúr svo hann fengi hreyfingu og gæti gert þarfir sínar. 

Sigrún las fyrir Chihuahua-hund eins og Gunnar. Hún sýndi hundinum myndir og 

oftar en ekki lá hundurinn þétt upp að henni eða sat í kjöltu hennar á meðan hún las. Á 

myndbandinu sést að hún klappaði hundinum sérstaklega í lok lestrarstundar. 
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Umhyggja sem börnin sýna og lýsa beinist að því að gera hundinum kleift að fylgjast 

með lestrinum og hvetur þau um leið til að lesa og skoða myndirnar. 

5.1.1.3 Líðan 

Líðan barna í verkefninu skiptir sköpum og segir til um hvort upplifun þeirra af 

þátttökunni er jákvæð eða neikvæð. Í viðtölum sem tekin voru við börnin við upphaf og 

lok verkefnisins, kom fram að þeim leið vel allan tímann og fannst gaman að taka þátt. 

Sérstaklega var eftirtektarvert að Gunnar, sem greindur hefur verið ofvirkur með 

athyglisbrest (ADHD) og á erfitt með að einbeita sér í skólanum, auk þess að missa 

reglulega stjórn á skapi sínu, var sérlega rólegur og kurteis í lestrarstundum með hundi. 

Gagnstætt hegðun sinni í skólanum kom Gunnar prúðmannlega fram, bæði við dýr og 

menn. 

Hundarnir fengu mikla ástúð, klapp, kjass og strokur frá börnunum, jafnt fyrir 

lestrarstundir, meðan þau lásu og að lestrarstund lokinni. Strokurnar veittu ekki bara 

hundunum vellíðan, heldur fannst börnunum snertingin góð. Hundarnir höfðu ánægju 

af lestrarstundunum og fögnuðu börnunum einatt með dillandi skotti og gleðilátum 

þegar þau mættu í lestrarstundirnar. 

Auk þess að lýsa eigin líðan, beindu börnin athygli að líðan hundanna og bentu á að 

hundunum liði vel í návist þeirra. Dagmar talaði til dæmis um að þeir væru mjög stilltir 

og talaði af reynslu, þar sem hún átti sjálf hund. Sigrún lýsti móttökunum vel þegar 

börnin hittu hundana „sína“ í félagsmiðstöðinni: 

Alltaf þegar við opnum dyrnar þá kemur Loppa svona hlaupandi, já og svo ef 

að Magnea er þarna, þá stekkur hún bara á hana. 

Sigrún talaði síðan um hundinn sinn og bætti við: 

Ég held að henni hafi bara fundist rosa þægilegt að láta lesa fyrir sig, því 

þegar hún átti að setjast hérna við hliðina á mér þá fór hún alltaf upp á mig 

og lagðist svona og hlustaði svona með lokuð augun. 

Börnunum varð tíðrætt um hversu skemmtileg væri að lesa fyrir hund. Beindist líðan 

þeirra og hundanna að því að báðir aðilar upplifðu lestrarstundirnar á jákvæðan hátt og 

báðum liði vel. Tilfinning barnanna og lýsingar þeirra á eigin líðan og hundanna er 

samofin lestri og því að leggja sig fram um lesturinn svo hundarnir fái notið 

lestrarstundanna. 
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5.1.1.4 Tilhlökkun 

Í viðtölunum fyrir og eftir þátttöku í verkefninu kom berlega í ljós hversu mikið börnin 

höfðu hlakkað til að byrja að lesa fyrir hunda. Ennfremur hlökkuðu þau alltaf til að 

mæta í lestrarstundirnar meðan á verkefninu stóð. Hundarnir voru alltaf í forgrunni og 

hlökkuðu þau mest til samverustunda með þeim og að lesa fyrir þá. 

Magnea sagðist eiginlega ekki hafa getað beðið eftir að fá að byrja í verkefninu, hún 

hefði óskað þess heitt að vikan liði hraðar og að kominn væri mánudagur en það var 

dagurinn sem börnin hittu hundana í fyrsta skiptið. Dagmar hlakkaði mikið til að taka 

þátt í verkefninu, aðallega út af hundunum og einnig af því Magnea vinkona hennar tók 

líka þátt. Gunnar hlakkaði „rosalega mikið til að taka þátt“ og Sigrúnu sagðist lítast vel á 

þetta, sagðist hafa ímyndað sér að það væri skemmtilegt og gaman að lesa fyrir hund. 

Tilhlökkunin var einnig mikil eftir að börnin hófu þátttöku í verkefninu. Magnea 

sagðist alltaf hlaupa í félagsmiðstöðina því hún væri svo spennt að mæta. Það væri 

alltaf svo gaman og sér þætti svo skemmtilegt að lesa fyrir hundinn. Gunnar hlakkaði til 

að fara í lestrarstundirnar í félagsmiðstöðinni en hann var eina barnið sem missti úr 

lestarstund meðan á rannsókninni stóð. Það var þó ekki að hans frumkvæði heldur voru 

aðstæður hans þannig einn daginn að hann komst ekki. Sigrún sagði að sér hefði 

„eiginlega alltaf fundist gaman og að hún hafi hlakkað til að mæta í félagsmiðstöðina til 

að lesa fyrir hundinn.“ 

Í viðtölum sem tekin voru við börnin áður en þau fóru í lestarstundir með hundi kom 

fram að þau voru mjög áhugasöm og sögðust hlakka til að fá að lesa fyrir hund. Einnig 

komu í ljós væntingar barnanna til að verkefnið yrði skemmtilegt. Magnea óskaði sér til 

dæmis þess að dagarnir fram að hundalestri liðu hraðar. Sigrún sagðist hlakka mikið til 

að sjá hundana. 

Lestrarstundirnar stóðu undir væntingum barnanna því þeim fannst mjög gaman og 

þau hlökkuðu mikið til að mæta allt tímabilið. Þau mættu í allar lestrarstundirnar, að 

undanskilinni einni stund sem Gunnar missti af. Börnin komu oftar en ekki á hlaupum í 

félagsmiðstöðina, kappsfull og spennt. Gunnar talaði um að það hefði verið rosalega 

gaman í lestrarstundunum og að það væri skemmtilegra að lesa fyrir dýr en fullorðið 

fólk. Stelpurnar sögðu meðal annars: 

Dagmar: 

Ég var eitthvað, ég hugsaði með sjálfa mig, að það myndi vera að lesa eins 

og venjulega en svo varð það miklu skemmtilegara. 
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Magnea lýsti tilfinnigum sínum og væntingum: 

Ekki eins og ég vonaði, þetta er bara meira stress. 

R: Hvernig þá? 

V: Ég hljóp alltaf af því mér fannst þetta svo gaman, ég vildi ekki missa af 

þessu. 

R: Þannig stress, já (hlær). En þegar þú varst komin, fannst þér þá stress að 

lesa? 

V: Þetta var skemmtilegra en ég vonaði mér. 

Börnunum fannst svo gaman að taka þátt í verkefninu að þau vildu öll fá að taka 

þátt í svona verkefni aftur ef þeim stæði það til boða. Fram kemur í viðtölunum að 

umgjörðin utan um verkefnið þar sem þau upplifa nýbreytni, upphefð, öryggi og 

tilhlökkun, skiptir máli. 

5.1.2 Notaleg umgjörð 

Eins og fram kemur í kafla 2 er mikil umgjörð í kringum verkefnið, börnin þurfa að fara á 

annan stað og hitta bæði hund og ókunnuga manneskju. Aðstaða fyrir lestrarstundirnar 

var í félagsmiðstöð í nágrenni skólans og einungis tekur um þrjár mínútur að ganga á 

milli þessara stofnana. Í lestrarstundum var hvert barn með lestrarliða og hundi á 

afmörkuðu svæði. Þau sátu í mjúkum sófum á meðan lesið var og því hafði 

lestrarumhverfið á sér fremur heimilislegan blæ, ólíkt venjubundnu námsumhverfi 

skólans. Fram kom í viðtölum og myndbandsupptökum að þeim leið vel í umhverfinu. 

5.1.2.1 Nýbreytni 

Börnin veittu umhverfinu og umgjörðinni eftirtekt og oft kom fram í lýsingum þeirra að 

þeim fannst nýbreytni fólgin í því að fara á annan stað og upplifa nýtt umhverfi. Einnig 

fannst þeim það nýbreytni að lesa fyrir hund. 

Þeim fannst öllum gaman að fara í félagsmiðstöðina og þeim fannst lítið mál að fara 

á milli húsa. Tvö barnanna tóku sérstaklega fram að það væri skemmtilegra að fara í 

félagsmiðstöðina að lesa en að lesa í skólanum. Gunnar sagði að gaman væri að koma í 

félagsmiðstöðina til að lesa og hitta hundana og það hefði verið gaman að fara 

samferða hinum börnunum í lestrarstundirnar. Nefndi hann sérstaklega að það hefði 

verið skemmtilegt að vera í hópi og að þau hefðu einu sinni fengið að spila fótboltaspil 

eftir að vera búin að lesa. 

Sigrún sagði: 
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Bara gaman að vera annarstaðar ... af því að hérna, ég er á hverjum degi 

næstum því, hverjum degi í skólanum. Það er bara ekki á laugardögum og 

þegar það er frí sko. Já, mér finnst bara gaman að fara á nýja staði og mér 

finnst félagsmiðstöðin bara vera skemmtilegur staður. 

Magnea tjáði sig um umgjörðina með þessum orðum: 

Gaman, þægilegur staður. Ég ætla bara að vinna þar þegar ég verð stór. Eða 

byrja bara strax. 

Börnin voru sammála um að félagsmiðstöðin væri skemmtilegur staður að heimsækja 

og eins kom fram í svari Magneu, er hún búin að finna sér framtíðar vinnustað og 

tilbúin að hefja störf þar strax. 

Þar sem verkefnið Lesið fyrir hund er nýtt af nálinni felst nýbreytni í þátttökunni því 

börnin höfðu aldrei tekið þátt í verkefni af þessu tagi. Í viðtölunum sem tekin voru eftir 

að verkefninu lauk kom skýrt í ljós hversu gaman þeim fannst að lesa fyrir hundana og 

að sú upplifun hefði gefið sumum þeirra hugmynd um hvernig hægt væri að æfa sig í 

lestri og því hvatti þátttakan sum þeirra til að skapa sér nýjar aðferðir við heimalestur 

og lestur. 

Dagmar sem gat ekki ímyndað sér að það væri svona skemmtilegt að lesa fyrir hund, 

fór að ástunda þessa lestrarþjálfun heima fyrir og beita nýjum aðferðum í heimalestri. 

Hún kvaðst nú lesa fyrir hundinn sinn (hundur er á heimilinu) og einnig sagðist hún 

stundum lesa fyrir yngri systur sína sem væri á leikskólaaldri. Dagmar kom einnig fram 

með nýja hugmynd að lestrarstundum með hundum, sagði að sér fyndist sniðugt að 

prófa að hafa alla saman, hunda, börn og lestrarliða, skiptast síðan á að lesa þannig að 

hvert barn læsi eina blaðsíðu í senn fyrir alla hundana. 

Gunnar sagði að gott væri að geta klappað hundunum meðan verið væri að lesa og 

að gaman væri að fara með fleiri börnum í svona verkefni. Hann stakk ekki upp á nýjum 

aðferðum til þess að prufa heima en sagðist mikið vera að æfa sig heima því hann fengi 

borgað fyrir það. Hjá Magneu kom mjög skýrt fram hversu miklu máli hundurinn skipti 

hana og var hann auðsjáanlega númer eitt hjá henni. 

Sú nýbreytni sem þau lýsa og eru upptekin af er húsnæðið og hundurinn. 

Nýbreytnin varð þeim hvatning til þess að prófa nýjar aðferðir í eigin lestrarstundum og 

vinnulagi. 

Nýbreytnin varð þeim einnig innblástur til að skoða og bera saman muninn á því að 

lesa fyrir hund og manneskju. Þau voru spurð beint að því og áttu auðvelt með að 
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benda á þann mun og útskýra í hverju hann væri fólginn. Gunnar sagði að það væri 

skemmtilegra að lesa fyrir dýr og munurinn væri sá að hann gæti klappað hundinum en 

ekki fullorðna fólkinu. 

Sigrún sagði: 

þarna, þannig að þá getur maður alltaf þarna lesið sjálfur, því mamma og 

pabbi þau eru alltaf þannig, þegar ég er að reyna að lesa eitthvað erfitt orð, 

þá segja þau mér svona hvað orðið er. Mér finnst það svolítið óþægilegt. Ég 

er að reyna að geta það sjálf. 

R: Já, en þegar þú lest fyrir hundinn, þá? 

V: Já, þá er enginn að trufla mig, þá get ég bara lesið orðin. Mér finnst það 

aðeins þægilegra. Þegar ég les fyrir afa minn, þá kem ég svona og kannski 

stoppa og les það í huganum mínum og þegar ég er einmitt búin að lesa 

orðið í huganum mínum og ætla að segja upphátt þá segir hann: Nei, nei, 

nei, hvað orðið er. Það er rosalega óþægilegt. 

Magnea sagði: 

Miklu skemmtilegara að lesa fyrir hund ... Ég bara elska hunda og það er 

best að lesa svona fyrir hund því þá veit ég að þetta er svona ótrúlega 

spennandi og svona og svona stressandi. 

R: Þannig að þetta er svona tilhlökkun? 

V: Umhum, það er bara miklu öðruvísi að lesa fyrir bara fólk. Einu sinni var 

bara svona, en hund var bara svona Veii! Miklu skemmtilegara að lesa fyrir 

hund, það er bara málið. Ég vildi að þetta væri bara alltaf af eilífu. 

Það var líka nýlunda hjá Magneu að hún var byrjuð að stelast til að lesa uppi í rúmi 

þegar klukkan var orðin margt og sagðist alltaf vera með einhverjar bækur undir 

koddanum. 

Viðtölin við börnin sýna glögglega að þátttaka í verkefninu jók þeim víðsýni á þann 

hátt að þau tóku upp nýjar aðferðir og vinnulag við lestur. Einnig gerðu þau sér grein 

fyrir því hvað betur mætti fara í lestrarstundum með fullorðnu fólki og gátu nú, ef þau 

vildu, komið þeim skilaboðum áleiðis til sinna nánustu. 

5.1.2.2 Upphefð 

Í flestum grunnskólum landsins stendur börnum til boða sérkennsla eða úrræði ef þau 

þurfa á að halda. Sérkennslan fer fram í bekkjartímum en oftar en ekki fara börnin úr 
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skólastofunni sinni í sérkennslustofu. Í viðtölum við börnin kom fram að verkefnið Lesið 

fyrir hund þótti eftirsóknarverður kostur og að fleiri nemendur í bekkjunum þeirra vildu 

fá að taka þátt. 

Þau bentu á eigin upphefð með því að segja frá því að nokkrir samnemendur hefðu 

spurt þau um verkefnið og sagt að þeir vildu líka fá að lesa fyrir hund. Dagmar sagði að 

einn strákur og ein stelpa í bekknum hefðu talað við sig um það að þau langaði að lesa 

fyrir hund. 

Sigrún sagði: 

Já og það er hérna Anna, hún finnst vera svindl að ég fái að lesa fyrir hund 

en hún er samt ógeðslega góð í að lesa. 

Gunnar sagði: 

það er einn sem vill rosalega, rosalega mikið, lesa fyrir hund. 

Upplifun barnanna af verkefninu var að þau væru að gera eitthvað spennandi. Þau væru 

heppin að fá að taka þátt og öðrum börnum fyndist það eftirsóknarvert hlutskipti að 

lesa fyrir hund. 

5.1.2.3 Öryggi 

Í viðtölum við börnin, á matsblöðum lestrarliða og á myndbandsupptökum skein í gegn 

að börnin voru örugg í umhverfinu, inni í lestrarstundunum og í samskiptum við 

lestrarliða. Vel sést hversu afslöppuð þau eru í fasi. Þau spjalla við lestrarliðana og 

spyrja þá um orð sem þau skilja ekki og klappa hundunum, strjúka þeim og kjassa þá. 

