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Ágrip 

Megintilgangur verkefnisins er að athuga hvernig leikskólar í Breiðholti bregðast við 

niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófi og kanna viðhorf þátttakenda til prófsins. Prófið er hannað til 

notkunar fyrir leikskólakennara eða aðra fagaðila í leikskólum og er lagt fyrir elstu börn 

leikskólans að hausti. Prófinu er ætlað að finna þau börn sem hafa slaka hljóðkerfisvitund, 

þannig að hægt sé að bregðast við með snemmtækri íhlutun, til þess að lestrarnámið reynist 

þeim auðveldara. Hljóðkerfisvitund er einn af undirþáttum læsis og er aðalþátturinn í 

umskráningu, það er að tengja bókstaf og hljóð saman. Þátttakendur í rannsókninni voru 

sérkennslustjórar leikskóla í Breiðholti. Allir leikskólarnir að tveimur undanskildum eru aðilar 

að samstarfsverkefni sem nefnist Læsi – allra mál sem miðar að því að útbúa sameiginlega 

læsisáætlun í Breiðholti. Gögnum var safnað bæði með eigindlegum og megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Spurningakönnun var send öllum þátttakendum auk þess sem tekin 

voru viðtöl við tvo þátttakendur eftir að niðurstöður spurningakönnunarinnar lágu fyrir. 

Niðurstöður benda til þess að prófið sé notað á svipaðan hátt í öllum leikskólum hverfisins 

sem reknir eru af Reykjavíkurborg. Það er lagt fyrir öll börn að þeim undanskildum sem eru 

með mikla röskun í þroska. Allir sérkennslustjórar bregðast við slökum eða mjög slökum 

árangri með íhlutun og nota til þess svipað námsefni. Þátttakendur eru almennt ánægðir 

með þær aðferðir sem er beitt við íhlutun og telja að þær séu mjög árangursríkar en telja þó 

flestir að eitthvað mætti bæta varðandi íhlutun og finnst vinnu á deildum, tímaáætlun og 

samstarfi við deildarstjóra helst vera ábótavant. Niðurstöður benda til þess að 

sérkennslustjórar séu ánægðir með vinnuna og árangurinn en vilja samt gera betur með því 

að breyta skipulagi varðandi vinnulag.  
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Abstract  

It is supposed to be enjoyable. Reaction of educators in pre-schools in Breiðholt to results of 

HLJÓM-2 a test of phonological awareness.  

The main objective of this research project was to examine how staff in pre-schools in 

Breiðholt, a district in Reykjavík, respond to the results of the HLJÓM-2 test. Their attitude 

towards the test was also investigated. HLJÓM-2 is a test designed for pre-school teachers or 

other professionals in the schools and is administered to children at age 5 in the pre-school 

each fall semester. The purpose of the test is to identify children with poor phonological 

awareness, so they can be supported by early intervention in order to make learning to read 

easier for them. Phonological awareness is one of the skills of literacy and one of the most 

important for decoding skills, that is to link letters to a morpheme. Participants in the 

research were the heads of special education in the pre-schools in Breiðholt. Their attitude 

towards the test was also investigated. All the pre-schools except two are participating in a 

collaborative project aimed at preparing a joint literacy strategy in Breiðholt. Both 

quantitative and qualitative methods were used for gathering data. A questionnaire was sent 

to all participants and in addition two participants were interviewed once the results of the 

questionnaire were available. The findings suggest that the test is used in a similar way in all 

the pre-schools in the district. It is submitted to all children except those who have 

developmental disorders. All the heads of special education in pre-schools responds to poor 

and very poor total results with early intervention using similar teaching materials and 

perceive the effectiveness of the interventions very successful. Most participants are pleased 

with the methods used for intervention but also believe that some improvements can be 

made, especially in work in the classroom, scheduling and cooperation with department 

heads. The findings suggest that special education managers are pleased with their work and 

the results of the test but want to make further improvements by changing how the work 

process is organised. 
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1 Inngangur  

Eitt það mikilvægasta sem börn takast á við í grunnskóla er að læra að lesa. Samfélagið gerir 

miklar kröfur til einstaklinga um að vera vel læs og skrifandi, þannig getur viðkomandi verið 

virkur þátttakandi. Þegar börn eru að læra að lesa reynir á hljóðkerfisvitund þeirra við að 

umskrá bókstafi yfir í hljóð þess vegna er góð hljóðkerfisvitund mikilvæg fyrir farsælt 

lestrarnám (Baldur Sigurðsson, e.d.; Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2016, bls. 4). Á síðasta 

aldursári í leikskóla fara langflest börn í HLJÓM-2 próf sem mælir færni þeirra í 

hljóðkerfisvitund (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2003). Þetta próf leggur áherslu á að finna þau börn sem búa yfir slakri eða mjög slakri færni 

í hljóðkerfisvitund og eru líklegri til þess að lenda í erfiðleikum síðar með að læra að lesa. 

Leikskólaárin eru mikill mótunartími fyrir börn og síðustu árin eru einkar mikilvæg upp á 

málþroska barna, það er tímabilið þar sem taugafræðilegar undirstöður málþroskans eru 

hvað sveigjanlegastar og móttækilegastar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 5 og 17). Í 

leikskóla er bilið á milli þeirra barna sem eru með góðan og slakan málþroska og ef ekkert er 

að gert á það bil eftir að stækka eftir því sem á líður grunnskólagönguna (Steinunn 

Torfadóttir, 2011, bls. 43).  

Niðurstöður úr HLJÓM-2 prófinu hafa forspárgildi fyrir árangur í lestrarnámi í byrjun 

grunnskólagöngunnar (Jóhanna T. Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2016). Mikilvægt er að skoða niðurstöður prófanna vel og bregðast við á 

viðeigandi hátt með íhlutun sé þörf á því til þess að gera lestrarnámið auðveldara og 

ánægjulegra fyrir börnin. Það er mikilvægt að börnin upplifi það frá byrjun að íhlutunin sé 

ekki leiðinleg því það dregur úr áhuga þeirra til þess að þjálfa lesturinn og þróa hann áfram.  

Niðurstöður skimana á borð við HLJÓM-2 geta verið breytilegar frá ári til árs, allt eftir því 

hvernig nemendahópurinn er saman settur hverju sinni. Í leikskólanum þar sem rannsakandi 

starfar var hlutfall þeirra sem mældust með slaka hljóðkerfisvitund hátt. Brugðist var við 

niðurstöðum þeirra barna sem mældust slök og hækkuðu heildarniðurstöðurnar umtalsvert, 

allt frá tuttugu upp í fjörutíu stig þegar prófið var lagt fyrir að vori þegar íhlutun hafði átt sér 

stað yfir vetrarmánuði. Þegar prófið var lagt fyrir næsta nemendahóp mældust færri með 

slaka eða mjög slaka færni en íhlutun þeirra barna bar ekki eins mikinn árangur og árinu áður 

án þess að ástæður fyrir þessum mun lægju fyrir. Rannsakanda langaði að vita hvað 

sérkennslustjórar í hverfinu gera til þess að mæta þörfum þessara barna og hversu miklum 

árangri þær aðferðir eru að skila. Markmið verkefnisins er að athuga hvernig leikskólar í 

Breiðholti bregðast við niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófi, sjá hvað er líkt og ólíkt í vinnu þeirra 

varðandi íhlutun, hvaða námsefni er verið að nota og síðast en ekki síst viðhorf og reynslu 
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sérkennslustjóra leikskólanna. Rannsóknarspurningar mínar sem hafðar voru að leiðarljósi 

voru tvær:  

 

Hver eru viðbrögð leikskóla í Breiðholti við niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófi?  

Hvert er viðhorf sérkennslustjóra í leikskólum í Breiðholti til notkunar á HLJÓM-2 prófi? 

 

Í Breiðholti eru ellefu leikskólar reknir af Reykjavíkurborg. Níu af þessum leikskólum eru 

aðilar að samstarfsverkefni leik- og grunnskóla í hverfinu. Verkefnið kallast Læsi – allra mál 

(LÆM) (Tungumálatorg, e.d.) og halda aðilar frá Þjónustumiðstöð Breiðholts utan um 

verkefnið. Markmið verkefnisins er að búa til sameiginlega læsisáætlun fyrir hverfið og 

skólana, búa til betri samfellu á milli skólastiga og á seinni stigum koma frístundamiðstöðvar 

inn í verkefnið. Þeir leikskólar sem ekki taka þátt í þessu verkefni eru með þróunarverkefni í 

gangi milli þeirra og talmeinafræðinga þar sem þeir hafa hærra hlutfall erlendra barna auk 

þess sem félagsumhverfi þeirra er talið óhagstætt. Mikið er af félagslegu húsnæði í hverfinu 

og auk þess sem margir foreldrar vinna láglaunastörf og eru jafnvel í nokkrum vinnum til þess 

að ná endum saman. Þá er lítill tími eftir til þess að sinna börnunum. Rannsakandi er hluti af 

þessu verkefni og situr í stýrihópi fyrir sinn leikskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar nýtast 

stýrihópnum sem vinnur að því að semja læsisáætlun fyrir leikskóla í Breiðholti. Þær sýna 

hvaða aðferðum er nú þegar beitt við íhlutun í leikskólum og mynda þannig ramma um það 

starf sem nú þegar fer fram. Ætlunin er að útbúa ramma um læsi fyrir alla skóla, í hverjum og 

einum skóla er síðan læsisteymi sem ákveður hvaða þætti á að vinna með. 

Í fyrsta hluta verkefnisins kemur fræðileg umfjöllun um lestrarnám, hvernig hljóðkerfis-

vitund tengist lestrarnáminu og hvað ber að hafa í huga varðandi íhlutun. Einnig er þar fjallað 

um HLJÓM-2 prófið, hvernig það varð til og hvaða forspárgildi það hefur fyrir lestrarnám og 

grunnskólagöngu barna. Að því loknu er fjallað um rannsóknina sjálfa, þær aðferðir sem 

notaðar voru til að afla gagna og gerð grein fyrir niðurstöðum. Í umræðukafla eftir 

niðurstöðurnar eru þær metnar og ályktanir dregnar af þeim. Viðtalsramma fyrir viðtölin sem 

tekin voru er að finna aftast í viðaukum auk spurningakönnunarinnar.  
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2 Hljóðkerfisvitund og læsi 

2.1 Læsi  

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar og snýst um samkomulag manna á milli um notkun 

málsins og merkingu orða og er þannig félagslegt fyrirbæri. Það krefst þess að einstaklingar 

kunni að nota málið og geti bæði lesið það sem aðrir hafa ritað sem og komið hugsunum 

niður í ritað mál (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 16-17 ). Reynsluheimur einstaklings ræður 

miklu um það hvernig hann skilur ritað mál. Þannig geta tveir einstaklingar lesið sama texta 

og lagt afar mismunandi skilning í hann. Samfélagið gerir kröfur um að einstaklingar séu færir 

um að lesa texta og koma hugsunum sínum og löngunum í ritað mál (Jóhanna T. Einarsdóttir 

o.fl., 2016). Með þeirri tækniþróun sem hefur orðið seinustu ár hafa okkur verið gefin fleiri 

verkfæri til merkingasköpunar, en mikilvægi skriftar og læsis hefur ekkert minnkað við það 

(Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2016; Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Á fyrstu árum ævinnar 

læra flest börn að tala og nokkrum árum seinna læra þau flest öll að lesa. Lestur er ekki 

meðfæddur eiginleiki og það reynist börnum miserfitt að ná tökum á honum. Sum börn hafa 

lítið fyrir því, en fyrir öðrum getur það reynst mjög erfitt (Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 15; 

Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 2). Til að teljast læs þarf einstaklingur að vera fær um að nota 

ritmál, geta lesið skrifað texta og skilið hann (Freyja Birgisdóttir, 2011, bls. 2; Rannveig Auður 

Jóhannsdóttir, 2016, bls. 3).  

Fjögurra til sex ára hafa flest öll börn áttað sig á hlutverki bókstafa og orða. Þegar þau 

síðan læra að lesa byrja þau á að tengja bókstafi og málhljóð og átta sig á því að stafirnir 

tákna orð sem hafa einhverja merkingu (Brooks og Kempe, 2012). Læsi byggist á tveimur 

meginþáttum sem eru umskráning og skilningur. Umskráning er það að færa bókstafi í hljóð 

og skilningur er að skilja það sem stendur í texta (Baldur Sigurðsson, e. d.; Torgesen, 2002, 

bls. 9). Í byrjun er lestrarkennslan þannig að börn læra heiti bókstafanna og læra að tengja 

hljóð þeirra saman til að mynda orð, það er umskráning. Seinna í ferlinu þegar börnin hafa 

náð töluverðri fimi í umskráningunni er unnið með skilning, það er að skilja orðin í textanum 

sem þau hafa umskráð og samhengi textans (Freyja Birgisdóttir, 2011, bls. 2; Ehri og Robbins, 

1992, bls. 13).  

Umskráning og skilningur eru samtvinnaðir þættir, þannig að annar þátturinn stendur 

ekki án hins. Einstaklingur þarf að geta umskráð bókstafi í hljóð og myndað orð til að vita 

hvað stendur, en til að vita hvað textinn þýðir þarf einstaklingurinn að hafa góðan 

málskilning. Góð færni í umskráningu gefur nákvæman og fyrirhafnarlausan lestur sem er 

lykillinn að því að komast á næstu stig lestrarþróunar sem er að skilja merkingu textans 

(Freyja Birgisdóttir, 2011, bls. 4; 22). Mikil orka fer í umskráningu til að byrja með og þá er 

lesskilningur ekki í forgrunni en þróast þó með því að börnin fást við merkingu þeirra orða 
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sem þau lesa. Þegar börn komast á miðstig grunnskóla fara þau svo að lesa flóknari texta og 

þá mæðir meira á lesskilningi en áður var þó er mikilvægt á öllum stigum lesrarnámsins að 

börnin skilji merkingu orða og setninga. Góð umskráningarhæfni er mikilvæg til þess að 

orkan fari í að skilja orðin frekar en að eyða henni í umskráningu.  

Þróun í lestri er gjarnan skipt í fjögur stig í samræmi við kenningar Ehri (Ehri, 2005; Freyja 

Birgisdóttir, 2011, bls. 4-5; Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2016, bls. 5). Á fyrsta stiginu 

þekkir barnið ekki orð og sýnir þeim ekki áhuga. Það sýnir hins vegar áhuga á táknum, 

myndum eða firmamerkjum sem hafa einhverja þýðingu fyrir barnið. Það leggur á minnið 

útlitseinkenni orða sem oft eru fyrir augum þess og fer að þekkja þau. Þar má nefna til 

dæmis ýmis leikföng eða matvörur á borð við Dominos, Frozen, Duplo eða Lego. Á öðru stigi í 

þróun lesturs tekur barnið eftir orðum og munstri þeirra. Barnið þekkir fyrsta stafinn í 

nafninu sínu og tekur gjarnan eftir honum þegar hann kemur fyrir fremst eða aftast í orðum 

en aðgreinir ekki stafinn í miðjum orðum. Á þessu stigi eykst stafaþekking barna til muna. Á 

þriðja stiginu er barnið farið að umskrá orð staf fyrir staf og getur lesið stutt orð. Það þekkir 

alla stafina í orði og lesturinn verður nákvæmari en hann var áður þótt hægur sé. Á fjórða og 

síðasta stiginu sem nær allt fram á fullorðinsár reynir á að þekkja rithátt orða og að geta lesið 

orð eins og þau koma fyrir. Þessi færni verður með tímanum sjálfvirk og umskráning orðin 

það þjálfuð að lesturinn verður fyrirhafnarlaus (Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2016, bls. 5). 

 2.1.1 Samspil málþroska og lesturs 

Góður málþroski er mikilvægur fyrir alla. Hann er nauðsynlegur til þess að geta tjáð sig og 

sagt frá löngunum sínum og þörfum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 16). Málþroskinn 

er nauðsynlegur til þess að skilja það sem aðrir segja auk þess sem hann hefur áhrif á 

sjálfsmynd einstaklings. Auk þessa er góður málþroski grunnur að lestrarfærni. Hljóðvitund, 

hlustunarskilningur, orðaforði og orðræðufærni eru þeir þættir málþroskans sem tengjast 

lestri hvað mest (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009, 

bls. 646) og þeir eru allir í aðalhlutverki á mismunandi tímapunktum í lestrarnáminu. 

Hljóðvitundin er í forgrunni þegar barn er að hefja lestrarnám og er að læra að umskrá. Í 

fyrstu er barnið að æfa umskráningu og þá reynir ekki mikið á orðaforða þess, en þegar 

færnin við umskráningu er orðin nokkuð góð fer barnið að lesa innihaldsríkari texta sem 

reynir þá meira á orðaforða þess, orðaforða sem að öllu jöfnu finnst einungis í rituðu máli 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 16; Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2016, bls. 3).  

Hlustunarskilningur er undanfari lesskilnings, hugtakið nær yfir færni til þess að skilja 

texta sem lesinn er upp fyrir barnið (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 16). Hlustunar-

skilningurinn tekur stökk á síðustu árum leikskólagöngunnar og byggir það stökk meðal 



14 

annars á auknum orðaforða. Þar sem einstaklingur skilur meira af því sem sagt er eða lesið 

þegar orðaforðinn er góður.  

Orðaforði er sá þáttur málþroskans sem einna mest hefur verið rannsakaður (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015; 2013) og benda niðurstöður þeirra rannsókna til þess að orðaforði 

fjögurra til fimm ára barna gefi góða mynd af því hvernig lesskilningur þeirra verður bæði í 

þriðja og fjórða bekk og jafnvel líka þegar hann er mældur í samræmdu könnunarprófi í 

sjöunda bekk. Orðaforðinn þarf að vera góður til þess að skilja það sem lesið er, sérstaklega 

þegar börnin verða eldri og námsefnið flóknara en hann eykst bæði þegar börnin lesa sjálf og 

þegar lesið er fyrir þau (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 18).  

Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) á börnum í leik- og grunnskóla 

sýna tengsl milli orðaforða, málfræði og hlustunarskilnings barna. Börn sem voru með góðan 

orðaforða voru líklegri til að hafa góða tilfinningu fyrir málkerfinu og með góðan  

hlustunarskilning, en þau börn sem voru með slakan hlustunarskilning voru líka með lítinn 

orðaforða. Niðurstöður sýndu einnig að börn sem voru slök við fjögurra ára aldur voru ennþá 

slök þegar þau eru sex ára og sterku fjögurra ára börnin voru ennþá sterk þegar þau voru 

orðin sex ára. Ein leið til að skýra þennan mun er að benda á að einstaklingur sem hefur 

góðan lesskilning er líklegri til þess að njóta lesturs og velur oftar að lesa. Þannig lærir hann 

fjölbreyttari orð og eflir þannig orðaforða sinn (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016, bls. 3). 

Orðaforði er mikilvægur þáttur til þess að lestrarnámið verði sem farsælast og besta leiðin til 

þess að efla orðaforðann er að lesa.  

