
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er lestrarkennsla að fara í hundanna? 

Getur notkun hunda í lestrarkennslu bætt árangur nemenda 

með lestrarörðugleika? 

 

Snædís Vagnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

Kennaradeild  

 

 

 



 

Er lestrarkennsla að fara í hundanna? 

Getur notkun hunda í lestrarkennslu bætt árangur nemenda með 

lestrarörðugleika? 

Snædís Vagnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðbeinandi: Kristín Lilliendahl 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2017 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er lestrarkennsla að fara í hundanna? 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs  

í grunnskólakennarafræði við kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Snædís Vagnsdóttir 2017  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 

 



3 

Ágrip  

Í aldanna raðir hefur mannfólkið nýtt sér hunda til hinna ýmissu verka. Þeir ásamt öðrum 

dýrum hafa fengið hlutverk þjónustudýra þar sem þau aðstoða einstaklinga sem á þurfa 

að halda við ýmsa þætti daglegs lífs. Rannsóknir hafa sýnt að dýr geta haft róandi áhrif á 

einstaklinga í streituvaldandi aðstæðum. Þeir sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða 

upplifa þá athöfn að lesa oft á neikvæðan hátt og það getur valdið streitu. Undanfarna 

áratugi hafa verið gerðar tilraunir til að nota hunda í lestri með börnum. Megintilgangur 

þessa verkefnis er að skoða hvort aðstoð hunda geti stuðlað að bættum árangri nemenda 

með lestrarörðugleika. Niðurstöður verkefnisins benda til þess að aðstoð hunda gæti nýst 

nemendum í lestri. Þennan valkost er því vert að hafa í huga þegar verið er að leita leiða 

til að efla lestur nemenda. Hins vegar er enn margt sem þarf að bæta og vinna að til að 

verkefni sem þetta geti náð fótfestu hér á landi. 
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Formáli 

Læsi og flest allt sem tengist því hefur verið stór hluti af námi mínu í 

grunnskólakennarafræðum. Það hefur alltaf vakið áhuga minn og því lá beinast við að 

nýta þann áhuga í lokaverkefninu. Erfitt var að ákveða umfjöllunarefnið enda margir 

þættir sem falla undir læsi. En alltaf skaut sama hugmyndin upp kollinu, notkun hunda í 

lestrarkennslu. Ég hafði séð sjónvarpsþátt þar sem fjallað var um verkefni af því tagi sem 

prófað hafði verið á Íslandi og ákvað að kanna málið betur. Því meira sem ég las mér til 

um efnið því ákveðnari var ég að þetta skildi ég skrifa um. 

Ég vil þakka foreldrum mínum, Unu Erlingsdóttur og Vagni Ingólfssyni og systur minni, 

Dagnýju Vagnsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu við skrifin og námið í heild. 

Einnig vil ég þakka Maríu Björk Lárusdóttur fyrir að lesa yfir ritgerðina. Kristín Lilliendahl 

fær sérstakar þakkir fyrir góða leiðsögn og uppbyggilegar ábendingar. 

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

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

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

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

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

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 9. maí 2017 

 

Snædís Vagnsdóttir 
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Inngangur  

Við höfum öll okkar styrkleika, þeir eru það sem gera hverja manneskju einstaka og auka 

fjölbreyttni okkar. Það sama má segja um veikleika. Allir fæðast með ákveðna veikleika en 

þeir geta verið misjafnlega hamlandi og geta gert það að verkum að einstaklingar eiga 

erfitt með að standast kröfur samfélagsins. Til þessara veikleika er hægt að telja 

námserfiðleika (Jónas G. Halldórsson, 2000:28). Það er margt sem fellur undir hugtakið 

námerfiðleikar en eitt af því eru erfiðleikar með lestur.  

Eitt af því mikilvægasta sem við mannfólkið lærum er að lesa. Aðalnámskrá 

grunnskólanna segir lestur vera getuna til að ráða í letur, túlka og skilja það sem fram 

kemur í textanum, lært af honum og geta miðlað áfram þeirri þekkingu sem hlaust við 

lestur textans til annarra. Það er það sem einkennir traustan lestur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:98). Sumir þurfa lítið að hafa fyrir því að lesa á meðan 

aðrir geta átt í miklum erfiðleikum með það. Sé þessi færni ekki til staðar er ólíklegt að 

einstaklingurinn geti lesið sér til gagns. „Góð lestrarfærni er undirstaða ævináms og þess 

að geta aflað sér upplýsinga sem gera [einstaklingnum] kleift að taka virkan þátt í lífi og 

menningu þjóðarinnar. Leita þarf allra leiða til að bæta stöðu þeirra nemenda sem af 

einhverjum ástæðum gengur illa að læra að lesa og grípa þarf inn í sem allra fyrst“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:99).  

Til að hjálpa þeim sem eru með námserfiðleika eru til alls kyns hjálpartæki og 

mikilvægt að kennarar, sérkennarar og aðrir meðferðaraðilar sem koma að kennslu 

barnsins hafi sem flest hjálpartæki sér innan handar. Um nokkurt skeið hafa verið gerðar 

tilraunir til þess að nota hunda í lestrarkennslu barna. Tilgangur þessara tilrauna er að 

reyna að hvetja nemendur áfram í lestri. Gætu hundar verið eitt af þessu hjálpartækjum? 

Getur notkun hunda í lestrarkennslu bætt árangur nemenda sem eiga í erfiðleikum með 

lestur? 

Eflaust er það ekki algengt að fólk hugsi um hunda þegar kemur að lestri. Við 

tölum oftast bara um hundinn sem besta vin mannsins. Við höldum hann sem gæludýr þar 

sem hann veitir okkur félagsskap og í gegnum tíðina hefur hann verið notaður til að létta 

okkur ýmis verk eins og smölun, við veiðar eða til að standa vörð ásamt því að þeir eru 

þeir þjálfaðir til að leita að fólki, fíkniefnum o.fl. Þeir hafa líka það hlutverk að vera 

þjónustudýr (e. service animal) en þar hjálpa þeir til við að auka lífsgæði fólks sem þarf á 

því að halda (Fine og  Beck, 2010:3). Það er einmitt þetta sem fjallað verður um í þessari 
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ritgerð. Notkun hunda sem þjónustudýr til að auka árangur nemenda með 

lestrarerfiðleika. 

Mikil áhersla er lögð á lestur í grunnskólum landsins og það er einnig gert í 

kennaranáminu. Ég hef því farið á fjölmörg námskeið þar sem fjallað hefur verið um lestur 

og lestrarerfiðleika og það hefur alltaf vakið áhuga minn. Sem verðandi kennari á yngsta 

stigi vil ég vera sem best undir það búin að taka á móti nemendum sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða og getað hjálpað þeim eins vel og ég get.  

Hins vegar heyrði ég ekki af notkun hunda í lestrarkennslu á þeim námskeiðum 

sem ég hef farið á heldur sá ég það í sjónvarpinu. Það vakti strax áhuga minn enda á 

lestrarkennslunámskeiði á þeim tíma. Það sem gerði mig enn áhugasamari var sú 

staðreynd að systir mín er lesblind og hefur því þurft að takast á við það á sínum 

skólaferli. Einnig hefur hún alltaf haft mikinn áhuga á hundum þannig að þegar ég sá þetta 

í sjónvarpinu hugsaði ég til hennar og hvernig verkefni sem þetta hefði líklega hjálpað 

henni gríðarlega í skóla og vakið meiri ánægju og áhuga hjá henni á lestri. 

Ritgerðin skiptist í fimm hluta. 

Í fyrsta hluta er fjallað um áhrif lestrarerfiðleika á árangur nemenda í lestri og hvernig 

þessir erfiðleikar geta haft áhrif á líðan þeirra sem þá hafa. Farið verður yfir hvaða 

fylgikvillar geta fylgt lestrarerfiðleikum og hvaða áhrif erfiðleikar sem þessir geta haft á 

námsframvindu nemandans. Einnig verður fjallað um hvaða áhrif erfiðleikar sem þessir 

geta haft á fjölskyldu nemandans. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um rétt nemenda með námserfiðleika í 

skólakerfinu. Farið verður yfir mikilvægi greiningar og snemmtækrar íhlutunar en einnig 

verður farið yfir nokkrar af þeim aðferðum sem kennarar og foreldrar geta notað til að 

aðstoða nemendur í sínu námi. 

Í þriðja hluta er farið yfir nokkrar af þeim leiðum sem hægt er að fara við notkun dýra í 

meðferð fólks með það að markmiði að auka lífsgæði. Einnig verður tala um hvaða áhrif 

dýr geta haft á líkamlega og andlega heilsu fólks og farið yfir nokkrar rannsóknir þess 

efnis. Aðal áherslan verður þó á notkun hunda í meðferð. 

Í fjórða hluta verður talað um notkun hunda sem stuðning við nemendur í lestri. Farið 

verður yfir hverju þarf að huga að þegar kemur að því að nota hunda í lestri með 

nemendum og hvað það er sem hundarnir gefa nemendum sem þau fá ekki frá 

fullorðnum. Aðallega verður fjallað um bandaríska lestrarprógrammið R.E.A.D. og íslenska 

verkefni Lesið fyrir hund sem unnið er í samstarfi við R.E.A.D. 
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Í fimmta hluta er farið yfir hlutverk kennarans í skólastarfi og þá sérstaklega í 

lestrarkennslu barna.  
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1 Áhrif lestrarerfiðleika á árangur og líðan ungra nemenda. 

Til eru tvennskonar námserfiðleikar, sértækir og almennir. Almennir námserfiðleikar koma 

fram hjá nemendum þar sem greind þeirra telst undir meðallagi í mælingum á 

greindarprófum. Þeir eru eftir á í námi og þroska. Nemendur með, eða yfir, meðalgreind 

geta hins vegar verið greindir með sértæka námserfiðleika. Hjá þeim eru ákveðnir 

grunnþættir náms undir þeim væntingum um námsárangur sem verða til við mælingu 

greindar (Jónas G. Halldórsson, 2000:27). Lestrarerfiðleikar teljast til sértækra 

þroskaraskanna.  