Börnin sýndu af sér öryggi í umgengni við hundana sem kemur skýrt fram á 

myndbandsupptökum. Örugg framkoma þeirra hafði góð áhrif á hundana. Dæmi um 

það er þegar hundurinn hans Gunnars lá í byrjun milli hans og lestrarliðans og færði sig 

síðan hinum megin við Gunnar, sem klappaði honum og strauk. Hann færði sig sem sagt 

frá lestrarliðanum og þurfti ekki lengur á stuðningi hans að halda til að finna fyrir öryggi. 

Svipað samskiptamynstur sést líka hjá stúlkunum og hundunum þeirra. Sigrún sýndi 

hundinum sínum oft myndir í bókinni og strauk honum á meðan. Magnea leiðbeindi 

hundinum sínum til að mynda um hvar hann ætti að sitja meðan hún las og gerði það af 

öryggi og festu. Hún hóf svo lesturinn þegar allir voru búnir að koma sér vel fyrir. 
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5.1.3 Sjálfsmynd 

Áður en verkefnið hófst voru börnin fjögur sér þess meðvitandi að til stæði að þau 

tækju þátt í verkefni þar sem þau læsu fyrir hund. Þau gerðu sér einnig grein fyrir því að 

þau voru sérstaklega valin umfram aðra þar sem þau nytu sérkennslu í lestri. Þau virtust 

vera ánægð í skólanum og með námsgreinarnar. 

5.1.3.1 Ánægja 

Í viðtölum við börnin áður en lestarstundir hófust voru þau spurð hvort þau ættu sér 

eftirlætis námsgreinar í skólanum og ef svo væri hvers vegna þær væru skemmtilegar. 

Öll börnin tiltóku tvær eða fleiri námsgreinar og þrjú börn af fjórum sögðu að þeim 

þætti lestur skemmtilegur. Stærðfræði var í uppáhaldi hjá öllum börnunum. 

Þau lögðu því ekki sérstaklega áherslu á lestur heldur var stærðfræði sú námsgrein 

sem þau voru ánægðust með. Ekkert þeirra nefndi lestur sem uppáhalds námsgrein 

þótt þrjú þeirra teldu hann upp sem eina af námsgreinunum. 

Dagmar virtist finnast allt skemmtilegt en nefndi lesturinn síðast: 

Myndmennt, textílmennt, heimilisfræði og stærðfræði og tilraunir og skrift 

og lestur. 

R: Og hérna, af hverju er þetta svona skemmtilegt? 

V: Út af, þá læri ég meira og þá hérna, finnst mér hérna, eins og ég sé meira 

og sé duglegri í stærðfræði og allt það. 

Magnea var sú eina sem nefndi lestur fyrst: 

Mér finnst skemmtilegast að lesa, reikna, stærðfræði. Mér finnst 

skemmtilegt að vera í textíl, myndmennt, skapandi starfi og hérna baka 

dæminu þarna. 

R: Já heimilisfræði? 

V: Já. 

Gunnar nefndi bæði lestur og stærðfræði og tiltók gagnsemi lestrar: 

Uum, reikna og lesa ... 

R: Og af hverju finnst þér það skemmtilegt? 

V: Út af því að ég get lært mest á því að lesa og ég get líka reiknað mikið, 

mikið, mikið. 

Sigrún sagði: 
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Uh, ég er ekki viss, ég held samt að það sé stærðfræði, hérna, inni hjá 

kennaranum. 

R: Já, af hverju finnst þér stærðfræði skemmtilegust? 

V: Því mér finnst það létt og ég er fljót að gera það. 

Í myndbandsupptökum og á matsblöðum kemur fram hvernig börnin lásu í 

lestrarstundunum. Lestrarliði hlustaði og stoppaði börnin hvorki í lestrinum né greip inn 

í og leiðrétti. Börnin lásu í byrjun hægt og rólega, hljóðuðu oft orð og lásu þau síðan 

hraðar yfir aftur. Þau leiðréttu sig sjálf þegar þau sáu að þau höfðu lesið vitlaust. Þá 

endurtóku þau setningarnar og lásu hraðar en áður. Þau áttuðu sig sjálf ef þau lásu 

orðin vitlaust. Einnig spurðu börnin lestrarliða út í orð sem þau skildu ekki. 

Gunnar leiðrétti sig mjög fljótt þegar hann las ekki rétt og endurtók svo 

setningarnar. Hann ruglaðist svolítið á tveimur samhljóðum ef þeir lágu saman, til 

dæmis tvö L og las „Boli“ í staðinn fyrir „Bolli“. Hann átti fremur auðvelt með 

endursögn. Hann hélt á bókunum meðan hann sagði frá söguþræðinum og fletti upp í 

þeim ef hann varð óöruggur í endursögninni. 

Börnin áttu það sameiginlegt að vera glöð í lestrarstundunum og oftast nær mjög 

viljug að lesa. Einkum var það þó Magnea sem átti misjafnlega góða daga og vildi 

stundum fremur spjalla við lestrarliðann og hundinn en lesa. 

5.1.3.2 Öryggi 

Þrjú barnanna voru á 9. ári og eitt orðið níu ára þegar þau tóku þátt í rannsókninni. 

Rannsakandi spurði þau um eigin lestrarfærni og hvort þau teldu sig hafa náð 

framförum í lestri. Svör þeirra við þessari spurningu voru stutt og án mikilla útskýringa 

og þau áttu það sameiginlegt að eiga erfitt með að leggja mat á frammistöðu sína. 

Sigrún talaði um að það væri rosalega gaman að þjálfa sig svona með dýrum og að það 

væri sniðug aðferð til að æfa sig í lestri. Hún sagði að sér þætti í það minnsta aðeins 

skemmtilegra að lesa því nú fengi hún skemmtilegri bækur. Svar Gunnars var stutt og 

laggott: „Já, já“ og útskýrði ekki frekar í hverju framfarirnar væru fólgnar. Dagmar 

fannst léttara að lesa en áður og sagði: 

Mér finnst það bara miklu léttara og mér líður eins og ég sé bara orðin 

svona, mér líður eins og ég sé að læra meira með að lesa fyrir. 

Þegar hún var beðin um að útskýra að hvaða leyti henni þætti léttara en áður að 

lesa, til dæmis þegar um væri að ræða löng og erfið orð, útskýrði hún hvað hún gerði 

þegar hún ruglaðist og læsi orð vitlaust: 
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Ég les það hægt svo les ég það aftur, þá næ ég því svo. Þegar ég er stundum 

að lesa fyrir ömmu mín þá les ég hérna eina blaðsíðu. 

(R: Já.) 

þá er ég búin að ruglast á nokkrum orðum. 

(R: Já.) 

Og, og þá les ég það upp á nýtt og þá skil ég það miklu, ég skil það miklu 

betra. Þá, hérna, ég ruglast bara og ég fatta það ekki en svo líður mér alltaf 

eins og ég sé búin að lesa eitthvað vitlaust. 

(R: Já.) 

Og þá les ég það bara upp á nýtt. 

(R: Sniðugt.) 

Og þá skil ég söguna miklu betra þá og þá veit ég hvað er að gerast og allt 

það. 

Þau höfðu öll á orði að þeim þætti léttara að lesa fyrir hund og lýstu ítrekað öryggi 

við þær aðstæður. 

5.1.3.3 Seigla 

Byrjendur í lestri þurfa að hafa áhuga og tileinka sér iðjusemi. Því gefur auga leið að 

börn sem eru sein til lesturs eða glíma við lestarörðugleika þurfa að búa yfir mikilli 

seiglu til að ná framförum í lestrarnáminu. Börnin í rannsókninni sögðu að þótt þeim 

þætti kvíðvænlegt að sjá mörg orð á blaðsíðu eða þykka bók, byrjuðu þau samt að lesa. 

Myndbandsupptökur og matsblöð lestrarliða sýna að börnin sýndu oft seiglu á þann 

hátt að þau létu hvorki auðveldlega truflast né gáfust upp þó að þau ættu erfitt með að 

lesa og skilja, sem bendir til þess að þau hafi tekið verkefnið alvarlega. 

Dagmar gat lýst því sem hún gerir í aðstæðum þar sem textinn er mikill: 

Eins og fyrst þegar ég les það, þá líður mér eins og það eru bara fullt af 

orðum í bókunum og bara eitthvað. Ég les þau bara upphátt. 

Svo les ég það upp á nýtt. Þá er það meira eins og í alvöru saga. 

Í einni myndbandsupptökunni má sjá Dagmar stauta sig í gegnum bókina 

Naglasúpan. Eftir nokkra stund gafst hún upp og sagði við lestrarliðann að sér þætti 

erfitt að lesa bókina. Lestrarliðinn sótti aðra bók fyrir Dagmar, Dúrilúri og forvitinn 

köttur. Dagmar renndi fingri undir textann og las hægt um stund, en andvarpaði svo og 

geispaði. Lestrarliðinn bauðst aftur til að sækja nýja bók en Dagmar afþakkaði og hélt 

áfram að lesa í dágóða stund. Dagmar ruglaði saman bókstöfunum d og b og spurði 
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lestrarliðann hvor stafurinn væri. Nokkuð vantar upp á málskilning hennar og skilning á 

ýmsum orðum. Í endursögn sagði hún frá persónum í sögunni en ekki innihaldi eða 

söguþræði. 

Magnea var misjafnlega vel upplögð til að lesa. Suma dagana las hún lengi og 

stundum hafði hún minna úthald til að lesa. Eins og hin börnin, endurtók hún orð og las 

stundum með leikrænum tilburðum. Hún las þó misjafnlega skýrt og hélst það í hendur 

við úthaldið hjá henni. Í tveimur lestrarstundum af tólf sagði hún: „Ég nenni ekki meir,“ 

en í annað skiptið, þegar hún tók eftir hversu langt hún var komin með bókina, ákvað 

hún að halda áfram og lauk við bókina. 

Sigrún fór að leiðrétta sig þegar líða tók á lestrarstundirnar og gerði það fyrst í 

fjórðu lestrarstund. Hún átti oft í erfileikum með að lesa orðin. Hún virtist ekki muna 

hvernig orðin litu út. Hún las setningarnar höktandi en endurtók þær síðan með 

leikrænni tjáningu. Hún vissi ekki hvernig bókstafurinn Y var borinn fram og ruglaði 

saman k og g, til dæmis í orðinu „Loki“ sem hún bar fram sem „Logi.“ Sigrún skoðaði 

myndirnar í bókunum mikið meðan hún las og studdist við þær í lestrinum. Stundum 

var lesturinn fremur eigin túlkun en rétt lesinn texti. Samkvæmt matsblöðum las hún 

seinna atkvæði í orðum oft vitlaust. 

Gunnar las rólega, stoppaði og fletti síðan í gegnum bókina til að sjá hversu margar 

blaðsíður væru enn ólesnar. Hann taldi 17 blaðsíður og hélt áfram að lesa um stund. 

Svo hætti hann að lesa, sýndi með útréttum örmum hversu löng bókin væri og sagði: 

Ef bókin væri svona löng þá gæti ég ekki klárað hana og ef það væru svona 

mörg orð þá gæti ég ekki klárað hana. 

Sigrún sést á myndbandsupptöku lesa orðin rólega og endurtaka þau síðan hratt og þá 

með leikrænum tilburðum. Hún skoðaði myndir og las og áfram. Samkvæmt 

matsblöðum lestrarliða las hún oft seinna atkvæði í orði oft rangt. Hún las fyrri hlutann 

rétt en giskaði oft á seinna atkvæði orðanna. Hún studdist við myndirnar til að segja 

sögu sem ekki var endilega sama saga og texti bókarinnar sagði til um. 

Ein birtingarmynd seiglu hjá þeim var sú að þau reyndust vera úrræðagóð og sýndu 

útsjónarsemi við að finna leiðir til að lesa. Magnea sýndi oft seiglu þegar hún var í raun 

búin að fá nóg af lestri í lestrarstund en ákvað samt að halda áfram og ljúka við bókina 

þegar hún sá að lítið var eftir. 

Þegar Gunnar las var mjög greinilegt að hann var einbeittur og lét ekki truflast þótt 

hundurinn hreyfði sig mikið. Í einu myndbandinu sést hundurinn brölta yfir hann 
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nokkrum sinnum án þess að Gunnar truflaðist við lesturinn. Hið sama sést á myndbandi 

úr lestrarstund hjá Dagmar, sem las fyrir golden retriever-hund. Í upphafi lestrarstundar 

stóð hann upp og lagðist síðan aftur á gólfið. Dagmar einbeitti sér samt sem áður að 

lestrinum og lét brölt hundsins ekki hafa áhrif á sig. Sigrún hélt líka athygli við lesturinn 

meðan hundurinn „hennar“ skreið upp í fangið á henni og kom sér fyrir í kjöltunni 

hennar. Magnea las fyrir hundinn „sinn“ og lét hann ekki trufla sig þegar hann hagræddi 

sér í sófanum. Greinilegt er að öll börnin halda góðri einbeitingu þrátt fyrir brölt 

hundanna.  

Samkvæmt matsblöðum lestrarliða veitti Dagmar oftar en ekki ýmsum smáatriðum 

athygli og tók lestrarliðinn fram að hún hefði skarpa athyglisgáfu. Þegar Magnea var að 

lesa bók eftir Sigrúnu Eldjárn, Kuggur-Nýir vinir, hafði hún á orði að allir krakkar í 

bókunum hennar Sigrúnar Eldjárn væru í sams konar skóm. Öðru sinni vakti hún athygli 

á því að myndir í bókinni Dúrilúri og forvitinn köttur voru merktar. Í einni 

lestrarstundinni tók Magnea eftir misritun. Hún staldraði við lesturinn og sagði, frekar 

undrandi, við Guðrúnu lestrarliða: 

Nína frænka! Núna er það Nína. Áðan var það Hanna frænka. Þetta er sama 

frænkan. 

Sérkennari skólans sá um að forvelja bækur fyrir börnin sem geymdar voru í 

félagsmiðstöðinni. Börnin völdu sér bók eða bækur úr þessu forvali þegar þau mættu í 

lestrarstundirnar. Lesefnið skipti börnin máli, það er að segja hvað verið var að lesa og 

þau fundu öll leið til að nálgast slíkar bækur eða leið til þess að komast í gegnum þær 

sem þeim þóttu erfiðar. 

Börnin voru spurð álits á bókunum í viðtölum áður en lestrarstundir hófust og að 

þeim afloknum. Í svörum þeirra má greina ákveðna tilhneigingu til að finna bækur sem 

þau vildu lesa og þá höfðu þau til hliðsjónar skemmtanagildi og getu sína, eins og fram 

kemur hjá Gunnari í fyrra viðtalinu, þar sem hann sagðist oftast lesa litla bók sem væri 

ekki þykk. Hann sagðist hafa fengið bækur í jólagjöf, meðal annars Vísindabók Villa og 

hefði nú þegar gert eina tilraun úr þeirri bók. Gunnari fannst bækurnar sem hann las 

fyrir hundana léttar og bara góðar. Honum fannst ein bókin raunar svolítið erfið, of þykk 

og einnig hefðu orðin í bókinni verið of löng. Að öðru leyti fannst honum bækurnar 

góðar. 

Sigrún sagði að sér hefðu þótt bækurnar hæfilega þungar, henni þætti ekki skipta 

öllu máli að klára að lesa bók, mikilvægara væri að bókin væri skemmtileg. Aðspurð um 
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uppáhalds bók sagði Sigrún í báðum viðtölunum að það væri bókin Moli. Sigrún sagði í 

viðtali eftir lestrarstundirnar: 

Mér finnst þægilegast að lesa Mola, það er svona lítil mörgæsabók, um 

mörgæsastrák sem er að fara að eignast annan bróðir eða systur. Hann þarf 

að passa eggið meðan mamman er að bjarga einhverjum frá sel og þegar 

mamman kemur heim er búið að klekjast út úr egginu, þannig og þá kemur 

lítil stelpa eða samt, þannig eggið byrjar að vagga sér, rúlla, rúlla, rúlla 

svona. 