2.1.2 Þættir sem hamla lestrarnámi  

Lestrarvanda er stundum skipt í þrjá flokka, sértæka lesskilningserfiðleika (e. reading 

comprehension difficulties), lesblindu (e. dyslexia), og svo blöndu af þessu tvennu þar er að 

finna einstaklinga sem eru með málþroskaröskun og telst vera verst staddi hópurinn í 

skólakerfinu (Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 18-19). 

Sértækir lesskilningsörðugleikar lýsa sér í því að börn sem eru talin fluglæs, eru ekki í 

neinum erfiðleikum með umskráningu en hafa ekki góðan lesskilning. Þessi börn finnast oft 

ekki fyrr en á miðstigi grunnskólans þegar textarnir sem þau lesa fara að verða flóknari og 

meira fer að mæða á lesskilningi. Flest þessara barna hafa verið lengi að byrja að tala eða 

verið með önnur frávik í málþroska (Adlof, Perfetti og Catts, 2011, bls. 195; Steinunn 

Torfadóttir, 2011, bls. 19-20.; Torgesen, 2002, bls. 8-13).  

Lesblinda skýrist af taugafræðilegum þáttum og einkennist af erfiðleikum með 

umskráningu og stafsetningu en málskilningur er ágætur (Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 

20). Þetta þýðir að einstaklingar nota of mikla orku í að reyna að umskrá bókstafi í hljóð og í 
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stafsetningu til að geta náð upp góðri fimi í lestri. Lestur lesblindra einstaklinga er hægur og 

ónákvæmur og þess vegna eru margir sem ná ekki að lesa sér til gagns.  

Lesblinda er vandi í hljóðkerfisþætti tungumálsins og hægt er að finna þessi börn 

snemma, til dæmis með notkun prófa sem mæla færni í hljóðkerfisvitund áður en 

lestrarnámið hefst formlega. Þetta er mikilvægt því börn sem ekki hafa góða lestrarfærni við 

lok fyrsta bekkjar eru ólíkleg til að ná nokkurn tímann meðal lestrargetu (Torgesen, 2002, bls. 

8-12). HLJÓM-2 prófið er hentugt tæki til þessara nota (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002) þar sem það mælir hljóðkerfisvitund.  

Mikilvægt er að finna þau börn sem eru í áhættuhópi vegna erfiðleika í lestrarnámi sem 

fyrst til þess að geta aðstoðað þau. Torgesen (2002) segir að það sé mjög nauðsynlegt að 

veita börnum sem líklegt er að eigi eftir að eiga í erfiðleikum með lestrarnámið meiri kennslu 

heldur en jafnöldrum, þannig megi draga úr þeim áhrifum sem það hefur á börnin sem 

standa höllum fæti í samfélagi sem krefst sífellt meira læsis. Fórnarkostnaðurinn sé of mikill 

fyrir samfélagið til þess að gera þessi börn ekki betur búin undir lestrarnámið. 

Eitt af því mikilvægasta sem gerst hefur í lestrarfræðum er að viðurkenna gagnsemi þess 

að byrja að þjálfa lestrarfærni þessara barna snemma (Coyne, Kame‘enui, Simmons og Harn, 

2004, bls. 90). Börn sem ekki eru örvuð til lesturs eða hvött áfram af foreldrum sínum og 

kennurum missa áhugann á því að reyna að æfa upp færnina. Þau missa sjálfstraust til þess 

að halda áfram að þjálfa sig í lestri og dragast að lokum enn meira aftur úr jafnöldrum. Hins 

vegar fá börn sem ná ágætri færni í lestri jákvæða hvatningu frá kennurum og foreldrum til 

þess að halda áfram að þjálfa færnina. Bilið á milli þeirra sem hafa náð ágætum tökum á 

lestri og hinna sem eiga í erfiðleikum með að ná tökum á lestri, verður stærra og stærra með 

árunum ef ekkert er að gert. Í lestrarfræðum er talað um þetta sem Mattheusar áhrifin (e. 

Matthew effects) (Stanovich, 2009). 

Hægt er að hjálpa stórum hluta þeirra sem hættir við lestarörðugleikum með því að veita 

börnum snemmtæka íhlutun (Coyne o.fl., 2004, bls. 90). Meðferð við slakri hljóðkerfisvitund 

virkar til þess að draga úr hættu á að eiga í erfiðleikum með lestrarnám. Það er þó ekki hægt 

að fullyrða fyrir börn þar sem lesblinda er greind hjá nánustu ættingjum þeirra (Bower-

Crane, o.fl., 2008, bls. 423). Coyne o.fl. (2004) líktu snemmtækri íhlutun við bólusetningu og 

insúlín viðhaldi fyrir sykursjúka og sögðu að snemmtæka íhlutunin virkaði eins og 

bólusetning gegn lestrarörðugleikum en það væri ekki nóg heldur þyrfti að viðhalda 

árangrinum líkt og sykursjúkir þurfa að gera með insúlíni, til þess að eiga það ekki á hættu að 

falla niður í áhættuhóp aftur.  

Kennslu barna í leikskóla þarf að skipuleggja fyrir börn sem falla í áhættuhóp. Þau þurfa 

betri og skýrari fyrirmæli með verkefnum eigi þau að ná upp ákveðinni færni áður en þau 

hefja nám á miðstigi grunnskólans. Niðurstöður rannsókna benda til þess að börn sem ekki 



16 

hafa náð góðri færni í lestri áður en þeir klára þriðja árið eigi ekki eftir að ná henni áður en 

þeir klára grunnskólann (Torgesen, 2002, bls. 8; 15-16). Þegar börn sem eru lesblind komast 

á miðstig grunnskólans og fara að lesa erfiðari texta lenda þau í vandræðum með lesturinn 

þar sem þau ráða ekki við texta sem ætlaðir eru jafnöldrum þeirra (Torgesen, 2006, bls. 3-6). 

Lestur þeirra einkennist af mörgum villum þar sem þau þurfa að giska á mörg orð eða stafa 

sig í gegnum þau og ná þess vegna ekki upp fimi í lestri.  

2.2 Læsi í leikskólum 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 24-25) segir að í leikskólum eigi að skapa umhverfi fyrir 

börnin þar sem þau geta tjáð sig á fjölbreyttan hátt og fái tækifæri til túlkunar á ýmsum 

sviðum til dæmis í gegnum hreyfingu, leik, tónlist og tungumál. Leikskólinn á að hvetja börn 

til þess að hlusta á ólíka texta og nýta tækifærin sem dagleg samskipti gefa til þess að efla 

málþroska og auka orðaforða. Mikilvægt er að taka mið af þroska og áhuga barna til þess að 

þau auki trú sína á eigin getu og áhugi á frekara námi eflist. Í námskránni kemur hvergi fram 

að hlutverk leikskóla sé að kenna börnum að lesa eða skrifa texta (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 9).  

Málörvun og lestrarnám eru nátengd og erfitt að skilja þessa tvo þætti að. Málörvun er í 

raun undanfari formlegs lestrarnáms og öll börn eru á öllum tímapunktum stödd einhvers 

staðar í læsi. Sum börn eru byrjuð að læra að lesa þegar þau fara í skóla það eru börnin sem 

hafa sýnt lestri áhuga. Önnur börn sýna lestri lítinn áhuga og eru þá komin styttra á veg í átt 

að lestri. Leikskólarnir hafa þó aukið áherslu á ýmsa þætti sem tengjast læsi með það að 

leiðarljósi að auðvelda lestrarnámið. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2011, bls. 3) bendir á 

hvernig áherslan á læsi hefur aukist á undanförnum tuttugu árum og námsefni hafi til að 

mynda færst niður um eitt ár á þessum tíma svo núna eru sex ára börn að læra það sem sjö 

ára börn lærðu áður.  

2.2.1 Bernskulæsi 

Bernskulæsi (e. emergent literacy) er notað yfir þá lestrarfærni sem byrjar að þróast áður en 

eiginlegt lestrarnám hefst (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.; Crawford, 2009; Justice og Pullen, 

2003, bls. 99; Whitehurst og Lonigan, 1998, bls. 848-854). Hugtakið um bernskulæsi varð til 

þegar Marie Clay gerði doktorsritgerð sína árið 1966 um lesrarhegðun barna á fyrsta ári í 

grunnskóla í Nýja Sjálandi (Crawford, 1995, bls. 75). Hennar niðurstöður voru að þegar 

börnin koma í grunnskóla hafi þau þegar hafið lestrarnám sitt með einhverjum hætti. 

Undirþættir bernskulæsis eru þeir sömu og í hefðbundnu læsi, þættir eins og málþroski, 

skilningur á hlutverki ritaðs máls, hljóðkerfisvitund og sambandið á milli talaðs máls og 

ritaðs. Rétt eins og í formlegu lestrarnámi hafa þættirnir áhrif á hvern annan (Halldóra 



 

17 

Haraldsdóttir, e.d.; Justice og Pullen, 2003, bls. 99) þannig að þeir hjálpa hver öðrum að 

þróast og vaxa. Á síðustu árum leikskólans fer börnum mikið fram á öllum sviðum 

málþroskans (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 3) auk þess sem kviknar á áhuga á læsi 

áður en hann byrjar síðan að dala á grunnskólaárunum (Carroll, Holliman, Weir og Baroody, 

2018, bls. 9). Leikskólaárin eru þess vegna rétti tíminn til þess að reyna að ýta undir áhuga 

barna á læsi sem gefur börnum sterka undirstöðu fyrir formlegt lestarnám.  

Umhverfisþættir í lífi barna eiga sinn þátt í þróun bernskulæsis (Whitehurst og Lonigan, 

1998, bls. 849), þannig getur umhverfi heimilisins komið börnunum vel af stað í læsi án þess 

að formlegt lestrarnám sé hafið (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). Börn sem alast upp á heimili 

þar sem lítill áhugi er á læsi, lítið er um samræður og lítið fer fyrir rituðu máli lenda frekar í 

áhættuhópi fyrir að eiga í erfiðleikum með að læra að lesa, en þau börn sem alast upp á 

heimili þar sem ritmál er áberandi og fjölskyldumeðlimir tala reglulega saman.  

Þáttur foreldra er ríkur í bernskulæsi barna. Rannsóknir hafa sýnt að börn foreldra með 

námsörðugleika lenda frekar í áhættuhópi fyrir lestur og eru með frekar lélegt bernskulæsi 

(Carroll o.fl., 2018; Justice og Pullen, 2004). Félagsleg staða foreldra og menntunarstig þeirra 

hefur áhrif á bernskulæsi, menntun móður hefur til að mynda áhrif á orðaforða fjögurra og 

sex ára barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2009; Raviv, Kessenich og Morrison, 2004). Því 

betri sem félagsleg staða foreldra er og menntunarstig þeirra hærra, þeim mun betra er 

bernskulæsi barna. Þroski barna hefur einnig áhrif á það hversu móttækileg þau eru fyrir 

bernskulæsi. Raskanir í þroska á borð við málþroskaröskun, heyrnarleysi og almenn seinkun í 

þroska hafa áhrif á hversu móttækileg þau eru fyrir því að tileinka sér þætti bernskulæsis 

(Justice og Pullen, 2004, bls. 100). Stærsti þátturinn er þó líklega áhugi barnanna sjálfra á 

læsi, börn sem sýna læsi áhuga eru líklegri til þess að leita í bækur til að skoða og lesa heldur 

en önnur börn (Carroll, o.fl., 2018, bls. 2-3). Auðvelt er að hafa áhrif á áhuga barna með því 

að lesa og skoða bækur með börnunum.  

2.2.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) felur í sér tilfinningu einstaklings fyrir mál-

hljóðum, hvernig orð heyrast í mæltu máli og hlutverki málhljóða (Guðrún Bjarnadóttir, 

2004, bls. 185), tilfinning einstaklingsins á því hvernig málhljóðin raðast saman og í hvaða 

umhverfi þau geta staðið. Hljóðkerfisvitund vísar í þá færni að skilja og meðhöndla hljóð 

tungumálsins á meðvitaðan hátt og geta greint talmálið í smærri einingar líkt og orð, 

atkvæði, rím og stök málhljóð (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.; Jörgen Pind, 2005, bls. 506). 

Hún er mikilvægur þáttur í umskráningu orða og hjálpar okkur við að sjá hvernig lík orð 

hljóma (Ehri o.fl., 2001). Hljóðkerfisvitund er færni til þess að skilja að orð eru mynduð úr 

hljóðum sem raðað er upp á mismunandi hátt (Phillips og Torgesen, 2006).  
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Hljóðkerfisvitundin þróast frá hinu einfalda yfir í flóknari hluti. Börn geta greint hljóð áður 

en þau átta sig á rími og þau átta sig á rími áður en þau geta skipt orðum niður í atkvæði 

(Helga Sigurmundsdóttir, e.d.; Steinunn Torfadóttir, 2011; Anthony og Francis, 2005). Börn 

geta greint hljóð og meðhöndlað þau áður en þau byrja að nota talmálið, þó þau séu ekki 

búin að átta sig á því hvernig hljóðkerfið virkar og hljóðkerfisvitund þeirra sé ekki farin að 

þróast (Jörgen Pind, 2005). Í litlum orðum eins og mús sem hefur þrjú hljóð /m/, /ú/ og /s/ 

getur barn áttað sig á upphafshljóðinu til að byrja með, en færnin til að aðgreina öll hljóðin í 

þriggja stafa orðum er komin hjá flestum börnum áður en þau byrja í grunnskóla (Phillips og 

Torgesen, 2006, bls 102). 

Hljóðkerfisvitund og lestrarnám eru nátengd fyrirbæri og rannsóknir hafa sýnt að þessir 

þættir virka eflandi á hvor annan (Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Anthony og Francis, 2005). 

Þannig gengur barni sem hefur góða hljóðkerfisvitund að öllum líkindum ágætlega að læra 

að lesa þar sem færnin til þess að umskrá orð liggur í hljóðkerfisvitundinni (Phillips og 

Torgesen, 2006, 102). Hafi barn ekki minnstu færni í hljóðkerfisvitund þannig að það geti ekki 

umskráð bókstafi yfir í hljóð, hefur það ekki færni til þess að hljóða sig í gegnum orð og getur 

þar af leiðandi ekki lesið þau. Sé þessi færni ekki til staðar getur barn ekki notað hana þegar 

það sér nýtt orð, lesturinn verður ónákvæmur og ef sú færni kemur ekki fljótt í þróun lesturs 

eru miklar líkur á því að lestur verði alltaf ónákvæmur (Phillips og Torgesen, 2006, 103). Góð 

lestrargeta hefur síðan jákvæð áhrif á hljóðkerfisvitundina og eflir hana. 

Góð færni í hljóðkerfisvitund er ekki einungis mikilvæg fyrir þróun lestrar heldur hefur 

hún einnig áhrif á stafsetningu (Clendon, Gillon og Yoder, 2005). Til þess að geta skrifað orð 

þarf barn að hafa færni til þess að heyra hljóðin sem orðið er myndað úr og geta skráð 

viðeigandi tákn fyrir það hljóð. Hljóðkerfisvitund helst líka í hendur við málþroska, það 

þekkist varla að barn hafi góða getu í öðrum þættinum en ekki á hinum (Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004, bls. 83-4). 

Þetta þýðir að börn sem mælast með slaka hljóðkerfisvitund á prófum líkt og HLJÓM-2 

þurfa ekki einungis þjálfun í hljóðkerfisvitund heldur þarf að huga að öllum þáttum 

málþroskans. Öll börn sem fá þjálfun í hljóðkerfisvitund bæta sig í henni (Ehri, Nunes, 

Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh og Shanahan, 2001; Guðrún Bjarnadóttir, 2004), en óvíst 

er að sú þjálfun skili sér fyrir lestur seinna þó að það hafi jákvæð áhrif á þekkingu orða, 

lesskilning og stafsetningu. Þannig á barn sem mælist með slaka færni í HLJÓM-2 að öllum 

líkindum eftir að eiga í erfiðleikum með að læra að lesa þó að það fái góða þjálfun og 

hljóðkerfisvitund þeirra taki framförum. En með því að beita snemmtækri íhlutun verður 

munurinn á milli þeirra sem hafa góða færni í hljóðkerfisvitund og þeirra sem hafa slaka 

færni minni. 
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2.2.3 K-PALS 

K-PALS (e. Kindergarten peer-assisted learning strategies) er samvinnunámsaðferð fyrir fimm 

og sex ára gömul börn í undirstöðuþáttum læsis (Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín 

Ólafsdóttir, 2016, bls. 2). Aðferðin var þróuð til að mæta þörfum kennara fyrir kennslu sem 

nær til breiðari hóps nemenda en áður hafði þekkst (Fuchs og Fuchs, 2005, bls. 34). Aðferðin 

miðast að því að þjálfa undirþætti læsis þar sem kerfisbundinni aðferð er beitt í kennslu. 

Börnin vinna saman í pörum sem búin eru til eftir fyrirfram ákveðnum reglum og hefur 

aðferðin fengið íslenska heitið Krakka pör að læra saman (Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín 

Helga Guðjónsdóttir, 2015, bls. 4). Börnunum er raðað upp eftir getu þar má til dæmis nota 

niðurstöður úr HLJÓM-2 prófinu. Listanum er síðan skipt í miðju og efstu börnin á báðum 

listunum eru pöruð saman, síðan börn sem eru númer tvö og svo framvegis (Anna-Lind 

Pétursdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 2016, bls. 5; Fuchs og Fuchs, 2005, bls. 34-35). Þannig 

getur kennarinn gefið pörum mismunandi fyrirmæli eftir getu þeirra er en verkefnin miðast 

við að lakara barnið geti unnið þau. Sterkari aðilinn byrjar á að vera þjálfari þess slaka, 

þjálfarinn bendir á staf og spyr lesarann hvaða hljóð sá stafur tákni. Ef lesandinn svarar rétt 

fer parið yfir á næsta hljóð, annars segir þjálfarinn hvað rétt hljóð er og spyr aftur. Í 

námsefninu eru 70 æfingar sem skiptast í hljóðaleiki til að þjálfa hljóðkerfisvitundina og 

umskráningarverkefni (Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín Helga Guðjónsdóttir, 2015, bls. 4). 

Mælt er með því að nota um 20-30 mínútur þrisvar til fjórum sinnum í viku í kennsluna og 

fylgja leiðbeiningum í handbókinni. 