„Orðið dyslexía er latneskt og merkir erfiðleikar með orð; vísar fyrri hluti orðsins 

(dys) til erfiðleika og seinni hlutinn (lexia) til orðs“ (Elín Vilhelmsdóttir, 2007:5). Dyslexía er 

í raun orð yfir öll þau einkenni sem trufla lestur einstaklings (Eadon og  British Dyslexia, 

2004:1-2). 

Þroskaraskanir sem þessar eiga rætur sínar að rekja til taugafræðilegra og 

taugasálfræðilegra veikleika í þroskamynstri. Einstaklingur með dyslexíu er með veikleika 

á ýmsum taugasálfræðilegum sviðum. Á meðal þeirra eru veikleikar með einbeitningu, 

athygli, skipulag og úthald, erfiðleikar með hljóðgreiningu og minni. Þeir geta átt í 

erfiðleikum með fínhreyfingar, samhæfingu og skipulag sem tengjast allir meðferð 

skriffæra og sjónrænir úrvinnslu- og áttunarerfiðleikar (Jónas G. Halldórsson, 2000:28) . 

Dyslexía getur haft áhrif á reynslu nemenda af námi og á tilfinningalegan þroska 

þeirra. Þegar þeir eiga að fara að lesa geta þeir orðið stressaðir og gera þá fleiri mistök . 

Þar af leiðandi eru margir einstaklingar með dyslexíu með lítið sjálfsálit (Alexander-Passe, 

2006:257). Oft er það ekki bara einstaklingurinn sem upplifir sig svona heldur er algengt 

að hann fái ásaknir þess efnis frá öðrum  og ungum nemendum getur verið strítt af 

samnemendum sínum. Oft eru nemendur með dyslexíu seinni til að skila heimaverkefnum 

og eru oft með lægri mætingu í skólann. Það veldur því oft að einstaklingnum finnist hann 

aldrei geta klárað skóla. En það er ekki bara í skóla sem þessar tilfinningar koma upp því 

það eru áskoranir í hinu daglega lífi sem fólk með dyslexíu þarf líka að takast á við 

(Hurford, 1998:34; 85; le Roux, Swartz og Swart, 2014:656). 

Auk dyslexíu geta nemendur verið með sértæka lesskilningserfiðleika. Þeir eiga rætur 

sínar að rekja til málrænna þátta, meðal annars málskilnings og orðaforða. Þeir sem eru 

með sértæka lesskilningserfiðleika eiga í erfiðleikum með að vinna úr efni texta og draga 

ályktanir frá því. Þetta á ekki einungis við þegar einstaklingurinn les texta heldur einnig 
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þegar lesið er fyrir hann. Til að efla lesskilning þarf að auka orðaforða einstaklingsins og 

reynslu hans og þekkingu af vinnu með ritmálið (Helga Sigurmundsdóttir og  Steinunn 

Torfadóttir, án árs-b). 

Sértækum þroskaröskunum fylgja auknar líkur á fylgikvillum og því verður að 

kanna það og greina samhliða greiningu á námserfiðleikum. Nemandinn getur sýnt 

einkenni ofvirkni og athyglisbrests, frávik í hreyfiþroska, atferliserfiðleika, frávik í 

málþroska, aðlögunarerfiðleika, depurð og kvíða (Jónas G. Halldórsson, 2000:29-30). 

Engir kennarar eru eins og það sama má segja um nemendur. Við höfum öll okkar 

sérkenni og vinnum á mismunandi hátt. Aðstæður og umhverfi kennara og nemenda 

getur líka verið fjölbreytt og það hefur áhrif. Námsumhverfi er sérstaklega mikilvægt fyrir 

lesblinda nemendur og getur oft haft áhrif á hvort hann nær árangri í námi eða ekki. Til að 

auka líkur á því að þessir nemendur nái árangri er mikilvægt að námsumhverfið sé rólegt 

og skipulagt vegna þess að þeir sem eru með lestrarerfiðleika geta átt erfitt með að 

fylgjast með, sitja kyrrir, einbeita sér, hlusta, læra og finna hluti (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007:33). 

Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að í skólanum eigi börn að geta notið bernsku 

sinnar í öruggu og friðsamlegu umhverfi á meðan þau þroska og nýta hæfileika sína 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:44). Það að geta lesið texta, skilið þá og 

skrifað er eitt af því allra mikilvægasta í skólagöngu hvers nemanda. En það að eiga í 

erfiðleikum með grundvallaratriði eins og þetta getur valdið streitu. Skólagangan, sem 

byrjaði spennandi og var tilhlökkunarefni, er það ekki lengur. Hver skóladagur einkennist 

af kvíða og spennu. Nemandinn vaknar með ónot í maganum og fer kvíðinn og 

áhyggjufullur í skólann. Hann getur haft áhyggjur af frammistöðu sinni og hver viðbrögð 

kennara og samnemenda verða (Elín Vilhelmsdóttir, 2007:90). 

Streitan hefur ekki einungis áhrif á nemandann sjálfa því hún smitast yfir á 

fjölskyldu hans. Foreldrarnir hafa eðlilega áhyggjur af því hvernig námið gengur. Ef til vill 

eru þeir líka lesblindir og hafa slæma reynslu af námi og finnst því erfitt að hugsa út í það 

að barnið þeirra sé að ganga í gegnum það sama. Systkini lesblindra barna finna einnig 

fyrir erfiðleikum bróður síns eða systur. Foreldrarnir þurfa oft að eyða meiri tíma með 

lesblinda systkininu til að hjálpa því við heimanámið og það tekur frá tíma hinna (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007:92). 

Ef barn af einhverjum ástæðum á í erfiðleikum með lestur getur barnið reynt að 

forðast það að lesa. Þetta veldur því að barnið fær ekki nægilega mikla æfingu í lestri og 

hefur því engin tækifæri til að bæta sig. Barnið staðnar því á þeim stað sem það er á 
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meðan jafnaldrar halda áfram að bæta sig og börn sem yngri eru taka fram úr því. Þá 

verða til svokölluð Matteusar áhrif (Lane og  Zavada, 2013:89; Stanovich, 2008:37). 

Matteusar áhirf eru það þegar nemendur sem standa verr að vígi í lestri dragast 

aftur úr jafnöldrum sínum. Þeir bæta sig ekki eins mikið og þeir nemendur sem voru með 

góða lestrarhæfni fyrir og því breikkar alltaf bilið á milli þeirra (Helga Sigurmundsdóttir og  

Steinunn Torfadóttir, án árs-a). Nafn þessara áhrifa vísa til Matteusarguðspjallsins en þar 

sagði; „Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð en frá þeim 

sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur“ (Matteusarguðspjall 25:29), 

með öðrum orðum, þeir ríkari verða ríkari og þeir fátæku fátækari. 
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2 Hvaða leiðir eru farnar til að aðstoða nemendur með námserfiðleika? 

 „Menntun er ævilangt ferli. Mikilvægt er að skólarnir styðji við námshvöt nemenda sinna, 

rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli þannig að menntun þeirra“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:13).  

Í 2. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 24. gr grunnskólalaganna er kveðið 

á um að markmið náms og kennslu í grunnskólum sé að gæta þess að nemendum sé ekki 

mismunað á grundvelli trúarbragða, kynhneigðar, kyns, uppruna, búsetu, heilsufars, 

fötlunar, stéttar eða annarrar stöðu sem gæti leitt til mismununar. Öll starfsemi skólanna 

á að taka mið af persónugerð einstaklinganna, heilbrigðum lífsháttum, þroska, áhugasviði, 

hæfileikum og getu. (lög um grunnskóla, nr. 91/2008; lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 18/1992). Skólar á Íslandi eru því skólar án 

aðgreiningar. Aðalnámskrá grunnskólanna útskýrir það hugtak þannig að með manngildi, 

félagslegt réttlæti og lýðræði að leiðarljósi eigi grunnskólar landsins að koma til móts við 

félagslegar og námslegar þarfir hvers nemanda. Námið á að vera á forsendum hvers 

einstaklings fyrir sig og allir eiga að fá jöfn eða jafngildi tækifæri á námi (2013:43).  

Komi í ljós að nemandi sé með sérþarfir af einhverju tagi eru þær metnar og 

sveitafélagi og skóla nemandans ber að útvega honum þann stuðning sem hann þarf í sínu 

námi. Nemandi telst með sérþarfir ef hann á erfitt með nám vegna tilfinningalegra eða 

félagslegra erfiðleika, fötlunar, sértækra námsörðugleika, leshömlur, langvinnra 

sjúkdóma, geð- eða þroskaröskunar eða annarra sérþarfa tengdar heilsu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:43). 

2.1 Greining og snemmtæk íhlutun 

Lestrarörðugleikar eru ólæknandi og þeir eldast ekki af neinum heldur þarf að læra að lifa 

með þeim, nýta styrkleika sína og aðlaga sig að aðstæðum (Hurford, 1998:33; Jónas G. 

Halldórsson, 2000:33). Eins og áður sagði fylgja lestrarörðugleikum oft margvíslegir 

fylgikvillar. Þess vegna er þverfaglegt samstarf eitt af því mikilvægasta við greiningu 

lestrarörðugleika. Það er engin ein fagstétt sem hefur öll þau tæki og tól sem þarf til að 

greining heppnist sem best eða telst best til þess fallin að sjá um málefni nemenda með 

sértæka námserfiðleika. Þörf er á sérfræðiþekkingu og reynslu á mörgum sviðum, 

fjölbreyttum greiningartækjum og íhlutun þarf að vera fjölbreytt og sérhæfð. Það er 

nemandanum og fjölskyldu hans fyrir bestu (Jónas G. Halldórsson, 2000:30). 
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Lestrarörðugleikar er í flestum tilvikum ekki greindir fyrr en nemandi hefur lokið tveimur 

til þremur árum í grunnskóla. Þó að nemandi sýni einkenni á forskólaaldri getur verið 

varasamt að greina hann með lestrarörðugleika fyrr en hann hefur hlotið þá formlegu 

kennslu sem fer fram í skólum sem gerir flesta meðalnemendur læsa. Hins vegar eru 

skimanir fyrir röskunum á námshæfni á forskólaaldri og við upphaf grunnskólagöngu 

mikilvægar. Markmið skimunarprófa er svo að kennarinn fái mynd af því hvar hvert barn 

er statt í lestri og getur þá mætt þörfum þess. Ef nemandi sýnir merki um að vera í 

áhættuhópi er strax hægt að bregðast við og hefja markvissa örvun sem forðar barninu 

frá frekari námserfiðleikum. Í þessari örvun er mikilvægt að vinna með stafi og orð á 

fjölbreytilegan hátt, þjálfa hljóðgreiningu og hljóðkerfisvitund og örva mál. Það er ekki nóg 

að taka bara stöðuna í upphafi lestrarkennslu heldur er mikilvægt að prófa með jöfnu 

millibili til að meta árangurinn og endurskipuleggja þá kennslu sem barnið þarf (Helga 

Sigurmundsdóttir og  Steinunn Torfadóttir, án árs-b; Jónas G. Halldórsson, 2000:29). 