Sigrún tók jafnframt fram að þessi bók hafi verið rosa stutt og lítill texti væri á hverri 

blaðsíðu. Á matsblöðum lestrarliða kemur fram að Sigrún á erfitt með að lesa ef langur 

texti er á hverri blaðsíðu. Henni finnist gott að hafa myndir í bókunum enda styðjist hún 

við þær í lestrinum. 

Stundum verður nærvera hundsins til þess að efla börnunum seiglu og komast yfir 

að lesa bækur telji þau hundinn hafa gaman af. Dagmar sagði að sér þætti bókin um 

Gúmmí Tarzan sem hún væri að lesa, mjög skemmtileg. Hún sagði að bækurnar sem 

hún las fyrir hundinn hafi „alveg verið skemmtilegar“ og bætti við: 

Mér finnst bara svo gaman að lesa þessar bækur og hérna, mér finnst svo 

skemmtilegt að horfa á hann hlusta á mig eitthvað lesa og mér finnst það 

stundum eitthvað smá fyndið. 

Á matsblöðum lestrarliða kemur fram að Dagmar hafi gefist upp við lestur á bókinni 

Naglasúpan, en textinn í þeirri bók er hvítur á dökkum grunni. Í viðtali við Magneu áður 

en lestrarstundirnar hófust kom fram að hún hafi óskað þess að fá bókina Kamillu 

Vindmillu í jólagjöf og að sér þættu bækurnar um Skúla Skelfi og Gúmmí Tarzan 

skemmtilegar. Hún sagðist líka vera hrifin af spennubókum eins og Bróðir minn 

ljónshjarta. Magnea lét ekki uppi skoðanir sínar á bókunum sem hún las fyrir hundinn. 

Hún kvaðst ekki hafa velt mikið fyrir sér hvaða bækur hún valdi, eiginlega hefði hún ekki 

mikið verið að hlusta á sig lesa, heldur aðallega verið að horfa á hundinn. 

Sú seigla sem þau sýndu tengist hér nærveru hundsins og þeirri staðreynd að þau 

vildu standa sig vel í lestrinum í þágu hans. Þau vildu einnig lesa bækur sem þau réðu 

við og finna aðferðir til að geta lesið erfiðari texta. Hundurinn var þeim stuðningur 

þegar kom að því. Í lestrarstundunum gátu þau staldrað við á eigin hraða og lesið fyrir 

hundinn eða spurt lestrarliðann. 
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5.2 Mér leist frábærlega á þetta – viðtöl við foreldra 

Ákveðinn samhljómur kom fram í viðtölum við foreldra barnanna sem tóku þátt í 

rannsókninni og verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum hér á eftir. Viðtölin voru 

tekin þremur vikum eftir að lestrarstundum lauk. Greint verður frá niðurstöðum í 

samræmi við þau þemu sem dregin voru saman úr viðtölum við foreldra. Þemun eru 

jákvæð samskipti, góð umgjörð og innsæi. Jákvæð samskipti og innsæi fólu í sér þrjú 

undirþemu en góð umgjörð tvö. Sjá töflu 2 hér að neðan. 

Tafla 2. Þemagreining á viðtölum við foreldra. 

Jákvæð samskipti       Góð umgjörð Innsæi  

Minningar Nýbreytni Ráðaleysi  

Traust Upphefð Framfarir 

Væntingar  Seigla 

5.2.1 Jákvæði samskipti 

Foreldrar barnanna fjögurra eru í góðum tengslum við börnin sín. Þeir hafa vökult auga 

með námi þeirra, fylgja þeim eftir í heimanámi og eru í reglulegum samskiptum við 

skólann. Öll börnin þurfa á sérkennslu að halda og lét sérkennari skólans foreldrana vita 

að börnum þeirra stæði til boða að taka þátt í rannsókninni Lesið fyrir hund og voru allir 

foreldrar jákvæðir gagnvart því. 

5.2.1.1 Minningar 

Foreldrar skynjuðu vel hjá börnum sínum hve nærvera hundsins skipti þau miklu máli. 

Börnin töluðu um hundana heima fyrir þar sem þau sögðu meðal annars frá atvikum úr 

lestrarstundum, lýstu útliti hundsins „síns“ og töluðu um hversu gaman væri að lesa 

fyrir hann. Börnin sköpuðu því umræðu og minningar með fjölskyldu sinni og það jók 

talsvert gildi minningarinnar að í lok rannsóknar fengu börnin ljósmynd af sér með 

hundinum sem foreldrum fannst góð og sniðug hugmynd. Þeir sögðu að myndin væri 

fallegur minjagripur, bæði fyrir börnin og þá sjálfa. Þeim fannst myndirnar hjálpa þeim 

að tengjast því sem börnin töluðu um og upplifðu í lestrarstundunum. Börnin töluðu öll 

um hundana „sína“ heima og voru tilbúin að fórna öðrum kennslustundum fyrir 

lestrarstundirnar eins og Líney greinir hér frá: 

Ég held bara, hún var svo ánægð og hrifin af þessu og alveg sama þó að hún 

sleppti einhverju öðru, það skipti engu máli. Líka það að hún sagði: Þetta er 

minn hundur. Hún var með einn sérstakan hund. Það var hennar hundur. 
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Það fannst henni líka æðislegt. Hún var sko að segja mér frá hinum 

hundunum líka, að hann væri með þennan hún og hann væri svona, en 

hennar hundur var svona, henni fannst þetta æði og hún talaði mikið um 

þetta, sérstaklega eftir tíma þegar hún kom heim. „Mamma ég var að lesa 

fyrir hund í dag.“ Já og var ekki gaman? „Jú og svo fór hún með hann þarna 

og gerði einhverjar listir í lokin.“ Þannig að það er allt jákvætt við þetta. 

Brynhildur móðir Dagmarar tók í sama streng: 

Mér fannst frábært að Dagmar fékk mynd af hundinum heim í ramma, mér 

fannst það æðislegt því nú vorum við svo mikið búin að heyra um þennan 

hund og það var svo gaman að sjá: Hey þetta er golden retriever, af því að 

hún sagði okkur aldrei tegundina. Sagði bara svona, þetta er stærsti 

hundurinn og svona brúnn einhvern veginn. Já og gaman að sjá hann og hún 

er með mynd af honum inni í hrbergi hjá sér. Mér fannst það eitthvað svo 

meiri tenging við okkur fjölskylduna þannig að við gætum hjálpað henni að 

halda þessari minningu lifandi. Þannig að mér fannst það mjög sniðugt hjá 

ykkur. 

Umræða um hundinn og þær minningar sem barnið færði heimili sínu hvatti einnig til 

jákvæðra samskipta á heimilinu og í fjölskyldu barnsins. 

5.2.1.2 Traust 

Foreldrar kváðust hvorki hafa fundið fyrir kvíða né ótta vegna þátttöku barna sinna í 

rannsókninni. Aðspurðir sögðust þeir treysta rannsakanda og skólanum vel fyrir 

verkefninu og framkvæmd þess, sögðust hafa fengið nægar upplýsingar og að ekki hefði 

verið þörf á að spyrja nánar út í framkvæmd rannsóknarinnar né hvernig þátttöku barna 

þeirra væri háttað. Foreldrunum leið eins og að börnin þeirra hefðu „dottið í 

lukkupottinn“ og það væru forréttindi að vera valinn úr hópi barna til þátttöku í 

verkefninu. Ingibjörg móðir Gunnars sagði að sér hefði liðið vel með þetta og hún væri 

ánægð fyrir Gunnars hönd með að hann fengi tækifæri til að efla áhugahvöt í lestri. Hún 

sagði að bróðir Gunnars hefði tekið þátt í samskonar verkefni á síðastliðnu misseri og 

sér hefði þótt það bera árangur. 

Ingibjörg móðir Gunnars sagðist bera traust til verkefnisins: „Ég treysti ykkur alveg, 

bara gott að fá aðstoð. Eins og ég segi, gott að fá hjálp við að hérna, auka þennan 

áhuga.“ 

Brynhildur móðir Dagmarar tók í sama streng: 
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Mér finnst það alveg áhugavert, ... mér fannst ekkert óþægilegt að hún væri 

komin inn í, þó að ég vissi að þetta væri...mér fannst þetta ekkert óþægilegt 

..., mér fannst ég ekkert þurfa að vita aðferðafræðina bak við það, hvernig 

þið finnið þetta út eða hvað er verið að skoða nákvæmlega með þeim. Það 

var ekkert sem mér fannst ég þurfa endilega að vita. 

Líney móðir Magneu sagðist aðspurð bera traust til verkefnisins: 

Algjörlega. Líka bara, mér finnst þegar skólayfirvöld taka eitthvað svona, 

hvort sem að það er sérkennsla eða eitthvað annað og aðstoða börnin, þá 

vanalega oftar en ekkert, hef ég allavega lent í því að það sé gert 100% og 

ég allavega hef ekki haft neinar sérstakar athugasemdir. 

5.2.1.3 Væntingar 

Foreldrar höfðu talsverðar væntingar til verkefnisins og í viðtölum við þá kom berlega í 

ljós að þeir bundu miklar vonir við að þátttaka barnanna yrði til þess að auka áhuga 

þeirra á lestri. Mæður barnanna töluðu um að börnin hafi hlakkað mikið til að taka þátt 

í verkefninu og sú tilfinning hefði ekki breyst eftir að þátttaka þeirra hófst. Þær sögðu 

að börnin hefðu talað mikið um hundana og þau hefðu vitað upp á hár hvaða dag 

vikunnar þau ættu að mæta í lestrarstundir í félagsmiðstöðinni. 

Í viðtölum við foreldrana mátti greina undirliggjandi tilhlökkun hjá þeim, að eitthvað 

spennandi væri núna í boði fyrir börnin þeirra. Þeir sögðust vera afar þakklátir og fullir 

tilhlökkunar að sjá hvort þetta inngrip gæfi góða raun og yrði börnunum þeirra til góðs. 

Mæður Dagmarar og Magneu voru spenntar að fá fréttir af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Líney, móðir Magneu, sagðist hafa greint framfarir hjá dóttur sinni og 

að einkunnir úr lesfimiprófum staðfestu það, því lestrarhraði hennar hefði aukist 

töluvert. Kvaðst hún vongóð og glöð yfir því og sagði: „Hún er bara alveg að ná hinum,“ 

og vísaði þá til jafnaldra Magneu. Brynhildur móðir Dagmarar sagði: 

Ég er mjög spennt að heyra hvernig hefur gengið, svona hvaða árangur 

þetta sé fyrir þau, já, algjörlega. 

Ólöf móðir Sigrúnar sagði: 

Hún varð ótrúlega glöð. Hún elskar hunda, sko, er sjúk í hunda þannig að 

hún var bara mjög spennt að fara að hitta hund og virtist ekkert vera neitt 
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leið eða taka þetta eitthvað nærri sér að hún hafi verið valin eða eitthvað 

þannig sko, bara mjög spennt. 

Brynhildur móðir Dagmarar sagði: 

Hún var bara mjög spennt, fannst það bara mjög áhugavert og skemmtilegt. 

Og hún hefur ekkert af því að hún hefur verið í sér stuðningi í skólanum. Það 

hefur alls ekki gengið alltaf vel, hún hefur ekki verið viljug í stuðning eða 

fara út úr tíma í eitthvað annað úrræði fyrir hana. Hún hefur ekki verið viljug 

og samvinnuþýð í því. Og ég held að það sé, við fundum út úr því, að það var 

verið að taka hana út úr tímum sem hún var kannski að njóta sín, eins ef 

hún var í textíl eða einhverju svona skapandi sem að hún hefur gaman af. Þá 

var hún ekki til í að skipta á því og einhverju sem henni finnst hund 

leiðinlegt. Hún upplifir svolítið þar að hún væri sko annars flokks. 

Eins og sjá má þá gleðjast foreldrar fyrir hönd barna sinna en bera um leið væntingar til 

verkefnisins. Þeir vænta þess að þetta geti hjálpað barninu við lestrarnámið og um leið 

gert samskiptin í tengslum við lestur jákvæðari. Öllum ber þeim saman um að lestur 

fyrir hund sé jákvætt og gott úrræði, að samskipti allra aðila í verkefninu séu jákvæð og 

þátttakan í því gjöful. 

5.2.2 Góð umgjörð 

Umgjörðin í kringum lestrarstundir með hundi krafðist þess að börnin færu úr 

skólabyggingunni í húsnæði félagsmiðstöðvar í fylgd með starfsmanni skólans. 

Félagsmiðstöðin er hlýlega búin húsgögnum og hefur á sér heimilislegan blæ. Þar biðu 

bæði hundarnir og lestrarliðar eftir börnunum þegar þau komu. Börnin höfðu hvert sitt 

rými í félagsmiðstöðinni, þar sem þau sátu í þægilegum sófum með hundinum „sínum“ 

og lestrarliða meðan þau lásu. Börnin töluðu um lestrarstundirnar heima hjá sér, en 

umræðurnar snerust þó ávallt um hunda. Ekkert barnanna talaði um lestrarliða eða 

rannsakanda heima hjá sér og þau minntust heldur ekki á húsakynnin eða annað sem 

tengdist umgjörð verkefnisins.  

5.2.2.1 Nýbreytni 

Fram kom í viðtölum við mæður barnanna að þær eru óhræddar við nýbreytni og höfðu 

sjálfar bryddað upp á nýjum hugmyndum um kennsluaðferðir í lestri. Þær kváðust fagna 

þátttöku barnanna og fóru jákvæðum orðum um þessa nýbreytni í skólastarfinu sem 

börnum þeirra stæði til boða. 
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Spurðar um breytingar á mynstri barnanna í tengslum við heimalestur, kom í ljós að 

Brynhildur og Líney höfðu tekið eftir breytingum. Líney sagði að eftir að Magnea hóf 

þátttöku í verkefninu hefði áhugi hennar á lestri aftur aukist og að nú færi hún upp í 

rúm á kvöldin með bók til að lesa. Mæður Gunnars og Sigrúnar sögðust ekki hafa orðið 

varar við breytingar á heimalestri. Þær fögnuðu því hins vegar að börnin væru viljug til 

að fara og lesa fyrir hundana. Ólöf sagði að Sigrún dóttir sín væri aðeins glaðari og 

jákvæðari eftir að hún byrjaði að lesa fyrir hund, þótt engin kraftaverk hefðu orðið í 

tengslum við heimanámið. Sigrún sagði móður sinni einn daginn glöð í bragði hversu 

mikið hún hefði lesið fyrir hundinn þann daginn og því hlyti að vera í lagi að sleppa 

heimalestrinum. 

Brynhildur móðir Dagmarar benti hér á þá nýbreytni sem dóttir hennar beitti við 

heimanámið og hvernig hún aðlagaði reynslu sína af lestri fyrir hund að því:  

Já, nú er hún að lesa fyrir hundinn heima. Og hún til dæmis, við erum að 

vinna með núna svona lestrar Bingó. Stundum á hún að lesa með hatt eða 

undir sæng eða í náttfötunum og þú veist og allskonar aðstæður sem hún á 

að reyna að finna sér til þess að lesa og hundurinn er iðulega dreginn með 

og henni finnst hann góður hlustunarfélagi og ég leyfi henni bara að eiga sig 

í því, þannig að hún dregur hann inn í það, já. 

Líney móðir Magneu sagði: 

Og eins og ég segi, að lesa fyrir hund væri bara inni í systeminu, held að svo 

margir hefðu rosalega gott af þessu. Bæði jók þetta áhugann hennar og það 

að vilja lesa fyrir einhvern. Að einhver nenni að hlusta, einhver annar en 

mamma, held að það sé líka svolítið í þessu. það er eitt að lesa fyrir 

kennarann og mömmu sem kemur alltaf, en að lesa fyrir einhvern, sko þú 

heldur í hann og eitthvað svoleiðis. Hann er þarna hundurinn, ekki það að 

hún er rosaleg hundakona. En ég held að það hafi ekki skipt neinu máli. Þau 

fá þarna tækifæri að gera eitthvað öðruvísi. Það held ég að sé alltaf rosalega 

mikil hvatning. 