Rannsóknir á gagnsemi K-PALS hafa miðað að því að bera saman muninn á framförum 

barna sem fá kennslu í samræmi við K-PALS kerfið annars vegar og aðrar æfingar í eflingu 

hljóðkerfisvitundar hins vegar. Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín Ólafsdóttir (2016) 

rannsökuðu á gagnsemi K-PALS meðal íslenskra barna. Tilraunahópurinn fékk kennslu 

samkvæmt K-PALS en samanburðarhópurinn fékk hefðbundna kennslu fyrir eflingu 

hljóðkerfisvitundar. Ýmis próf voru notuð til þess að kanna hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu 

og stafafimi, hljóðaþekkingu og hljóðafimi og umskráningarfærni. Hljóðafimi (e. letter sound 

fluency) er hversu mörg hljóð einstaklingur þekkir á einni mínútu og stafafimi (e. letter 

naming fluency) er hversu marga stafi einstaklingur þekkir á einni mínútu (Anna-Lind 

Pétursdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 2016). Börnin voru prófuð bæði að hausti og vori. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að tilraunahópurinn tók marktækt meiri framförum 

en samanburðarhópurinn í öllum undirþáttunum að einum þætti undanskildum. Munurinn á 

framförum tilrauna- og samanburðarhóps í stafafimi reyndist lítill þó að tilraunahópnum 

virtist hafa farið meira fram á þessu tímabili (Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 

2016, bls. 15). Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín Helga Guðjónsdóttir (2015) könnuðu viðhorf 

starfsmanna leikskóla til notkunar á K-PALS en þær tóku viðtöl við ellefu starfsmenn sem 
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unnið höfðu með K-PALS í mislangan tíma allt frá þremur mánuðum upp í fimm ár. 

Viðmælendum í rannsókninni þóttu helstu kostir aðferðarinnar vera að börnin þjálfast mikið í 

samvinnu með að vinna í pörum, að fá bæði að vera þjálfari og að leiðbeina félaga sínum 

áfram. Hljóðkerfisvitund og hljóðaþekking eykst til muna og telja viðmælendurnir að þetta sé 

góður undirbúningur fyrir lestrarnám. 

2.2.4 Markviss málörvun 

Markviss málörvun: Þjálfun hljóðkerfisvitundar, er markviss þjálfun í ýmsum þáttum 

hljóðkerfisvitundar. Aðferðin er þýðing úr bók sem gerð var eftir hugmyndum 

málvísindamannsins Ingvars Lundberg og kennarans Jörgen Frost (Helga Friðfinnsdóttir, 

Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 1999). Höfundar íslensku bókarinnar gáfu 

handbókina út fyrst árið 1987 eftir að þeir höfðu aðlagað efnið að íslenskum aðstæðum 

(Guðrún Bjarnadóttir, 2004). Árið 1999 var bókin endurskoðuð þar sem verklýsingar voru 

gerðar ítarlegri og bætt við hana verkefnum og leikjum (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, bls. 

5). Bókin byggir á hugmyndum Lundbergs um að hægt sé að kenna börnum hljóðkerfisvitund 

og auðvelda lestrarnámið án þess að nota til þess stafi (Guðrún Bjarnadóttir, 2004, bls. 185). 

Guðrún Bjarnadóttir (2004) rannsakaði gagnsemi kennsluaðferðarinnar. Hún athugaði 

hvort hentaði betur að nota kennslubókina eða hefðbundnar æfingar til að þjálfa hljóðkerfis-

vitund og undirbúa börn fyrir lestrarnám. Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á 

hljóðkerfisvitund eftir því hvorri aðferðinni var beitt. Börn sem fengu kennslu samkvæmt 

Markvissri málörvun höfðu betri hljóðkerfisvitund heldur en samanburðarhópurinn. Öll 

börnin tóku þó framförum sem sýnir að börn þjálfi færni sína í hljóðkerfisvitund fái þau 

kennslu og þjálfun í henni.  

Í handbókinni er að finna starfsreglur (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, bls. 13) sem eru 

gerðar til þess að gera þjálfunina markvissa. Reglur eru einfaldar og skýrar og kennarinn á 

alltaf að hafa það efst í huga að um leiki er að ræða og passa verður að öllum líði vel og að 

það sé gleði í athöfninni. Taka á 20 mínútur á dag í verkefnin og helst alltaf á sama tíma 

dagsins. Verkefnum og leikjum er raðað upp eftir erfiðleikastigi, þess vegna á að fara í 

gegnum verkefnin í réttri röð.  

Fjórar starfsáætlanir eru í bókinni (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, bls. 15-26). Þær eru til 

hliðsjónar og frekar til viðmiðunar heldur en að um eiginlegt skipulag sé að ræða. Fyrstu tvær 

áætlanirnar eru fyrir fyrsta og annan bekk þar sem ekki hefur verið unnið með Markvissa 

málörvun í leikskólanum. Seinni tvær áætlanirnar eru síðan ætlaðar til að brúa bilið á milli 

leikskóla og grunnskóla. Dæmi um starfsáætlun má sjá á Mynd 1 (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 

1999, bls. 14). Sjónrænn tímarammi fylgir hverri starfsáætlun (sjá Mynd 2 sem dæmi). Þar 

sést greinilega hvenær hvert verkefni eða leikur á að hefjast og hversu oft eigi að endurtaka. 
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Starfsáætlanirnar eru settar upp í töflu þar sem hver dagur er lóðréttur. Í hverri rúðu er ein 

tala og einn bókstafur. Talan vísar í einn þeirra sex flokka sem verkefnin og leikirnir skiptast í 

og bókstafurinn vísar í röðina á verkefnunum. Flokkarnir sex eru hlustunarleikir, rímleikir, 

setningar og orð, samstöfur, forhljóð og hljóðgreining. 

 

Mynd 1. Tillaga að starfsáætlun úr bókinni Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 
1999, bls. 16) 

Hlustunarleikirnir eru 16 og  beina athygli barna að hljóðum sem finnast í umhverfinu, 

þjálfa heyrnrænt skammtíma- og langtímaminni og fleira (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, 

bls. 27). Rímleikirnir miðast að því að auka tilfinningu fyrir rími og hljóðfalli í gegnum vísur og 

þulur (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, bls. 46). Úrtalningaþulur og runur eru notaðar til að 

þjálfa börn í að fylgja hljóðfalli og þjálfa framburð. Annar hluti sem nefnist Setningar og orð 

þjálfar börnin í að uppgötva að í talmáli finnst smærri eining sem kallast orð. Verkefnin eru 

unnin í gegnum leik þar sem notaðar eru mislangar setningar og mislöng orð til að átta sig á 

þessum smærri einingum talmálsins (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, bls. 87). Samstöfur æfa 

börn í að átta sig á því að orðin sem þau skiptu setningum niður í, er hægt að skipta niður í 

enn smærri einingar sem eru atkvæði. Orðum er skipt eftir hrynjanda en ekki atkvæðum 

samkvæmt skilgreiningu málfræðinnar eins og leitað er eftir í HLJÓM-2 prófinu (Helga 

Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, bls. 104; Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 56). Verkefnin 

ganga út á það sama en eru þó fjölbreytt, það er að klappa taktinn í orðum. Hlutinn um 
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forhljóð eru leikir þar sem unnið er með fyrsta hljóðið í orðum. Byrjað er á að finna fyrsta 

hljóð í orði og orðinu síðan breytt með því að taka það í burtu eða með því að bæta öðru 

hljóði fremst í orðið (Helga Friðfinnsdóttir o.fl.,1999, bls. 113). Samhljóðum hefur verið raðað 

upp í erfiðleikastig og ætti að byrja á að nota samhljóðana s, l, m og r áður en lengra er 

haldið með forhljóð. Forhljóð er undanfari hljóðgreiningar sem síðustu 20 verkefnin og 

leikirnir snúast um. Þegar börnin hafa orðið gott vald á forhljóðum hafa þau getu til þess að 

skipta orðum í einstök hljóð (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999, bls. 142). Í þessum verkefnum 

er grunnur lagður að skilningi barna á tengslum bókstafa og hljóða sem auðveldar þeim 

lestrarnámið.  

 

Mynd 2. Tímarami fyrir starfsáætlun úr bókinni Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir 
o.fl., 1999, bls. 15) 

2.3 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er leikjapróf sem kannar færni í hljóðkerfisvitund barna á elsta aldursári leikskóla 

og er hannað fyrir leikskólakennara eða annað fagfólk leikskóla (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2003, bls. 9). Áhersla er lögð á að finna börn með slaka hljóðkerfisvitund frekar en þau sem 

skara fram úr (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002). Börnum er skipt í fjóra flokka eftir getu og 

talað um mjög slaka getu, slaka getu, meðalgetu og góða getu. Prófið er lagt fyrir að hausti 

og fyrir þau börn sem mælast með slaka eða mjög slaka færni er prófið lagt fyrir aftur að 

vori. Þá á barnið að hafa fengið viðeigandi íhlutun og verið að meta árangurinn af henni.  

Flest börn á síðasta ári í leikskóla fara í þetta leikjapróf, þó eru nokkrir leikskólar á landinu 

sem ekki leggja þetta próf fyrir börnin (Faghópur leikskólakennara, 2010). Mikilvægt er að 

prófa öll börn því þau bera það ekki alltaf með sér að eiga í einhverjum vanda með 

hljóðkerfisvitund eða málþroska almennt (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2011). 
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2.3.1 Prófþættir HLJÓM-2  

Prófþættir HLJÓM-2 eru sjö, þeir eru rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, margræð 

orð, orðhlutaeyðing og hljóðtenging. Í hverjum prófþætti fyrir sig eru æfingadæmi þar sem 

börnin fá leiðréttingu og frekari aðstoð til að skilja verkefnið ef þau gera villu (Ingibjörg 

Símonardóttir, o.fl., 2002).  

Verkefnunum um rím er skipt í tvo hluta, börnin eru með þrjár myndir fyrir framan sig í 

einu í hvorum hluta. Barnið fær eitt stig fyrir hvert rétt svar, hvort sem það segir rétt orð eða 

bendir á viðeigandi mynd (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 37). Myndirnar eru skýrar 

og orðin einföld sem eru í prófinu.  

Komi barn illa út á þessum prófþætti þarf að skoða hvernig villur barnið gerir (Ingibjörg 

Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 54-55). Það þarf að athuga hvort barnið hlusti ekki eftir rími og 

bendi bara á myndirnar í ákveðinni röð. Sé sú raunin er gott að byrja á að búa til einfalt rím, 

það er að skipta stuðlinum út eða setja stuðul fyrir framan orðin. Ef barnið hins vegar svarar 

prófinu með bullorðum á það að fá aðstoð við að finna merkingarbær rímorð (bls. 55). Annað 

sem þarf að veita athygli er hvort barnið tengi saman hluti þegar það svarar rangt en áttar sig 

ekki á því að það á að leika sér með form orðsins.  

Í samstöfuhlutanum á barnið að klappa taktinn í orðum eftir hrynjandi orðsins en ekki 

málfræðilegum atkvæðum þess (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 56). Orðin eru frá 

tveimur atkvæðum upp í fjögur. Orðin í þessum prófþætti eru flest orð sem börnin hafa 

heyrt og nota jafnvel sjálf en þó eru orð sem þau hafa jafnvel ekki heyrt áður. Með því að 

spyrja um orð sem lítið eru notuð sést vel hvernig hljóðkerfisvitund er hjá viðkomandi barni. 

Það eru meiri líkur á að barn með góða hljóðkerfisvitund finni hvernig takturinn er í orðum 

sem það hefur ekki heyrt áður, en barn sem hefur slaka hljóðkerfisvitund. 

Börn sem ekki ná að leysa þessi verkefni rétt eiga það til að sleppa orðbútum eða 

hljóðum seinna í lestri (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 56). Þessi þáttur hefur minni 

fylgni en aðrir þættir í HLJÓM-2 prófinu við lestur í fyrsta og öðrum bekk, en hann er 

mikilvægur í þjálfun hljóðkerfisvitundar (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 23). Geri 

barnið mikið af villum í þessum prófþætti þarf að skoða hvað það er sem barnið er að gera 

vitlaust (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 56) það gæti átt í erfiðleikum með 

samhæfingu. 

Í samsettum orðum er verið að tengja tvö orð saman og búa til eitt úr þeim. Kubbar eru 

notaðir til að sýna ferlið á myndrænan hátt. Orðin sem koma fyrir í þessum prófþætti eru orð 

sem börnum eru flest vel kunn. Í þessum þætti reynir á orðaforða, málvitund og raðminni 

(Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 23; 57). Hafi barn ekki nægilega góða færni í þessum 

prófþætti er einfalt að þjálfa það. Það verður að hjálpa barninu að átta sig á innihaldi 

orðanna. Ef orðið mjólkurskegg er notað er hægt að sýna að mjólkin kemur á vörina eins og 
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skegg, sem sagt skegg sem er búið til úr mjólk. Hægt er að leika sér með orðin og prófa að 

víxla þeim, til að athuga hvort hægt sé að búa til samsett orð úr þeim þannig. En það er 

ekkert til sem heitir skeggmjólk eða skeggjamjólk. Ef myndir eða kubbar eru notaðir til að 

styðja við þjálfunina þarf að hafa í huga að fyrri hluti orðsins sé vinstra megin fyrir barnið, í 

réttri lesátt fyrir það til þess að venja það við að lesa í rétta átt (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 

2002, bls. 57).  

Í hljóðgreiningu er barnið að greina fyrsta eða síðasta hljóðið í orði. Þessi færni þróast að 

mestu á síðasta ári leikskólans og því fá fyrstu tvö aldursbilin meðal færni þó að engu atriði 

sé svarað rétt (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 58). Hljóðgreining hefur sterka fylgni 

við lestur í fyrsta bekk (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 16) og full ástæða er til þess að 

þjálfa börn í þessum þætti og fylgjast með hvernig börnum gengur að tileinka sér þessa 

færni. Þessi þáttur gefur sterka vísbendingu um hvernig barni eigi eftir að ganga með 

umskráningu þegar formlegt lestrarnám hefst (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002, bls. 24). Í 

þessum prófþætti reynir á að barnið átti sig á að spurt er um hljóðin í orðinu en ekki um 

hljóð sem tengjast orðunum. Spurt er um tvö sérhljóð og þrjú samhljóð á þrjá vegu hvert, þar 

sem hljóðin eru í bak-, mið- og framstöðu (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 24). 

Í prófhlutanum um margræð orð fær barn að sjá fjórar myndir af mismunandi hlutum þar 

sem tvær myndir eru fyrir sama orðið þó hluturinn sé ekki sá sami. Sumar blaðsíður eru 

erfiðari en aðrar þar sem myndir tengjast, eins og til dæmis gluggi og gardína eða að myndir 

sem ekki tengjast hafa svipaða lögun og geta ruglað börn sem ekki hafa góða færni í þessum 

prófþætti (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 45; 59).  

Þessi prófþáttur tengist lestri í öðrum bekk þegar farið er að reyna meira á orðaforða 

barna heldur en í fyrsta bekk þegar umskráning er í fyrirrúmi (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 

2002; bls. 59). Í þessum þætti er lagt mat á færni barns í að átta sig á að merking málsins er 

margbreytileg (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 24). Barnið þarf að átta sig á því í 

hvaða samhengi orðið er til að vita við hvað er átt. Það sér til að mynda á samhengi 

setningarinnar hvort um sé að ræða horn í herbergi eða horn á kind þegar orðið stendur í 

setningunni: „kertið er á borðinu í horninu“.  

Í orðhlutaeyðingu er barnið spurt hvaða orð verður eftir þegar fyrri hlutinn af samsettu 

orði er tekinn í burtu (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 25; 47). Kubbarnir eru aftur 

notaðir í þessum prófþætti til að sýna á myndrænan hátt hvernig fyrra orðið er tekið í burtu.  

Orðhlutaeyðing spáir vel fyrir um lestur í öðrum bekk (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 

16). Barnið þarf að geta greint að tvo merkingarbæra orðhluta í þessum prófþætti (Ingibjörg 

Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 60). Orðhlutaeyðing reynir ekki einungis á hljóðkerfisvitund 

barna heldur einnig aðra þætti málmeðvitundarinnar (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, 

bls. 25). Hafi barnið ekki góða hljóðkerfisvitund getur það átt erfitt með að greina í sundur 



 

25 

þessa orðhluta og svarar hlutlægt. Það áttar sig ekki á því að það eigi að taka orðhlutann í 

burtu og sér fyrir sér að hluturinn eða fyrirbærið sjálft hafi verið tekið í burtu (Ingibjörg 

Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 60). Það sér fyrir sér til dæmis að útidyrnar hafi verið teknar af 

húsinu og svarar að það verði gat eftir þegar úti er tekið burt af útidyr.  

Síðasti prófþáttur HLJÓM-2 prófsins er hljóðtenging. Þar eru stutt orð sögð þannig að 

hvert hljóð er sagt með einnar sekúndu pásu á milli og barnið á að giska á hvaða orð er verið 

að segja (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 49). Þessi þáttur reynir á hljóðkerfisvitund 

barns og þá sérstaklega hljóðvitund (bls. 25). Samhljóð sem hafa sýnilega myndunarstaði og 

sérhljóð eru auðveldustu byrjunarhljóðin í orðum (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002; bls. 

61). Samkvæmt rannsókn á niðurstöðum HLJÓM-2 virðast börn standa sig betur í 

hljóðtengingu heldur en hljóðgreiningu, auk þess sem sú færni þróast fyrr (Ingibjörg 

Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 61; 68-69). Þessi þáttur er erfiður fyrir yngstu börnin 

sérstaklega (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 25). Til að þjálfa börn í þessum þætti er 

gott að leika með aðgreiningu hljóða og ýkja þau og gera myndunarstaði hljóða eins sýnilega 

og hægt er (Ingibjörg Símonardóttir, o.fl., 2002, bls. 61).  

2.3.2 Forspárgildi tengt HLJÓM-2  

HLJÓM-2 hefur forspárgildi fyrir árangur í lestri í fyrstu tveimur bekkjum grunnskólans 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 15). Til þess að skoða forspárgildi prófsins voru samdar 

sérstakar lestrarkannanir sem heita Les I og Les II sem ætlaðar eru fyrir nemendur í fyrsta og 

öðrum bekk. Niðurstöður bentu til að börn sem ná góðum árangri á HLJÓM-2 verði fyrr læs 

en þau sem ná slökum árangri (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 11-12). Fylgni milli 

HLJÓM-2 og Les I var nokkuð há, r = 0,53 (p < 0,001) og í Les II var fylgni einnig nokkuð há, r = 

0,46 (p < 0,001).  

Einstakir prófþættir voru bornir saman við árangur í grunnskóla og þá kom í ljós hvaða 

þættir í HLJÓM-2 hafa besta forspárgildið fyrir lestur í bæði fyrsta og öðrum bekk. Rím hefur 

besta forspárgildið fyrir lestur í fyrsta bekk en Samsett orð hefur besta forspárgildið fyrir 

annan bekk (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 16). Í fyrsta bekk er meira unnið með 

umskráningu en í öðrum bekk og þess vegna hafa þættir sem snúa að hljóðum meiri þýðingu 

fyrir lestur í fyrsta bekk í samanburði við annan bekk. Í öðrum bekk mæðir meira á skilningi 

og orðaforða heldur en umskráningu (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 26). Prófið í heild 

sinni hefur síðan betra forspárgildi fyrir árangur í grunnskóla heldur en einn einstakur þáttur 

prófsins (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2016, bls. 9). 