Allir sem koma að námi og þroska nemandans þurfa að vera meðvitaðir um 

þroskamynstur hans. Einnig þarf að skoða taugasálfræðilega veik- og styrkleika hans því 

styrkleikana þarf að nýta í náminu og veikleikana þarf að þjálfa. Kennsla, þjálfun og nálgun 

á námsefnið þarf að vera fjölbreytt þar sem mismunandi minnisþættir og skynjunarleiðir 

eru nýttar. Meðferðaraðilar og sérkennarar með sérmenntun í þessum efnum þurfa að 

hafa yfirumsjón með ferlinu því þeir þekkja best þær aðferðir sem hafa verið prófaðar og 

rannsóknir sýna að virki best (Jónas G. Halldórsson, 2000:32). 

2.2 Skyldur skólans til nemenda með námserfiðleika og samstarf við heimilið 

Í aðalnámskrá grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:43) segir að 

komi í ljós að nemandi sé með einhverjar sérþarfir beri sveitafélagi og skóla nemandans 

að útvega honum viðeigandi stuðning. Nemendur með lestrarörðugleika eiga því rétt á 

sérkennslu. Skólinn verður líka að sýna skilning á vandanum og hliðra til eins og eðlilegt 

þykir fyrir nemandann án þess að það komi niður á öðru námi sem tengist ekki þessari 

lesröskun. Það verður að gera kröfur til nemandans en hafa ber í huga hverjir veikleikar 

hans eru og móta kröfurnar eftir þeim. Passa verður að einblína ekki svo á það sem hægar 

gengur að það gleymist að huga að öðrum námsgreinum og það þarf líka að varast það að 

sleppa því að kenna nemandanum ákveðnar námsgreinar, eins og tungumál, vegna 

þessarar lesröskunar (Jónas G. Halldórsson, 2000:32). 

Lestur er mjög mikilvægur sérstaklega á fyrstu árum einstaklings. Til að þjálfa vel 

lesturinn er mikilvægt að lesa og skrifa á hverjum degi, sérstaklega ef einstaklingurinn er 

með einhverskonar lestrarörðugleika (Jónas G. Halldórsson, 2000:32). Börn á yngsta stigi 
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grunnskóla eru því látin lesa í lestrarbókum á hverjum degi og flestir skólar hafa það sem 

part af heimavinnu nemenda að þau lesi líka heima á hverjum degi og því þurfa foreldrar 

að taka virkan þátt í námi barna sinna og eflingu lesfærni þeirra. Það er ekki einungis 

skólinn sem á að sjá um velferð og menntun nemenda heldur á það að vera sameiginlegt 

verkefni heimila og skóla. Traust, samábyrgð, upplýsingamiðlun milli beggja aðila, 

sameiginlegar ákvarðanir og gagnkvæm virðing eru lykilatriði sem þarf svo að samstarfið 

verði sem árangusríkast (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:71). Ekki er hins 

vegar nóg að láta barnið bara lesa endalaust sjálft heldur verður að lesa fyrir það líka. Þá 

er gott að útskýra orð sem líklegt er að barnið þekki ekki. Fjölbreyttar og góðar 

bókmenntir er hægt að nota til að styrkja orðaforða, máltjáningu og málskilning (Jónas G. 

Halldórsson, 2000:32). Þegar kemur að öðru heimanámi er mikilvægt að ræða það og 

hlýða nemandanum yfir. Nýta þarf þá minnistækni sem hentar til að auka þekkingar- og 

orðaforð með utanbókarlærdómi. Hægt er að ræða atburði daglegs lífs og fréttir til þess 

að auka skilning (Jónas G. Halldórsson, 2000:32). Kennarinn verður að gæta að því að láta 

nemendur sína ekki fá svo mikla heimavinnu að það verði þeim um of. Sérstaklega verður 

að gæta að þessu með nemendur sem eru með einhverja námsörðguleika. Þá geta 

foreldrar hjálpað kennaranum að fylgjast með því með reglulegu sambandi við hann þar 

sem þeir segja honum hversu langur tími fór í heimavinnuna (Riddick, Wolfe og Lumsdon, 

2002:113-114). Einkakennsla getur líka komið sér vel fyrir nemendur með 

lestrarörðugleika en hún kemur til viðbótar við þá kennslu sem nemandinn fær í skóla og 

það nám sem fram fer heima (Jónas G. Halldórsson, 2000:32). 

2.3 Aðferðir sem gætu gagnast einstaklingum með lestrarerfiðleika 

Nemendur verða að skapa sína námstækni til þess að ná tökum á sínu námi. Kennarar 

verða að gera sé grein fyrir því að námstækni er mjög einstaklingsbundin. Nemendur eru 

ólíkir og því misjafnt hvaða leið hentar hverjum og einum og þeir verða að geta fundið þá 

leið sem hentar sér best. Þess vegna er mikilvægt að kynna fyrir þeim mismunandi leiðir í 

námi sem eru árangursríkar (Námsgagnastofnun, án árs). Námstækni getur hjálpað 

nemendum að vinna á úthalds- og athyglisvandanum (Jónas G. Halldórsson, 2000:32). 

Þeir sem eru með lestrarörðugleika hugsa oft sjónrænna en aðrir. Hugarkort geta 

því verið góð leið fyrir þá til að læra. Í hugarkortum eru notuð lykilorð, myndir, 

mismunandi litir og tákn til að leggja upplýsingar á minnið. Þau er hægt að gera í forritum 

í tölvum eða teikna þau á blað og eru því mjög sjónræn og henta vel einstaklingum með 

lestrarörðugleika (Eadon og  British Dyslexia, 2004:21). Tiblo kubbar eru notaðir á 

svipaðan hátt og hugarkort. Kubbarnir eru rafrænir og hægt er að taka upp allt að tíu 

sekúndur af hljóði á þá. Yfirborð þeirra svipar til pinnabrettis þar sem hægt er að hengja 
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hluti við kubbana. Þá er síðan hægt að tengja saman á mismunandi vegu. Þessir kubbar 

geta mögulega hjálpað nemendum að halda samhengi í sögum. Einstaklingar með 

lestrarerfiðleika eiga oft í vandræðum með það að fylgja eftir samhengi í sögum og með 

þessum kubbum geta þeir tekið upp hljóðbrot úr sögunni, teiknað mynd sem tengist því 

og hengt við kubbinn (Pandey og  Srivastava, 2011). Einnig getur það hjálpað nemendum 

að gera bókstafina áþreifanlega þegar verið er að vinna með þá. Tréstafir henta þá vel þar 

sem nemandinn er látinn þreifa á þeim, oft með lokuð augun. Þá er hann látinn segja heiti 

stafsins og hljóðin sem hann stendur fyrir á meðan og þannig tengir hann það saman. 

Einnig er hægt að láta nemendur búa til stafi úr leir og nota þá á sama hátt og tréstafina 

(Elín Vilhelmsdóttir, 2007:36). 

Ef það truflar nemendur að hafa mörg verkefni eða dæmi á einu og sama blaðinu 

getur verið gott að nota autt blað til að fela þá hluta verkefnisins sem er ekki verið að 

vinna að hverju sinni. Þannig er búið að einangra þann hluta sem unnið er að og 

nemandinn getur einbeitt sér að honum. Einnig geta heilar verkefnabækur oft valdið 

áhyggjum hjá nemendum með námserfiðleika. Þeir sjá öll þau verkefni sem á eftir að 

vinna og það getur vaxið þeim í augum. Til að koma í veg fyrir það getur kennarinn tekið 

þær blaðsíður sem á að vinna hverju sinni úr bókinni og látið nemandann hafa 

(International dyslexia association, 2017:7-8). 

Tölvur og önnur svipuð tækni er alltaf að verða fyrirferðameiri á öllum skólastigum. 

Þær henta nemendum með sértæka námserfiðleika sérstaklega vel en mikilvægt er að 

kenna nemendum vel á þessa tækni svo hún nýtist sem best. Þegar nemandinn finnur fyrir 

því að hann hafi styrkleika á sviði tækninotkunar eflir það sjálfstraust hans og hann fer því 

að nýta sér þetta enn frekar. Fyrir einstakling með lestrarörðugleika getur það hjálpað 

mjög að hafa námsefnið og aðrar bækur á hljóðbókum. Einnig er hægt að taka upp á 

segulband, síma eða annarskonar tæki upplýsingar sem nýtast nemandanum eða hann 

getur gert það sjálfur þegar hann vinnur stór verkefni eins og ritgerðir. Ekki þarf alltaf að 

skrifa allt í höndunum og er því hægt að vinna með ritvinnslu í tölvum til að þjálfa 

stafsetningu, samhæfingu og fínhreyfingar (Jónas G. Halldórsson, 2000:32). 