Allar mæðurnar tóku í sama streng. Þeim fannst nýbreytnin vera hvetjandi og hafa góð 

áhrif á nám barnanna og samskiptin í tengslum við heimalestur. 
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5.2.2.2 Upphefð 

Foreldrar voru þakklátir fyrir að börnin þeirra hefðu verið valin til þátttöku í verkefninu. 

Þeir sögðu það ekki sjálfgefið og að þeir vissu að önnur börn hefðu getað orðið fyrir 

valinu. Fram kom að þeim fannst börnin sín hafa verið lánsöm. Þeir notuðu gjarnan 

orðið forréttindi þegar þeir lýstu ánægju sinni með verkefnið. 

Bæði börn og foreldar lýstu sterkri tilfinningu fyrir upphefð og orðuðu það bæði 

beint og óbeint. Brynhildur sagði að Dagmar hefði sagt sér að það væri sérstakt og það 

væri upphefð að fá að lesa fyrir hund. 

Brynhildur móðir Dagmarar sagði: 

Mér leist frábærlega á þetta. Mér fannst þetta alveg brilliant hugmynd og ég 

hafði heyrt af þessu verkefni sjálf áður. Ég var búin að kynna mér svona og 

ég vissi af þessu verkefni, þannig að ég var mjög glöð þegar ég frétti að 

Dagmar fengi að vera með, fannst það æðislegt. 

Líney móðir Magneu sagði þetta vera snilld: 

Ég er ánægð með að hún skyldi hafa verið valin. Það er náttúrulega fullt af 

öðrum krökkum, eins og ég er búin að segja, hún er búin að vera í svaka 

ströggli með þetta. Og sérstaklega að ná upp hraða og setja þetta allt 

saman. Það finnst mér hafa virkilega hjálpað. Ég var himinlifandi yfir því að 

hún skyldi fá þetta tækifæri. Af því, eins og ég segi, ef þau eru farin að 

ströggla þá verður þetta svo erfitt en ef þau hafa einhverja gulrót, eitthvað 

sem er, eins og að lesa fyrir hund, mér fannst þetta algjör snilld. 

Ólöf móðir Sigrúnar sagði: 

Já, bara himinlifandi. Ég man ekki hvort að ég hafi heyrt um þetta eða séð 

þetta í fréttunum eða eitthvað. Ég hafði eitthvað heyrt um þetta rétt áður 

og yes, leist bara svo vel á þetta. Svo fékk ég bréfið bara strax á eftir. 

Mæðurnar voru ánægðar með að börnin þeirra hefðu verið valin til þátttöku í 

verkefninu og vildu gjarnan að þau tækju aftur þátt ef það væri í boði. Ólöf móðir 

Sigrúnar sagði: 

Já, endilega. Þetta er eina sem þarf, bara áhuginn, þú veist. Þá mundi hún 

allavegana lesa einhvern tímann. Fyrir einhver dýr (hálf hlær). Það er bara 

sem hún þarf, bara að æfa sig. 
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Brynhildur móðir Dagmarar: 

Já, bara absalútt, mér finnst þetta algjör forréttindi. 

Líney móðir Magneu: 

Já, ekki spurning. 

Ingibjörg móðir Gunnars: 

Já, að sjálfsögðu. Mér finnst þetta bara frábært framtak og ef hann sýnir 

áhuga að fara og lesa ...  

Mæðurnar voru ánægðar með verkefnið og hvernig börn þeirra höfðu fótað sig í því. 

Þeirri ánægju fylgdu væntingar þess eðlis að börnum þeirra farnaðist betur í lestrarnámi 

og að þátttakan yrði þeim hvatning til frekari lestrar. 

5.2.3 Innsæi 

Allir foreldrarnir töluðu um áhugaleysi barnanna á lestri. Þeir sögðu að þau væru treg í 

taumi þegar kæmi að lestrarstund heima fyrir, lestur væri aldrei í forgangi, heldur veldu 

þau sér alltaf „eitthvað skemmtilegt“ að gera í staðinn. Í viðtölunum kom ítrekað fram 

að lestur væri vandamál og mæðurnar þyrftu að beita innsæi sínu við að greina og 

benda á veikleika sína og barna sinna þegar kæmi að lestri og lestrarnámi. Þær lýstu 

ánægju sinni með verkefnið um leið og þær greindu frá óöryggi sínu og bentu líka á 

dugnað og seiglu barna sinna í þeim lestraröðugleikum sem þau glímdu við. Hjá 

foreldrunum kom einnig oft fram ráðaleysi í tengslum við heimalestur og nám 

barnanna. 

5.2.3.1 Ráðaleysi 

Í viðtölunum mátti greina óöryggi hjá mæðrunum þegar kom að aðferðum og ráðum til 

að fá börnin til að lesa heima. Þær sögðu að börnin kæmu sér ekki að verki og þau væru 

þreytt. Þær virtust ráðþrota og sögðust ekki vilja beita börnin þrýstingi af ótta við átök 

og leiðindi á heimilinu. 

Foreldrarnir lýstu áhyggjum af áhugaleysi og slakri lestrargetu barnanna sinna og 

kváðust allt vilja gera til að fá þau til að lesa. Þeir sögðust leita ýmissa leiða en þrátt fyrir 

fjölbreyttar leiðir gengi það ekki sem skyldi. Annað heimanám gengi vel. 

Móðir Gunnars greindi frá því að hann væri óviljugur að læra heima, þrátt fyrir að 

vera klár á mörgum sviðum og til dæmis fljótur að reikna. Hún tók fram að virkni lyfs 
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sem hann tekur við ADHD dvíni þegar líður á daginn. Foreldrarnir sögðust vilja forðast 

leiðindi og átök við börnin sín og vildu að heimalestur væri ánægjulegur  

Mæðurnar báru oft saman heimalestur fyrir og eftir þátttöku barnanna í verkefninu. 

Móðir Dagmarar sagðist reyna að hafa heimalestur fastan lið í daglegu lífi, en þótt 

Dagmar vissi að lestur væri hluti af heimavinnunni, skorti hana frumkvæði. Hún sagði að 

dóttur sinni yrði hins vegar tíðrætt um lestrarstundir með hundi, hún hefði verið að lesa 

fyrir hundinn „sinn“ sem væri stór og mjúkur, og sagði móðir Dagmarar að dóttir sín 

væri afar stolt af því að hafa fengið það hlutverk að lesa fyrir hundinn. Henni fannst 

verkefnið hafa haft jákvæð áhrif og þær töluðu oft um það. 

Brynhildur móðir Dagmarar sagði um heimalesturinn: 

Ég mundi ekki segja að hún væri með mótþróa en henni finnst þetta 

leiðinlegt og það eru svona, þetta eru engin átök en þú veist, við þurfum 

alveg að setja okkur i stellingar og hún bara: Æi, ekki núna. Getum við gert 

eftir matinn eða getum við frekar gert þetta þarna? Má ég lesa þá? Hún er 

alltaf að reyna að fresta af því henni finnst þetta erfitt. Og við höfum 

kannski verið of mild við hana. Og ekki svona vilja, við höfum kannski ekki 

náð að fá hana til við okkur á nógu góðan hátt. Við höfum ekki komist inn í 

nógu góða rútínu. 

Móðir Gunnars sagði hann yfirleitt orðinn mjög þreyttan síðdegis og að ADHD-lyfin hans 

gerðu ekki sama gagn þá og fyrri hluta dags. Hún sagði að þrátt fyrir að heimanám 

Gunnars væri ekki mikið, væri afar erfitt að fá hann að verki og sinna því. Hún sagði að í 

skólanum væri þess gætt að hann hefði litla heimavinnu, svo hann gæti frekar nýtt 

orkuna í verkefnavinnu í skólanum. Þó þyrfti hann að æfa sig heima í lestri, eins og 

önnur börn, til að verða læs. 

Ingibjörg móðir Gunnar sagði: 

Nei, það er bara voðalega erfitt að fá hann til að setjast niður, en svo hef ég 

fengið hann einn og einn dag til að lesa og þá les hann voðalega mikið, en 

svo allt í einu þotinn í burtu. Þetta hefur alveg gengið, þannig að ég sé að 

hann getur þetta alveg. Hann les hægt en hann er bara ekki viljugur til að 

setjast niður með mér. 

Áhugi Magneu á lestri hefur sveiflast að sögn móður hennar. Í viðtali við hana kom fram 

að Magnea hafi við upphaf skólagöngu verið áhugasöm um námið. Síðan hafi áhuginn 
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dvínað en nú væri hann að glæðast aftur. Móðirin hefur vakandi auga með lestrargetu 

dóttur sinnar og hefur samanburð við eldra barn sem einnig glímdi við lestrarerfiðleika. 

Líney, sem hefur alla tíð verið iðin við að leita leiða til að auka lestraráhuga Magneu 

sagði: 

Henni gengur illa að læra að lesa, henni gengur erfiðlega að setja stafina 

saman og búið að vera lengi og hún er rosa hæg og var pínu, fannst mér, að 

rugla stöfum en þetta var aðallega að hún var rosa hæg og er búin að vera 

sein að ná hraða. Mér finnst hún lesa rétt en mér finnst hún þurfa að hugsa 

mikið. Já, eins og hún sé að hljóða hann áður en hún hljóðar allt saman. 

Þannig að það er búið að vera svona ströggl með það og það byrjaði 

eiginlega strax. 

Ólöf móðir Sigrúnar talaði einnig um mikið áhugaleysi á lestri og hafði svipaða sögu að 

segja og Líney, móðir Magneu. Ólöf sagði að í upphafi skólagöngu hafi Sigrún sýnt 

lestrinum áhuga, en hann hefði dvínað þegar leið á skólagönguna og væri nú nær 

horfinn með öllu. Ólöf lýsti þessu þannig: 

Hún byrjaði ekkert illa þannig séð, en ég held að þetta sé hennar vandamál, 

sé algjörlega áhugaleysi og ég held að hún sé ekkert sko með lesblindu eða 

þannig. Ég sé ekkert vandamál, hún geti þetta alveg. Það er bara alltaf 

slagur að fá hana til að lesa. Vill aldrei lesa. 

Eftir þátttöku í verkefninu, sagði Ólöf móðir Sigrúnar: 

Hún var að tala um þetta, hvernig gekk hjá hundinum. Það var ofsa gaman 

og gekk rosa vel, sagði hún voða glöð. Svo ætlaði ég að fá hana til að lesa. 

Nei, ég er búin að lesa fyrir hundinn og þá bara vildi hún ekki lesa meira fyrir 

mig. Hún var kannski aðeins svona glaðari og jákvæðari, svona, en það voru 

allavega engin kraftaverk í heimalestrinum. Mér skildist á henni að hún hafi 

lesið mjög mikið fyrir hundinn sko, var alltaf að telja upp bara, nennti ekki 

að lesa meira þegar hún kom heim. 

Brynhildur móðir Dagmarar fór með dóttur sinni á bókasafn og saman völdu þær 

bækur, en þegar heim var komið og lesturinn átti að hefjast varð lítið úr lestrinum hjá 

Dagmar. Móðir hennar tók fram að hún hikaði við að þrýsta á dóttur sína, því hún vildi 

forðast átök. 

Brynhildur móðir Dagmarar: 
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Og við stingum upp á því að fara á bókasafnið og hún er alveg til í að fara á 

bókasafnið en svo einhvern veginn hefur hún lítinn áhuga á að vilja lesa fyrir 

okkur heima. Og það var alveg svona svipað og hafði verið, þú veist, ég hef 

svolítið hikað við að þrýsta á hana, ég viðurkenni það, ég vil ekki að þetta 

séu átök og ég bara trúi því að þetta kemur hjá henni, ég veit. 

Ólöf móðir Sigrúnar sagði: 

Þetta er búið að vera algjört stríð, bara frá upphafi. 

Áhugaleysi og erfiðleikar við að fá börnin að verki er eins og rauður þráður í gegnum 

viðtöl við mæður barnanna. Börnin settu lestur aldrei í forgang og fundu sér ýmislegt 

annað að gera en æfa sig í lestri. Því er eðlilegt að ákveðins ráðaleysis gæti hjá 

mæðrunum. Þær áttu auðvelt með að lýsa því og sýna börnunum skilning um leið og 

þær vonuðu að þátttaka í verkefninu glæddi áhuga barnanna og hvetti þau til dáða. 

5.2.3.2 Framfarir 

Fram kom í samtölum við mæður barnanna að þær fylgjast vel með börnunum og er 

umhugað um velgengni þeirra í námi og leik. Mæður Sigrúnar og Gunnars sögðust ekki 

hafa tekið sérstaklega eftir framförum hjá þeim í lestri eftir þátttökuna í verkefninu en 

Sigrún og Gunnar áttu það sameiginlegt að vilja helst ekki lesa heima fyrir foreldra sína. 

Móðir Sigrúnar sagði að dóttir sín hefði góðan lesskilning. Mæður Dagmarar og Magneu 

sögðust hafa tekið eftir framförum í lestri dætra sinna og voru afar ánægðar með það. 

Brynhildur móðir Dagmarar sagði: 

Nei veistu, ég tók ekki eftir því. Ekki nema kannski núna. Núna náttúrulega 

er hún búin að vera í þessu í einhvern tíma, en núna er ég að sjá allt það. Við 

erum til dæmis að lesa, nú er skólinn búinn en við erum að lesa í sumar og 

erum að lesa daglega og það gengur miklu, miklu betur. þannig að ég veit 

ekki hvort þetta hefur haft þau áhrif. Í vetur fannst mér ég ekki sjá svo 

mikinn mun þannig lagað, hún var bara áfram svona svipuð eins og hún 

hafði verið. En núna er hún mjög viljug og gengur miklu betur að lesa. En 

það er áhugavert að vita hvernig hefur gengið og hvort að henni hafi farið 

fram og hvernig árangur þetta hafi borið svona eftir á að hyggja. Já, mér 

finnst það áhugavert. 

Líney móðir Magneu sagði: 
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Í lestri. Ég opnaði bara, ha! Ég trúði þessu ekki, ég fór spes ferð til Snæfríðar 

(sérkennara) að þakka henni aftur fyrir. Ég var ekki búin að opna þetta, við 

gerðum þetta bara heima. Ég var búin að finna að hún var orðin hraðari en 

ekki svona mikið, ég áttaði mig ekki á því að hún var alveg að ná þeim. 

Þannig að bara, ég er ekkert smá ánægð með þetta verkefni. 

5.2.3.3 Seigla 

Foreldrar lýstu áhyggjum af lestrarfærni barna sinna, en enginn uppgjafartónn var 

greinanlegur varðandi áframhaldandi aðstoð þeirra og stuðning. Fram kom í viðtölunum 

að lestrarstundir á heimilinu væru oft og tíðum erfiðar og síður en svo ánægjulegar, 

börnin sýndu þvermóðsku og verulega reyndi á þolrif foreldranna og seiglu. 

Brynhildur sagði foreldrana prófa ýmsar leiðir til að auka áhuga Dagmarar á lestri, til 

dæmis með því að fara með henni á bókasafn og fara í lestrarleiki eins og lestrar Bingó. 

Líney móðir Magneu sagði mikla fyrirhöfn að fá hana til að lesa. Hún sagði að stundum 

læsu þær til skiptis nokkrar línur (víxllestur) og gjarnan stuttan texta. Einnig læsu þær 

oft af götuskiltum þegar þær væru í bænum. Hið sama sagðist móðir Gunnars gera, lesa 

af skiltum, til dæmis þegar mæðginin færu saman í bíltúr. Ólöf og Ingibjörg, mæður 

Sigrúnar og Gunnars sögðu mikla fyrirhöfn fólgna í því að fá börnin til að lesa heima og 

því reyndu þær að finna nýjar leiðir og aðferðir. Ingibjörg sagði að eldri systir Gunnars, 

sem er tvítug, aðstoðaði hann nú við heimalestur og að hann væri tilbúinn að lesa fyrir 

hana. 