Það er ekki einungis þörf á góðri hljóðkerfisvitund fyrir lestrarnám á fyrstu árum 

grunnskólans, heldur benda rannsóknir til þess að færni í hljóðkerfisvitund við fimm ára aldur 

spái fyrir um námsárangur upp allan grunnskólann (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2016, bls. 7-
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10). Þegar árangur á HLJÓM-2 prófinu og samræmdum prófum í fjórða bekk var skoðaður 

(Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016; Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2011) sást að 57% barna halda sér innan sama getuhóps, en ekkert barn 

fær góða einkunn í samræmdum prófum sem náði slökum árangri í HLJÓM-2 (Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2004, bls. 80). Um helmingur barna í neðsta hópnum á HLJÓM-2 var áfram í 

sama hóp á samræmdum prófum í íslensku bæði í sjöunda og tíunda bekk (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2016, bls. 9) sem sagt helmingur þeirra sem eru með slaka færni í 

hljóðkerfisvitund eru enn þá meðal þeirra slöku í íslensku þegar líður á grunnskólagöngu 

þeirra. Þeir sem náðu góðri færni á HLJÓM-2 stóðu sig betur á öllum samræmdum prófum, 

að samfélagsfræði í tíunda bekk frátöldu (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011, bls. 9). 

2.3.3 Þættir sem hafa áhrif á niðurstöður úr HLJÓM-2 

Mat foreldra á málþroska barna sinna hefur sterk tengsl við niðurstöður úr HLJÓM-2 prófinu 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 18-19). Foreldrar þeirra barna sem tóku þátt í rannsókn 

vegna þróunar prófsins voru beðnir um að meta málþroska barna sinna. Svör þeirra voru 

borin saman við niðurstöður úr HLJÓM-2 prófinu og kom í ljós að börn þeirra foreldra sem 

töldu málþroska barna sinna vera mjög góðan, náðu marktækt betri árangri en þau börn sem 

foreldrar töldu að hefðu góðan eða slakan málþroska (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 

19).  

Aldur barns þegar það segir fyrsta orðið sitt gefur líka góða mynd af því hvernig barninu á 

eftir að ganga í HLJÓM-2 prófinu. Börn sem segja sitt fyrsta orð um eins árs aldur ná mark-

tækt betri árangri en börn sem segja sitt fyrsta orð við tveggja ára aldur (Amalía Björnsdóttir 

o.fl., 2003, bls. 19). Þá eru einnig tengsl milli þess hvenær ókunnugir fóru að skilja barnið og 

árangurs á HLJÓM-2 prófi. Börn sem voru tveggja ára þegar ókunnugir fóru að skilja þau að 

mati foreldra náðu marktækt betri árangri á HLJÓM-2 prófinu (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2003, bls. 20-21) en börn sem voru þriggja ára þegar ókunnugir fóru að skilja þau.  

Daglegur lestur tengist árangri barna í HLJÓM-2 prófinu. Börn sem lesið er fyrir daglega 

ná marktækt betri árangri í prófinu en börn sem lesið er fyrir einu sinni til tvisvar í viku 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 21). Meirihluti þeirra barna sem tóku þátt í rannsókn á 

þróun HLJÓM-2 prófsins höfðu fengið eyrnabólgu þrisvar sinnum eða oftar, en ekki reyndist 

fylgni á milli eyrnabólgu og árangurs í HLJÓM-2 (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 22). 

Börnum sem eiga ættingja með lestrar- og stafsetningarerfiðleika gekk að meðaltali verr á 

prófinu en öðrum börnum (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 22). Menntun foreldra og 

væntingar þeirra til lesturs í fyrsta bekk tengjast einnig árangri í HLJÓM-2 prófinu (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 23). Þau börn sem áttu foreldra sem lokið höfðu framhaldsnámi 



 

27 

eftir grunnskóla gekk marktækt betur en þeim sem áttu feður sem höfðu lokið grunnskóla 

eða gagnfræðaprófi.  

2.3.4 Félagslegir þættir og námsárangur tengdir HLJÓM-2 

Tengsl árangurs í HLJÓM-2 og upplifunar barna úr grunnskóla voru rannsökuð af 

höfundunum Amalíu Björnsdóttur, Jóhönnu T. Einarsdóttur og Ingibjörgu Símonardóttur 

(2013). Þátttakendur í þeirri rannsókn voru börn úr rannsókn frá árinu 1996-1997 þegar 

HLJÓM prófið var þróað. Niðurstöður sýna að börnum sem ná góðum árangri á HLJÓM-2 

prófinu finnst skemmtilegra í skóla en þeim sem ná slökum árangri á prófinu (Amalía 

Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013, bls. 9). Félagsleg 

tengsl og líðan í grunnskóla voru rannsökuð í sömu langtímarannsókn. Þátttakendur voru 

spurðir út í stríðni og einelti. Þau börn sem ná góðum árangri á HLJÓM-2 sögðust sjaldan eða 

aldrei hafa verið strítt og örfáir sögðust hafa lent í einelti á skólagöngunni, á meðan 17% 

þeirra sem náðu slökum árangri á HLJÓM-2 sögðust hafa orðið fyrir stríðni eða einelti 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2013, bls. 13). 

Þættir tengdir námsárangri voru skoðaðir í sömu rannsókn, þar kom í ljós að rúmlega 

þriðjungur þeirra barna sem sýndu slakan árangur á prófinu fékk sérkennslu í grunnskóla og 

tæplega þriðjungi allra þeirra sem sýndu slakan árangur á HLJÓM-2 fannst námið í grunn-

skóla mjög eða frekar erfitt (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2013, bls. 10 – 11). Fimmtungur barna 

sem ná slökum árangri á HLJÓM-2 prófinu og töldu sig þurfa stuðning fengu að eigin mati 

sjaldan eða aldrei stuðning frá kennurum sínum (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2013, bls. 11).  

Rúmlega helmingur þátttakenda sem ná slökum árangri á HLJÓM-2 sögðust hafa fengið 

eina eða fleiri greiningar um örðugleika seinna á skólagöngu sinni og tæplega helmingur 

þeirra sem náðu slökum árangri voru síðar greind með athyglisbrest, námsörðugleika eða 

lesblindu (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2016, bls. 11; Amalía Björnsdóttir o.fl., 2013, bls. 14), 

þessi börn stóðu sig marktækt verr á samræmdum prófum í íslensku en þau börn sem náðu 

meðal eða góðri færni í HLJÓM-2 prófinu. Um helmingur þeirra barna sem töldu að þau 

hefðu þurft á sérkennslu að halda en fengu hana ekki, lækkuðu sig um getuhóp á milli 

HLJÓM-2 prófsins og samræmdra prófa í íslensku (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2016, bls. 11). 

2.4 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) á við um íhlutun sem veitt er snemma á lífsleiðinni 

(Smith, Groen og Wynn, 2000; Tryggvi Sigurðsson, 2003, bls. 2). Til þess að íhlutun teljist 

snemmtæk þarf hún að eiga sér stað fyrir sex ára aldur. Áhersla er lögð á að snemmtæk 

íhlutun hefjist sem fyrst eftir að frávik í þroska hefur verið greint eða þegar vitað er að barn 

sé í áhættuhóp varðandi fötlun eða aðra erfiðleika sem hefur áhrif á þroska þess (Tryggvi 
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Sigurðsson, 2003, bls. 3). Íhlutun getur verið bæði fyrirbyggjandi og uppbyggjandi allt eftir 

eðli hennar og vandans. Niðurstöður HLJÓM-2 gefa vísbendingu um að barn eigi líklega eftir 

að eiga í erfiðleikum með lestrarnám (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002, bls. 16). Komi barn 

út með slaka eða mjög slaka færni þarf að fara fram íhlutun áður en barnið áttar sig á því að 

það er slakara en önnur börn og á meðan bilið á milli þeirra slöku og sterku er tiltölulega lítið 

(Santa og Høien, 1999, bls. 54; Torgesen o.fl., 1999, bls. 579-581; Torgesen, 2006, bls.3). Tími 

sem líður á milli þess að HLJÓM-2 er lagt fyrir og þangað til að eiginlegt lestrarnám fer fram 

ætti að nýta vel vegna þess. Áður en íhlutun hefst þarf að greina hvar vandi barns liggur og 

ákveða íhlutun út frá því. Barn sem á til dæmis í erfiðleikum með hljóðgreiningu þarf ekki 

eins íhlutun og barn sem á í erfiðleikum með samsett orð (Torgesen, 2006, bls.3). Það þarf að 

fá þjálfun í hljóðum. 

Justice og Pullen (2003) segja frá viðmiðum sem ganga ætti út frá við íhlutun vegna slaks 

bernskulæsis. Í fyrsta lagi þarf að hafa í huga að örva bæði hljóðkerfisvitund og skriflega 

málvitund (e. written language awareness) (Justice og Pullen, 2003, bls. 100). Með skriflegri 

málvitund er átt við tilfinningu fyrir eðli ritaðs máls og vitneskju um hvernig það er notað. Í 

öðru lagi þarf að huga að tíma og umhverfi (Justice og Pullen, 2003, bls. 101), hafa þarf í 

huga að nýta öll tækifæri sem gefast til íhlutunar og örvunar.  

Öll íhlutun ætti að fara fram í kunnuglegu og þroskandi umhverfi sem börn þekkja þar 

sem sá fullorðni notar áhuga barnanna til þess að örva þau. Heppilegra er að kenna börnum 

sem þurfa á snemmtækri íhlutun að halda í litlum hópum eða með einstaklingsþjálfun 

(Lennon og Slesinski, 1999) heldur en að hafa þau í stórum hópi barna þar sem allir fá sömu 

leiðbeiningarnar og fyrirmæli. Þannig er hægt að sjá hvort börnin fylgist með og geti unnið 

verkefni sem lögð eru fyrir þau. Í þriðja lagi nefna Justice og Pullen (2003) að aðferðin sem 

valin er til íhlutunar þurfi að vera gagnreynd til þess að vera viss um að hún skili árangri við 

að efla bernskulæsi barna (Justice og Pullen, 2003, bls. 101). Leiðirnar í íhlutun í læsi eru 

fjölbreyttar og passa misvel við daglegt starf skólanna (Santa og Høien, 1999, bls. 54), þess 

vegna þarf að velja þær aðferðir sem notaðar eru til þess að þær rugli börn síðu og falli vel að 

dagskipulagi skólans.  

Justice og Pullen (2003) benda á að fagaðilar sem vinna með börn leiti ekki alltaf að 

gagnreyndum aðferðum þegar kemur að íhlutun, heldur treysti á þekkingu sína og fyrri 

reynslu af aðferðum sem virkuðu. Með því geti þeir verið að eyða mikilvægum tíma í þroska 

barnsins í stað þess að leita uppi aðferðir sem hafa verið rannsakaðar og þróaðar með það í 

huga að efla bernskulæsi. Torgesen (2002) er á sama máli og þær, hann benti á að 

áhrifaríkasta leiðin til þess að auka læsi hjá þeim börnum sem þurfa á snemmtækri íhlutun 

að halda sé að beita markvissum og faglegum aðferðum. Aðferðum sem innihalda verkefni 

sem efla hljóðkerfis- og hljóðvitund og orðaforða barna.  
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2.5 Breiðholt 

Breiðholt er hverfi í Reykjavík sem markast af Reykjanesbraut, Elliðaám og Kópavogi 

(Reykjavík, e.d.-a). Hverfinu er skipt í þrjú svæði; Efra-Breiðholt, Neðra-Breiðholt og 

Seljahverfi. Öflugt hverfastarf er í Breiðholti þar sem áhersla er lögð á samskipti kynja, 

fjölmenningar- og menningarstarfs.  

Innflytjendum í Breiðholti hefur fjölgað gífurlega á síðustu 20 árum (Hagstofa Íslands, 

e.d.-b). Árið 1998 voru 527 innflytjendur í öllu Breiðholti en 20 árum síðar árið 2018 hafði 

þeim fjölgað um tæplega 5.200. Hlutfall þessa hóps jókst úr 2,4% árið 1998 yfir í tæp 26% 

árið 2017. Íbúum í Efra-Breiðholti hefur fækkað lítillega á seinustu 20 árum en hlutfall 

innflytjenda hefur á sama tíma hækkað um 31 prósentustig í hverfinu.  

Börnum sem eru með erlent móðurmál hefur fjölgað í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a) í takt við aukinn fjölda innflytjenda. Árið 1998 voru tæplega 4% 

leikskólabarna á höfuðborgarsvæðinu með erlent móðurmál, en árið 2017 voru börn með 

erlent móðurmál í leikskólum í Reykjavík 18% (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Í leikskólum í 

Breiðholti er hlutfall barna með erlent móðurmál rúmlega 37% (Helgi Grímsson, 2017) og er 

því 19 prósentustigum hærra en almennt er í Reykjavík. Hlutfall barna með erlent móðurmál 

í leikskólum í Breiðholti er frá 8% og upp í 74%. Sem þýðir að í einhverjum leikskóla í 

Breiðholti eru að meðaltali sjö börn í hverjum tíu barnahópi með erlent móðurmál en í 

öðrum leikskóla væri eitt barn í hverjum tíu barnahópi. Tæplega eitt af hverjum þremur 

börnum í leikskólum í Breiðholti hafa íslensku ekki sem móðurmál og því líklegt börn með 

erlent móðurmál sé að finna í öllum hópum og þurfi jafnvel að fá aðstoð með aukinn 

orðaforða á íslensku. 

Árið 2010 kom út skýrsla (Rauði Kross Íslands) um rannsókn á hvaða hópar það væru sem 

stóðu höllum fæti á Íslandi. Einn af þeim hópum voru innflytjendur. Þeir sem eru 

berskjaldaðastir í þeim hópi eru þeir sem hafa lítið vald á tungumálinu (Rauði Kross Íslands, 

2010, bls. 3). Þetta eru einstaklingar sem einangrast oft þar sem þá skortir tungumál til þess 

að taka þátt í því sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Börn þessara einstaklinga eru í sömu 

sporum. Þau búa við það að þurfa að tileinka sér nýtt tungumál og nýja siði en gengur það 

oft illa.  

2.5.1 Læsi – allra mál 

Læsi - allra mál (LÆM) er verkefni sem fór af stað í Breiðholti í febrúar 2015 með það að 

markmiði að móta þekkingarsamfélag innan hverfisins (Tungumálatorg, e.d.). Að verkefninu 

standa níu leikskólar og fimm grunnskólar auk Þjónustumiðstöðvar Breiðholts. Eitt af 

markmiðunum er að hvert skólastig útbúi sína sameiginlegu læsisáætlun sem hver og einn 

skóli útfærir síðan eftir sínu starfi, samræma aðgerðir og að samfellan á milli leik- og 
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grunnskóla sé góð. Verkefninu var ætlað að samræma aðferðir í leikskólum annars vegar og 

grunnskólum hins vegar þannig að svipað starf væri í gangi í öllum skólunum í hverfinu þar 

sem kennarar höfðu verið að kvarta yfir lítilli samvinnu og til þess að börn væru ekki að læra 

það sama í grunnskólanum og þau höfðu verið að læra í leikskólanum. Fyrstu skrefin í 

verkefninu voru að búa til læsisteymi í öllum skólunum sem kynntu LÆM verkefnið fyrir 

öðrum starfsmönnum skólanna (Tungumálatorg, 2015) auk þess að skoða læsisáætlun sinnar 

starfsstöðvar. Skimanir voru samræmdar og starfsmenn skólanna sjá um fyrirlagnir þeirra 

(Guðrún Sigursteinsdóttir og Lovísa Guðrún Ólafsdóttir, 2015). Kennsluráðgjafar vinna úr 

niðurstöðunum í samvinnu við starfsfólks skólanna þar sem áhersla er lögð á inngrip fyrir þá 

sem þurfa. Allir leikskólarnir leggja fyrir HLJÓM-2 og EFI-2 Málþroskaskimun og skila 

niðurstöðum til Þjónustumiðstöðvarinnar, grunnskólarnir leggja fyrir Leið til læsis prófið í 

fyrsta bekk og eru niðurstöður úr þessum skimunum síðan bornar saman. Leikskólarnir fá 

niðurstöður barnanna sem voru hjá þeim úr Leið til læsis prófinu. Þar fá þeir að sjá hvernig 

börnum úr leikskólanum þeirra gekk í samanburði við allt hverfið. 

2.6 Rannsóknin 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hver viðbrögð leikskóla í Breiðholti voru við 

niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófinu. Athugað var hvernig íhlutun var háttað, hvaða námsefni 

var notað í hverfinu og hvaða börn það voru sem fengu íhlutun eftir að niðurstöður lágu fyrir. 

Einnig var viðhorf sérkennslustjóra til prófsins og fyrirlagnar þess kannað. Til þess að fá svör 

við rannsóknarspurningum þurfti að afla gagna frá starfsmönnun í leikskólum í Breiðholti. 

Gagnaöflun var tvíþætt, annars vegar þurfti að afla upplýsinga um notkun prófsins í 

leikskólunum. Þar þurfti að fá upplýsingar um hver lagði prófið fyrir, fyrir hvaða börn það var 

lagt og hvernig niðurstöður þeirra voru rýndar. Í kjölfarið var skoðað hvaða börn það voru 

sem fengu íhlutun. Hins vegar var kannað viðhorf sérkennslustjóra í leikskólum hverfisins til 

prófsins. Hvaða viðhorf þeir höfðu varðandi fyrirlagnir fyrir börn sem ekki höfðu íslensku sem 

móðurmál og hversu lengi þeir töldu að börn þyrftu að vera í íslensku málumhverfi áður en 

þau færu í prófið. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 

Hver eru viðbrögð leikskóla í Breiðholti við niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófi?  

Hvert er viðhorf sérkennslustjóra í leikskólum í Breiðholti til notkunar á HLJÓM-2 prófi? 
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Í Breiðholti eru ellefu leikskólar reknir af Reykjavíkurborg og voru gögn skoðuð frá þeim 

öllum með spurningalistum auk þess sem viðtöl voru tekin við sérkennslustjóra í tveimur 

þeirra.  
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3 Aðferð 

Blönduðum aðferðum var beitt við gagnaöflun, það er bæði eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir voru notaðar til þess að afla gagna. Sniðið á rannsókninni var skýrandi 

raðsnið (e. explanatory sequential design) þar sem gögnum úr spurningalistum var safnað og 

þau greind áður en viðtöl voru tekin og niðurstöður úr báðum þessum þáttum síðan túlkaðar 

(Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 396). Þátttakendum voru afhentir 

spurningalistar til þess að fá víða mynd af því hvernig viðbrögð leikskóla voru við 

niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófunum og hvert viðhorf sérkennslustjóra væru til ýmissa þátta 

prófsins. Einnig voru viðtöl tekin við tvo þátttakendur til þess að fá dýpri skilning á 

rannsóknarefninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). Umræðuefni í viðtölunum var 

fyrirfram ákveðið en áherslur í samræðum réðust af reynsluheimi viðmælanda. Viðtölin voru 

síðan greind eftir þemum og innihaldi (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Í viðtölunum var leitast við að skoða betur viðbrögð starfsmanna við 

niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófinu ásamt viðhorfi sérkennslustjóra til þess og miðaðist 

viðtalsramminn við fá fram þessar upplýsingar.  

