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Útdráttur 

 

Lestur er afar mikilvægur þáttur í þroskaferli barna og lestrarerfiðleikar eru vandamál sem hægt 

er að leysa á auðveldan hátt ef rétt er farið að. Skólar Íslands þurfa að hafa eitthvað 

stuðningskerfi til þess að bera kennsl þau börn sem þurfa auka aðstoð við lestur. Leið til Læsis er 

stuðningskerfi sem hannað var til að auðvelda kennurum að bera kennsl á þau börn sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða. Mikilvægt er að greina þessi börn snemma vegna þess að því fyrr sem 

lestrarvandinn er fundinn því líklegra er að barnið nái góðum tökum á lestri. Leið til læsis 

samanstendur af skimunarprófi fyrir börn í fyrsta bekk og síðan eftirfylgniprófum sem tekin eru í  

fyrsta til fjórða bekk.  

 Í þessari ritgerð er farið yfir handbókina Leið til Læsis og metið próffræðilega eiginleika 

skimunarprófsins sem hannað var fyrir fyrsta bekk til að meta hvar þau eru stödd í lestri. 

Skimunarprófið er þrískipt og skiptist í að meta málþroska, bókstafaþekkingu og 

hljóðkerfisvitund. Markmiðið var að sjá hvort prófið væri að mæla í raun það sem það ætti að 

mæla og hvort þurfi að betrumbæta það á einhvern hátt. Farið var yfir niðurstöður barna úr 

skimunarprófinu í fyrsta bekk frá árunum 2011-2012 og þær bornar saman við niðurstöður frá 

árinu 2017-2018. Niðurstöðurnar sýndu að börn árið 2011-2012 og 2017-2018 voru að standa sig 

almennt vel. Hinsvegar stóðu börnin árið 2017-2018 sig aðeins verr og var frammistaða þeirra 

hálfu til heilu stigi lakari en frammistaða barnanna árið 2011-2012. Rannsóknarmenn töldu að 

ástæða þess að börn á seinni árunum voru að standa sig örlítið verr væri mögulega minni áhugi 

barna á lestri eða breyttar uppeldisaðferðir. Einnig getur verið að aukin notkun og tækniþróun 

geti leitt til þess að börn komist í minni kynni við bækur og lesi þar af leiðandi minna. 

Rannsóknir sem þessar eru mikilvægar fyrir skólakerfið á Íslandi. Gott er að fara yfir 

prófið reglulega til að meta hvort það sé of auðvelt eða of erfitt fyrir börnin sem það er lagt fyrir 

og meta hvort það þurfi að betrumbæta það á einhvern hátt.  
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Abstract 

 

Reading is an important factor when it comes to children’s development and problems like 

reading difficulties of children are easily resolved. Icelandic school system need to have 

something to support it to identify those who require extra help with reading. The screening test 

Leið til Læsis was made to help teachers identify those children who might have reading 

difficulties. It’s important to identify those children early on, or before formal reading lessons 

begin, because the sooner the reading difficulties are identified the easier it is for a child to 

overcome its reading problems. Leið til læsis was made for children in the first grade of 

elementary school. 

 This paper reviews the handbook Leið til læsis and evaluates psychometric properties of 

screening test that was designed for first graders to estimate their reading abilities. The screening 

test measures three factors: language development, letter knowledge and phonological 

awareness. The goal was to see if this screening test was measuring what it was supposed to 

measure and check if any corrections are necessary. The screening test outcomes from the year 

2011-2012 were compared to outcomes from the year 2017-2018. Overall findings showed that 

children that took this screening test for the both years performed well. However, the outcome 

from the screening test for the year 2017-2018 was a little bit poorer than from the year 2011-

2012 or from a half to a whole point in performance. Possible reasons for this variability can be 

increasing loss of interest in reading, or different parenting styles. Also, increased usage and 

evolvement in technology can lead to decrease in reading, because children don’t encounter as 

many books as before. 

 Studies like this are very important for educational system in Iceland. It’s important to 

evaluate screening tests on regular basis to check if they are still reliable or if they have gotten 

too easy or too hard for new cohorts and if any corrections need to be made. 
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Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Sigurgrími Skúlasyni fyrir góða leiðsögn, yfirlestur og 

gott viðmót við vinnslu verkefnis. Einnig viljum við þakka Írisi Egilsdóttur og Kolbrúnu 

Jónsdóttur fyrir vandaðan yfirlestur og ráðgjöf. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem 

lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 
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Inngangur 

Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki. Hann vísar til þeirrar færni að geta umbreytt tákn 

tungumálsins í rit. Góður lesskilningur einkennist af ríkum orðaforða, meðvitaðri beitingu aðferða 

sem hjálpa við að skilja nýja texta, þekkingu á ritháttarkerfinu, uppbyggingu setninga og 

merkingarfræði (Rósa Eggertsdóttir og Björk Jónsdóttir, 2006).  