Ólöf móðir Sigrúnar sagði: 

Ef hún er ekki best í einhverju þá nennir hún þessu ekki. Ég held að það hafi 

pínu gerst og svo náttúrulega bara varð það alveg hræðilegt og dróst hún 

mikið aftur úr og vildi aldrei lesa og bara versnaði og versnaði og bara, þetta 

er orðin svona vítahringur. Hún er ógeðslega pirruð á okkur að vera alltaf að 

bögga hana með þessu. Þannig að þá er þetta svo jákvætt, þá vildi hún alveg 

lesa fyrir hundinn þó hún vildi ekki lesa fyrir okkur. 

Í viðtölum við mæðurnar mátti greina áhyggjur en um leið seiglu þar sem þeim fannst 

allt til vinnandi að áhugi barnanna á lestri færi vaxandi og að þátttaka í verkefninu væri 

einn liður í því. 
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5.3 Mikil gleði og spenningur - viðtöl við kennara 

Viðtöl við kennara voru tekin rúmum tveimur vikum eftir að lestrarstundum nemenda 

með hundi lauk. Greint verður frá niðurstöðum í samræmi við þau þrjú þemu sem 

dregin voru saman úr viðtölum við kennarana, jákvæð samskipti, góða umgjörð og 

stöðumat. Jákvæð samskipti og stöðumat hafa tvö undirþemu og góð umgjörð er með 

þrjú undirþemu. Sjá töflu 3 hér að neðan. 

Tafla 3. Þemagreining á viðtölum við kennara. 

Jákvæð samskipti Góð umgjörð Stöðumat  

Tilhlökkun Nýbreytni Áhugi  

Líðan Upphefð Jákvæð áhrif 

 Tími  

5.3.1 Jákvæð samskipti 

Fram kom í viðtölum við kennara að í samskiptum við nemendur hefðu lestrarstundir 

með hundum borist í tal og hefðu umræðurnar verið á jákvæðum nótum; börnin hefðu 

sagt kennurum frá hundunum og frásagnir þeirra einkennst af jákvæðni, gleði og 

tilhlökkun. 

5.3.1.1 Tilhlökkun 

Kennarar urðu varir við mikla tilhlökkun hjá nemendum sínum í tengslum við 

lestrarstundirnar og beindist tilhlökkun þeirra einkum að hundunum og því að fá að lesa 

fyrir þá. Að sögn kennara ræddu nemendur um verkefnið Lesið fyrir hund í skólanum og 

ræddu þá einkum um hundana. 

Freyja, kennari Magneu, sagði í viðtali að augljóst hefði verið hversu mikið Magnea 

hlakkaði til að hitta hundinn „sinn“ og lesa fyrir hann, hún hefði verið spennt og yfir sig 

ánægð. 

Freyja sagði: 

Já, já, mikil gleði, alveg óhemju mikil gleði og spenningur. Hún var virkilega 

ánægði og spennt. 

R: Talaði hún eitthvað um það hvað það var sem hún var spennt fyrir? 

V: Já, sérstaklega hundurinn, bara að fá að vera kringum hundinn. 

Jónína sagði: 
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Mjög spennt fyrir því , já og alltaf tilbúin, spennt að fara. Og er hundalestur í 

dag? Og hún er aldrei, hún er svolítið svona, veit ekki alveg hvaða dagur er 

sko ... Þú veist, það er prógramm, en hún var oft að spyrja, er það í dag sem 

ég fer í hundalesturinn? Mjög spennt að fara. 

Kennarar urðu varir við mikla tilhlökkun barnanna, sem alltaf voru tilbúin að fara í 

lestrarstund með hundi og töldu jafnvel niður dagana að næstu lestrarstund. Áhugi 

þeirra, eftirvænting og tilhlökkun var viðvarandi og hélst óbreytt allan tímann. Einkum 

tengdist tilhlökkun þeirra því að hitta hundinn „sinn,“ eiga stund með honum og lesa 

fyrir hann. 

5.3.1.2 Líðan 

Anna sagði að Gunnari liði ekki vel í skólanum og að hann missti reglulega stjórn á sér. 

Mikill dagamunur væri á honum. Hún sagði að hann hefði alltaf verið glaður og 

spenntur að lesa fyrir hundinn og að það hefði skipt hann miklu máli. Anna sagði að sér 

hefði þótt gott að sjá og skynja þessa vellíðan hjá Gunnari. 

Allir kennararnir tóku eftir gleði, ánægju og spenningi hjá börnunum í tengslum við 

lestrarstundir með hundum og sögðu það jákvætt, enda hefðu þessar tilfinningar ekki 

haft truflandi áhrif á börnin, né aðra nemendur í bekknum. Fram kom í viðtölum við 

kennarana að einbeiting barnanna hefði ekki verið lakari í öðrum námsgreinum daginn 

sem þau lásu fyrir hund og að þeir hefðu eingöngu greint jákvæða líðan hjá börnunum. 

Anna sagði: 

Já alltaf. það var einu sinni sem hann var búinn að vera alveg ómögulegur og 

svo ætlaði hann bara að snúa blaðinu við þegar var komið að hundalestri. 

Freyja sagði: 

Þegar Magnea var að fara í lestrarstundir rauk hún alveg upp úr sætinu. Já, 

já, já, já, algjörlega, mjög spennt. 

5.3.2 Góð umgjörð 

Nemendur töluðu aðallega um hundana og það sem tengdist þeim, en lítið um 

félagsmiðstöðina þar sem lestrarstundir fóru fram. Kennarar sögðu samt að börnin 

hefðu rokið úr sætum sínum, full tilhlökkunar, þegar kom að því að fara í 

félagsmiðstöðina og þau hefðu ekki gengið þangað, heldur hlaupið. Kennarar sögðu að 

börnin hefðu gjarnan spurt hvaða dagur væri og þau hefðu fylgst vel með því hvenær 
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þau áttu að lesa fyrir hundana. Anna og Freyja kváðust telja að nemendur þeirra, 

Sigrún, Gunnar og Magnea, hefðu verið fegnir að geta skipt um umhverfi og fara aðeins 

út úr skólaumhverfinu. Anna talaði um að Gunnar væri góður við dýr og hefði örugglega 

bæði gagn og gaman af því að komast í sveit. Jónína sagði að Dagmar virtist ekki hafa 

velt því sérstaklega fyrir sér að hún væri að fara í lestrarstundir, hún væri „bara að fara 

að lesa fyrir hundinn.“ 

Anna sagði um upplifun Gunnars: 

Mjög glaður með það, já. Svona svo góð leið með hann, að hann upplifi að 

skólinn geti líka verið skemmtilegur, einhver upplifun jákvæð og góð. 

Anna sagði Sigrúnu fegna að losna úr skólanum: 

Alltaf, já, alltaf. Hún er líka svona frekar æðrulaus bara líka og svo, henni 

finnst þetta skemmtilegt og líka örugglega fegin að losna stundum úr 

skólanum. 

Jónína sagði um Dagmar: 

Hún var ekkert að spá í það. Því segi ég, að hún væri að fara eitthvert 

sérstakt, bara að hún var að fara í þetta. Hún talaði ekkert um 

félagsmiðstöðina sem slíkt. 

Viðtöl við alla kennarana endurspegla jákvæð viðhorf og þeir túlka einnig líðan og 

framkomu barnanna sem góða og jákvæða um leið og þeir fagna þessari nýbreytni. 

5.3.2.1 Nýbreytni 

Kennararnir sögðust vera hrifnir af þessar nýbreytni í skólastarfinu og voru mjög 

jákvæðir gagnvart þátttöku nemenda sinna í verkefninu. Þeir sögðu það ekki trufla sig 

að nemendur færu úr skólabyggingunni í annað húsnæði til að lesa. Þeim fyndist 

sjálfsagt að hliðra til og laga sig að aðstæðum, svo þessi nýjung rúmaðist í skólastarfinu. 

Freyja sagði: 

Ég held hérna, að vera í kringum dýr, þetta er allt svo spennandi. Þetta er 

allt öðruvísi en í skólanum og það gerir það spennandi fyrir alla, held ég. Ég 

mundi alveg vilja fara á vinnutímanum mínum að lesa fyrir hund. 
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Augljóst er af viðtölum við kennara að þeir fögnuðu nýbreytni í skólastarfi og mættu 

henni með opnum huga. Þeir vildu gjarnan hafa meiri tíma og aukið svigrúm til að feta 

nýjar leiðir og auka fjölbreytni í kennsluaðferðum til hagsbóta fyrir nemendur sína. Ekki 

fór milli mála hversu umhugað þeim var um velferð nemenda sinna og að þeir voru 

sveigjanlegir þegar kom að nýbreytni sem þeir töldu koma þeim til góða. Þeir fögnuðu 

þeirri nýbreytni sem fólst í lestrarstund með hundi og leiða má líkum að því að ákveðinn 

léttir hafi fylgt því að utanaðkomandi aðilar sem þeir treystu skuli að mestu leyti hafa 

annast undirbúning og framkvæmd lestrarstundanna. 

5.3.2.2 Upphefð 

Kennararnir kváðust telja að börnin sem þátt tóku í verkefninu væru sér þess ekki 

meðvitandi að lestrarfærni þeirra væri slakari en bekkjarfélaganna. Að sama skapi 

hefðu bekkjarfélagarnir ekki veitt því athygli eða gefið gaum að því að börnin sem færu í 

lestrarstundir með hundum væru lakari í lestri en þeir. Þeir hefðu í það minnsta ekki 

nefnt það, enda væri munurinn hugsanlega ekki svo mikill að þeim hefði þótt hann 

eftirtektarverður. Á hinn bóginn sögðust kennararnir hafa orðið þess varir að 

bekkjarfélagana langaði líka að fá að lesa fyrir hunda. 

Anna sagði: 

Ég held bara að þau dauð öfundi þau, held að alla langi. þau vilja gera það 

líka. 

Jónína sagði: 

Þau eru náttúrulega svo upptekin af hverju öðru. Hver ert þú? Það má 

enginn standa upp eða fara á klósettið. Ja, ég er að fara í hundalesturinn og 

þú veist, bara stolt af því. Þau, engar athugasemdir sko, það er ekkert. Það 

var einhver sem að spurði einmitt: Hvenær fáum við að fara í hundalestur? 

Já, hvort að væri að koma röðin að þeim. Eins og stundum verður eitthvað 

neikvætt, en ekkert heyrt neitt, það er bara sjálfsagt að fara í hundalestur. 

Freyja sagði: 

Bara svona smá öfund, sko. Hvenær fáum við að fara? Og svoleiðis. 

Í viðtölum við kennara kemur fram að börnunum þótti eftirsóknarvert og jafnvel 

öfundsvert að lesa fyrir hund. Þeir sögðu að mörg börn langaði til að lesa fyrir hund og 
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að þau tengdu þátttöku nemendanna fjögurra í rannsókninni ekki við erfiðleika í lestri, 

heldur eftirsóknarvert verkefni sem í fælist ákveðin upphefð. 

5.3.2.3 Tími 

Kennararnir sögðu í viðtölum að þeim þætti tíma barnanna vel varið í lestrarstundum 

með hundum og fannst jákvætt að hægt væri að taka verkefni eins og Lesið fyrir hund 

inn í skólastarfið. Þeir sögðust ekki hafa á tilfinningunni að börnin hefðu misst af öðru 

skólastarfi meðan þau hefðu verið í lestrarstundum með hundum, enda ætti skólastarf 

að vera sveigjanlegt og kennsluhættir einstaklingsmiðaðir. Í samtölum við kennara kom 

skýrt fram það sjónarmið þeirra að þeir vildu gjarnan eiga þess kost að verja meiri tíma 

með hverjum nemanda og geta gert meira fyrir hvern og einn. 

Anna kennari Gunnars sagði: 

Mér finnst þetta bara frábært og eins og ég segi, þau eru glöð og mér finnst 

þetta jákvætt og alltaf svo gaman þegar að börn, sem maður finnur að 

maður getur ekki gert fyrir þau það sem að þau þurfa, að það sé gert. 

Skilurðu? 

5.3.3 Stöðumat 

Kennurum varð tíðrætt um námsframvindu barnanna og áttu það sameiginlegt að eiga 

auðvelt með að greina veikleika þeirra og styrkleika í náminu og námslega stöðu þeirra. 

Í því samhengi töluðu þeir oft um áhuga og um jákvæð áhrif verkefnisins á stöðu 

barnanna. 

5.3.3.1 Áhugi 

Fram kom í viðtölum við kennarana að ekkert barnanna hefði verið áhugasamt um 

lestur á haustönn, áður en verkefnið Lesið fyrir hund hófst, en fyrsta lestrarstund 

barnanna með hundi var í febrúar. Jónína kennari Dagmarar sagði að áhugaleysi hennar 

væri greinilegt í yndislestri á morgnana. Hún ætti erfitt með að einbeita sér og það ætti 

einnig við um aðrar námsgreinar en lestur. Hún hefði oft meiri áhuga á armbandinu 

sínu eða dóti í pennaveskinu. 

Anna kennari Gunnars og Sigrúnar sagði hvorugt þeirra áhugasamt um lestur og að 

Gunnar hefði engan áhuga. Hún minntist þess að í upphafi skólaárs hefði Sigrún verið 

með Harry Potter-bækur í yndislestri á morgnana og þóst lesa þær. Þegar hún hefði 

kynnst Sigrúnu betur hefði hún greint litla skynjun í tengslum við lestur og að lestur 
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skipti hana litlu máli. Hún sagði að Sigrún væri samt „dugleg og flott stelpa sem töggur 

væri í.“ 

Freyja talaði um lítinn lestraráhuga Magneu í byrjun skólaárs. Hún sagðist hafa tekið 

eftir því í lestrartíma að Magnea hefði ekki náð tengslum við bók sem hún var að lesa, 

hún hefði horft út í loftið og mikið þurft að hafa fyrir því að komast í gegnum textann. 

Þá hefði hún valið sér of þungar bækur fyrir morgunstundir í yndislestri. 

Anna kennari Sigrúnar sagði: 

Sigrún var ekki áhugasöm. Hún sýndi lestri lítinn áhuga og í yndislestri sem 

hefur verið hér í allan vetur. En og hún hefur engan áhuga á lestri og hún 

hefur enga skynjun fyrir lestri. Ég veit ekki hvort ég get orðað það þannig, 

skilurðu? Lestur skiptir hana bara engu máli. 

Jónína kennari Dagmarar sagði: 

Ég mundi segja ekki mikill og líka það, þú veist, ég sá það sérstaklega í 

yndislestrinum að hún, hérna, var ekki að lesa á morgnana þegar við erum í 

yndislestri. Dagmar átti erfitt með að einbeita sér en það er reyndar í 

svolítið fleiri greinum. Hún er svolítið upptekin bara af armböndunum sem 

hún er með og dótinu í pennaveskinu og svo framvegis. En svo reyndar 

byrjuðum við með svona samskiptabók, þú veist, vegna þess að, þú veist, og 

hérna það var held ég um svipað leyti og hún byrjar í hundalestrinum, 

aðeins á undan og ég veit ekki hvort það er samskiptabókin eða 

hundalesturinn, en hún er orðin miklu fókusaðri í morgunlestrinum. Hún les 

núna. 

Jónína sagði að á vorönn hefði hún tekið eftir aukinni einbeitingu og áhuga hjá 

Dagmar í lestrarstundum og það sæist einna best í yndislestri á morgnana. Kennarinn 

sagðist ekki geta sagt til um hvort lestrarstundir með hundi eða samskiptabókin sem 

Dagmar fékk um svipað leyti hefðu haft áhrif þar á. Hún sagði Dagmar hafa verið mjög 

upptekna af færslum í samskiptabók sem kennarinn hóf að nota á sama tíma, þar sem 

hún og foreldrar skrifuðu færslur um samskipti og hegðun Dagmarar.  