3.1. Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru sérkennslustjórar frá öllum ellefu leikskólum sem eru í 

Breiðholti og reknir eru af Reykjavíkurborg. Allir þátttakendur höfðu starfað í að minnsta 

kosti eitt ár og tekið þátt í að leggja fyrir HLJÓM-2 prófið og ákvarða íhlutun eftir að 

niðurstöður lágu fyrir. Allir leikskólar nema tveir voru samstarfsaðilar í verkefni sem kallast 

Læsi allra mál. Í verkefninu er unnið að því að byggja upp þekkingarsamfélag í Breiðholti 

ásamt því að útbúa sameiginlega læsisáætlun fyrir allt hverfið.  

Þátttakendur í viðtölunum voru valdir út frá svörum þeirra í spurningakönnuninni. Þeir 

voru tveir og höfðu báðir töluverða reynslu af skipulagningu og umsjón íhlutunar eftir að 

niðurstöður HLJÓM-2 prófsins lágu fyrir. Báðir höfðu starfað sem sérkennslustjórar í sínum 

leikskóla í yfir tíu ár. Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki þar sem þeir voru einu 

þátttakendurnir sem höfðu starfað og lagt prófið fyrir í tíu ár eða lengur. Leikskólar þeirra 

hafa fengið gervinöfn þannig að ekki er hægt að rekja svar þátttakenda til þeirra. 

Leikskólarnir eru nefndir hér Fossaborg og Mánaskjól. Fossaborg er sex deilda leikskóli þar 

sem hlutfall barna með erlent móðurmál er um 8% og Mánaskjól er þriggja deilda leikskóli 

þar sem hlutfall barna með erlent móðurmál er 25,8%. 
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3.2 Mælitæki og gagnaöflun 

Spurningalistakönnun var notuð til gagnaöflunar í þessari rannsókn en það er heppileg 

aðferð þegar safna á fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 331). 

Spurningarnar í könnuninni voru að mestu lokaðar en nokkrar spurningar voru opnar eða 

hálfopnar. Gagna var einnig aflað með tveimur viðtölum en í þeim er rannsakandinn sjálfur 

mælitækið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Með því að nota blandaðar 

rannsóknaraðferðir má gera ráð fyrir að fá áreiðanlegri og réttmætari niðurstöður og þar 

með betri skilning á viðfangsefninu (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 

393-394). 

3.2.1 Spurningalistakönnun  

Spurningalistakönnun var lögð fyrir sérkennslustjóra leikskólanna. Í könnuninni voru ellefu 

lokaðar spurningar, þar af voru tvær fjölvalsspurningar þar sem hægt var að velja um fleiri en 

einn svarkost (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 141) og fimm þrepa Likert-kvarði var notaður í 

þremur þeirra. Kvarðinn er notaður í spurningum þegar kanna á viðhorf eða þarfir 

þátttakenda í rannsókn (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 142). Því var sá kvarði valinn fyrir þær 

spurningar þar sem spurt var um viðhorf þátttakenda til ýmissa þátta tengdum HLJÓM-2.  

Aðrar lokaðar spurningar voru bæði nafn- og raðkvarða en þar voru fáir og þekktir 

svarkostir (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 337). Þrjár spurningar í listanum voru hálfopnar. Þær 

voru þess eðlis að ekki var talið öruggt að hægt væri að útbúa tæmandi lista yfir alla þá 

svarkosti sem þyrftu að vera til staðar. Í slíkum tilfellum er talið heppilegra að gefa 

þátttakandanum orðið til að fá sem nákvæmastar niðurstöður (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 

337). Almennt er ekki ráðlegt að nota svarkostina Já/Nei í spurningum þar sem slíkar 

spurningar geta verið leiðandi (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 335). Í þessari rannsókn voru 

þrjár spurningar með þessum svarkostum. Spurningarnar könnuðu til dæmis hvort HLJÓM-2 

prófið sé tekið á viðkomandi leikskóla og telst því ekki leiðandi í þeim skilningi. 

Þátttakendur í rannsókninni voru fáir eða aðeins ellefu og var þeim afhent 

spurningakönnunin á pappírsformi og hún sótt fjórum dögum síðar til þeirra aftur. 

Spurningakönnunina má finna í Viðauka A. 

3.2.2 Viðtöl 

Út frá svörum við spurningalistanum voru viðbrögð og viðhorf tveggja sérkennslustjóra valin 

til nánari skoðunar. Með því að velja þátttakendur með mikla reynslu fæst betri mynd af 

viðhorfi þeirra og reynslu.  
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Viðtölin voru samræður við viðmælendur þar sem umræðuefnið var fyrirfram ákveðið og 

afmarkaði viðtalsrammi það. Umræðuefni, svör eða svarkostir voru ekki fyrirfram ákveðnir. 

Óstöðluð viðtöl eru notuð til þess að varpa ljósi á fyrirbæri í lífi fólks og eru notuð í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þessi aðferð er notuð til þess að fjalla um hugmyndir, 

tilfinningar, upplifun og annað sem skiptir þátttakendur máli (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 75). 

Þar sem um viðhorf þátttakenda var að ræða hentaði þetta form vel.  

3.3 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2018. Þátttakendur fengu tölvupóst 18. september 2018 

þar sem rannsóknin var kynnt og áhugi þeirra á þátttöku kannaður. Sérkennslustjórar allra 

leikskólanna lýstu yfir áhuga á að taka þátt í rannsókninni og gáfu samþykki sitt fyrir 

þátttöku. Rannsóknin var kynnt á samráðsfundi sérkennslustjóra í Breiðholti þann 2. október 

2018. Leikskólastjórum var tilkynnt um rannsóknina 8. nóvember 2018 og þeir spurðir hvort 

sérkennslustjóri viðkomandi leikskóla fengi leyfi fyrir þátttöku. Samþykki fékkst frá öllum 

leikskólum og var svarhlutfall 100%.  

Rannsakandi afhenti þátttakendum spurningalistann í leikskólanum þeirra á fimmtudegi 

og sótti hann svo til þeirra aftur á mánudegi. Þetta var gert vegna þess að einhverjir 

leikskólar höfðu verið að skipta yfir í nýtt tölvuumhverfi og borið hafði á því að tölvupóstar 

skiluðu sér ekki á nýtt netfang þátttakenda. Til þess að vera viss um að spurningalisti myndi 

berast öllum þátttakendum var þetta aðferð sem valin var auk þess sem fáir þátttakendur 

voru í rannsókninni og hentaði pappírsform vel.  

Viðtölin fóru fram á starfsstöðvum þátttakendanna í umhverfi sem þeir þekkja og tóku 

hvort um sig um 45 mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð á síma rannsakanda með leyfi 

viðmælenda. Að viðtölum loknum voru þau skrifuð nákvæmlega upp og upptökum eytt. 

Viðtalsramma má finna í Viðauka B. 

Úrvinnsla gagna fólst í að skoða hvernig leikskólar rýna í niðurstöður og hvaða börn það 

eru sem fá íhlutun eftir slakar niðurstöður úr HLJÓM-2 prófinu. Viðtölin voru lykluð og færð í 

þemu til þess að finna bæði lík og ólík viðhorf gagnvart sama hlutnum (Bogdan og Biklen, 

1998). Að lokum voru niðurstöður spurningakönnunar og viðtala skoðaðar og bornar saman.  

Rannsóknin var tilkynnt Persónuvernd þann 1. október 2018 en ekki var um 

persónugreinanleg gögn að ræða og reyndist hún því hvorki leyfis- né tilkynningaskyld en 

bent var á ákvæði 10. gr. laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

(lög um persónuvernd, 2018) sem fjallar um skilyrði fyrir samþykki. Leikskólarnir sem fjallað 

er um í þessari rannsókn hafa fengið gervinöfn svo ekki sé hægt að rekja svör þátttakenda. 
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3.4. Siðfræðileg álitamál 

Meginþema þessarar rannsóknar var að kanna viðbrögð leikskóla í Breiðholti við 

niðurstöðum úr HLJÓM-2. Hvernig prófið var notað í leikskólunum og hver viðhorf 

sérkennslustjóra til þess voru. Þátttakendur höfðu gefið upplýst samþykki fyrir því að taka 

þátt í rannsókninni áður en hún hófst formlega. Þeir voru upplýstir á öllum stigum um að 

þeim bæri ekki skylda til þess að svara einstökum spurningum og gætu hætt þegar þeir vildu. 

Á sama tíma var áréttað að öll svör væru mikilvæg þar sem um litla rannsókn væri að ræða 

og hefði hvert svar því mikið gildi sem skipti máli fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. 

Rannsóknin fór eftir þeim fjórum siðfræðilegum meginatriðum sem gilda varðandi 

rannsóknir. Þessi atriði voru virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 165).  

Þau siðfræðilegu álitamál sem upp geta komið í kjölfar rannsóknarinnar og niðurstaðna 

hennar eru hvort börnin séu í raun jöfn í leikskólum. Ef starfið einblíndi á þá sem mældust 

með slakar eða mjög slakar heildarniðurstöður, gleymdist þá að veita þeim börnum sem 

mælast með meðal eða góða færni í heildarniðurstöðum eða fengu þau þjálfunina sem þau 

þurftu á að halda í einstökum þáttum. Börn sem mælast með meðal og góða færni þurfa 

einnig á þjálfun að halda til að viðhalda þeirri getu, ef að þau fá ekki örvun til að halda áfram 

geta þau staðnað og misst þannig af mikilvægri þróun í hljóðkerfisvitund sem er mikilvæg 

fyrir lestrarnám.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður um það hvernig 

HLJÓM-2 prófið er notað í leikskólum í Breiðholti, hvort einhverjir barnahópar fari ekki í 

prófið og hvaða hópar barna það eru sem fá íhlutun. Einnig verður fjallað um það hvernig 

unnið er úr niðurstöðum prófsins og þær rýndar og hvaða námsefni leikskólarnir nota við 

íhlutun. Að lokum verða viðhorf sérkennslustjóra til prófsins og þeirrar íhlutunar sem börn fá 

í kjölfar slakrar niðurstöðu könnuð. 

Þátttakendur í rannsókninni voru ellefu sérkennslustjórar í leikskólum í Breiðholti, öllum 

þeim leikskólum í hverfinu sem reknir eru af Reykjavíkurborg. Tveir þátttakendur höfðu sinnt 

starfi sérkennslustjóra á sínum leikskóla í eitt ár eða skemur, en fimm höfðu sinnt starfinu í 

fimm ár eða lengur. Fimm þátttakendur höfðu lagt prófin fyrir í eitt til fjögur ár en tveir 

höfðu yfir níu ára reynslu af því að leggja prófin fyrir og sjá um íhlutun. HLJÓM-2 prófið er 

sextán ára gamalt og höfðu þeir byrjað að nota það fljótlega eftir að það kom út. 

4.1 Notkun á niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófinu 

Allir leikskólarnir sem tóku þátt í rannsókninni áttu það sameiginlegt að þeir lögðu prófið 

fyrir að hausti. Allir nema einn lögðu prófið fyrir aftur að vori fyrir börn sem mældust með 

slaka eða mjög slaka færni í prófinu. Niðurstöður prófanna voru rýndar til þess að athuga 

hvaða þættir það voru sem þurfti að leggja áherslu á við íhlutun og til þess að hægt væri að 

raða börnum niður í hópa eftir því hvað þætti var talið að þyrfti að þjálfa hjá þeim. 

Sérkennslustjóri leikskólanna lagði alls staðar HLJÓM-2 prófin fyrir og á sjö þeirra lögðu 

deildarstjórar barnanna prófið einnig fyrir hluta af barnahópnum. Prófið var lagt fyrir öll börn 

sem höfðu annað móðurmál en íslensku í öllum leikskólum nema einum en sá takmarkaði 

fyrirlagnir á prófinu við börn sem hefðu verið lengur en eitt ár í íslenskum leikskóla. Sex 

leikskólar af ellefu lögðu prófið ekki fyrir börn sem voru með frávik í þroska.  

4.1.1 Niðurstöður rýndar 

Allir þátttakendurnir sögðust rýna heildarniðurstöður barna sem fóru í HLJÓM-2 prófið, sama 

hvort börnin mældust með slaka, meðal eða góða færni í hljóðkerfisvitund eins og sjá má á 

Mynd 1. Misræmi var í niðurstöðunum þar sem einn þátttakandi svaraði bæði að einungis 

hefðu verið skoðar heildarniðurstöður þeirra barna sem mældust með slaka eða mjög slaka 

færni í hljóðkerfisvitund á HLJÓM-2 prófinu og að allar heildarniðurstöður hefðu verið 

skoðaðar. Niðurstöður einstakra þátta voru skoðaðar í rúmlega helmingi leikskólanna þó svo 

að heildarniðurstöður barnanna hefðu verið góðar eða í meðallagi. 
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Mynd 3. Fjöldi leikskóla sem skoða niðurstöður mismunandi barnahópa 

Öll börn sem mældust með slaka eða mjög slaka færni í leikskólum sem tóku þátt í 

rannsókninni fengu íhlutun (sjá Tafla 1). Tveir leikskólar veittu börnum alltaf eða oftast 

íhlutun sem mældust eingöngu með einstaka þátt eða þætti slaka þó heildarniðurstaða hafi 

verið í meðallagi eða góð. Á öðrum þessara leikskóla fengu þau börn sem mældust mjög slök 

í einstaka þáttum íhlutun á þeim þáttum þó að heildarniðurstaðan hafi verið í meðallagi eða 

góð.  

Tafla 1. Fjöldi leikskóla í Breiðholti sem veita tilteknum hópum barna íhlutun. 

Börn sem mælast með.... 
Allaf eða lang 

oftast 
Stundum Sjaldan eða aldrei 

mjög slaka færni í heildina á HLJÓM-2 11 0 0 

slaka færni í heildina á HLJÓM-2 9 2 0 

mjög slaka færni á einstaka þáttum þó 
heildarniðurstaða sé í meðallagi eða 
góð 

2 7 2 

slaka færni á einstaka þáttum þó 
heildarniðurstaða sé í meðallagi eða 
góð 

1 4 6 

4.1.2 Skipulag íhlutunar  

Í viðtali við sérkennslustjóra kom fram að á Fossaborg skoðaði sérkennslustjórinn ásamt 

einum deildarstjóra heildarniðurstöður allra barnanna sem tóku prófið. Einnig var skoðað 
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hvort einhver sem mældist með góða eða meðal færni ætti í einhverjum vanda með einstaka 

þætti svo hægt væri að bregðast við með viðeigandi íhlutun. Út frá niðurstöðunum voru 

áherslur deildarinnar ákveðnar. Bæði sérkennslustjórinn og deildarstjórinn höfðu áralanga 

reynslu af því að leggja HLJÓM-2 prófið fyrir og í að veita börnum íhlutun í kjölfarið. Börnum 

var ekki raðað í fasta hópa fyrir þjálfunarstundir, en þau börn sem fengu slakar 

heildarniðurstöður fóru í þjálfunarstundir. Öðrum börnum var leyft að koma með til að 

hjálpa þeim börnum sem mældust með slaka færni í hljóðkerfisvitund að átta sig á því 

hvernig hljóðkerfisvitundin virkar. Börnin sem voru með einstaka þætti slaka fengu aukna 

þjálfun inni á deild frekar en að fara í sérstakar þjálfunarstundir. Sérkennslustjórinn byrjaði á 

að taka tvö börn saman í þjálfun og fjölgaði þeim svo í þrjú í einu, það hafði reynst vera 

heppileg stærð á þjálfunarhóp. Ef eitthvert barn vantaði sem hafði verið með í hópnum var 

öðru barni leyft að koma með í staðinn og „síðan spyrja þau hvort að vinur þeirra megi ekki 

koma með og þá er það bara allt í lagi, það græða allir“. Þannig gátu hóparnir verið 

breytilegir eftir dögum í þjálfunarstundum en miðað var við að hvert barn færi þrisvar í viku í 

þjálfun hjá sérkennslustjóranum. 

Sérkennslustjórinn á Mánaskjóli sagðist skoða rímhlutann þó að heildarniðurstöður bentu 

til meðal eða góðri færni, vegna þess að henni fannst það áhyggjuefni ef færni barns í rími 

var slök. Ástæðan fyrir því að henni fannst það alvarlegt er að í handbókinni var sérstaklega 

fjallað um hversu slæmt það væri ef færni í rími væri slök auk þess sem það hafði mikið 

forspárgildi fyrir lestur í fyrsta bekk „af því að rímið á að vera svo létt“. Í leikskólanum var 

börnum raðað saman í hópa eftir getu fremur en eftir aldri og voru niðurstöður úr HLJÓM-2 

meðal annars notaðar til þess. Þrjú börn voru saman í hóp þar sem eitt var sterkara en hin 

tvö. Börnin sem fengu íhlutun fóru í þjálfunarstundir hjá sérkennslustjóranum þrisvar sinnum 

í viku á meðan önnur börn fóru í útiveru, sú stund féll niður þegar vantaði starfsmenn í húsið 

en „þetta gengur næstum allaf vel“.  

Mismunandi námsefni var við notað við íhlutun í leikskólunum. Á Fossaborg var það efni 

notað sem var við höndina, svo sem Playmo eða annað dót en einnig var eitthvað um 

heimagert efni. Sérkennslustjórinn notaði handbrúðu sem bað börnin að aðstoða sig við 

verkefni ef erfitt var að fá börnin til að tjá sig „þetta á allt að vera gaman, afslappað og já 

bara skemmtilegt“. Matartímar voru vel nýttir á Fossaborg, þar léku börn og kennari sér að 

setja saman orð og tóku þau í sundur, rímuðu við orð og fundu fyrsta hljóðið í orðum til 

dæmis út frá því sem var í matinn. Sérkennslustjóranum fannst þetta mikilvæg stund fyrir 

málörvun og þjálfun í hljóðkerfisvitund og benti á mikilvægi þess að allir starfsmenn væru 

meðvitaðir um hversu vel mætti nýta slíkar stundir. Á Mánaskjóli var matsalur og kennararnir 

sátu ekki með sínum hópi við borð heldur skömmtuðu börnin sér á diskinn og völdu sér sæti 

við borð með öðrum börnum. Börnunum fannst mjög skemmtilegt að fá að gera allt sjálf og 
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sérkennslustjóranum fannst gott að sjá sjálfstæði og matarvenjur þeirra með þessum hætti 

„en ég neita því ekki að ég sakna málörvunar við matarborðið“. 