Námsumhverfið skiptir miklu máli fyrir alla nemendur en sérstaklega þá sem stríða 

við lestrarörðugleika. Þeir nemendur eiga oft erfitt með að einbeita sér, sitja kyrrir, hlusta 

og fylgjast með. Þá getur það hjálpað að námsumhverfið sé vel skipulagt og rólegt. Þá 

getur það hjálpað að þeir nemendur sem þurfa mesta hjálp sitji fremst í skólastofunni því 

þannig er auðveldara að aðstoða þá (Elín Vilhelmsdóttir, 2007:33-34). 
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2.4 Próf 

Það er alltaf mikilvægt að kennari íhugi sínar leiðir til námsmats, sama hvernig nemendur 

hans eru. Það þarf alltaf að gæta að því að nemendur geti komið þekkingu sinni á áleiðis 

en það er hægt að gera með fjölbreyttu námsmati. Munnleg próf og notkun tækninnar 

hentar sérstaklega vel nemendum með lestrarörðugleika því þannig má koma í veg fyrir 

skriflegar klaufavillur eða að nemandi lesi fyrirmæli rangt. Í einhverjum tilfellum væri 

hægt að láta nemendur hafa fyrirmæli prófs á hljóðupptöku (International dyslexia 

association, 2017:7). Einnig getur það hentað þessum nemendum að námsmatinu sé 

dreift frekar og löngum prófum skipt niður í stuttar lotur (Jónas G. Halldórsson, 2000-33). 

Það tekur einstaklinga með lestrarörðugleika lengri tíma að vinna úr þeim upplýsingum 

sem þeir fá en þá sem ekki eru með þessa erfiðleika. Þeir eiga því rétt á lengri próftíma 

sem nemur um 25% (Riddick o.fl., 2002:85). Umhverfið skiptir einnig máli en það er 

mikilvægt að nemandinn taki prófið í rólegu umhverfi þar sem stuðningur er nálægur. 

Þess vegna fá nemendur með lestrarörðugleika oft að taka próf á öðrum stað en aðrir 

nemendur. Það getur reynst mörgum erfitt að lesa svart letur á hvítum pappír og því getur 

hjálpað að hafa prófblöðin í öðrum lit. Gott er að láta nemendur prófa sig áfram með 

hvaða lit þeim hentar best að lesa af og einnig er hægt að fara í sérstaka greiningu til að fá 

úr því skorið (Elín Vilhelmsdóttir, 2007:60). Letrið á blöðunum skiptir líka miklu máli, 

leturgerðin, stærðin og línubilið. Allt verður að vera aðeins stærra en vanalega og flestir 

með lestrarörðugleika tala um að best sé fyrir þá að lesa Arial leturgerðina (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007:61; Jónas G. Halldórsson, 2000:33). 

2.5 Eftirfylgni 

Reglulega þarf að endurmeta stöðu nemandans, sérstaklega við ákveðin tímamót á hans 

skólaferli og passa verður að nemandinn hljóti alltaf þá þjónustu sem hann á rétt á. Með 

aldrinum breytast áhrif lestrarörðugleikanna á námshæfni nemandans og þar af leiðandi 

sú aðstoð sem hann fær. Á fyrstu árum grunnskóla er mest verið að vinna að því að 

fyrirbyggja það að vandinn vaxi og verði svo stór að erfitt geti reynst að takast á við hann 

en þegar nemandinn er svo kominn í framhalds- eða háskóla er aðstoðin frekar í formi 

upptekinna fyrirlestrra og aðstoð við að taka niður glósur (Jónas G. Halldórsson, 2000:33). 

 Mikilvægt er að styðja vel við og hvetja nemendur með lestrarörðugleika til að 

halda áfram í bóklegu námi, hvort sem það er í grunn- eða framhaldsskóla og takast á við 

erfiðleika sína. Með miklum stuðningi, vinnu og aga geta einstaklingar með 

lestrarörðugleika náð góðri þjálfun í þeim hlutum sem þeir eiga í hvað mestu erfiðleikum 

með og þannig náð góðum árangri (Jónas G. Halldórsson, 2000:33). 
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2.6 Samantekt  

Það er greinilega ýmsilegt sem hægt er að gera til að gera nám einstaklinga með 

lestrarerfiðleika sem ánægjulegast. Það sem talið var upp hér að ofan er alls ekki tæmandi 

listi. Kennarar, foreldrar og nemendur þurfa í sameiningu að því að finna hvaða 

kennsluaðferðir, matsaðferðir og kennslugögn henta nemandanum best. Kennarinn 

verður að vera sveigjanlegur og reyna eftir bestu getu að aðlaga kennsluna að hverjum 

nemanda. Hann verður einnig að gæta þess að námsumhverfið sé hvetjandi fyrir 

nemendur og halda skipulagi og ró svo að nemendur verði fyrir sem minnstum truflunum. 
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3 Þjónustuhundar 

Margir telja Boris Levinson faðir dýratherapíunar en hann var sá fyrsti sem fór að nota 

hugtakið gæludýrameðferð (e. pet therapy) (Fine og  Beck, 2010:6; Lane og  Zavada, 

2013:88). Levinson var barnageðlæknir. Hann hafði verið að vinna með ungum dreng í 

langan tíma en hann hafði sýnt litlar sem enga framfarir á meðan á meðferðinni stóð. Einn 

daginn ákvað Levinson að taka hundinn sinn, Jingles með sér í vinnuna. Þá tók hann eftir 

því að drengurinn brást betur við meðferðinni þegar hundurinn var viðstaddur en þegar 

hann var það ekki. Fyrstu skrif Levinson um gæludýrameðferðir birtust árið 1969 (Lane og  

Zavada, 2013). 

Margar kenningar eru um það hvers vegna návist dýra hefur róandi áhrif á 

manneskjur í streituvaldandi aðstæðum. Við það að taka þátt í ánægjulegum athöfnum 

fer fram sjálfsstyrking og er þá líklegra að þessar athafnir verði endurteknar seinna meir. 

Hins vegar munu athafnir sem hafa neikvæð áhrif á streitustig einstaklingsins hafa þau 

áhrif að hann hættir að vilja taka þátt í þeim athöfnum. Hann heldur því fram að þegar dýr 

eru notuð í meðferðum þá hafi þau það hlutverk að beina streitunni í aðra átt þannig að 

einstaklingurinn finni ekki eins fyrir henni á meðan á meðferðinni stendur. Þannig má 

koma í veg fyrir að einstaklingurinn forðist meðferðina (Kruger og  Serpell, 2010:38).  

Hugsanlega eru þessi áhrif dýranna á mannfólkið vegna þess hversu stór hluti þau 

eru af æsku þess. Mörg börn eiga gæludýr og eru því vön því að umgangast þau. Dýrin eru 

líka annars staðar í umhverfinu. Í mörgum skólum eru haldin bekkjargæludýr og margir 

skólar fá til sín dýr í heimsóknir. Þannig má kenna börnum um ábyrgð og umönnun. Einnig 

eru dýr megin umfjöllunarefni í barnaefni, hvort sem það er í sjónvarpi, í bókum eða 

öðrum miðlum. Þess vegna geta verkefni sem nýta hunda til aðstoðar í meðferðum 

hjálpað til við að fá einstaklinga til að opna sig, sérstaklega börn. Umhverfið sem það 

skapar er mitt á milli þess að vera í raunveruleikanum og í ímyndunarheimi. Börn sem af 

einhverjum ástæðum treysta ekki fullorðnum eru því talin mun líklegri til að opna sig ef 

dýr er haft með í meðferðinni (Melson og  Fine, 2010:223-228). 

3.1 Andleg og líkamleg áhrif dýra á mannfólkið 

Ekki er langt síðan farið var að rannsaka áhrif þjónustudýra á heilbrigði mannsfólksins 

(Fine og  Beck, 2010:10). Það var í raun ekki fyrr en á níunda áratugnum sem 

vísindasamfélög, sem höfðu það að markmiði að rannsaka einmitt þessi áhrif voru stofnuð 

og stofnað var til alþjóðlegra ráðstefna. Þó svo að allar hliðar sambands manna og dýra 



19 

séu skoðuð þá voru það jákvæðu og tilfinningalegu áhrifin sem vöktu mesta athygli fólks 

(Odendaal, 2000:275). 

Þjónustudýr virðast henta þeim minnihlutahópum sem vantar ef til vill meiri 

athygli en þeir fá dags daglega frá öðru mannfólki. Þetta eru t.d. andlega eða líkamlega 

fatlað fólk, langveikt fólk, fólk í fíknivanda, þeir sem ekki hafa náð að aðlagast 

samfélaginu, aldrað fólk og börn. Hins vegar eru þjónustudýr ekki fyrir alla. Einhverjir fá 

alla þá athygli sem þeir þurfa annars staðar frá, sumir hafa ef til vill neikvæða reynslu af 

dýrum og vilja því ekki umgangast þau og stundum er það þannig að aðstæður leyfa ekki 

einstaklingnum að taka að sér dýr (Odendaal, 2000:277). 

Samskipti okkar mannfólksins við dýrin eru ekki bara til að fá athygli sem við fáum 

ekki annars staðar. Rannsóknir hafa sýnt að umgengni við dýr geti lækkað í okkur 

blóðþrýstinginn og dragi úr streitu og kvíða. Þannig er hægt að álykta að samskipti okkar 

við dýrin hjálpi til við að draga úr streituvaldandi sjúkdómum eins og háþrýstingi og 

hjartasjúkdómum (Odendaal, 2000:278). 

Mælt er með því að í staðinn fyrir að meðferð eða samvera með hjálparhundi 

standi yfir í langa stund, t.d. klukkustund að búta þetta frekar niður í nokkrar styttri 

stundir, t.d. þrjár til fjórar 15 – 20 mínútna stundir. Fyrst þarf að veita smá tíma fyrir 

hundinn og einstaklinginn að kynnast og eftir um 5 – 24 mínútur er hægt að sjá jákvæð 

áhrif á t.d. blóðþrýstinginn. Áhrifin verða ekki meiri þó svo að tíminn sé lengdur og er því 

betra að búta þetta niður í styttri tíma og þá endurtaka þetta frekar nokkrum sinnum á 

dag (Odendaal, 2000:279). 