Anna sagðist eiga erfitt með að meta framfarir hjá Gunnari því mikill dagamunur 

væri á honum og fleiri áhrifaþættir „hangi á spýtunni.“ Anna sagði að Sigrún hefði 

byrjað að lesa meira eftir áramótin. Auk lestrarþjálfunar í bekknum, hefði hún farið 

reglulega til sérkennara í lestrarstundir, auk þess að lesa fyrir hundinn. Anna sagðist 
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telja að þar sem Sigrún væri þátttakandi í verkefninu Lesið fyrir hund, vildi hún standa 

sig vel í lestrinum. 

Freyja sagði: 

Já, hún hefur sýnt framfarir, bara nokkuð góðar framfarir, svona eftir 

áramót, sko, fram til núna, hverju svo sem um að þakka. Og hérna, mamma 

hennar talar um það líka. Finnur fyrir miklum framförum heima. 

5.3.3.2 Jákvæð áhrif  

Í viðtölum við kennara kom fram jákvætt viðhorf þeirra í garð verkefnisins Lesið fyrir 

hund. Þeim fannst ekki tiltökumál að hliðra til í kennslunni svo börnin kæmust í 

lestrarstundir með hundunum. Þeir sögðust sjá hversu góð áhrif þátttaka þeirra hefði 

og sögðust hafa trú á að hún styrkti þau í námi, nemendur væru mjög glaðir og fullir 

tilhlökkunar að mæta í lestrarstundir með hundi. Sögðu kennararnir að gleði og 

tilhlökkun barnanna hefði verið jafn mikil allan tímann sem þau tóku þátt í verkefninu. 

Í viðtölum við kennara kom fram að þeir upplifðu þátttöku barnanna í verkefninu 

ekki sem dragbít á skólastarfið eða truflun og sögðu að nægur tími væri til að sinna öllu 

sem börnin þyrftu á að halda. Ánægjulegt hefði verið að verða vitni að og taka þátt í 

þeirri gleði sem fylgdi þátttöku nemenda sinna í verkefninu. 

Anna kennari Gunnars og Sigrúnar sagði: 

Mér finnst þetta bara frábært og eins og ég segi, þau eru glöð og mér finnst 

þetta jákvætt og alltaf svo gaman þegar að börn sem sko, maður finnur að 

maður getur ekki gert fyrir þau það sem að þau þurfa, að það sé gert, 

skilurðu? Svo er það þessi vilji, að láta gott af sér leiða, þú veist. Þetta 

verkefni er til að gera gott. 

Jónína kennari Dagmarar sagði: 

Mér finnst þetta bara rosalega flott. Bara, ég sé, eins og með hana, að 

hérna, finnst þetta bara rosa flott framtak og getur ekki gert neitt annað en 

að ýta undir. Ég get ekki séð, þetta er ekki að skemma neitt, sko. Finnst 

þetta bara styðja við. Dagmar fer og kemur til baka alveg rosa ánægð. 

Freyja sagði: 
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Þó að þau missi eitthvað, skiptir það engu máli. Mér finnst þetta miklu, mér 

finnst þetta það jákvætt, skilurðu? Það vegur upp á móti því sem þau missa. 

Mér finnst það ekkert mál. 

Það er ljóst að kennarar þekkja nemendur sína vel og gera sér vel grein fyrir veikleikum 

þeirra og styrkleikum. Þeir sáu einnig verkefnið Lesið fyrir hund sem jákvætt úrræði og 

til góðs fyrir nemendur þeirra. Þeir greindu einnig aukinn áhuga og meiri jákvæðni hjá 

börnunum. 

5.4 Prófanir og matsblöð 

5.4.1 Lesfimiprófanir 

Hér verða sýndar niðurstöður lesfimiprófa sem börnin tóku á meðan á verkefninu stóð. 

Börnin tóku tvö lesfimipróf fyrir þátttöku, fjögur lesfimipróf voru lögð fyrir á tímabilinu 

og tvö lesfimipróf eftir að þáttöku þeirra í verkefninu lauk. Fyrsta prófið tóku þau 6. 

febrúar og það síðasta 12. maí. Viðmið skólans í lesfimi er í upphafi 130 rétt lesin 

atkvæði á mínútu og við lokin 148 rétt lesin atkvæði á mínútu. Prófin eru ekki stöðluð 

og þyngdarjöfnuð. 

 

Mynd 3. Lesfimipróf Sigrúnar. 

Á mynd 3 má sjá að Sigrún las í upphafi 57 atkvæði á mínútu og daginn eftir 53 atkvæði 

og var þá 77 atkvæðum undir viðmiði. Í fjórða lesfimiprófinu las hún fæst atkvæði og er 

þá 101 atkvæðum undir viðmiði. Í síðasta lesfimiprófinu var hún 93 atkvæðum undir 

viðmiði. Í lokin las hún tveimur atkvæðum færri en í upphafi og var fjær viðmiðinu í 

síðasta prófinu en í því fyrsta. 
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Mynd 4. Lesfimipróf Gunnars. 

Eins og sjá má á mynd 4, las Gunnar 45 atkvæði á mínútu 6. febrúar og var þá 85 

atkvæðum undir viðmiði. Hann bætti lesfimi sína um fimm atkvæði frá fyrsta prófi til 

þess síðasta. Lesfimin mældist svipuð, en þó mest daginn eftir að lestrarstundum lauk, 

8. maí. Í síðasta prófinu, 12. maí, var Gunnar 98 atkvæðum undir viðmiði. 

 

 

Mynd 5. Lesfimipróf Magneu 

Á mynd 5 sést að Magnea bætti lesfimi sína og var næst viðmiðinu daginn eftir að 

síðustu lestrarstund lauk, 8. maí. Las hún þá 117 rétt atkvæði á mínútu og var 30 

atkvæðum undir viðmiði og hafði þá bætt lesfimi sína um 38 atkvæði á mínútu frá 

fyrstu mælingu. Fimm dögum eftir að inngripi lauk, í síðustu mælingunni, las Magnea 95 

rétt atkvæði á mínútu og var þá 53 atkvæðum undir viðmiðinu. 
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Mynd 6. Lesfimipróf Dagmarar 

Á mynd 6 sést að Dagmar las 59 atkvæði rétt á mínútu í fyrsta lesfimiprófinu 6. febrúar 

og fór niður í 47 lesin atkvæði daginn eftir og var þá 83 atkvæðum undir viðmiði við 

upphaf lestrarstunda. Lesfimi Dagmarar mældist 64 rétt lesin atkvæði á mínútu daginn 

eftir að verkefninu lauk, 8. maí sem eru 83 atkvæði undir viðmiðinu. Í síðasta prófinu las 

Dagmar 61 atkvæði rétt á mínútu og var þá 87 atkvæðum undir viðmiði. Hún bætti 

tveimur atkvæðum við lesfimi sína yfir allt tímabilið. 

5.4.2 Lesskilningur 

Danska lesskilningsprófið LH60 sem var þýtt og staðfært af Rannvegiu G. Lund og 

Matthildi Guðmundsdóttur (Helga Sigurmunds, e.d.-d) var lagt tvisvar fyrir börnin á 

tímabilinu, það fyrra 15 dögum eftir að verkefnið hófst og seinna prófið sex dögum eftir 

að verkefninu lauk. Sjá má niðurstöður prófanna í töflu 1 hér að neðan. 

Tafla 4. Lesskilningspróf LH60 

Þátttakendur 

 

Próf 27. feb 

Rétt svör/röng svör 

Lesskilningur 

 

Próf 13. maí 

Rétt svör/röng svör 

Lesskilningur 

 

Sigrún 33/1 97% 29/1 97% 

Gunnar 31/8  79% 35/3  92% 

Dagmar  27/5 84% 36/1 97% 

Magnea 43/15 74% 55/4  93% 

Magnea sleppti einni opnu, tveimur blaðsíðum, í fyrri mælingu og reiknaðist það sem 

villa. Því er erfitt að segja til um hvort hún hafi bætt lesskilning sinn um 19% eins og 

taflan sýnir. Sigrún er með góðan lesskilning í upphafi og hefur ekki mikið svigrúm til að 
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bæta sig, þar sem hún var komin upp að efstu mörkum prófsins með einungis eina 

spurningu ranga með röngu svari. 

5.4.3 Matsblöð lestrarliða  

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum matsblaðanna sem lestrarliðar fylltu út eftir 

hverja lestrarstund. Þar var spurt um tengsl barna við hundinn, hversu mikinn áhuga 

þau sýndu lestrinum, skýrleika lestrar, hversu lengi börnin lásu og hvort það talaði við 

lestrarliða. Að lokum var spurt um skilning barnsins á lesefninu. 

 

Mynd 7. Myndar barn tengsl við hundinn? 

Öll börnin mynduðu mjög góð eða frekar góð tengsl við hundinn. Í einni lestrarstund 

myndaði Sigrún frekar lítil tengsl við hundinn en hún er sú sem myndar oftast góð 

tengsl við hundinn sinn. 
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Mynd 8. Sýndi barn áhuga á að lesa? 

Börnin sýndu sjaldan mjög mikinn eða mikinn áhuga á lestrinum í lestrarstundunum. 

Gunnar sýndi oftast mjög mikinn og mikinn áhuga á lestrinum. Dagmar sýndi oftast 

mikinn áhuga á meðan áhugi Magneu og Sigrúnar var oftast í meðallagi. Tvær stúlkur 

sýndu áhuga undir meðallagi og sú eina sem fellur í alla áhugaflokkana er Sigrún. 

 

 

Mynd 9. Hvernig las barn fyrir hundinn? 

Börnin lásu oftast mjög og frekar skýrt. Sigrún er sú eina sem las bæði frekar og mjög 

óskýrt. Dagmar og Gunnar lásu oftast mjög og frekar skýrt. 
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Mynd 10. Hve lengi las barnið? 

Dagmar las að meðaltali í 16-20 mínútur en hún las oftast í 11-15 mínútur í 

lestrarstund. Sigrún las oftast í 21-25 mínútur og Gunnar las oftast í 26 -30 mínútur og 

hann las einnig lengst barnanna eða í 31-35 mínútur í einni lestrarstund. Magnea las 

oftast í 16-20 mínútur en í einni lestrarstund las hún í 6-10 mínútur. 

 

 

Mynd 11. Hversu oft talaði barn við lestrarliða? 

Börnin töluðu við lestrarliðana í hverri lestrarstund mjög oft eða frekar oft. Gunnar var 

oftast í meðallagi skrafhreifinn við lestrarliðann á meðan stúlkurnar þrjár töluðu frekar 

oft eða mjög oft við lestrarliðana. Enginn talaði frekar eða mjög lítið við lestrarliðann. 
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Mynd 12. Sýnir endursögn barnsins góðan skilning á texta? 

Í endursögn í lok lestrarstundar hjá börnunum kom fram að þau höfðu oftast mjög 

góðan eða góðan skilning á lesefninu. Magnea var með mjög góðan skilning á efninu í 

níu lestrarstundum af tólf. Ekkert barn sýndi lítinn eða mjög lítinn skilning. 
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6 Umræður 

Nemendurnir fjórir, Sandra, Gunnar, Dagmar og Magnea eru í sérkennslu í lestri. Þau 

eru töluvert undir lesfimiviðmiðum skólans og eiga í erfiðleikum með að ná tökum á 

lestri. 

Í viðtölum við foreldra og kennara kom skýrt fram að áður en nemendurnir hófu 

þátttöku í verkefninu höfðu þeir lítinn sem engan áhuga á lestri. Börnin reyndu að koma 

sér undan því að lesa, sérstaklega heima fyrir. Foreldrum fannst oft erfitt að finna leiðir 

sem hentuðu til að fá þau í lestrarstund og sýndu merki um ráðaleysi og óöryggi 

gagnvart heimalestri og lestri barna sinna. Kennarar sögðu líka að börnin ættu erfitt 

með að koma sér að verki. 

Börn, foreldrar og kennarar tóku verkefninu fagnandi og voru allir afskaplega 

jákvæðir í garð þess. Foreldrar voru þakklátir fyrir að börnin þeirra hefðu verið valin til 

þátttöku og fram kom í viðtölum að þeir höfðu væntingar um framþróun í lestri barna 

sinna og að þátttakan yki áhuga þeirra á lestri. 

Börnin voru líka þakklát fyrir að fá að lesa fyrir hund og sögðust vita um fleiri 

nemendur sem vildu fá að lesa fyrir hundana. Þeim fannst upphefð fylgja því að vera 

þátttakendur í verkefninu og kennarar sögðust telja að margir samnemendur öfunduðu 

börnin sem fengu að taka þátt. Öll börnin voru mjög jákvæð í garð lestrarstunda með 

hundum og hélst jákvætt viðhorf þeirra allan tímann sem verkefnið stóð yfir. 

Börnin áttu erfitt með að meta eigin námsgetu og tengdu verkefnið Lesið fyrir hund 

ekki sérstaklega við sérkennslustundir. Samnemendur virtust heldur ekki veita 

lestrargetu þeirra athygli, eða eins og kennararnir sögðu, að getumunur í lestri væri ekki 

svo áberandi að hann vekti sérstaka eftirtekt hinna nemendanna. 

Kennarar sáu breytingar á nemendum sínum, sem hlökkuðu ávallt til og voru 

spenntir fyrir lestrarstundunum. Þegar þeir áttu að fara í félagsmiðstöðina til að lesa 

fyrir hund voru þeir fullir tilhlökkunar og viðbragðsgóðir. Þeir fóru að sögn kennara 

glaðir í bragði í lestrarstundirnar og komu ánægðir til baka. Eftirvæntingu og þær 

jákvæðu tilfinningar sem henni fylgja má tengja við ytri áhugahvöt. Fræðimenn hafa 

bent á mikilvægi þess að efla áhugahvöt barna sem glíma við lestrarerfiðleika og að 

áhugahvöt skipti verulegu máli þegar kemur að lesskilningi (Logan o.fl., 2010; Kamhi, 

2012). Guthrie og Knowles (2001) benda í þessu samhengi á að við ytri áhugahvöt 

beinist athyglin einkum að umbun sem í þessu tilviki var upphefðin sem fylgdi því að 

vera einn af fjórum nemendum sem valinn var úr hópi barna og fékk að fara úr 

skólanum til að lesa fyrir hund. Innri áhugahvöt barnanna var einkum sýnileg í þeim 



88 

metnaði sem þau lögðu í að hundurinn sæi myndirnar og skildi það sem þau lásu. Reeve 

segir innri áhugahvöt hvetja einstaklinginn til að sinna áhugaverðu eða forvitnilegu 

viðfangsefni, að innri áhugahvöt fylgi seigla, sköpunargleði og vellíðan sem tengist 

ánægjunni við að vinna að settu markmiði (Reeve, 2009). 

Nærvera hundsins skapar greinilega eftirvæntingu og tilhlökkun sem ýtir undir 

jákvæð viðhorf til lestrarstundanna, þannig að börnin upplifa ánægju og gleði þrátt fyrir 

hindranir í lestrarfærni. Þetta kom berlega í ljós í lestrarstundunum því börnin langaði 

til að lesa fyrir hundinn og nýta tímann vel. Börnin spurðu lestrarliða út í orð sem þau 

skildu ekki og einnig höfðu þau áhuga á að endursegja hundinum söguþráðinn og 

þjálfuðu með því móti lesskilning sinn. Nemendur töldu niður dagana fram að 

lestrarstundum með hundum. Þeir töluðu mikið um hundana við foreldra, kennara og 

lestrarliða og þeir hlökkuðu til að hitta hundana og lesa fyrir þá. Nemendurnir sýndu 

aldrei mótþróa, hvorki þegar þeir voru að fara í félagsmiðstöðina né í lestrarstundunum 

sjálfum. Þeir sýndu af sér fyrirmyndarhegðun, voru kurteisir og glaðir og öll samskipti 

voru átakalaus. Verkefnið Lesið fyrir hund er því greinilega hvetjandi og ýtir undir 

jákvæðni og eftirvæntingu. 