4.1.3 Námsefni sem notað er við íhlutun í leikskólum 

Í spurningakönnuninni voru þátttakendur spurðir út í hvaða námsefni þeir notuðu við íhlutun 

og fyrir hversu fjölbreyttan hóp það var notað. Spurningin var hálf opin og höfðu 

þátttakendur tækifæri til þess að bæta námsefni við listann með svarkostunum. Á Mynd 4 

sést það námsefni sem flestir leikskólar notuðu. Þar sést einnig að allir leikskólar sem tóku 

þátt í rannsókninni notuðu Lubbi finnur málbein og Lærum og leikum með hljóðin sem var 

bæði ætlað til þess að þjálfa hljóðvitund og hljóðgreiningu. Einnig var annað námsefni sem 

aðeins var notað í einum leikskóla í hverfinu. Það námsefni var: Það kemur saga úr mér, Tákn 

með tali, Orðaspjall, Orðaforða bingó, Málhljóðaspil, Könnunarleikur, K-PALS, Í talnalandi, 

Hljóðkerfisvitund spilastokkar, heimagert efni og Bitsboard. 

 

Mynd 4. Fjöldi leikskóla sem notar tilgreint námsefni við íhlutun. 

Af því námsefni sem mest var nýtt við íhlutun voru sjö gerðir skoðaðar nánar og athugað 

fyrir hversu fjölbreyttan hóp það námsefni væri notað, það er hvort það væri nýtt fyrir öll 

börn eða hluta barna við íhlutun í leikskólunum. Á Mynd 5 sést að Lubbi finnur málbein var 

það námsefni sem oftast var notað fyrir öll börn leikskólans. Ljáðu mér eyra var það 

námsefni sem sjaldnast var notað fyrir flest eða öll börn leikskólans.  
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Mynd 5. Fjöldi barna sem nota algengasta námsefnið við íhlutun. 

Á Fossaborg var hefðbundið námsefni ekki notað við íhlutun, áhersla var lögð á samsett 

orð og orðhlutaeyðingu og við þjálfunina var notað heimagert efni. Eitt af því sem var notað 

til að æfa samsett orð var plastað blað með frönskum rennilás sem náði þvert yfir blaðið. 

Tvær myndir voru settar á rennilásinn og á milli þeirra var mynd af samsetta orðinu sem búið 

var til úr þessum tveimur myndum. Þannig gat barnið sett orðin saman á sjónrænan hátt. Á 

Fossaborg var starfsfólk einnig duglegt við að nota efni sem það hafði við höndina frekar en 

að vera tilbúin með efni sem ætti að nota í það og það skiptið við íhlutun. Á Mánaskjóli var 

mesta áherslan lögð á rím og hljóðgreiningu, að greina fyrsta og síðasta hljóðið í orðum. 

Sérkennslustjórinn notaði gjarnan við íhlutun spilastokka sem voru aukahlutir með 

námsbókinni Ljáðu mér eyra. Hann notaði einnig fjölbreytt spil „sem er ekki til á deildunum 

og það finnst þeim spennandi“.  

4.1.4 Árangur íhlutunar 

Í svörum við spurningakönnuninni kom fram að allir sérkennslustjórarnir utan tveggja voru 

frekar eða mjög ánægðir með aðferðirnar sem notaðar voru við íhlutun. Þeir töldu þær skila 

miklum eða mjög miklum árangri en einn sérkennslustjóri var frekar óánægður með 

aðferðirnar sem notaðar voru við íhlutun í leikskóla hans og taldi að þær skiluðu litlum 

árangri. Annar sérkennslustjóri var hvorki ánægður né óánægður með aðferðirnar og taldi 

aðferðirnar hvorki bera mikinn né lítinn árangur. Báðir sérkennslustjórarnir, sem rætt var við, 

töldu að aðferðirnar sem notaðar voru í leikskólanum þeirra bæru mikinn árangur. 

Sérkennslustjórinn á Fossaborg sagðist hafa þjálfunarstundirnar auðveldar og léttar í byrjun 
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til að börnin áttuðu sig á því sem gert var í þjálfunarstundunum „ég finn oft eftir bara fyrstu 

tvær vikurnar að þau eru að taka við sér“. Það hafði einu sinni gerst á þessum tíu árum sem 

hún hafði lagt HLJÓM-2 prófið fyrir og haldið utan um íhlutunina að barn hafi ekki fengið 

fleiri stig eftir að íhlutun hafði átt sér stað. Sérkennslustjórinn á Mánaskjóli var á sama máli 

og sagði að það væri „alveg ofboðslega mikill munur“ á milli fyrirlagna hjá börnum. Börn sem 

mældust með slaka færni að hausti fengu í flestum tilfellum töluvert fleiri stig að vori eftir að 

íhlutun hafði farið fram. 

Báðir sérkennslustjórarnir sem rætt var við nefndu mikilvægi foreldrasamvinnu þegar 

börn mældust með slaka eða mjög slaka færni í hljóðkerfisvitund. Á Fossaborg voru allir 

foreldar boðaðir í viðtal þar sem þeim voru kynntar niðurstöðurnar úr HLJÓM-2 prófinu. 

Sérkennslustjórinn var tilbúinn með upplýsingar fyrir foreldra þeirra barna sem mældust 

með slaka eða mjög slaka færni þar sem voru tillögur að leikjum fyrir foreldra og börn. Þetta 

voru leikir í samsettum orðum og orðhlutaeyðingu aðallega þar sem orðum yfir hluti sem 

voru fyrir framan börnin var skeytt saman og búin til ný samsett orð. Eins voru samsett orð 

úr umhverfinu tekin í sundur svo tvö orð urðu til. Honum fannst betra að láta foreldra fá 

eitthvað í hendurnar í stað þess að segja þeim hvað þeir ættu að gera „þá fatta þau hvað þau 

eiga að gera og geta aðstoðað“. Foreldrar tæku þessu mjög vel og voru fegnir að fá verkefni í 

hendurnar „af því að fólk ætlar oft að gera eitthvað, en veit ekki hvar það á að byrja og 

maður skilur það alveg“. Ekki kom fram hvort sérkennslustjórinn hefði einhverja eftirfylgni 

með verkefnunum og á því hvort foreldrar væru að nýta sér efnið  til að þjálfa börnin heima. 

Á Mánaborg voru niðurstöður sendar foreldrum þeirra barna sem mældust með meðal eða 

góða færni í hljóðkerfisvitund en foreldrar barna sem mældust með slaka eða mjög slaka 

færni voru boðaðir í viðtal. Sérkennslustjórinn hafði aðstoðað foreldrana við að hjálpa 

börnunum sínum með því að afhenda þeim gögn sem þeir höfðu með sér heim, svipað og var 

gert á Fossaborg. Sérkennslustjórinn á Mánaskjóli sagði frá þjálfun eins drengs sem hafði 

komið slakur út úr HLJÓM-2 prófinu. Þetta var drengur sem starfsmenn leikskólans höfðu 

ekki haft áhyggjur af vegna þess að hann var „svona týpískur stilltur og prúður drengur sem 

var félagslega sterkur. Hann fylgdi öðrum og hermdi eftir þeim, þekkti dagsskipulagið vel og 

tók þátt í leik“. En þegar hann fór í HLJÓM-2 prófið voru niðurstöðurnar slakar. Hann fékk 

íhlutun hjá sérkennslustjóranum sem var í miklu samstarfi við foreldra drengsins. Allir tóku 

virkan þátt í að þjálfa drenginn og niðurstöðurnar úr endurtektar prófinu voru góðar, 

munurinn var „ofboðslega mikill og það sýndi sig svo hvað íhlutun skiptir máli“. 

4.1.5 Þættir sem þarf að bæta varðandi íhlutun 

Af þeim níu sérkennslustjórum sem voru frekar eða mjög ánægðir voru sex sem töldu að 

eitthvað mætti betur fara við íhlutunina eftir HLJÓM-2 prófið. Auk þeirra voru 

sérkennslustjórinn sem var óánægður með aðferðirnar og sérkennslustjórinn sem var hvorki 
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ánægður né óánægður með aðferðirnar, sem töldu að eitthvað mætti bæta sem gerði 

íhlutun betri. Það voru því átta sérkennslustjórar af ellefu sem vildu bæta aðferðirnar við 

íhlutun með einhverjum hætti í sínum leikskóla. 

Sérkennslustjórarnir nefndu nokkra hluti sem þeir töldu að þyrfti að bæta til að íhlutun 

yrði betri. Sex sérkennslustjórar vildu að þjálfunin yrði markvissari og að betur væri unnið 

með þjálfun inni á deildum barnanna „í staðin fyrir að treysta á að börnin séu tekin út af 

deild af öðrum starfsmönnum“ til dæmis. Einn sérkennslustjóri vildi að það yrði útbúin 

námsáætlun fyrir íhlutun og þjálfun þannig að allir starfsmenn hefðu betri tök á að bregðast 

við og gætu tekið þátt í þjálfuninni og tveir vildu setja þjálfunina og skipulag hennar inn í 

stundatöflu deilda. Tveir sérkennslustjórar vildu fá fleiri starfsmenn í leikskólann sem sinntu 

málörvun eða fleira fagfólk, þannig yrði starfið markvissara. Tveir sérkennslustjórar vildu 

bæta samstarfið á milli sín og deildarstjóra sem sá um framkvæmd íhlutunar á viðkomandi 

deild. 

Sérkennslustjórinn á Fossaborg vildi gera þjálfunina markvissa og framkvæma hana 

daglega til þess að bæta íhlutun. Hann sagði starfsfólkið í leikskólanum vera virkt sem skipti 

miklu máli en auk þess væri starfið í stöðugri þróun. „Ef maður heyrir af einhverju nýju 

skoðar maður það, en mér finnst gott þegar allir eru með á nótunum í starfinu“. Ekki var 

unnið markvisst að því að breyta eða bæta starfið í leikskólanum en starfið væri alltaf opið 

fyrir breytingum. Á Mánaskjóli vildi sérkennslustjórinn gera meira af því sem var að virka hjá 

þeim til þess að bæta íhlutunina. Hann vildi fleiri þjálfunarstundir hjá börnum sem þurftu á 

íhlutun að halda en „það vantar alltaf tíma og starfsfólk“. Börnin sem fengu þjálfun hjá 

honum komu til hans þrisvar í viku þegar önnur börn fóru í útiveru „en oft vantar starfsfólk 

og þá er ég að leysa það af“ og þá misstu börnin af þjálfunarstund sinni þann daginn. Honum 

fannst íhlutunin oft mæta afgangi í starfinu og stundum væri henni sinnt á hlaupum. 

4.2 Viðhorf sérkennslustjóra í leikskólum Breiðholts til HLJÓM-2 prófsins  

Í spurningakönnuninni voru sérkennslustjórar spurðir um viðhorf þeirra gagnvart því að 

leggja prófið fyrir ýmsa hópa barna, börn með frávik í þroska og hópa barna með annað 

móðurmál en íslensku sem höfðu búið á Íslandi í mislangan tíma. 

Sérkennslustjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru almennt jákvæðir gagnvart því að 

leggja HLJÓM-2 prófið fyrir börn (sjá Mynd 6). Þeir voru jákvæðari gagnvart því að leggja 

prófið fyrir börn sem höfðu annað móðurmál en íslensku eftir því sem börnin höfðu búið 

lengur á Íslandi. Enginn sérkennslustjóri var neikvæður gagnvart því að leggja prófið fyrir 

barn sem hafði búið á Íslandi frá fæðingu en fimm voru frekar eða mjög neikvæðir gagnvart 

því að leggja prófið fyrir börn sem höfðu búið skemur en eitt ár á Íslandi. Í reynd var prófið 

lagt fyrir öll börn sem höfðu annað móðurmál en íslensku í öllum leikskólunum sem tóku þátt 
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í rannsókninni fyrir utan einn þar sem prófið var ekki lagt fyrir börn sem höfðu verið skemur 

en eitt ár í íslenskum leikskóla en sérkennslustjórinn í þeim leikskóla var mjög neikvæður 

gagnvart því.  

 

Mynd 6. Viðhorf sérkennslustjóra til fyrirlagnar HLJÓM-2 prófsins. 

Sérkennslustjórinn á Fossaborg var frekar jákvæður gagnvart því að leggja prófið fyrir 

börn sem höfðu annað móðurmál en íslensku, „allavegana þessi sem eru hjá okkur, þau 

standa betur félagslega heldur en á öðrum stöðum í hverfinu“. Hann sagði að börnin sem 

höfðu annað móðurmál en íslensku í leikskólanum standi sig ekki síður vel en þau börn sem 

höfðu íslensku að móðurmáli, hann sagði frá stúlku sem hafði annað móðurmál en íslensku 

sem var meðal þeirra sem fengu flest stig. Einnig sagði hann frá dreng sem hafði ekki dvalið á 

Íslandi lengi en fékk jafn mörg stig á HLJÓM-2 prófinu og slakasta barnið sem hafði íslensku 

sem móðurmál.  Sérkennslustjóranum á Mánaskjóli fannst gagnlegt að leggja prófið fyrir 

börn sem höfðu annað móðurmál en íslensku til að sjá hvernig þau stóðu „svo framarlega 

sem við treystum þeim í prófið“. Árið 2018 fengu börnin sem höfðu annað móðurmál en 

íslensku fleiri stig á HLJÓM-2 heldur en þau börn sem höfðu íslensku að móðurmáli í 

leikskólanum Mánaskjóli, „alíslensku börnin eru að koma illa út úr prófinu, börn sem koma úr 

íslensku umhverfi“.  

Sérkennslustjórarnir voru ekki eins jákvæðir gagnvart því að leggja HLJÓM-2 prófið fyrir 

börn sem voru með frávik í þroska (sjá Mynd 6). Í sex leikskólum var prófið ekki lagt fyrir þau 

börn sem voru með þekkt frávik í þroska. Sérkennslustjórinn á Fossaborg lagði prófið fyrir öll 

börn hvort sem þau voru með frávik í þroska eða ekki: „svo lengi sem þau geta svarað mér þá 

fara börnin í HLJÓM-2 prófið“. Á Mánaskjóli var prófið ekki lagt fyrir börn sem voru með 

frávik í þroska. Sérkennslustjórinn vann sérstaklega með þeim börnum sem gátu tekið þátt í 
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leik þrátt fyrir frávikin. Hann sagðist helst vinna með samstöfur „þau ráða helst við að klappa 

í atkvæði síðan byrja ég að koma rími inn“. 

4.3 Reynsla sérkennslustjóra í Breiðholti af HLJÓM-2 

Sérkennslustjórarnir sem rætt var við höfðu mikla reynslu af fyrirlögnum á HLJÓM-2 prófinu 

íhlutun eftir það. Annar þeirra hafði lagt prófið fyrir frá því að prófið var gefið út en hinn 

hafði unnið með prófið í yfir tíu ár. Báðir töldu prófið gagnast þeim mikið í starfi. Þeir töldu 

það nýtast vel til þess að sjá hvaða börn væru í áhættuhóp fyrir erfiðleika í lestrarnámi og til 

að skipuleggja íhlutun, til að finna hvaða þætti þyrfti að þjálfa og til að raða börnum niður í 

hópa.  

Sérkennslustjórinn á Mánaskjóli taldi að gagnsemi prófsins fælist í að finna börnin sem 

voru með slaka færni í hljóðkerfisvitund svo hægt væri að undirbúa þau undir lestrarnám „en 

við erum náttúrulega ekki í beinni lestrarkennslu“. Þjálfunin beindist að því að þjálfa slöku 

þætti hljóðkerfisvitundarinnar. Hann var öruggur um að finna þau börn sem þurftu að fá 

íhlutun: „það hefur ekkert barn með slaka færni í hljóðkerfisvitund farið fram hjá okkur en 

það hefði kannski eitthvað barn farið fram hjá okkur ef það hefði ekki farið í HLJÓM-2 

prófið“.  

Viðmælendur voru spurðir hvort niðurstöðurnar kæmu þeim einhvern tímann á óvart og 

hvort það væri einhver hópur sem hefðu komið þeim frekar á óvart en annar. 

Sérkennslustjóranum á Fossaborg fannst börnin sem höfðu íslensku sem móðurmál koma 

oftar á óvart vegna þess að þau voru að mælast svo slök, slakari en börnin sem höfðu annað 

móðurmál en íslensku. Reynsla hans var sú að börn hefðu ekki eins góða færni í 

hljóðkerfisvitund og þau höfðu fyrir nokkrum árum og að fleiri væru að mælast með slaka 

eða mjög slaka færni á HLJÓM-2 prófinu. Niðurstöðurnar á prófinu árið 2018 voru mjög 

slakar „ég er bara miður mín yfir niðurstöðunum, ég man ekki eftir að svona mörg börn 

þyrftu að fá íhlutun fyrstu árin“. Reynslan hafði kennt honum að hafa áhyggjur af og að 

fylgjast þyrfti vel með þeim börnum sem voru stillt og prúð vegna þess að oft leyndu þau því 

hversu slök þau voru í málþættinum. Ekkert af börnunum sem komu slök út úr HLJÓM-2 

prófinu 2018 höfðu annað móðurmál en íslensku. Hann velti fyrir sér hvort að starfsmenn 

leikskóla gæfu börnunum sem höfðu erlent móðurmál meiri athygli vegna þess að það var 

meira áberandi ef vandi barna fólst í orðaforða fremurr en í hljóðkerfisvitund. Oft vantar 

breiðari orðaforða hjá börnum sem ólust ekki upp í íslensku málumhverfi heima fyrir miðað 

við þau börn sem alast upp hjá foreldrum sem báðir hafa íslensku að móðurmáli. Börnin sem 

komu sérkennslustjóranum á Fossaborg oftast á óvart voru börn sem voru með betri færni í 

hljóðkerfisvitund en vonir stóðu til „ég var hrædd um að þeir myndu ekki koma vel út“ og þá 

helst strákar. Um eitt af hverjum fimm börnum mældust með slaka eða mjög slaka færni í 
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leikskólanum sem honum fannst vera mjög hátt hlutfall „en sérkennsluráðgjafinn sagði að 

það væri mjög eðlilegt hlutfall, en okkur fannst þetta samt hátt hlutfall“. Hann fylgdist vel 

með börnum sem áttu erfitt með að halda takti í lögum vegna þess að honum fannst þeir 

síður hafa góða hljóðkerfisvitund en aðrir „maður hugsar, vonandi gengur þeim vel“. 

4.3.1 Erlend börn 

Hátt hlutfall innflytjenda býr í  Breiðholti og flestir leikskólanna sem þátt tóku í rannsókninni 

voru með töluverðan fjölda barna sem höfðu erlent móðurmál. Vinnan með þennan hóp 

gekk vel. Það var reynsla sérkennslustjóranna sem rætt var við að börn með annað 

móðurmál mældust síður slök en börn sem höfðu íslensku sem móðurmál. 