Beth Macauley (2006:357) gerði athugun á því hvort að notkun hunda í 

endurhæfingu einstaklinga með málstol hefði aukin áhrif á árangur meðferðarinnar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrír menn sem allir höfðu fengið heilablóðfall. Allir 

fengu þeir meðferð sem stóð yfir í tvær annir. Hver önn samanstóð af einstaklingstímum 

sem stóðu yfir í 30 mínútur í senn einu sinni í viku í tólf vikur. Fyrri önnina fór meðferðin 

fram eins og vanalega en seinni önnina var hundur þátttakandi í meðferðinni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að enginn munur sást á árangri þátttakenda þegar annirnar 

voru bornar saman. Þátttakendur svöruðu hins vegar spurningalista og þar kom fram að 

þeir höfðu meiri ánægju af meðferðinni þegar hundurinn var til staðar, þeir fundu fyrir 

meiri hvatningu og andrúmsloftið var léttara og streituminna. 

3.2 Áhrif þjónustudýra á börn 

Svo virðist vera að það sé auðveldara fyrir börn að opna sig í návist dýra. Í kringum 70% 

barna tala við dýr og treysta þeim fyrir leyndarmálum sínum, sama á hvaða aldri börnin 
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eru (Jalongo, Astorino og Bomboy, 2004:10). Rannsóknir hafa sýnt að nærvera hunds geti 

haft áhrif á líkamsstarfsemi einstaklings. Þegar börn taka þátt í athöfnum sem geta valdið 

streitu, eins og að fara til læknis, þá getur nærvera hunds haft áhrif á hegðun, tilfinningar 

og kvíða. Nagengast, Baun, Megel og & Leibowitz (1997) athuguðu hvort að návist hunds 

gæti minnkað líkamlega örvun, svo sem hærri blóðþrýsting, örari hjartslátt og hærri hita 

húðarinnar í börnum á meðan þau voru skoðuð af lækni eða öðrum 

heilbrigðisstarfsmanni. Einnig skoðuðu þau hvort hundarnir hefðu einhver áhrif á hegðun 

sem benti til streitu. Í rannsókninni tóku 23 börn á aldrinum þriggja til sex ára þátt. 

Rannsóknin leiddi það í ljós að börnin sýndu minni ummerki um streitu á meðan þau voru 

skoðuð af heilbrigðisstarfsmanni á meðan að hundur var nálægt. Hjartsláttur þeirra var 

ekki eins ör og blóðþrýstingurinn hækkaði ekki eins mikið. Þetta sýnir fram á þau róandi 

áhrif sem hundar geta haft á börn þegar þau eru í aðstæðum sem annars væru 

streituvaldandi. 

Hergovich, Monshi, Semmler og Zieglmayer,(2002:37) rannsökuðu hvort viðvera hunda í 

skólastofu hefði einhver áhrif á hegðun nemenda. Þátttakendur voru 46 fyrstu bekkingar 

sem langflestir voru innflytjendur. Nemendur skiptust í tvo bekki, annar fékk hund í 

skólastofuna til sín á meðan hinn var notaður sem samanburðarhópur. Rannsóknin stóð 

yfir í þrjá mánuði og hundurinn var inni í skólastofunni allan þann tíma. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru mjög jákvæðar. Nemendur unnu betur sjálfstætt og þeir voru farnir 

að greina betur á milli sinna þarfa og þarfa annarra. Það kemur líklegast til vegna þess að 

þeir fóru að hafa meiri samúð með dýrum og tóku eftir þörfum hundsins og að honum 

leið ekki alltaf eins og þeim eða vildi gera sömu hluti og nemendurnir. Þetta er mikilvægur 

hluti í að geta tekið tillit til annarra. Kennarinn sá mun á nemendum. Árásargirni lækkaði 

miðað við samanburðarhópinn og nemendur voru félagslegri og tengdust betur. 

Niðurstöðurnar sýna því að hundur gæti hafa haft jákvæð áhrif á þróun hugræns og 

félagslegs þroska nemenda. 

Kotrschal og Ortbauer (2003:147, 154-155) framkvæmdu svipaða rannsókn. 

Rannsóknin fór fram í sex ára bekk í Austurríki þar sem voru 24 nemendur, flestir 

innflytjendur. Þrír hundar skiptust á að vera inni í skólastofunni á meðan á rannsókninni 

stóð. Til að hafa eitthvað til samanburðar voru tvær klukkustundir af kennslu á viku teknar 

upp í einn mánuð án þess að hundarnir væru inni í skólastofunni. Eftir þennan mánuð 

voru hundarnir fengnir inn. Eina hlutverk þeirra var að vera inni í stofunni. Engin sérstök 

verkefni voru unnin tengd hundunum. Sama var gert í þennan mánuð sem hundarnir voru 

í stofunni, tvær klukkustundir á viku voru teknar upp á myndband. Niðurstöðurnar voru 

þær að mikill munur sást á hegðun allra nemenda, sérstaklega á strákunum. Vegna þess 
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hve mikið hegðunarvandamál, aðallega ofvirkni og árásargirni, höfðu minnkað varð 

hópurinn samrýndari og nemendur tengdust hverjum öðrum betur. Þeir nemendur sem 

höfðu áður fyrr látið lítið fyrir sér fara og ekki tengst öðrum nemendum voru farin að taka 

meiri þátt og eiga samskipti við samnemendur. Nemendur fylgdust vel með þörfum 

hundanna og voru tillitssamari en áður. Samskiptin þeirra á milli bötnuðu ekki bara heldur 

líka samskiptin við kennarann og nemendur voru farnir að veita kennaranum meiri athygli. 

3.3 Tvær leiðir til notkunar þjónustudýra 

Til eru tvær leiðir til að nota þjóunstudýr í vinnu með fólki. Önnur þeirra er AAT eða 

animal – assisted therapy. Það er meðferð sem felur í sér að ná ákveðnu markmiði. Hún er 

hönnuð og framkvæmd af fagmönnum á sviði heilbrigðis og félagsmála sem hafa með sér 

vel þjálfað dýr. Hin leiðin kallast AAA eða animal – assisted activity. Það er í raun ekki 

meðferð sem slík þar sem hún getur farið fram aðeins einu sinni. Þessi leið er ekki eins 

einstaklingsmiðuð og vinnur ekki að ákveðnu markmiði heldur er tilgangurinn að veita 

hvatningu, menntun og afþreyingu sem ætlað er að auka lífsgæði. AAA er einnig hægt að 

framkvæma í hvaða umhverfi sem er hvort sem það er með einstaklingum eða hópum 

(Lane og  Zavada, 2013:87; Shaw, 2013:366). Báðar leiðir hafa verið notaðar á spítölum, 

hjúkrunarheimilum og skólum í starfi með sjúklingum, fötluðu fólki, eldri borgurum og 

nemendum (le Roux o.fl., 2014:656). 
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4 Notkun hunda í lestararkennslu 

Lestrarprógrömm þar sem notast er við hund geta bæði verið á formi AAA og AAT. Þegar 

prógrömm sem þessi fara fram á óformlegum kennslustöðum eins og bókasafni falla þau 

undir AAA þar sem  börnin lesa yfirleitt bara einu sinni, stundin fer ekki fram eftir fyrir 

fram ákveðnu plani og ekkert af því sem fram fer er skráð niður. Öfugt við AAA eru 

prógrömm sem falla undir AAT þannig hönnuð að þátttakendur er sérvaldir til þátttöku, 

þeir lesa regluega, oft fyrir sama hundinn, í skóla og allt sem fer fram er skráð niður og vel 

haldið utan um allar upplýsingar (Shaw, 2013:366). Þau eru hönnuð með það að leiðarljósi 

að veita eintaklingum sem eru tregir til lestrar eða eru með lestrarerfiðleika tækifæri til að 

lesa bækur fyrir hund. Markmið þessara prógramma er að auka áhugann á lestri, auka 

lesflæði einstaklingsins, veita hvatningu til lestrar og síðast en ekki síst að gera lesturinn 

skemmtilegan fyrir lesandann (Intermountain Therapy Animals; Lane og  Zavada, 

2013:88). 

Börn sem upplifa óöryggi þegar þau lesa upphátt fyrir jafnaldra, kennara, foreldra 

eða aðra fullorðna finna ekki fyrir þessu óöryggi þegar þau lesa fyrir hundinn. Það er 

líklega vegna þess að þau vita að hundurinn dæmir þau ekki eða setur út á lesturinn svo 

þeim fari að líða illa með sjálfan sig. Hundurinn veitir barninu áheyrn sem er ekki ógnandi 

en styður við við það félagslega og tekur virkan þátt. Þannig hræðist barnið ekki að æfa sig 

í að lesa upphátt (Lane og  Zavada, 2013:88). 

4.1 Má nota hvaða hund sem er? 

Það að ætla sér að nota hund til stuðnings við lestrarkennslu nemenda er ekki eins einfalt 

og að kennarinn mæti með sinn eigin hund í vinnuna eða að bekkurinn eigi gæludýr 

saman. Hundarnir sem notaðir eru dvelja ekki lengi í skólanum heldur koma þeir reglulega 

í heimsóknir. Þeir hundar sem notaðir eru í verkefni sem þessi eru skráðir 

meðferðarhundar (e. Therapy dogs) og með þeim í verkefninu eru eigendur þeirra 

(Jalongo o.fl., 2004:11). 

Hundarnir hafa verið prófaðir og þjálfaðir í hlutum eins og skapgerð, heilsu og 

öryggi. Þessi þjálfun gerir þeim kleift að aðlagast mismunandi aðstæðum og umhverfum 

(Intermountain Therapy Animals; Jalongo o.fl., 2004:11). Þegar hundar taka þátt í 

lestrinum búa þeir til umhverfi sem er hvetjandi og þægilegt. Hundar og önnur dýr henta 

vel í svona verkefni þar sem þau dæma ekki, setja út á eða hlæja ef eitthvað fer úrskeiðis í 
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lestrinum. Þau reka ekki á eftir nemendum og það er ekki eins ógnvekjandi að lesa fyrir 

dýrin og það er að lesa fyrir jafnaldra eða fullorðna (Intermountain Therapy Animals) 

Eigendur hundanna hafa einnig fengið þjálfun enda leika þeir lykilhlutverk í 

lesstundunum (Intermountain Therapy Animals; Margrét Sigurðardóttir og  Sjöfn 

Þráinsdóttir, 2015). Þeir þurfa að taka próf með hundinum ásamt því að prófuð er þekking 

þeirra á því hvernig styðja á við lesendur (Shaw, 2013:365). Á Íslandi eru það samtökin 

Vinir gæludýra á Íslandi eða Vigdís sem standa að því að finna þjálfaða hunda og eigendur 

til að taka þátt í verkefnum af þessu tagi (Margrét Sigurðardóttir og  Sjöfn Þráinsdóttir, 

2015). 