Börn eru mislengi að tileinka sér þessa færni. Flest börn læra að lesa án sérstakrar 

fyrirhafnar, en önnur börn geta átt í erfiðleikum með að læra að lesa. Alvarlegir lestrarerfiðleikar 

geta leitt til skertra lífsgæða (Rósa Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Þess vegna er 

mikilvægt að skima börn fyrir þessum erfiðleikum með notkun skimunarprófa, til að grípa sem 

fyrst inn og veita auka kennslu þeim sem þurfa á henni að halda (Einar Guðmundsson, 1999). 

 Mikilvægt er fyrir kennara að geta fundið þau börn sem eru með lestrarerfiðleika. Hugtakið 

lestrarerfiðleikar vísar til vandamála í lestri sem geta falið í sér erfiðleika í umskráningu bókstafa 

í hljóð, lesskilning eða erfiðleika í báðum þáttum (Rósa Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006). Oftast er talað um lesblindu og sértæka lesskilningserfiðleika í sambandi við 

lestrarerfiðleika. Lesblinda birtist í erfiðleikum með að skynja hljóðræna uppbyggingu 

tungumálsins og kemur fram í lestri og stafsetningu. Sértæka námserfiðleika má rekja  til málrænna 

þátta, einkum orðaforða og málskilnings (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir , e.d.). 

Í þessu verkefni verður fjallað um lestranám barna og hlutverk skimunarprófa, þar sem 

skimunarprófið Leið til Læsis verður til sérstakrar skoðunar. Einnig verður fjallað um 

lestrarerfiðleika og hvaða þættir hafa mest áhrif á lestrarkunnáttu. Skoðað verður hvort breyting 

hefur orðið á lestrafærni barna í fyrsta bekk á milli ára. Árin sem verða skoðuð eru 2011-2012 og 

2018-2019. Metið verður hvort þurfi að endurbæta skimunarprófið Leið til Læsis og hvort það væri 

hagstæðra að leggja fyrir skimunarprófið í lok leikskóla, því talið er að börn komast í kynni við 

ritmál og lestur fyrr en áður.    
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1.1 Lestur 

Fyrir flesta er lestur talinn sjálfsagður hlutur. Hæfileikinn að tala er náttúrulegt ferli, hins vegar 

eru lestur og ritmál hugræn ferli sem maðurinn hefur þróað með sér og felur í sér umbreytingu 

tákna tungumálsins í rit. Þessi þróun átti sér stað eflaust til að miðla áfram vitneskju milli manna, 

frá mismunandi tímum og mismunandi stöðum. Í flestum vestrænum löndum er fólk meira en 90% 

læs. En í fátækari löndum er oft meira en helmingurinn sem er ólæs, og meiri hlutinn af þeim eru 

konur (Rósa Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).  

 Lestur byggist á tungumálinu, þar af leiðandi er hægt að segja að lestranám barna hefst um 

leið og þau byrja að veita málhljóðum athygli. Áður en börn byrja að læra að lesa þurfa þau að 

geta skilið og talað tungumálið, sem sýnir að málumhverfi barna skiptir miklu máli fyrir málþroska 

og framtíðar lesfærni þeirra (Helga Sigmundsdóttir, e.d.). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á 

að lestrafærni hefur áhrif á málþróun, þar sem orðaforði barna vex með auknum lestri. Í lestranámi 

eiga sér stað „gagnvirk áhrif “. Þessi áhrif lýsa sér þannig að eftir því sem börn þekkja fleiri orð 

því einfaldara er fyrir þau að læra ný orð (Steinunn Trofadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Stanovich (1986) kallaði þetta ferli „ríkur 

verður ríkari“ áhrif (e. Rich get richer effect eða Matthew effect). Hann telur að börn sem eru dugleg 

að lesa munu auka lestur sinn enn frekar og auka þekkingu og orðaforða sinn á leiðinni, en börn 

sem lesa lítið munu minnka lestur og smátt saman missa áhuga á honum. 

Það er ákveðin færni að læra að lesa og beinist athyglin að mörgum mismunandi þáttum. 

Það er ekkert sérstakt svæði í heilanum sem afmarkast við lestur. Heldur eru það nokkur svæði í 

heilanum sem vinna saman sem heild þegar lestur á sér stað. Einstaklingurinn notar meðal annars 

vinnsluminnið, sjóngreiningu, hljóðgreiningu og málskilning. Þar sem einstaklingurinn er að vinna 

úr mörgum táknum og tengja þau við hljóð og merkingu og skilja það sem upplýsingar eða 

staðreyndir. Þetta ferli er kallað lestrarferli og skiptist í umskráningu og skilning. Þegar 

umskráning á sér stað er verið að umbreyta riti í hljóð og skilningurinn felur í sér það að skilja orð 

sem eru lesin. Samkvæmt Morton (1969) eru tvær leiðir í umskráningu lesturs. Sú fyrri er 

umskráningarleiðin, þar sem sértæk umskrá sérhverra stafa í hljóð fer fram. Sú seinni er sjónræn- 

eða ritháttarleiðin, sem felur í sér þau orð sem hafa varðveist í minni fólks og þurfa því ekki 

mikillar umskráningar. Þessar lestrarleiðir kallaði John Morton „Logogen Model“ eða „tvíhliða 

líkanið“ (Rósa Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006; Morton, 1969).  
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 Meirihluti barna er búin að læra bókstafi og getur lesið einfalda texta í lok 1.-2. bekkjar, en 