Gunnar sem er með ADHD og hefur átt í hegðunarerfiðleikum og rekist illa inni í 

bekk, kom á óvart með góðri framkomu sinni og hegðun. Lestrarliðar sögðust eiga erfitt 

með að ímynda sér að hann ætti við hegðunarörðugleika að etja í skólanum því 

framkoma hans var svo yfirveguð og falleg, bæði við menn og dýr. Gunnar las lengst 

barnanna að meðaltali í lestrarstundunum og lét ekki hundinn trufla sig þó að hann 

brölti yfir hann eða settist í fangið á honum. Hið sama átti við um stúlkurnar í 

rannsókninni. Þær létu ekki truflast við lestur þó að hundarnir væru á hreyfingu. 

Hundurinn var í forgrunni hjá börnunum og þau einblíndu á líðan hans, því þeim var 

öllum umhugað um að hundurinn gæti auðveldlega fylgst með lestrinum og séð 

myndirnar í bókunum. 

Nærvera við lestrarliðana hafði hvorki truflandi né stressandi áhrif á börnin. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru samhljóða niðurstöðum erlendrar rannsóknar sem 

sýnir að markvissar lestrarstundir með hundum hafi hvetjandi áhrif á lestur og reynist 

vel í lestrarþjálfun (Bassette og Tuber-Doughty, 2016; Shaw, 2013). Sambærilegar 

niðurstöður varðandi áhugahvöt og lestur fyrir hunda má einnig sjá í fleiri rannsóknum 

þar sem enn fremur er bent á þau jákvæðu áhrif sem lestur fyrir hunda hefur á 

sjálfsmynd barna (Hughes, 2002; Jalongo 2005). 

Nemendur ræddu við lestrarliðana og spurðu þá út í orð sem þeir skildu ekki og 

sýndu bæði þeim og hundunum myndirnar í bókunum sínum. Nemendur fengu að ráða 
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hversu lengi þeir lásu í hverri lestrarstund og þrýsti lestarliði ekki á þá. Eins og sjá má á 

mynd 10 í kafla 5.4.3 var lestrartími hjá stúlkunum að meðaltali 16 til 20 mínútur og ívið 

lengri hjá Gunnari, eða 21-25 mínútur. Þess má geta að Gunnar las einu sinn í 31-35 

mínútur en af börnunum fjórum er hann sá sem á erfiðast með að einbeita sér að lestri 

og námi. Heima hjá sér vill hann helst ekki setjast niður og lesa. Foreldrar stúlknanna 

upplifðu lesturinn heima einnig sem vandamál og því má ætla að nærvera hundanna 

efli börnunum seiglu og hafi hvetjandi áhrif á þau, enda fóru þau að lesa lengur en þau 

gerðu áður. 

Engin streita eða tímaspenna ríkti í lestrarstundunum heldur einkenndust þær og öll 

umgjörð þeirra af afslöppun og gleði. Nándin við hundinn gerði andrúmsloftið þægilegt 

og það að geta strokið og klappað hundinum meðan lesið var, setið í mjúkum sófa og í 

heimilislegu umhverfi, átti þátt í að laða fram slökun og vellíðan. Friedmann og félagar 

(1983) benda á að nánd við hund lækkar blóðþrýsting manna og sú staðreynd rennir 

stoðum undir þá hugmynd að börnin upplifi vellíðan og séu rólegri í lestrarstund með 

hundi en í venjubundnu umhverfi sínu án hunds. 

Vinnubrögð í tengslum við lestur urðu áræðnari og frumkvæðis gætti hjá 

nemendunum eftir að þeir hófu þátttöku í verkefninu, svo úr varð ákveðin nýbreytni við 

lestur hjá þeim. Magnea og Dagmar fóru að lesa með nýstárlegum hætti heima, önnur 

fór með bækur upp í rúm og faldi þær undir kodda til að stelast til að lesa lengur á 

kvöldin. Hin fór að lesa fyrir heimilishundinn og yngri systur sína. Sigrún sagði foreldrum 

sínum hversu mikið hún hefði lesið fyrir hundinn þann daginn og gat talið upp fyrir þá 

allt sem hún hafði lesið. Í því fólst nýbreytni þar sem hún hafði fram að þessu lítið sem 

ekkert talað um lestur heima hjá sér. Móðir Gunnars sá ekki mikla breytingu á 

lestrarmynstrinu heima en Gunnar talaði um það við hana að sér þætti gaman að lesa 

fyrir hundinn. 

Í niðurstöðum kemur fram að rétt val á bókum til lestarþjálfunar skiptir töluverðu 

máli. Textinn má ekki vera of mikill á hverri blaðsíðu né of erfiður þannig að börnin þurfi 

að hljóða sig i gegnum hvert orð. Einnig skipta myndskreytingar máli og ber þessum 

niðurstöðum saman við það sem fram kemur hjá Allington (2009) um heppilegar bækur 

til lestrarþjálfunar. Börnunum fannst mikilvægt að bækurnar væru skemmtilegar 

og/eða spennandi. Kemur það heim og saman við það sem fram kemur í umsögnum 

kennara, að þegar Magnea og Sigrún völdu of erfiðar bækur náðu þær ekki að tengjast 

efni bókanna. 

Kennarar voru mjög jákvæðir fyrir þessari nýjung í skólastarfinu og fannst sjálfsagt 

að hliðra til í öðrum námsgreinum svo nemendur þeirra gætu tekið þátt í verkefninu. 
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Jákvæðni þeirra og áhugi bendir til þess að í skólanum sé vilji til að skapa svigrúm fyrir 

óhefðbundnar kennsluaðferðir. Kennarar sáu að verkefnið gladdi nemendurna og að 

það hafði jákvæð áhrif á lestrarnám þeirra sem og samskipti, því börnin töluðu um 

lestrarstundirnar og sögðu öðrum frá þeim. Kennarar Magneu og Dagmarar sáu 

framfarir hjá þeim í lestri. Stúlkurnar voru tilbúnari að leggja sig fram en áður. Dagmar 

varð einbeittari og Magneu fór talsvert fram í lesfimi á tímabilinu, sbr. mynd 5 í kafla 

5.4.1 um lesfimiprófanir. Koma þessar niðurstöður heim og saman við það sem 

foreldrarnir sögðu um framfarir og nýbreytni hjá börnunum sínum. Mæður Dagmarar 

og Sigrúnar tóku eftir framförum hjá dætrum sínum. Eru niðurstöður þessar í samræmi 

við rannsóknir sem sýna fram á aukið sjálfstraust barna sem lesa fyrir hunda (Hughes, 

2002; Jalongo, 2005; Swift, 2009). Börnin í rannsókninni sýndu bæði frumkvæði og 

sjálfstæði við að lesa fyrir hundinn. Hundurinn hændist að þeim og hlustaði á þau. Þar 

með voru börnin komin í þá stöðu að lesa fyrir einhvern með minni skilning og 

lestrarfærni en þau sjálf og sem hlustaði athugasemdalaust á lesturinn. Aðdáun og 

áheyrn hundsins efldi þeim sjálfstraust og áhuga. Þetta er umhugsunarvert í því 

samhengi að börnin minntust á streitu sem fylgir því að lesa fyrir aðstandendur sem 

leiðrétta mikið og veita þeim ekki nægilegt svigrúm og tíma. Að lesa fyrir hund eykur 

þeim því sjálfstraust og sjálfstæði en lestur fyrir fullorðna virðist stundum valda þeim 

streitu. Niðurstöðurnar benda til þess að mikilvægt sé að fullorðnir sem styðja börn í 

lestrarnámi sýni þolinmæði og skilning. 

Lesskilningur barnanna jókst meðan þau tóku þátt í verkefninu. Gunnar og Dagmar 

juku lesskilning sinn um 13%. Gunnar var með 92% útkomu í seinna lesskilningsprófinu 

og Dagmar 97%. Magnea hækkaði um 19% milli mælinga, en þess skal getið að hún 

sleppti úr einni opnu í fyrra lesskilningsprófinu og er það er reiknað sem villa. Í seinni 

prófuninni mældist Magnea með 93% lesskilning. Sigrún var með 97% lesskilning í fyrri 

mælingu og var hann óbreyttur í seinni mælingunni, enda sagði kennari Sigrúnar 

lesskilning hennar góðan. Lesskilningur allra barnanna jókst, nema Sigrúnar, sem 

samkvæmt prófunum býr yfir mjög góðum lesskilningi. Niðurstöður matsblaða sýna að 

endursögn Sigrúnar er í meðalagi allt til mjög góðrar en börnin sem tóku framförum 

voru öll með góða eða mjög góða endursögn samkvæmt matsblöðum lestrarliða. Í 

þessu samhengi má benda á að eitt meginmarkmið lestarstunda með hundi er áhersla á 

endursögn og skilning þar sem börnin endursegja hundinum það sem þau lásu og 

útskýra orð sem þau telja að hundurinn skilji ekki. Hudson, Pullen, Lane og Torgesen 

(2009) benda á að þessar tvær aðferðir, upprifjun og endursögn, ásamt öðrum 

aðferðum, auki lesskilning barna. 
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Ekki er hægt að segja að lesfimi Gunnars, Dagmarar og Sigrúnar hafi nálgast mikið 

lesfimiviðmið skólans meðan á verkefninu stóð. Þau lásu þó öll fleiri atkvæði á mínútu 

við lok lestrarstundanna að undanskilinni Sigrúnu sem stóð í meginatriðum í stað eða 

bætti sig minnst af börnunum í lesfimi á þessum tíma. Magnea var sú eina sem jók 

verulega fjölda rétt lesinna atkvæða á mínútu á þessu tímabili, því hún bætti við sig 38 

atkvæðum á mínútu. Niðurstöður úr lesfimiprófunum koma ekki á óvart og eru 

sambærilegar niðurstöðum rannsóknar Bassette og Tuber-Doughty (2016) sem benda á 

að lestur fyrir hunda hafi einkum áhrif á lesskilning og áhugahvöt. Rannsóknir hafa sýnt 

að til að auka lesfimi þarf að lesa reglulega, helst daglega svo árangur náist. Í því 

sambandi má benda á rannsókn Alber-Morgans og félaga (2007) þar sem fram kemur 

að öll börn í rannsóknum þeirra tóku framförum við endurtekinn lestur og þeim fór 

mest fram ef þau voru leiðrétt og orð útskýrð fyrir þeim. Því má leiða líkum að því að ef 

lestrarstundir með hundum hefðu verið daglega í 12 vikur hefðu niðurstöður 

lesfimiprófa sýnt meiri framfarir hjá börnunum. 

Nándin við hund gerir þetta verkefni sérstakt og áhugahvetjandi. Í þessum 

aðstæðum sem einkennast af nánd og hlýju leið börnunum einstaklega vel og þeim var 

tíðrætt um þá vellíðan og birtingarform hennar voru gleði og jákvæðni í garð lestrar. 

Þær niðurstöður gefa til kynna að vert sé að skoða hvort og með hvaða móti er hægt 

finna leiðir til að innleiða aukna nánd, ró og næði í námsmenningu og skólahúsnæði. 

Börnunum fannst skemmtilegra að lesa fyrir hund en manneskju. Þau höfðu gaman af 

hundunum og nándin við þá jók vellíðan þeirra. Börnin sýndu hundunum mikla 

umhyggju. Þeim fannst þeir hlusta á sig lesa og fannst þeir ekki trufla sig við lesturinn. 

Einnig er vert að ítreka mikinn mun á hegðun og framkomu Gunnars, annars vegar í 

lestarstundum með hundi og hins vegar innan veggja skólans. Gunnari varð einmitt 

tíðrætt um hversu gott væri að klappa hundinum og hvað nándin gerði fyrir samband 

þeirra. 

Fyrir foreldra fólst nándin einna helst í samræðum innan fjölskyldunnar um 

lestrarstundirnar og minningar. Börnin sögðu fjölskyldunni frá lestrarstundunum og 

hundunum sem þau lásu fyrir. Einnig sögðust foreldrar hafa tengst verkefninu enn 

frekar þegar þeir sáu ljósmyndir sem börnin fengu innrammaðar af sér með hundinum 

sínum. Kennarar og foreldrar sögðust óska þess að verkefnið stæði öllum börnum til 

boða. Sigrún, Gunnar, Dagmar og Magnea sögðust öll vilja aftur taka þátt í verkefninu 

Lesið fyrir hund ef það stæði þeim til boða. 

Þegar helstu niðurstöður eru dregnar saman kemur í ljós að rannsóknin sýnir fram á 

að áhugi barna á því að lesa eykst hjá öllum börnum og viðhorf til lestrar verður 
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jákvæðara. Þeim þykir eftirsóknarvert að lesa fyrir hund og þau sýna aukinn áhuga á að 

lesa í lestrarstundum með hundum en á heimalestri eða lestri í skólanum. Þessi aukni 

áhugi kemur fram í viðtölum við alla hlutaðeigandi, börn, foreldra og kennara. Í 

lesskilningi voru mælanlegar framfarir hjá tveimur börnum af fjórum en framfarir í 

lesfimi voru fremur litlar. Niðurstöðurnar sýna að verkefnið Lesið fyrir hund hefur lítil 

áhrif á færni í lestri heldur er ávinningurinn fólginn í ánægjunni sem fylgir því að lesa 

fyrir hundinn. Lestur texta verður merkingarbærari fyrir barnið sem á sama tíma eykur 

lesskilning og áhuga á lestri. Niðurstöður benda einnig til þess að farsælt sé að nota 

hunda í lestrarþjálfun barna og gefa þær tilefni til frekari rannsókna á því sviði. 
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7 Lokaorð 

Vísindalegt gildi rannsóknarinnar er að vekja athygli á óhefðbundnum aðferðum við 

lestrarþjálfun barna. Niðurstöður sýna að nánd við dýr hjálpar börnum í námi og er það 

tilefni til að beina sjónum að auknum rannsóknum hér á landi þar sem dýr eru 

þátttakendur í skólastarfi barna. Til dæmis að rannsökuð yrði breyting á lestrarfærni 

barna sem lesa daglega fyrir hund. Einnig væri áhugavert að kanna áhrif sem samskipti 

við dýr hafa á frumkvæði, sjálfstraust og sjálfsmynd barna. Þá væri áhugavert að 

raunvísindafólk rannsakaði líkamleg áhrif sem samskipti við dýr hafa á fólk og bæri 

niðurstöður saman við erlendar rannsóknir á því sviði. Forvitnilegt væri að sjá 

rannsóknir um hundana sjálfa, sem taka þátt í lestrarverkefni eða sambærilegum 

verkefnum, áhrif þátttöku á líðan þeirra. Jákvætt viðhorf nemenda, foreldra og kennara 

til verkefnisins styrkir rannsakanda í að stuðla að því að fleiri geti nýtt sér verkefnið 

Lesið fyrir hund í skólastarfi. 

Niðurstöður sýna að þáttakendur í þessari rannsókn taka ekki framförum í lesfimi og 

því væri vert að gera rannsókn sem næði yfir lengri tíma, með fleiri þátttakendum og úr 

fleiri skólum. Þess má þó geta að hugmyndfræði verkefnisins Lesið fyrir hund snýr meira 

að áhugahvatningu og lesskilningi en lesfimi og því mætti hugsa sér að aðferðafræði 

þeirra rannsókna tæki mið af þeirri þjálfun sem aukin lesfimi krefst. 
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Viðauki A: Matsblað lestrarliða 

Lesið fyrir hund 

 

Nemandi:_______________________________  Dagsetning__________________ 

Bókatitill:_________________________________ 

 

1. Myndar barn tengsl við hundinn?  

         Mjög góð        Frekar góð        Í meðallagi       Frekar lítil       Mjög lítil    

 

2. Sýndi barn áhuga á að lesa? 

         Mjög mikinn      Mikinn      Í meðallagi    Frekar lítinn    Mjög lítinn    

 

3. Hvernig las barnið fyrir hundinn? 

         Mjög skýrt       Frekar skýr       Í meðallagi        Frekar óskýrt      Mjög óskýrt 

 

4. Hve lengi las barn? 

          0-5 mín.   6-10 mín     11-15 min   16-20 mín    21-25 mín.  26 -30 mín  

       31- 35 mín. 