4.2 Hvað segja rannsóknir okkur? 

Á árunum 2010 – 2012 var framkvæmd rannsókn á notkun hunda við lestrarkennslu. Hún 

fór fram í skóla í úthverfi New Jersey og skiptist í tvo hluta. Fyrri hluti rannsóknarinnar 

snéri að því að mæla árangur nemenda. Á hverju skólaári var lestrarhæfni nemenda 

prófuð þrisvar, að hausti, vetri og vori. Verkefnið var prófað á fimm bekkjum, frá síðasta 

ári leikskóla til og með fjórða bekk. Niðurstöður úr prófunum á skólaárinu 2010 – 2011 

voru notaðar til að byggja upp samanburðarhóp. Verkefnið sjálft byrjaði svo í febrúar 

2012 en þá voru hundarnir kynntir inn í kennsluna. Hver bekkur fékk hund í heimsókn til 

sín einu sinni í viku í um það bil klukkustund. Nemendur voru aftur prófaðir að vori og 

niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður vorprófanna úr samanburðarhópnum. 

Marktækur munur sást á árangri elstu nemenda leikskólans en lítill sem enginn munur 

kom í ljós í hinum bekkjunum. Hinn hluti rannsóknarinnar var á formi viðtala við eigendur 

hundanna og kennara eða aðra fagaðila sem unnu við skólann og tóku þátt í verkefninu. 

Tekin voru viðtöl áður en verkefnið hófst og svo að því loknu. Í fyrri viðtölunum voru allir 

hundaeigendurnir spenntir fyrir verkefninu því þeir höfðu nú þegar séð jákvæð áhrif 

hundameðferða hjá öðrum. Flestir kennararnir voru áhugasamir og spenntir en nokkrir 

þeirra sýndu efasemdir. Í seinna viðtalinu, að verkefninu loknu voru hins vegar allir 

sammála því að verkefnið hafði virkað og mæltu eindregið með því að því yrði haldið 

áfram. Eigendur hundanna tóku eftir því að nemendur fóru að taka meiri áhættur þegar 

þeir lásu. Þeir hikuðu ekki eins þegar þeir komu að orði sem þeir þekktu ekki heldur 

reyndu að lesa það sjálfir fyrst. Það töldu þeir stafa af því að nemendurnir vissu að 

hundurinn væri ekki að dæma þá og myndi ekki grípa inn í til að benda á mistökin.  Bæði 

kennarar og hundaeigendur sögðu að verkefnið hefði aukið sjálfstraust nemenda, þeir 

fundu fyrir meiri hvatningu, voru afslappaðari og sýndu meiri tilhlökkun. Kennararnir 

töluðu einnig um að þeir hefðu tekið eftir aukinni einbeitningu hjá nemendum. Þegar 

kennararnir voru spurðir á hvaða sviðum þeir sáu stærstan mun á nemendum töluðu þeir 
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um að nemendur gerðu færri villur, voru með betri tjáningu, meira flæði og höfðu aukið 

við orðaforða sinn. Spurðir að því hvaða nemendahópur hefði sést mestur munur á sögðu 

kennararnir að þeir hefðu tekið eftir mestum mun á þeim sem áttu í erfiðleikum með 

lestur og nemendum sem voru í sérkennslu. Innleiðing verkefnis eins og þessa fylgja 

auðvitað áskoranir. Bæði kennarar og hundaeigendur sögðu að þeim hefði fundist erfitt í 

byrjun að finna verkefni fyrir þá nemendur sem ekki vildu taka þátt eða gátu það ekki 

vegna ofnæmis. Einnig þurfti að takast á við það að kenna sumum nemendum rétt 

hegðun í kringum hundinn (Kirnan, Siminerio og Wong, 2016-648). 

Newlin (2003:43) byrjaði verkefnið Paws for Reading program árið 2002. Þá vann 

hún á bókasafni í grunnskóla og ákvað að prófa að hvort það bætti árangur nemenda í 

lestri að fá að lesa fyrir hund. Hún fékk til sín fimmtán nemendur í öðrum bekk sem allir 

voru undir viðmiðum sem sett eru fyrir annan bekk í lestri og lesflæði. Hún var í samstarfi 

við fjögur teymi sem saman standa af þjálfuðum hundi og eiganda hans. Teymin fengu 

þjálfun hjá sérfræðingi sem sérhæfir sig í lestri. Nemendur komu einu sinni í viku, hittu sitt 

teymi og lásu fyrir hundinn í 20 mínútur í senn. Bækurnar voru valdar eftir því hver 

lestrarhæfni nemandans var og dýr voru aðal umfjöllunarefni bókanna. Í hvert skipti sem 

nemendur kláruðu bók fyllti eigandi hundarins út spurningalista sem fengin var frá 

lestrarsérfræðingnum. Með þessum lista var hægt að fylgjast með framförum og hvaða 

orðum nemandinn ætti í erfiðleikum með. Í hverjum mánuði voru stöðluð próf notuð til 

að prófa lesskilning og árangur nemenda. Flestir nemendur sem tóku þátt í verkefninu 

hækkuðu sig um tvö stig í lestri á einu skólaári. Newlin tekur dæmi um nemanda sem var 

að lesa á svipuðu stigi og byrjandi í lestri. Hann var áhugalaus og átti einnig í erfiðleikum 

með að stjórna skapi sínu í skólastofunni. Hann tengdist einum hundinum vel og klappaði 

honum á meðan hann las. Eftir hálft ár í verkefninu var hann farin að lesa á við nemanda í 

þriðja bekk. Verkefnið var svo vinsælt að núna er það ekki bara ætlað fyrir nemendur sem 

eiga í erfiðleikum með lestur, allir geta komið og lesið fyrir hund einu sinni í viku. 

Marieanna C. le Roux, Leslie Swartz og Estelle Swart (2014:658-668) framkvæmdu 

rannsókn í Suður-Afríku þar sem þær notuðust við aðferðir bandaríska lestrarverkefnisins 

R.E.A.D. Ætlunin var að skoða hvort að það hefði jákvæð áhrif á leshraða, nákvæmni og 

lesskilning nemenda að lesa fyrir hund. Þátttakendur voru 102 nemendur í þriðja bekk 

sem allir voru slakir í lestri og lásu á við nemanda í fyrsta eða öðrum bekk. Nemendum var 

skipt í fjóra hópa. Einn hópurinn las  fyrir hund og fullorðna manneskju, annar hópurinn 

las fyrir bangsa og fullorðna manneskju, þriðji hópurinn las einungis fyrir fullorðna 

manneskju og fjórði hópurinn var samanburðarhópur sem fékk enga íhlutun. Geta 

nemenda var prófuð þrisvar. Áður en verkefnið  hófst, að því loknu og svo átta vikum eftir 
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að því lauk. Verkefnið stóð yfir í tíu vikur og á þeim tíma lásu allir hóparnir í 15-20 mínútur 

einu sinni í viku. Allir lásu svipaðar bækur sem hentuðu getu nemenda. Allir fullorðnir sem 

tóku þátt í verkefninu og sátu með nemendum á meðan þeir lásu fengu viðeigandi þjálfun 

þar sem þeir voru fræddir um hvað þeir áttu að gera, hvenær ætti að grípa inn í villur og 

hvernig átti að hvetja nemendur. Í fyrstu prófun, áður en verkefnið hófst var engin munur 

á hópunum. Niðurstöðurnar voru þær að munurinn sem mældist á milli hópanna var lítill 

eða miðlungs í leshraða og nákvæmni. Höfundar velta því fyrir sér hvort það gæti stafað af 

því að verkefnið stóð aðeins yfir í tíu vikur ef til vill hefði sést munur hefði það verið  

lengra. Hins vegar sást mikill munur á lesskilningi nemenda í hundahópnum og hinum 

hópunum. Nemendurnir sem fengu að lesa fyrir hundinn voru með mun betri lesskilning 

en allir hinir hóparnir, bæði í lok verkefnisins og að átta viknum liðnum frá lokum þess. 

Höfundar velta fyrir sér ástæðu þessa munar. Allir hóparnir lásu sama efni, allir lásu 

upphátt og voru látnir endursegja sögurnar og útskýra erfið orð. Eina breytan sem var 

öðruvísi var hverjir voru viðstaddir. Hugsalega voru það róandi áhrifin sem hundurinn 

hafði á nemendurnar sem olli því að orðaforði þeirra jókst og þeir bættu lesskilning sinn. 

Eins og er hafa rannsóknir á verkefnum þar sem hundar eru notaðir til stuðnings í 

lestri barna aðeins verið stundaðar í stuttan tíma. Þær hafa sýnt fram á að verkefni sem 

þessi virki en engar rannsóknir eru enn til um hvort þau virki til langs tíma. Komi í ljós að 

þessar aðferðir virki er komin ódýr, árangursrík og umfram allt mikilvæg leið til að aðstoða 

nemendur með lestrarörðugleika (Lenihan, McCobb, Diurba, Linder og Freeman, 

2016:254). 

4.3 Notkun hunda í skólastarfi með bráðgerum nemendum 

Verkefni þar sem lesið er fyrir hund gagnast ekki bara nemendum sem eiga við 

námsörðugleika að stríða. Lori Friesen (2013) hafði unnið með hundinn sinn í skólum í 

nokkurn tíma. Til hennar kom sjö ára stelpa sem talin var bráðger og Lori velti því fyrir sér 

hvort að verkefni eins og þetta myndi nokkuð gagnast henni. Kennarinn hennar sagði Lori 

að stelpan væri svo á undan samnemendum sínum að hún næði ekki að tengjast þeim 

félagslega. Hún setti einnig mikla pressu á sjálfan sig og fengi því ekki tækifæri til að slaka 

á og njóta þess að vera barn. Stelpan lýsti því svo sjálf að henni finndist auðveldara að tjá 

sig við dýr en fólk. Það að vinna með hund í námi veitir því öllum börnum tækifæri á að 

lesa, skrifa og tjá sig á þægilegan máta og þá skiptir ekki máli hver námsgeta þeirra er. 