Sérkennslustjórinn á Mánaskjóli sagði frá stúlku sem var í leikskólanum hans, foreldrar 

stúlkunnar voru sitt frá hvoru landinu, þau töluðu sitt móðurmál við stúlkuna og ensku sín á 

milli. Í leikskólanum talaði stúlkan íslensku og var hún að læra fjögur tungumál í einu. Þessi 

stelpa var meðal þeirra sem fengu flest stig í HLJÓM-2 prófinu 2018. Sérkennslustjórinn á 

Fossaborg var með dreng hjá sér sem hafði ekki búið á Íslandi í langan tíma. Hann prófaði að 

leggja HLJÓM-2 prófið fyrir drenginn til þess að sjá hvernig hann myndi koma út. Drengurinn 

fékk jafn mörg stig og barnið sem fékk fæst stig af þeim börnum sem höfðu íslensku að 

móðurmáli. Hann fékk síðan íhlutun og „tekur vel við þeirri íhlutun sem hann fær“. Þannig er 

reynsla þessara sérkennslustjóra sú að börnin sem hafa erlend móðurmál standi sig ekkert 

síður en þau börn sem hafa íslensku sem móðurmál og alast upp í íslensku málumhverfi.  

4.4 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að sérkennslustjórar væru ánægðir með HLJÓM-

2 prófið, þeir vildu nota það og fannst gagnlegt að fá niðurstöðurnar. Prófið var lagt fyrir flest 

öll börn í Breiðholti hvort sem það var staðlað fyrir þau eða ekki. Sérkennslustjórar voru 

jákvæðir gagnvart notkun prófsins fyrir börn sem höfðu annað móðurmál en íslensku en ekki 

eins jákvæðir gagnvart því að leggja prófið fyrir börn sem voru með frávik í þroska. Í öllum 

leikskólum voru heildarniðurstöður prófanna skoðaðar en í um helmingi leikskólanna voru 

niðurstöður einstakra þátta skoðaðir líka. Börn sem mældust með slaka eða mjög slaka færni 

í hljóðkerfisvitund fengu alltaf eða lang oftast íhlutun í leikskólanum, en í um helmingi 

leikskólanna fengu börn sem mældust með slaka færni á einstaka þáttum þó ekki íhlutun.  

Sérkennslustjórar voru ánægðir með þær aðferðir sem notaðar voru við íhlutun í 

leikskólanum þeirra en myndu helst vilja fjölga fagmönnum, bæta samskipti á milli 

stjórnenda og bæta skipulag íhlutunar til þess að ná betri árangri. Þeir vildu að íhlutun væri 

hluti af öllu starfinu þar sem hver stund sem gæfist væri notuð til þjálfunar. Við íhlutun 

notuðu sérkennslustjórar mikið til sama námsefnið þar sem unnið var með hljóðkerfisvitund, 
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hljóðvitund og stafaþekkingu. Mikið af námsefninu var notað fyrir fjölbreyttan hóp barna 

eins og til dæmis Lubbi finnur málbein og Lærum og leikum með hljóðin sem æfa 

hljóðavitund barna. 
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5 Umræða 

Hér verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar fræðilegum skrifum. Fyrst 

verður farið yfir það hvernig leikskólar í Breiðholti bregðast við niðurstöðum úr HLJÓM-2 

prófinu, hvaða börn það eru sem fá íhlutun og hvaða námsefni er notað í leikskólum til þess 

að veita börnum þá íhlutun sem þau eiga rétt á að fá. Skipulag íhlutunar barna sem mælast 

með slaka eða mjög slaka færni í hljóðkerfisvitund er skoðað og viðhorf sérkennslustjóra til 

þeirra aðferða sem notaðar eru í leikskólunum. Að lokum verður rætt um viðhorf 

þátttakendanna til prófsins og fyrirlagnar þess fyrir börn sem prófið er ekki staðlað fyrir en 

þar má nefna börn með frávik í þroska og börn með annað móðurmál en íslensku. 

5.1 Viðbrögð leikskóla í Breiðholti við niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófi 

Þátttakendurnir í rannsókninni sögðu að HLJÓM-2 prófið væri lagt fyrir langflest börn hvort 

sem prófið hafi verið staðlað fyrir þau eða ekki. Við hönnun og stöðlun  prófsins var rannsókn 

gerð á átta leikskólum í Reykjavík. Börn með annað móðurmál en íslensku og þau börn sem 

höfðu fengið greinda röskun í þroska voru undanskilin þátttöku og er prófið ekki staðlað fyrir 

þá hópa (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002, bls. 14). Ekki er til annað próf sem kennarar eða 

aðrir fagaðilar í leikskólum hafa aðgang að sem mælir hljóðkerfisvitund hjá börnum með 

annað móðurmál en íslensku og því skiljanlegt að skólarnir hafi notað HLJÓM-2 til þess að fá 

vísbendingar um það hvernig færni þessara barna er í hljóðkerfisvitund.  

Í einum leikskólanna var prófið ekki lagt fyrir aftur að vori eftir að íhlutun hafði átt sér 

stað fyrir þau börn sem mældust með slaka eða mjög slaka færni um haustið. Þetta er ekki í 

samræmi við fyrirmæli í handbók með prófinu (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002) en þar er 

skýrt tekið fram að prófið eigi að endurtaka í janúar eða febrúar að lokinni íhlutun. Þetta 

kom nokkuð á óvart því starfsfólkið sem kemur að íhlutun hlýtur að vilja sjá hvort aðferðirnar 

sem það beitir beri árangur. Ef íhlutun ber ekki árangur er lítill tilgangur með því að beita 

þeim aðferðum sem notaðar eru og finna ætti aðferðir sem virka.  

Það var áhugavert að sjá að aðeins einn sérkennslustjóri svaraði að hann skoði 

niðurstöður einstaka þátta og veitti íhlutun við slakri niðurstöðu í þeim. Samkvæmt 

rannsóknum höfunda prófsins (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002) þá höfðu þættirnir 

misjafnt forspárgildi fyrir lestur í fyrsta og öðrum bekk. Rímið hafði til dæmis sterkasta 

forspárgildið fyrir lestur í fyrsta bekk og því ætti að taka alvarlega ef barn mælist með slaka 

færni í þeim þætti og veita viðeigandi íhlutun. Barnið græðir á að fá íhlutun þó að 

heildarniðurstöður bendi til þess að ólíklegt sé að barnið eigi eftir að eiga í erfiðleikum með 

að læra að lesa. Ein leið sem hægt er að fara við íhlutun er að þau börn sem mælast með 
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slaka færni í einum þætti fari í þjálfunarstundir með öðrum börnum sem eru sterk í þeim 

þáttum þar sem það getur hjálpað þeim við að tileinka sér færnina. 

Í handbókinni sem fylgir HLJÓM-2 prófinu (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002) var farið 

vel yfir hvernig skoða eigi villurnar sem barnið gerði í hverjum undirþætti fyrir sig. Villur eru 

mismunandi og má sjá á eðli villunnar hvers háttar vandinn er og hvernig á að bregðast við 

honum. Rýna þarf vel í svör barnsins til þess að hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt og 

að niðurstöðurnar nýtist barninu sem best. 

5.1.1 Skipulag íhlutunar  

Lennon og Slesinski (1999) sögðu að heppilegast væri að veita börnum íhlutun í litlum 

hópum þar sem kennararnir hefðu góða yfirsýn yfir það hvort börnin skilji fyrirmælin og 

gætu fylgt verkefnunum betur eftir. Í bæði Fossaborg og Mánaskjóli byrjuðu 

sérkennslustjórarnir á að fá börn tvö og tvö saman til sín og stækkuðu það síðan í þriggja til 

fjögurra barna hópa. Sérkennslustjóranum á Fossaborg fannst best að vinna með þrjú börn í 

hóp þar sem leitast var við að blanda saman þeim sem voru sterkir og slakir. Þetta 

samræmist hugmyndafræði K-PALS (Fuchs og Fuchs, 2005) þar sem börn vinna saman í 

pörum þar sem annað barnið er sterkt í þeim þætti sem unnið er með hverju sinni. 

Sérkennslustjórinn segist ekki nota aðferðir K-PALS, en notaðar eru hugmyndir þeirra án þess 

þó að nota verkefni aðferðarinnar sem þjálfuðu hljóðkerfisvitundina (Anna-Lind Pétursdóttir 

og Kristín Helga Guðjónsdóttir, 2015). Tíminn á deildunum var vel nýttur að mati 

sérkennslustjóra Fossaborgar, en honum fannst sá tími í þjálfuninni gagnast best. Það 

samræmist niðurstöðum Justice og Pullen (2003) en samkvæmt þeim ætti íhlutun að fara 

fram í kunnuglegu umhverfi og að nota tækifærin þegar þau gefast til að veita börnum 

þjálfun.  

Báðir viðmælendur sögðust taka börnin þrisvar í viku í þjálfunarstundir. Á Mánaskjóli fékk 

sérkennslustjóri börnin til sín í þjálfun þegar útivera var hjá öðrum börnum, sem þýddi að 

þau börn sem fengu þjálfun hjá henni misstu af útiveru þrisvar sinnum í viku og þannig 

nauðsynlegri þjálfun í grófhreyfingum og leik- og félagsþroska. Þetta skipulag virkaði oftast 

en það var fljótt að detta upp fyrir þegar starfsfólk vantaði í leikskólann og 

sérkennslustjórinn fór í afleysingar á deildir. Þjálfunin datt niður þann daginn og misstu 

börnin þá af dýrmætum tíma með sérkennslustjóranum en græddu vissulega tíma þar sem 

þau þjálfuðu aðra færni ekki síður mikilvæga. Á Fossaborg voru ekki fastir þjálfunartímar þar 

sem sérkennslustjórinn vildi ekki hafa of mikið skipulag og var með skipulagið að mestu í 

kollinum og því ekkert skipulagt fram í tímann heldur frekar gert það sem honum datt í hug í 

hvert skiptið.  
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5.1.2 Námsefni sem notað er í íhlutun í leikskólum 

Þjálfunarstundir hjá viðmælendum voru ekki skipulagðar langt fram í tímann og virtust ekki 

mjög markvissar. Markvissar æfingar eru hins vegar það sem virkar til að efla 

hljóðkerfisvitund barna (Guðrún Bjarnadóttir, 2004) og ættu starfsmenn leikskóla að 

skipuleggja æfingastundir vel til þess að þær skili sem bestum árangri. Þessi tími í lífi barna, 

frá því að prófið er lagt  fyrir og þangað til að þau byrja í grunnskóla er of dýrmætur til þess 

að nota ekki gagnreyndar aðferðir við íhlutun (Justice og Pullen, 2003 og Torgesen, 2002). 

Nota ætti aðferðir sem hafa verið rannsakaðar og virka í stað þess að prófa aðferðir og sjá til 

hvort þær virki. En það var tilfinning sérkennslustjóra að aðferðirnar sem þeir notuðu væru 

að bera árangur sem er jákvætt og það ýtir undir að þeir geri meira af því. 

Í kennslubókinni Markviss málörvun eru starfsáætlanir þar sem búið er að setja upp 

hvaða þætti hljóðkerfisvitundar eigi að vinna með á hverjum tíma. Hún býður einnig upp á að 

setja upp skipulag fyrir hvern dag til þess að gera starfið markvissara. Samkvæmt rannsókn 

Guðrúnar Bjarnadóttur (2004) virkar sú aðferð vel til þess að þjálfa hljóðkerfisvitund barna. 

Börnin sem fengu þjálfun samkvæmt kennsluefninu tóku marktækt meiri framförum í 

hljóðkerfisvitund en þau börn sem fengu þjálfun samkvæmt hefðbundnum aðferðum. Ef 

skipulag er vel unnið í byrjun þá er hægt að nota sama skipulagið ár frá ári þar sem 

tímaramminn er svipaður á milli fyrirlagna á HLJÓM-2 prófinu ár hvert. Kosturinn við að setja 

skipulagið upp eins og gert er í Markviss málörvun er að fleiri starfsmenn geta gengið inn í 

skipulagið og notað sömu aðferðir án þess að rugla börnin, en ef mörgum aðferðum er beitt 

vill það rugla börnin þannig að þau viti ekki til hvers er ætlast af þeim (Santa og Høien, 1999). 

Þar sem síðustu ár barns í leikskóla eru gríðarlega mikilvæg fyrir málþroska ætti ekki 

einungis að leggja áherslu á hljóðkerfisvitund heldur alla undirþætti læsis sem hafa 

samverkandi áhrif hvern á annan (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2015; Justice og Pullen, 2003). Þess vegna ætti að huga að fleiri undirþáttum lesturs 

meðfram þjálfun hljóðkerfisvitundar og gæta jafnvægis í henni. 

5.1.3 Þættir sem þarf að bæta varðandi íhlutun 

Sérkennslustjórarnir  voru flestir á því að aðferðirnar sem notaðar voru til íhlutunar í 

leikskólanum þeirra bæru árangur og voru ánægðir með þær, en samt var stór hluti þeirra 

sem vildu gera eitthvað til að bæta íhlutunina. Það er áhugavert að velta fyrir sér af hverju 

það stafi. Beri aðferðirnar mælanlegan árangur og sérkennslustjórar voru ánægðir með 

aðferðirnar ætti það að vera nóg. Þær úrbætur sem nefndar voru sneru aðallega að tveimur 

þáttum, það er mannauðsmálum og skipulagningu. Þeir töldu að íhlutunin yrði betri ef fleiri 

fagmenn myndu sinna málörvun eða sérkennslu í leikskólanum. Betri samvinna var einnig 

nefnd auk þess sem skipulag var eitthvað sem mætti bæta.  
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Miðað við ánægju og jákvæðni sérkennslustjóra í rannsókninni hefur íhlutun gengið vel 

fram að þessu en líklega hefur hún þurft að láta í minni pokann þegar starfsfólk vantar í 

vinnu líkt og sérkennslustjórinn á Mánaskjóli benti á að stundum gerðist. Vert er að skoða 

það hvort fleiri fagmenn í starfið myndu bæta það ástand eða hvort hægt væri að fá fleiri 

almenna starfsmenn til þess að þeir fagmenn sem eru þegar starfandi í leikskólanum geti 

sinnt sínu hlutverki betur. Auðvitað er alltaf best fyrir leikskóla að hafa sem mest af 

faglærðum starfsmönnum starfandi í skólanum. En samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (e.d.-

c) er rúmlega helmingur starfsmanna í leikskóla ófaglærðir og erfitt er að setja alla vinnu við 

málörvun á deildum aðeins á hendur þessara fáu faglærðu starfsmanna. Þess vegna verður 

að fræða alla starfsmenn um mikilvægi samskipta fyrir málþroska barna og að passa að allir 

viti hvað þeir geta gert mikið með að nýta öll tækifæri til að eiga samskipti við börnin. Gott 

gæti verið að fræða þá líkt og foreldrar barna eru fræddir á Fossaborg, þar sem þeim er 

leiðbeint hvernig þeir geta hjálpað börnunum sínum og sýnt hvar þeir geti byrjað. 

Til að bæta samvinnu milli sérkennslustjóra og deildarstjóra þurfa báðir aðilar að vilja 

bæta hana og leggja á sig vinnu til þess að það gangi vel. Hvað skipulag varðar vilja 

sérkennslustjórar til dæmis að meira sé unnið með börnum inni á deild, sem er í samræmi 

við ábendingar Justice og Pullen (2003) um að íhlutun barna ætti að fara fram í kunnuglegu 

umhverfi sem þau þekkja. Að vinna á deildunum frekar en í sérstökum þjálfunarstundum er 

einnig í anda Aðalnámskrár leikskóla (2011) en þar segir að í leikskólanum eigi að nýta 

tækifærin sem gefast með daglegum samskiptum til þess að efla þætti málþroskans. Í 

viðtölum bentu sérkennslustjórar á mikilvægi þess að starfsmenn séu meðvitaðir um gildi 

þess að nýta allar stundir sem gefast ef vinna á deild á að verða markviss.  

Einn af þáttunum sem sérkennslustjórar vildu bæta var betra skipulag fyrir íhlutun. Flestir 

þeirra eru nú þegar að nota kennslubókina Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 

1999). Þar er að finna skipulag fyrir kennslu þar sem farið er í undirþætti hljóðkerfisvitundar 

og verkefni skipulögð fyrir hvern dag. Verkefnin eru öll að finna í bókinni svo ekki þarf að ná í 

námsgöng hingað og þangað um leikskólann en það er einnig hægt að bæta við þetta öðrum 

verkefnum sem leikskólinn á. Þetta er skipulag eins og sérkennslustjórar kalla eftir og vilja 

vinna eftir, sem gerir íhlutun markvissari auk þess sem fleiri geta komið að því að þjálfa 

börnin.  

5.2 Viðhorf sérkennslustjóra til HLJÓM-2 prófsins 

Viðhorf sérkennslustjóra til prófsins voru almennt jákvæð. Þeir voru jákvæðir gagnvart því að 

leggja prófið fyrir börn, jafnvel börn sem prófið var ekki hannað fyrir en þar má nefna börn 

sem hafa annað móðurmál en íslensku og börn með frávik í þroska. Þeim fannst gott að fá 

niðurstöður og notuðu þær til þess að sjá hverjir þurftu á íhlutun að halda og til að raða 
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börnum niður í hópa. Tilgangurinn var ekki að kenna þeim að lesa heldur að undirbúa þau 

betur undir lestrarnám sem þau áttu eftir að fara í gegnum. En meiri líkur eru á því að eiga í 

erfiðleikum með að læra að lesa ef hljóðkerfisvitundin er slök (Amalía Björnsdóttir, o.fl., 

2003; 2013). Prófið finnst þeim gagnast vel til þess að finna þau börn sem þurfa á íhlutun að 

halda svo þau hefji ekki lestrarnámið í grunnskóla án þess að hafa fengið nægilegan 

undirbúning og þjálfun.  

5.2.1 Að leggja prófið fyrir börn með frávik í þroska 

Það er áhugavert að sjá að rúmlega þriðjungur sérkennslustjóra í leikskólum Reykjavíkur í 

Breiðholti voru jákvæðir gagnvart því að leggja prófið fyrir börn með frávik í þroska. 

Sérkennslustjórinn á Mánaskjóli sagðist leggja prófið fyrir svo lengi sem börnin gátu svarað 

og voru nokkuð með á nótunum. Annars var hún ekki að leggja það á barnið að fara í gegnum 

þetta próf. Engin börn með greind þroskafrávik tóku þátt í rannsókninni sem gerð var þegar 

HLJÓM-2 prófið var búið til, en í síðari rannsóknum kom í ljós að tæplega helmingur barna 

sem lentu í slakasta flokknum fengu greiningu seinna á skólagöngunni (Amalía Björnsdóttir 

o.fl., 2013). Þannig hafa börn sem fengu staðfestingu á frávikum í þroska seinna farið í prófið 

áður en vitað var af frávikunum.  