 

5. Talaði barnið við þig (lestrarliðann)? 

               Mjög oft       Frekar oft     Í meðallagi    Frekar líðið     Mjög lítið    

 

6. Sýnir endursögn barnsins góðan skilning á texta? 

    Mjög góðan      Góðan     Í meðallagi     Lítinn     Mjög lítinn 

 

Annað: 

 

 

 

 

 

Undirskift:_________________________________________ 

  

Annað: 
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Viðauki B: Fyrra viðtal við nemendur  

Spurningarammi fyrir viðtal við nemandur í 3. bekk sem tóku þátt í rannsóknarverkefni 

Lesið fyrir hund vor 2014 

 

Bakgrunnsupplýsingar: 

 Hvað heitir þú? 

 Hvenær átt þú afmæli? 

 Ertu í einhverri tómstund? 

 

Hver finnst þér skemmtilegasta námsgreinin í skólanum?  

 Af hverju er þetta fag skemmtilegt? 

 

Hefur þú gaman af því að lesa?  

 Af hverju? 

 

Hvernig gengur þér að lesa?   

 Af hverju?   

 

Hvað lest þú helst? 

 Af hverju?   

 

Hvaða bækur finnst þér skemmtilegar? 

 Af hverju?   
 

Hverig lýst þér á að fara að lesa fyrir hund?  

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Áttu gæludýr? 

 Ef svarið er já, hvaða dýr? 

 

Annað sem þú vilt segja?  
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Viðauki C: Seinna viðtal við nemendur 

Spurningarammi fyrir seinna viðtal við nemendur í 3. bekk sem tóku þátt í 

rannsóknarverkefni Lesið fyrir hund vor 2014. 

 

 

 

Hvernig gekk þér að lesa fyrir hundinn? 

 Af hverju? 

 

Hvernig fannst þér bækurnar sem þú last? 

 Af hverju? 

 

Hvernig fannst þér að taka þátt í verkefninu Lesið fyrir hund?  

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Hvernig var í lestrarstundum? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Hvernig gengur þér að lesa í skólanum? 

 Af hverju? 

 

Lestu heima? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Er einhver munur á því að lesa fyrir hund eða manneskju? 

 Af hverju? 

 

Mundir þú vilja lesa aftur fyrir hund? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Annað sem þú vilt segja?  
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Viðauki D: Viðtal við foreldra eftir að verkefni lauk 

Spurningarammi fyrir viðtal við foreldra barna sem tóku þátt í rannsóknarverkefni Lesið 

fyrir hund vor 2014. 

Hvernig hefur barninu þínu gengið að lesa allt frá upphafi lestrarnáms? 

 Af hverju? 

 

Hvernig hefur barninu gengið að lesa heima? 

 Af hverju? 

 

Hvernig leist þér á þegar barninu var boðið að taka þátt í lestrarverkefninu Lesið 

fyri hund? 

 Af hverju? 

 

Talaði barnið um verkefnið? 

 

Talaði barnið um lestrarliðann (hundaeigandann)? 

 

Finnst þér barnið þitt æfa sig meira eða minna að lesa heima eftir að það byrjaði í 

verkefninu Lesið fyrir hund? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Finnst þér barnið þitt gera sér grein fyrir að hann/ hún sé með slaka lestrargetu? 

 

Myndir þú vilja að barnið þitt tæki þátt í samskonar verkefni aftur ef það stæði til 

boða? 

 Af hverju/af hverju ekki? 
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Hefðir þú viljað vita meira um aðferðafræði verkefnisins áður en barnið byrjaði í 

lestrarstundum með hundi?   

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Annað sem þú vilt segja?  
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Viðauki E: Viðtal við kennara eftir að verkefni lauk 

Spurningarammi fyrir viðtal við kennara 

Hvernig var áhugi nemanda þíns á lestri áður en hann/hún tók þátt í verkefninu 

Lesið fyrir hund? 

 Af hverju? 

 

Hvernig hefur nemenda þínum gengið að lesa? 

 Af hverju? 

 

Hvernig leist þér á þegar nemandanum var boðið að taka þátt í lestrarverkefninu 

Lesið fyrir hund? 

 Af hverju? 

 

Tókstu eftir einhverjum viðbrögðum hjá nemandanum þegar hann vissi að hann 

fengi að fara í hundalestur? 

 

Talaði nemandinn um verkefnið? 

 

Talaði nemandinn um lestrarliðann (hundaeigandann) ? 

 

Finnst þér áhugi nemandans hafa breyst eftir að þátttaka hófst í þessu verkefni? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Sérðu einhverjar breytingar hjá nemandanum eftir að þátttaka í Lesið fyrir hund 

verkefninu hófst. 

 Af hverju/af hverju ekki? 
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Var nemandinn til í að fara úr tímum til að fara að lesa fyrir hunda? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Fannst þér tíminn sem fór í lestrarstundir með hundum raska skóladegi barnanna? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Finnst þér nemandi þinn gera sér grein fyrir að hann/ hún sé með slaka 

lestrargetu? 

 

Taka bekkjarfélagar eftir því að  að hann/ hún sé með slaka lestrargetu? 

 

Ef að nemendum þínum yrði boðið að taka þátt í samskonar verkefni aftur, 

mundir þú vilja það? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

 

Annað sem þú vilt segja? 
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Viðauki F: Kynningarbréf til foreldra 

        3. febrúar 2014 

Ágætu foreldrar/forráðamenn, 

Undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í meistararannsókn minni ætla ég að 

skoða lestraraðferð þar sem að hundar koma við sögu.  Það sem ég vil skoða er kennsluaðferðin, hvort og 

hvernig skilar þessi aðferð árangri í auknum lestraráhuga og lesfimi.  Ég ætla að gera rannsókn og kanna 

hvort þessi aðferð hafi jafn góð áhrif hér á landi og rannsóknir sýna erlendis.  

Ástæðan að ég skrifa ykkur er sú að fjórum nemendum í 3. bekk í Hildarskóla er boðið að taka þátt í 

verkefninu „Lesið fyrir hund“ R.E.A.D. ®(Reading Education Assistance Dogs). Verkefni á rætur sínar að 

rekja til Bandaríkjanna og samkvæmt erlendum rannsóknum hefur þessi aðferð reynst vel til að hvetja 

börn til yndislesturs og ekki síður til að liðsinna börnum með lestrarerfiðleika. Rannsóknin er gerð í 

samvinnu við Hildarskóla og er Snæfríður Jónsdóttir sérkennari tengiliður í þeirri samvinnu. 

Börnin koma einu sinni í viku á skólatíma í félagsmiðstöðina Hrafninn og lesa upphátt fyrir hund og 

lestrarliða á tímabilinu febrúar til maí, samtals 12 kennslustundir. Lestrarstundin fer  þannig fram að 

barnið fer ásamt 3 öðrum börnum og stuðningsfulltrúa út í félagsmiðstöða Hrafninn. Þar hittir það 

konu/mann með sérþjálfaðan hund, fær að lesa upphátt fyrir hann í 10 - 15 mínútur og taka saman í lokin 

um hvað  var verið  að lesa. Síðan fær barnið að ganga aðeins út með hundinn  og fer að því loknu aftur 

upp í skóla. Allt í allt tekur þetta um 40 mínútur, einu sinni í viku á þriðjudögum frá 11. febrúar og fram 

yfir páska. Barnið mun alltaf lesa fyrir sama hundinn. Myndbandsupptökutæki verður notað til að mynda 

börnin í lestrarstund.  Tvær til þrjár lestrarstundir verða teknar upp hjá hverju barni. Rannsakandi skoðar 

myndböndin til úrvinnslu í rannsókn ásamt öðrum gögnum.  Ég vil biðja um leyfi fyrir þátttöku barns 

ykkar til að taka þátt í þessum lestrarstundum.  Ég mun síðan ræða við nemendur, foreldra og kennara í 

vor eftir að öllum lestrarstundum lýkur.  Bið ég aftur um samþykki foreldra og nemenda sjálfra fyrir þeim 

viðtölum á sérstöku eyðublaði . Vinsamlegast sendið mér tölvupóst til staðfestingar á leyfi fyrir þátttöku 

barnsins í Lesið fyrir hund rannsókninni á vorönn á netfangið mas70@hi.is.   Sjá nánar um R.E.A.D. 

samtökin : http://www.therapyanimals.org/R.E.A.D.html 

http://www.youtube.com/watch?v=_MlwzQ1kUiM&feature=youtu.be 

http://www.seltjarnarnes.is/frettirogutgefidefni/frettir/nr/8205 

Öll gögn verða nafnlaus og ef fram koma einhverjar persónuupplýsingar verða þær teknar út, bæði úr afritun 

og upptökum. Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni verða meðhöndaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað hjá 

ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn stendur. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni, nema heimildar 

verði aflað til að varðveita þau lengur.  Óska ég eftir því að fá að nota niðurstöður rannsóknar til birtingar 

og kynningar á verkefninu „Lesið fyrir hund“. 

Leiðbeinendur mínir í rannsókninni eru dr. Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Steinunn Torfadóttir dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Með virðingu, 

Margrét Sigurðardóttir 

Meistaranemi við Menntavísindasvið HÍ. 

  

mailto:mas70@hi.is
http://www.therapyanimals.org/R.E.A.D.html
http://www.youtube.com/watch?v=_MlwzQ1kUiM&feature=youtu.be
http://www.seltjarnarnes.is/frettirogutgefidefni/frettir/nr/8205
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Viðauki G: Samþykki foreldra og barna 

        3. febrúar 2014 

 

Eyðublað til samþykkis 

Ég, Margrét Sigurðardóttir ætla að skoða lestraraðferð þar sem að hundar koma við sögu í 

meistararannsókn minni.  Það sem ég vil skoða er kennsluaðferðin, hvort og hvernig skilar þessi 

aðferð árangri í auknum lestraráhuga, lesfimi og lesskilning.  Blönduðum rannsóknaraðferðum 

verður beitt og megindlegar - og eigindlegar  rannsóknaraðferðir notaðar. Sá hluti 

rannsóknarinnar sem snýr að þátttöku foreldra, barna og kennara eru viðtöl sem tekin verða eftir 

að verkefninu líkur á vorönn 2014. Óska ég því eftir leyfi foreldra og barna til að geta 

framkvæmt rannsóknina í góðu samstarfi. 

Öll gögn verða nafnlaus og ef fram koma einhverjar persónuupplýsingar verða þær teknar út, bæði 

úr afritun og upptökum. Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni verða 

meðhöndaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Rannsóknargögn verða 

varðveitt á öruggum stað hjá ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn stendur. Öllum gögnum verður 

eytt að rannsókn lokinni, nema heimildar verði aflað til að varðveita þau lengur.  Óska ég eftir því 

að fá að nota niðurstöður rannsóknar til birtingar og kynningar á verkefninu „Lesið fyrir hund“. 

Leiðbeinendur í rannsókninni eru dr. Jóhanna Einarsdóttir dósent og Steinunn Torfadóttir lektor 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég undirrituð/aður veiti hér með samþykki mitt fyrir viðtali 

       dags:     

Undirskrift foreldris 

Ég undirrituð/aður veiti hér með samþykki mitt fyrir viðtali 

       dags:     

Undirskrift foreldris 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með þátttöku í viðtali: 

       dags:     

Undirskrift barns 
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Viðauki H: Viðmiðunareinkunn Hildarskóla 

Viðmiðunareinkunnir Hildarskóla í raddlestri (lesfimi) 

Atkvæði talin á mínútu og einkunn út frá rétt lesnum atkvæðum 

 

Lægri tala gildir að hausti og hærri að vori (u.þ.b.) 

1. bekkur  10-60     atkvæði = einkunn 1,0 - 3,4 

2. bekkur  50-100   atkvæði = einkunn 3,0 - 4,7 

3. bekkur  100-150 atkvæði = einkunn 4,7 - 6, 4 

4. bekkur  150-200 atkvæði = einkunn 6,4 - 8,0 

5. bekkur  200-230 atkvæði = einkunn 8.0 - 9,0 

6. bekkur  230-250 atkvæði = einkunn 9,0 - 9,3 

 

 
Mælikvarði fyrir einkunnagjöf í raddlestri 

Atkv/mín eink  Atkv/mín eink  Atkv/mín eink 

0          0,0  89-91 4,3  217-219 8,6 

1 0,1  92-94 4,4  220-222 8,7 

2 0,2  95-97 4,5  223-225 8,8 

3 0,3  98-100 4,6  226-228 8,9 

4 0,4  101-103 4,7  229-231 9,0 

5 0,5  104-106 4,8  232-237 9,1 

6 0,6  107-109 4,9  238-244 9,2 

7 0,7  110-112 5,0  245-251 9,3 

8 0,8  113-115 5,1  252-258 9,4 

9 0,9  116-118 5,2  259-265 9,5 

10-11 1,0  119-121 5,3  266-272 9,6 

12-13 1,1  122-124 5,4  273-279 9,7 

14-15 1,2  125-127 5,5  280-286 9,8 

16-17 1,3  128-130 5,6  287-293 9,9 

18-19 1,4  131-133 5,7  294-300 10 

20-21 1,5  134-136 5,8    
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22-23 1,6  137-139 5,9    

24-25 1,7  140-142 6,0    

26-27 1,8  143-145 6,1    

28-29 1,9  146-148 6,2    

30-31 2,0  149-151 6,3    

32-33 2,1  152-154 6,4    

34-35 2,2  155-157 6,5    

36-37 2,3  158-160 6,6    

38-39 2,4  161-163 6,7    

40-41 2,5  164-166 6,8    

42-43 2,6  167-169 6,9    

44-45 2,7  170-172 7,0    

46-47 2,8  173-175 7,1    

48-49 2,9  176-178 7,2    

50-52 3,0  179-181 7,3    

53-55 3,1  182-184 7,4    

56-58 3,2  185-187 7,5    

59-61 3,3  188-190 7,6    

62-64 3,4  191-193 7,7    

65-67 3,5  194-196 7,8    

68-70 3,6  197-199 7,9    

71-73 3,7  200-201 8,0    

74-76 3,8  202-204 8,1    

77-79 3,9  205-207 8,2    

80-82 4,0  208-210 8,3    

83-85 4,1  211-213 8,4    

86-88 4,2  214-216 8,5    
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Viðauki I: Bækur í lestrarstundum með hundi 

Bækur sem börnin lásu í lestrarstundum tólf með hundum frá 12. febrúar til 7. maí.  

Bókatitlar:

 

Af hverju kisur þvo sér eftir matinn 

Asnaskólinn 

Brosbókin 

Drekinn og upp flaug Eddi 

Dúrilúri forvitinn kettlingur 

Einmanna nautið 

Ég vil vera skór 

Gleraugun hans Tomma 

Gott að bora í nefið 

Haust 

Hvar eru gleraugun? 

Ingunn og eplin? 

Í búðinni hans Mustafa 

Ísak óánægði 

Kisa matargat er svöng 

Kossinn sem hvarf 

Kuggur í sveitinni 

Kuggur –Nýjir vinir

 

Kötturinn sem týndi malinu 

Nei,sagði litla skrímslið 

Ný blaðra 

Ormurinn í Lagarfljóti 

Óskirnar þrjár 

Ósýnilegi vinurinn 

Pétur hittir Svart og Bjart 

Saga af furðufugli 

Sámur, Hámur og Glámur 

Selur kemur í heimsókn 

Sjóræningar skipta ekki um bleiur 

Skrímsla pest 

Sófus fer í bað 

Tuatara gamli. 

Ungfrú Vigdís 

Upptekinn í skólanum 

Veiðiferðin 

Þjófarnir og svínslærið 

 



4 

 