Allir vinna að verkefnum sem henta þeirra getu og þannig verður námið 

einstaklingsmiðaðara. Bráðger börn ná oft ekki að tengjast samnemendum og verða 

útundan og einmana. Þá veita hundarnir þeim góða félagsskap í skólanum. Hundarnir geta 

líka verið leið fyrir nemendur að tengjast samnemendum sínum þar sem samræður um 
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hundinn gætu verið upphaf samskiptanna. Nemendunum gefst líka tækifæri til að slaka á. 

Þeir eiga það til að setja mikla pressu á sjálfan sig til að standast kröfur skólakerfisins og 

foreldranna. Þetta gæti verið góð leið til að fá þessa nemendur til að brjótast út úr 

skelinni. Skólar geta verið fyrir bráðgerum nemendum það sem búr eru fyrir dýr í 

dýragörðum. Það verður að gefa nemendunum tækifæri á að láta ljós sitt skína með 

verkefnum við þeirra hæfi og notkun hunda hentar því vel. 

4.4 Að ýmsu þarf að huga við innleiðingu verkefna 

Það er ekki hlaupið að því að innleiða verkefni sem þessi inn í skólastarfið. Það er margt 

sem þarf að hafa í huga. Nemendur gætu verið hræddir við hunda, foreldrar og 

skólastjórnendur gætu ekki haft trú á að þetta virki og svo þarf að skipuleggja allt mjög vel 

svo verkefnið heppnist sem best. Hafi kennari áhuga á að nýta sér verkefni sem þessi hafa 

Lane og Zavada (2013:93) sett fram fimm skref sem kennari þarf að fara í gegnum við 

innleiðingu verkefna eins og þessa. 

1. Markmið. Hverju vilt þú að verkefnið skili? Hverjum gagnast verkefnið? Á hvaða 

hátt? Fá allir að taka þátt eða bara nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur? 

Þessar spurningar eru það fyrsta sem þarf að hafa í huga við innleiðingu verkefna 

sem þessara.  

2. Stuðningur skólastjórnenda. Mikilvægt er að skólastjórnendur styðji við verkefnið 

og kennarann sem vill prófa það. Til þess að fá þennan stuðning er því mikilvægt 

að kynna verkefnið vel fyrir skólastjórnendum og létta á þeim áhyggjum sem gætu 

komið fram. Það er því mikilvægt að vera búin að kynna sér verkefnið vel áður en 

farið er að leita stuðnings. 

3. Foreldrar. Eðlilega koma upp áhyggjur og spurningar hjá foreldrum og því 

mikilvægt að kynna verkefnið vel fyrir þeim. Kennarinn þarf líka að sýna 

sjálfsöryggi og góða þekkingu á verkefninu svo að foreldrar hafi trú á því. Ekki er 

hægt að búast við því að allir foreldrar vilji að barnið sitt taki þátt í verkefninu og 

því verður kennarinn að vera tilbúinn með annan kost fyrir þá nemendur.  

4. Hafðu samband við félagasamtök. Það þarf að finna vel þjálfaða hunda og 

sjálfboðaliða til að taka þátt í verkefninu. Gott er að hafa samband við 

höfuðstöðvar verkefnisins og leita upplýsinga hvort aðillar tengdir þeim séu í 

nágrenninu. Einnig er hægt að finna næsta hundasamfélag eða hundaþjálfara en 

líklegt er að þeir aðilar geti hjálpað til. 

5. Undirbúningur nemenda. Ákveða þarf hvaða nemendur hefðu gott af þátttöku í 

verkefninu. Passa verður að þessir nemendur hafi áhuga á að taka þátt, ef þeir eru 

það ekki verður að virða það. Mikilvægt er að kenna öllum nemendum, hvort sem 
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þeir taki þátt í verkefninu eða ekki hvernig á að koma fram við hundana sem koma 

í heimsókn og hvernig á að haga sér í kringum þá. Því betur sem nemendur eru 

undirbúnir því betur gengur verkefnið. 

(Lane og  Zavada, 2013:93) 

 

Eins og þarna kemur fram er mikilvægt að kenna nemendum hvernig á að umgangast 

hundanna og undirbúa þá vel, sérstaklega yngstu nemendurna og þá sem ekki eru vanir 

því að vera í kringum dýr. Gott er að æfa nemendur í því hvernig á að heilsa hundunum. 

Það er gert rólega, hljóðlega og varlega. Umfram allt eru vel þjálfuð teymi og gott skipulag 

lykillinn að velgengni verkefnisins (Jalongo o.fl., 2004:13-15). 

Lori Friesen (2013) setur fram nokkrar ábendingar um hvað sé gott fyrir 

hundaeigendur að hafa í huga þegar þeir eru að vinna með nemendum í verkefnum af 

þessu tagi. Hún hvetur þá til að tala við kennara og jafnvel foreldra nemandans til að fá 

sem bestan skilning á honum og til að finna það sem gerir hann einstakan. Mikilvægt er að 

búa til umhverfi sem einkennist af öryggi. Því betur sem nemendum líður og því öruggari 

sem þeir eru því líklegri eru þeir til að tjá sig. Lori bendir á að lesturinn sé ekki það eina 

sem skipti máli heldur eru umræður og ritunarverkefni alveg jafn mikilvæg. Mikilvægt er 

að þessi verkefni séu skapandi og hafi einhverja þýðingu. Hún telur líka mikilvægt að 

nemandinn fái að ráða ferðinni. Gott er að spyrja þá hvað þeir vilja læra, lesa eða skrifa 

um. Hún segir að það sé allt í lagi þó að hundurinn sé ekki alltaf fullkominn það sé gott 

fyrir hann og nemandann að fá tækifæri til að leika sér smávegis og tengjast. Að lokum 

hvetur hún eigandann til að finna barnið í sjálfum sér og taka þátt í ímyndunarheimi 

nemenda. 

Margir hafa prófað að nota hunda til að hlusta á lestur barna. Oft hafa þær 

tilraunir borið árangur eins kom í ljós í tilraun Robin Briggs Newlin (2003). Þannig hafa 

orðið til ný verkefni eða samtök sem snúast um notkun hunda við lestrarkennslu. Þessi 

aðferð hefur nú dreifst um allan heim. Á þennan hátt verða oft til ný verkefni sem hafa 

sömu markmið. Sem dæmi má nefna að í Bandaríkjunum eru verkefni eins og All Ears 

Program, Reading With Rover, Paws to Read, The Reading Education Assistance Dogs 

(R.E.A.D.), Sit, Stay, Read!, Literacy Education Assistance Pups (LEAP) og Canine Assisted 

Reading Education (CARE). R.E.A.D. er sú aðferð sem prófuð hefur verið hér á landi en það 

var gert í grunnskólanum á Seltjarnarnesi skólaárið 2014-2015 (Margrét Sigurðardóttir og  

Sjöfn Þráinsdóttir, 2015). 
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4.5 R.E.A.D 

Bandaríkjunum hófst verkefni árið 1999 sem kallast The Reading Education Assistance 

Dogs (R.E.A.D.). Verkefnið byrjaði í Salt Lake City og síðan þá hefur það margfaldast og 

náð fótfestu í fjölmörgum löndum. Verkefnið á að vekja áhuga barna á lestri og bókum 

ásamt því að auka hæfni þeirra í lestri og samskiptum með því að láta þau lesa fyrir hund 

(Intermountain Therapy Animals).  

Hver stund í R.E.A.D prógramminu stendur yfir í um 20 – 30 mínútur. Hundurinn og 

eigandi hans byrja á því að undirbúa lestrarstundina með því að leggja teppi á gólfið á 

rólegum stað í því rými sem þeir eru, teppið afmarkar stað hundsins. Nemandinn kemur 

svo á staðinn og fær nokkrar mínútur til að tala við hundinn. Síðan setjast allir á teppið en 

hundurinn er á milli eigandans og nemandans. Nemandinn byrjar svo að lesa á meðan 

hundurinn og eigandinn hlusta gaumgæfilega. Nemandinn fær góðan tíma til að leiðrétta 

sig eða lesa sjálfur í gegnum orð sem hann á í erfiðleikum með. Eigandi hundsins hjálpar 

svo nemandanum ef hann getur ekki leyst úr vandanum en án þess þó að lesa fyrir hann. 

Til að auka orðaforða og prófa lesskilning nemandans notar eigandinn hundinn. Hann spyr 

þá nemandann hvort hann geti útskýrt tiltekið orð með því að segja við hann að þetta sé 

nýtt orð fyrir hundinum og spyr nemandann hvort hann geti útskýrt það fyrir hundinum. 

Eigandinn biður nemandann einnig um að endursegja hundinum söguna í eigin orðum. 

Einnig segir hann að hundurinn sé að velta fyrir sér hvað gerist næst í sögunni og spyr þá 

nemandann hver hans ágiskun er. Eigandinn tekur virkan þátt allan tíman en passar sig þó 

að verða ekki stjórnandi og taka yfir. Til að enda lestrarstundina fær nemandinn að kveðja 

hundinn með faðmlagi eða nammi (Shaw, 2013:367).  

Shaw (2013:367-368) gerði rannsókn á R.E.A.D. prógramminu. Rannsóknin byrjaði 

á skólaárinu 2006-2007 og tók enda skólaárið 2010-2011. Í henni tóku þátt 197 

nemendur, 78 kennarar, þrettán hundar og eigendur þeirra. Þegar þátttöku nemenda í 

verkefninu var lokið voru allir sem námi hans tengdust, kennari, foreldrar og nemandinn 

sjálfur beðnir um að svara spurningalista. Kennararnir og foreldrarnir höfðu flestir það 

sama að segja. Þeir tóku eftir því að nemendur væru sjálfsöruggari, áhugasamari og sýndu 

framfarir í lestri. Kennararnir voru einnig ánægðir með að hafa núna nýja aðferð til að 

styðja við nemendur sem forðuðst lestur. Nemendurnir töluðu einnig um að þeir finndu 

fyrir meira sjálföryggi en sögðu líka að þeir finndu fyrir þægindum í lestrarstundunum. 