Það er faglegri nálgun að leggja prófið fyrir öll börn að þeim undanskildum sem hafa 

mikla röskun í þroska, eins og til dæmis í vitsmunaþroska. Þannig fást vísbendingar um 

hvernig færni barns í hljóðkerfisvitund svo hægt sé að þjálfa betur þá þætti sem mældust 

slakir heldur en að aðhafast ekkert. Því ef ekkert er gert verður barnið áfram slakt og fer 

óundirbúið í grunnskólann að læra að lesa þar sem það á líklega eftir að eiga í erfiðleikum 

með. Bilið á milli getu þess og þeirra sem standa vel breikkar svo eftir því sem á líður 

grunnskólagöngunnar en með því að fá niðurstöður úr HLJÓM-2 og bregðast við því eru líkur 

á að bilið verði ekki jafn breitt á milli þessara barna og það minnkar líkurnar á að 

lestrarnámið verði þeim erfitt. 

5.2.2 Fyrirlögn fyrir börn með annað móðurmál en íslensku 

Sérkennslustjórar voru almennt jákvæðir fyrir því að leggja prófið fyrir börn sem höfðu annað 

móðurmál en íslensku, en settu fyrirvara á það að leggja prófið fyrir börn sem ekki höfðu 

verið á Íslandi lengur en eitt ár. Þar sem hlutfall barna með erlent móðurmál í leikskólum 

Íslands er að hækka (Hagstofa Íslands, e.d.-a) er komin þörf fyrir próf sem staðlað er fyrir þau 

börn. Ekkert slíkt er til sem kennarar í íslenskum leikskólum geta notað til þessa að kanna 

hljóðkerfisvitund barna. Niðurstöður HLJÓM-2 prófsins gefa aðeins ákveðnar vísbendingar 

um það hvernig færni barna í hljóðkerfisvitund er en telst ekki vera endanleg niðurstaða.  

Áhugavert er að skoða það sem sérkennslustjórinn á Fossaborg hafði að segja um muninn 

á börnunum sem höfðu íslensku sem móðurmál og þeirra sem ekki höfðu íslensku sem 
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móðurmál. Hans tilfinning var sú að fyrri hópurinn væri að verða slakari en hann var og 

slakari en börnin sem höfðu erlent móðurmál. Hann velti fyrir sér hvort starfsmenn leikskóla 

veittu þeim börnunum meiri athygli vegna þess að vanda í orðaforða eða framburði er 

auðveldara að finna heldur en vanda í hljóðkerfisvitund. Þannig að þau börn sem höfðu 

íslensku að móðurmáli gleymdust mögulega frekar eða að starfsmenn gerðu ekki eins miklar 

kröfur um að þau lærðu og þróuðu hljóðkerfisvitund sína eins og æskilegt væri að gera. 

Umhverfisþættir eins og tungumál sem notað er heima og hversu mikil áhersla er lögð bæði 

á talað og ritað mál á heimilinu hefur áhrif á alla þætti bernskulæsis (Whiteburst og Lonigan, 

1998). Áhugi barna er líka þáttur sem hefur mikið að segja um það hvernig bernskulæsið 

þróast (Carroll, o.fl., 2018), mögulega var ekki verið að leggja næga áherslu á að reyna að 

kveikja á áhugahvöt barna með íslensku sem móðurmál til þess að það skilaði sér í þróun 

hljóðkerfisvitundar.  

5.3 Samantekt 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Þeirri fyrri var ætlað að skoða hvernig leikskólar í Breið-

holti brugðust við niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófinu. Samkvæmt spurningakönnun brugðust 

allir leikskólar við slakri heildarniðurstöðu úr prófinu með íhlutun en misjafnt var hvort að 

leikskólar veittu börnum sem mældust með slaka færni í einstaka þáttum íhlutun. Við íhlutun 

í leikskólunum var sama námsefnið notað að miklu leyti. Að þessu má draga þá ályktun að 

viðbrögð leikskóla sé svipuð alls staðar í Breiðholti. Seinni rannsóknarspurningunni var ætlað 

að skoða viðhorf sérkennslustjóra í Breiðholti gagnvart HLJÓM-2 prófinu. Niðurstöður úr 

spurningakönnun og viðtölum benda til þess að sérkennslustjórar séu ánægðir með prófið. 

Þeir voru jákvæðir gagnvart því að leggja prófið fyrir flest öll börn en um helmingur þeirra var 

þó ekki jákvæður gagnvart því að leggja prófið fyrir börn sem voru með þroskaröskun. Þeir 

voru ánægðir með þær aðferðir sem notaðar voru við íhlutun í leikskólanum þeirra og töldu 

þær skila miklum árangri. En vildu bæta skipulagið við þjálfunarstundir og fjölga fagfólki til að 

sinna íhlutun.  

Hér hefur verið skoðað hvernig brugðist var við slökum niðurstöðum úr HLJÓM-2 og 

viðhorfi sérkennslustjóranna til þess. Einnig hefur verið tekið saman hvaða námsefni var 

notað við íhlutun í leikskólum Breiðholts og því er byrjað að leggja grunninn að áætlunargerð 

fyrir leikskóla varðandi íhlutun eftir að niðurstöður úr HLJÓM-2 prófi eru ljósar. Niðurstöður 

úr þessari rannsókn nýtast vinnu í stýrihóp Læsi – allra mál þar sem unnið er að því að gera 

sameiginlega læsisáætlun og samræma aðgerðir. 
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6 Lokaorð 

Þjálfun hljóðkerfisvitundar er mikilvægur undirbúningur fyrir farsælt lestrarnám. Börn sem 

mælast með slaka færni í henni eru líklegri en önnur börn til þess að eiga í vandræðum með 

að læra að lesa og því er það mikilvæga verkefni að bregðast við slíkum niðurstöðum  á 

herðum starfsmanna leikskólanna. Þjálfunin þarf að vera markviss til þess að hún skili árangri 

því mikið er í húfi fyrir barnið. Tvær aðferðir sem hafa verið notaðar í leikskólum og skoðaðar 

á Íslandi eru K-PALS aðferðin þar sem pör vinna saman og síðan kennslubókin Markviss 

málörvun þar sem þjálfunarstundir bjóða upp á gott skipulag þjálfunar. Báðar þessar aðferðir 

hafa reynst vel við að bæta hljóðkerfisvitund barna. Þess vegna er kjörið fyrir læsisteymi 

leikskólanna að skoða þessar aðferðir þegar ákveðið er hvernig íhlutun eigi að fara af stað í 

kjölfar slæmrar niðurstaða úr HLJÓM-2 prófi í leikskólanum þeirra. Skoða ætti vel rannsóknir 

á bak við þær aðferðir sem verið er að beita til þess að fullvissa sig um það hvort aðferðirnar 

séu gagnreyndar auk þess sem skoða ætti vel hvort að þær aðferðir sem notaðar eru séu að 

bera árangur, það er hvort að mælanlegur árangur sé af þeim. Einnig ætti reglulega að 

endurmeta starfið í takt við nýjustu rannsóknarniðurstöður á hverjum tíma. Barnið á að vera 

í brennidepli og það á skilið að fá það besta sem hægt er að gera, hvort sem það er varðandi 

hljóðkerfisvitund, aðra þætti læsis eða hvað sem er sem snýr að barninu. 

Viðhorf mitt til prófsins hefur breyst á þeim tíma sem vinnan að ritgerðinni hefur staðið. 

Mér hefur orðið það betur ljóst hversu mikilvægt það er að rýna í allar niðurstöður sem 

prófið gefur en ekki einungis heildarniðurstöður barna þar sem að undirþættirnir geta gefið 

enn betri lýsingu á vanda barns. Mér fannst áhugavert að leiða hugann að því hvernig 

leikskólinn sem ég starfa við bregst við niðurstöðum úr HLJÓM-2 og hvernig ég vil bæta 

aðferðir við íhlutun í kjölfar þeirra. Ég hef aukið á þekkingu mína á þjálfun hljóðkerfisvitundar 

og geri mér betur grein fyrir mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og hversu dýrmætur þessi 

tími er fyrir þjálfun. Orð Torgesen um hversu mikil samfélagsleg áhrif það getur haft á barn 

að vera slakt í lestri, eru mér ofarlega í huga og einkum þegar horft er til félagslegrar stöðu 

íbúa hverfisins og þeirrar staðreyndar að hlutfall innflytjenda er að hækka í Breiðholti. Þetta 

er afar dýrmætur tími í leikskólanum sem þarf að nýta vel.  

Þessi aukna þekking mín á þessu efni á eftir að nýtast mér vel í vinnu sem sérkennslustjóri 

auk vinnu minnar í tengslum við Læsi – allra mál verkefnið. Útbúinn verður sameiginlegur 

læsisáætlunar rammi sem hver og einn leikskóli útfærir eftir sínum gildum. Rannsóknin 

kemur til með að nýtast stýrihópi verkefnisins, einkum þegar kemur að því að setja fram 

aðgerðaáætlun.  
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Ég finn fyrir miklum áhuga í kringum mig á þessu efni og margir sem hafa sterkar skoðanir 

á ýmsum þáttum varðandi íhlutun, þjálfun og skipulag og vona ég að þessi rannsókn geti nýst 

í áframhaldandi vinnu við þróun starfs í leikskólum. 
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Viðauki A: Spurningakönnun 

Reykjavík 7. nóvember 2018 

  

Ágæti sérkennslustjóri í Breiðholti.  

  

Ég þakka þér sýndan áhuga á þátttöku í rannsókn á hvernig leikskólar í Breiðholti eru að bregðast við 

niðurstöðum úr HLJÓM-2 og viðhorfi sérkennslustjóra til prófsins. Rannsóknin er lokaverkefni mitt til 

meistaraprófs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurður Konráðsson og Amalía 

Björnsdóttir er meðleiðbeinandi. 

  

Markmiðið með spurningalistanum er að fá upplýsingar um viðhorf þitt til HLJÓM-2 og hvernig staðið 

er að fyrirlögn prófs og hvernig er brugðist við niðurstöðum prófsins í þínum leikskóla. Spurningarnar 

eru flestar lokaðar en einnig eru opnar spurningar.  

  

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum eða listanum í heild sínum, en svör þín eru afar 

mikilvæg fyrir rannsóknina. Nöfn leikskólanna verða aldrei birt heldur notast við gervinöfn þegar 

fjallað verður um niðurstöður. Farið er með öll svör sem trúnaðarmál.  

  

Þátttakendur geta haft samband ef frekari upplýsinga sé óskað á netfangið 

audur.osp.gudjonsdottir@reykjavik.is 

  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

  

  

Auður Ösp Guðjónsdóttir 

Meistaranemi í Menntunarfræðum leikskóla við Háskóla Íslands. 
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Viðbrögð leikskóla í Breiðholti við niðurstöðum úr HLJÓM-2 

  

1. Leggur leikskólinn þinn HLJÓM-2 fyrir? 

 Já 

 Nei => Farðu í spurningu 13 

  

2. Leggur leikskólinn þinn HLJÓM-2 fyrir aftur að vori fyrir þau börn sem mælast með slaka 

eða mjög slaka færni? Merktu við allt sem við á. 

 Nei 

 Já fyrir þá sem mælast með slaka færni 

 Já fyrir þá sem mælast með mjög slaka færni 

 

  

3. Krossaðu við allar fullyrðingarnar sem passa við fyrirlagnir á HLJÓM-2 í leikskólanum 

þínum.  

  

HLJÓM-2 er … 

  

 lagt fyrir öll börn á elsta árinu í leikskólanum 

 ekki lagt fyrir börn sem hafa annað móðurmál en íslensku 

 ekki lagt fyrir börn sem hafa verið skemur en tvö ár í íslenskum leikskóla  

 ekki lagt fyrir börn sem hafa verið skemur en eitt ár í íslenskum leikskóla 

 ekki lagt fyrir börn sem hafa verið skemur en hálft ár í íslenskum leikskóla 

 ekki lagt fyrir börn með frávik í þroska  

  

  

4. Hver leggur HLJÓM-2 fyrir börnin á þínum leikskóla? Merktu við allt sem við á. 

 Sérkennslustjóri leikskólans 

 Deildarstjóri sem vinnur á deild barnsins 

 Deildarstjóri sem ekki vinnur á deild barnsins 

 Leikskólakennari eða annar fagmenntaður starfsmaður sem er á sömu deild og 

börnin 

 Leikskólakennari eða annar fagmenntaður starfsmaður sem ekki er á sömu deild og 

börnin 

 Annar: ________________________________________________________ 
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5. Hvernig er unnið með niðurstöður HLJÓM-2 á þínum leikskóla? 

  

  Já Nei 

Heildarniðurstöður allra barna 
eru skoðaðar 

    

Einungis heildarniðurstöður 
barna sem leikskólinn hefur 
áhyggjur af varðandi læsi eru 
skoðaðar 

    

Einungis heildarniðurstöður 
barna sem mælast með slaka- 
eða mjög slaka færni eru 
skoðaðar 

    

Einstakir prófþættir sem 
mælast slakir- eða mjög slakir 
eru skoðaðir nánar hjá öllum 
börnum óháð 
heildarniðurstöðu á prófinu 

    

Einstakir prófþættir sem 
mælast slakir- eða mjög slakir 
eru skoðaðir nánar hjá börnum 
sem leikskólinn hefur áhyggjur 
af varðandi málþroska 

    

  

6. Misjafnt er eftir leikskólum hvaða börn fá sérstaka íhlutun eftir að niðurstöður HLJÓM-2 

liggja fyrir. Hvað er gert í þínum leikskóla í eftirfarandi tilfellum 

  

 

Barn sem mælist með... 

Fengi alltaf eða 
lang oftast íhlutun 

Fengi stundum íhlutun Fengi sjaldan eða 
aldrei íhlutun 

mjög slaka færni í 
heildina á HLJÓM-2  

      

slaka færni í heildina á 
HLJÓM-2 

      

mjög slaka færni á 
einstökum þáttum 
HLJÓM-2 þó 
heildarniðurstaða sé í 
meðallagi eða góð 

      

slaka færni á einstökum 
þáttum HLJÓM-2 þó 
heildarniðurstaða sé í 
meðallagi eða góð 
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7. Fyrir hvaða börn notar leikskólinn þinn eftirfarandi námsefni?  

  

  Öll börn Flest börn Sum börn Engin börn 

K-Pals         

Ljáðu mér eyra          

Lubbi finnur 
málbein 

        

Lærum og leikum 
með hljóðin 

        

Markviss 
málörvun 

        

Orðalottó         

Stafakubbar         

Sögugrunnur         

  

Notar leikskólinn þinn eitthvað annað námsefni, hvaða efni er það og fyrir hversu marga er það 

notað? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Næstu spurningar snúa að viðhorfum þínum til ýmsa þátta  

  
8. Hversu ánægð eða óánægð er þú með aðferðirnar sem notaðar eru til íhlutunar í 

leikskólanum? 

 Mjög ánægð 

 Frekar ánægð 

 Hvorki ánægð né óánægð 

 Frekar óánægð 

 Mjög óánægð 
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9. Skila aðferðirnar til íhlutunar sem þið notið í leikskólanum þínum miklum eða litlum 

árangri? 

 Mjög miklum árangri 

 Miklum árangri 

 Hvorki né 

 Litlum árangri 

 Mjög litlum árangri 

 

10. Telur þú að eitthvað mætti betur fara í íhlutun eftir HLJÓM-2 prófið?  

 Nei 

 Já 

 Hvað finnst þér að mætti fara betur? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

11. Hversu jákvæð eða neikvæð ertu gagnvart því að leggja HLJÓM-2 fyrir eftirfarandi hópa 

barna 

  

  Mjög 
jákvæð 

Frekar 
jákvæð 

Hvorki jákvæð né 
neikvæð 

Frekar 
neikvæð 

Mjög neikvæð 

Börn með þroskafrávik           

Börn með annað 
móðurmál en íslensku 
en hafa búið á Íslandi 
frá fæðingu 

          

Börn með annað 
móðurmál en íslensku 
sem hafa búið á Íslandi 
í 2-4 ár 

          

Börn með annað 
móðurmál en íslensku 
sem hafa búið á Íslandi 
í 1-2 ár 

          

Börn með annað 
móðurmál en íslensku 
sem hafa búið á Íslandi 
skemur en 1 ár 

          

Öll börn           



66 

12. Hversu mörg ár hefur þú lagt fyrir eða séð um íhlutun eftir HLJÓM-2 prófið? 

 Aldrei  

 Eitt ár  

 Tvö til Fjögur ár  

 Fimm til níu ár  

 Tíu ár eða meira  

  

13. Hversu mörg ár hefur þú verið sérkennslustjóri í leikskólanum þínum?  

 Eitt ár eða minna 

 Tvö til fjögur ár  

 Fimm til níu ár 

 Tíu ár eða meira  

  

14. Hvað heitir leikskólinn þinn?  

 Bakkaborg 

 Borg 

 Hálsaskógur 

 Holt 

 Hólaborg 

 Hraunborg 

 Jöklaborg  

 Seljaborg 

 Seljakot 

 Suðurborg 

 Ösp  

  

  

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

Markmið þessa viðtals er að fá upplýsingar um hvernig leikskólinn bregst við niðurstöðum úr 

HLJÓM-2 prófi. Hvernig vinna fer af stað þegar niðurstöður eru slakar. Einnig langar mig að 

heyra hvernig reynsla er almennt af prófinu í leikskólanum.  

1. Hvernig er íhlutun háttað hjá ykkur?  

a. Eru börn tekin úr hópnum sínum til að fara í málörvun 

b. Er eitthvað sérstakt skipulag?  

c. Er sama ferli fyrir öll börnin 

i. Hvernig er skipulagið fyrir þá sem eru með einstaka þætti sem eru 

slakir?  

ii. Hvernig er skipulagið fyrir þá sem eru með heildarniðurstöður slakar?  

d. Er munur á milli barna með íslensku sem móðurmál eða þeirra sem hafa 

íslenskuna sem annað móðurmál? 

2. Einungis fyrir Leikskólann Fossaborg  

Leikskólinn veitir öllum börnum íhlutun sem, hvort sem þeir heildarniðurstaðan sé 

slök eða undirþættir slakir en heildarniðurstaðan er ágæt. Hvernig gengur þetta hjá 

ykkur? Eru mörg börn sem fá íhlutun að öllu jöfnu? (hér þarftu að vita hlutfallið af 

heildarfjölda barnanna 

3. Hvað telur þú æskilegt að gera til þess að íhlutunin sé góð?  

a. Er eitthvað sem er gert í leikskólanum þínum sem þú telur að ætti að vera gert 

öðruvísi?  

b. Finnst þér prófið gagnlegt?  

4. Hvernig hefur reynslan þín af HLJÓM-2 prófinu verið, hafa niðurstöður komið þér oft 

á óvart?  

a. Er einhver einn hópur barna sem hefur komið meira á óvart en aðrir?  

b. Til dæmis börn af erlendum uppruna, stelpur eða strákar.  

5. Hvernig finnst þér prófið virka fyrir börn með annað móðurmál en íslensku? 

 