Þessar lestrarstundir eru líka góðar upplifanir fyrir eigendur hundanna. Þeir sjá 

nemandann taka framförum og tengjast nemandanum sterkum böndum. 

Dawn Lenihan, Emily McCobb, Amanda Diurba, Deborah Linder og Lisa Freeman 

(2016) prófuðu að nota R.E.A.D. prógrammið á nemendur í öðrum bekk. Þátttakendur 
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voru átján talsins en þeim var skipt niður í tvo hópa, níu í hverjum hóp. Annar hópurinn 

fékk að lesa fyrir hund á meðan hinn hópurinn fékk enga íhlutun og var notaður til 

samanburðar. Þrír nemendur hættu þátttöku í rannsókninni, allir úr 

samanburðarhópnum. Höfundar velta því fyrir sér hvort það gæti verið af því að það er 

meiri hvatning að lesa fyrir hundinn. Ætlunin var að athuga hvort prógram eins og R.E.A.D. 

hefði áhrif á lestrarhæfni nemenda og viðhorf þeirra til lestrar. Nemendur voru prófaðir 

tvisvar, sinni áður en verkefnið hófst og svo að því loknu en það stóð yfir í fimm vikur. 

Niðurstöðurnar voru þær að engar breytingar sáust á lestrarhæfni þeirra nemenda sem 

lásu fyrir hundana né á viðhorfi þeirra til lestrar. Hins vegar komu þeir nemendur sem ekki 

lásu fyrir hund verr út á seinni prófunum en þeim sem gerð voru áður en verkefnið 

byrjaði. Niðurstöðurnar komu því höfundum nokkuð á óvart en þeir taka fram að nokkrir 

þættir gætu hafa spilað þarna inn í. Þeir höfðu aðeins einn stað til að framkvæma 

verkefnið og náðu ekki að para saman nemendur og hunda, þannig að nemendur náðu 

aldrei að lesa fyrir sama hundinn á þessum stutta tíma og þurftu því alltaf að tengjast 

nýjum hundi. Einnig var prófað að sumri til sem er ekki hentugur tími að þeirra mati. 

Hópurinn var líka lítill og mikið brottfall varð úr samanburðarhópnum. 

4.6 Lesið fyrir hund 

Skólaárið 2014 – 2015 ákvað Grunnskóli Seltjarnarness, í samstarfi við félagsmiðstöðina 

Selið og Vigdísi – Vinir gæludýra á Íslandi, að prófa að nota hunda í lestri. Markmið 

verkefnisins var að hjálpa börnum með leserfiðleika, reyna að auka lesskilning og leshraða 

þeirra ásamt því að fá þau til að líta yndislestur jákvæðari augum og efla sjálfstraust þeirra 

í lestri. Þátttakendur í verkefninu voru 16 nemendur úr 4. og 5. bekk sem voru með les- 

eða námsleiða og lestrarörðugleika. Verkefnið stóð yfir í 12 vikur og á þeim tíma mættu 

þátttakendur í Selið einu sinni í viku. Þar hittu þeir hundinn sem þeir áttu að lesa fyrir og 

leiðbeinanda sem var jafnframt eigandi hundsins og sjálfboðaliði á vegum Vigdísar. 

Nemandinn las alltaf fyrir sama hundinn og eyddi með honum 40 mínútum. Fyrst lásu 

nemendur í ca. 5-10 mínútur en tíminn lengdist svo með hverjum tímanum og endaði í 15 

– 20 mínútum. Í lok hverrar lesstundar var nemandinn beðinn um að endursegja söguna 

og fékk svo að eyða tíma með hundinum, t.d. fara með hann út og viðra hann. 

Leiðbeinendur fylltu síðan út matsblöð í lok hverrar lesstundar. Þegar verkefninu var lokið 

voru matsblöð og lestrarprófanir nemendanna metin. Næstum allir nemendur tóku 

framförum, eða fjórtán af sextán. Samkvæmt matsblöðunum sem leiðbeinendurnir fylltu 

út fóru nemendur að sýna meiri áhuga á lestrinum. Þeir fóru að leiðrétta sig sjálfir þegar 

þeir sáu að samhengið í textanum var ekki rétt í stað þess að leiðbeinandinn væri að 
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stoppa þá og leiðrétta og endursögn í lok lesstunda sýndi aukinn lesskilning (Margrét 

Sigurðardóttir og  Sjöfn Þráinsdóttir, 2015). 

Fram kemur í skýrslu Margrétar og Sjafnar (2015) að í verkefni sem þessu felist 

mikil skuldbinding, sérstaklega af hálfu hundaeigenda sem eru sjálfboðaliðar í þessu 

verkefni en þjóna algjöru lykilhlutverki. Einnig þarf meira fjármagn í verkefnið svo hægt sé 

að fara með það víðar. 
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5 Hlutverk kennarans 

Kennarinn er í miklu ábyrgðarhlutverki í sínu starfi. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskólanna (2013:44) er starf kennarans kennslu- og uppeldisfræðilegt. Þeir eiga að 

vekja áhuga nemenda á námi og viðhalda honum, þeir eiga að vera leiðtogar. Enn fremur 

segir að umsjónarkennarar taki mesta ábyrgð alls starfsfólks skólanna á sínum 

nemendum, ekki bara námi þeirra heldur einnig þroska, velferð og líðan. Í Aðalnámskrá 

grunnskólanna (2013:13) segir einnig að kennarar eigi að „leitast við að skapa góðan 

skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi“. Ein leið til að stuðla að því er 

að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir. Kennarinn verður að huga að því að 

nemendahópurinn lærir ekki allur á sama hátt og verður því að bjóða upp á fjölbreytt 

verkefni, kennsluaðferðir og námsmat. Ef allir nemendur finna sér eitthvað við hæfi eru 

minni líkur á að nemendur finnst þeir ekki standast kröfur námsins og líði illa í skólanum. 

Þannig gæti skapast góður skólabragur, vinnureglurnar eru réttlátar og námsumhverfið 

verður meira hvetjandi. 

Hlutverk kennarans er því stórt og hann verður að hafa góða þekkingu á því sem 

hann kennir. Þeir kennarar sem kenna lestur gegna því mjög stóru hlutverki í lífi nemenda 

sinna þar sem lestur er eitt það mikilvægasta sem einstaklingur getur náð tökum á. 

Lestrarkennarinn verður því að hafa góða þekkingu á því hvernig lestur þróast og hvert 

lestrarferlið er. Hann verður að fylgjast vel með lestri nemenda sinna til að koma auga á 

vísbendingar um hugsanlega erfiðleika sem fyrst. Vakni grunsemdir um að nemandi gæti 

átt í erfiðleikum við lestur verður kennarinn að vera í góðu sambandi við foreldra og 

útskýra fyrir þeim hver vandinn gæti verið og hvaða skref væri æskilegt að taka næst. Þá 

verður hann að hafa góða þekkingu á því hvaða úrræði eru í boði bæði hvað varðar 

greiningu og hjálpartæki í námi. Hann þarf þá að vera opin fyrir því að aðlaga sínum 

kennsluháttum ef þess þarf til að koma til móts við nemandann og nemendahópinn í 

heild. Lestrarkennarinn þarf að finna öllum nemendum sínum lesefni við hæfi og taka tillit 

til stöðu þeirra í lestri. 

Hlutverk kennarans er því gríðarstórt í námi og lífi nemenda. Kennarinn þarf að sýna 

fagmennsku í starfi og búa yfir miklu magni af þekkingu til að gera námsumhverfið sem 

best fyrir alla nemendur. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið rætt um mikilvægi lestrar og hvaða áhrif það getur haft á 

einstakling að eiga í erfiðleikum með hann. Rætt var um nokkur af þeim fjölmörgu 

hjálpartækjum sem notuð eru til að aðstoða nemendur með lestrarerfiðleika og voru 

hundar eitt af þeim. Mörg verkefni eru í gangi um allan heim þar sem stuðst er við notkun 

hunda í lestri með nemendum sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða. Ég held að það sé 

augljóst á þeim rannsóknum sem hér hefur verið fjallað um að verkefni sem þessi beri 

árangur. Á öllum stöðum var talað um að nemendur sýndu meira sjálfsöryggi, lesflæði 

þeirra tók framförum og orðaforðinn stækkaði. Þeirri spurningu var varpað fram í byrjun 

ritgerðarinnar hvort að notkun hunda í lestrarkennslu gæti bætt árangur nemenda með 

lestrarörðugleika. Að mínu mati hefur þeirri spurningu verið svarað og gott betur en það. 

Það að lesa fyrir hund bætti ekki einungis árangur nemenda heldur einnig viðhorf þeirra til 

lestrar og líðan þeirra á meðan á lestrarstundinni stóð. 

Ég var á báðum áttum með það hvort þetta umfjöllunarefni væri verðugt í 

lokaritgerð. Ég hafði aldrei áður heyrt talað um það að nota hunda til að aðstoða 

nemendur með lestrarerfiðleika. Þar af leiðandi hélt ég að takmarkað magn af 

upplýsingum væri að finna. Það kom mér því ánægjulega á óvart hversu margar 

rannsóknir hafa verið gerðar og hversu margar greinar hafa verið skrifaðar. Hins vegar 

fannst mér leiðinlegt hversu lítið er til af íslensku efni um málefnið. Ástæðan fyrir því er 

líklega sú að verkefni sem þessi eru ekki þekkt hér á landi en það er mín von að þessi 

ritgerð sýni fram á kosti þess að nýta vel þjálfaða hunda sem hjálpartæki í lestrarkennslu 

og að verkefni sem þessi verði algengari hér á landi. Augljóslega fylgja því margar 

áskoranir og hindranir sem þarf að vinna í gegnum. Hundarnir og eigendur þeirra eru í 

sjálfboðavinnu og hún getur verið tímafrek og mikil skuldbinding. Verkefnið krefst mikillar 

skipulagningar og undirbúningsvinnu af hálfu kennarans en að mínu mati er árangurinn 

sem fæst með því algjörlega þess virði. 
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