það er mikill einstaklingsmunur á þróun lesturs. Sum börn ná tökum á lestri án mikillar þjálfunar, 

en önnur börn þurfa auka aðstoð til að ná góðum tökum á bókstöfum og hljóðum. Börn sem eiga 

erfitt með að læra að þekkja stafi og hljóð, þrátt fyrir markvissa kennslu, lenda oft í áhættuhóp 

vegna lestrarvanda (Ehri, 2005). Því þarf að gera ráðstafanir og finna út hverjir það eru sem eru í 

þessum áhættuhóp. Það er gert með skimunarprófum (Einar Guðmundsson, 1999).  

 

1.2 Skimunarpróf 

Skimunarpróf eru hóppróf sem eru notuð til að draga fram tilteknar námsþarfir nemenda og finna 

þá sem þurfa að bæta færni sína (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Einnig eru 

skimunarpróf notuð til að fá heildarmynd af stöðu einstaklinga á ákveðnu færnisviði (Lonigan, 

2006). 

Sum börn upplifa mikla erfiðleika við lestranám sem veldur því að þau verða á eftir 

jafnöldrum sínum snemma í skólagöngu (O‘Connor og Jenkins, 1999). Snemmtæk og nákvæm 

greining hjá börnum, sem eru í hættu við að eiga við leserfiðleika að stríða, getur komið í veg fyrir 

að börn þrói með sér þessa námserfiðleika (Catts, 2006). Með því að veita þeim sem eru í 

áhættuhópi auka kennslu og þjálfun á þeim námsþáttum sem þau eiga erfitt með er hægt að bæta 

færni þeirra og minnka líkur á því að bilið á milli þeirra og jafnaldra breikki enn frekar. (Einar 

Guðmundsson, 1999). Einnig hafa rannsóknir sýnt að börn sem ná ekki fullum tökum á lestri eru 

líklegri til að hætta í námi, missa áhuga á námi og þar af leiðandi skrópa í skóla, hafa fleiri 

neikvæðar hugmyndir um sig, neyta fíkniefna, fremja afbrot og eiga erfiðara með að finna góða 

vinnu en börn sem ná fullum tökum á lestri (Rakel Magnúsdóttir, 2016). 

Juel (1998) gerði langtímarannsókn og niðurstöður hennar sýndu að lestrakunnátta barna í 

fyrsta bekk veitir góða forspá um lestragetu barna í fjórða bekk. Rannsóknin sýndi auk þess fram 

á að börn sem áttu erfitt með að lesa áttu einnig erfitt með að skrifa síðar í skólagöngu. Juel telur 

ástæðuna fyrir því vera að börn sem hafa ekki góða orðaþekkingu í fyrsta bekk missa áhuga á 

lestri, sem leiðir til þess að þau lesi minna en börn sem hafa góða orðaþekkingu. Með því að lesa 

minna, missa börnin tækifæri til að stækka orðaforða og læra ný hugtök. 

Niðurstöður rannsóknar Simmons o.fl. (2008) eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Juels. Niðurstöður þeirra sýndu að ef leikskólabörn í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika fengu auka 

kennslu í lestri, þurftu þau ekki lengur auka aðstoð í fyrsta bekk. Börn sem tóku þátt í rannsókninni 
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voru með eðlilega lestragetu í þriðja bekk sem sýnir að snemmtæk íhlutun vegna leserfiðleika er 

mikilvægur fyrir framtíðar lestragetu barna. 

Forsendur skimunarprófa eru þrjár, í fyrsta lagi mikilvægi þess að finna börn sem eru í 

áhættu áður en einhver vandi birtist. Í öðru lagi að viðeigandi meðferð og sértæk þjálfun hafi 

jákvæð áhrif og minnki seinni tíma vandamál. Í þriðja lagi að það sé hægt að réttlæta leitarstarfið 

þar sem kostnaðurinn sem fylgir því kemur til greina (Einar Guðmundsson, 1999).  

Mikilvægt er að nota stöðluð matstæki í skimun. Upplýsingar um réttmæti, áreiðanleika og 

forspárgildi matstækja þurfa að vera vel skoðaðar áður en ákveðið er að nota þau. Án þessara 

upplýsinga getur verið erfitt að átta sig á því hvort þau séu nothæf í skimun eða ekki. Einnig þarf 

að huga vel að því hver tilgangur skimunarinnar er. Það þarf að hafa sérhæfni og nákvæmni 

skimunarprófs í huga til þess að reyna að lágmarka fjölda villna í niðurstöðum prófsins. Nákvæmni 

skimunar vísar til þess hversu vel það tekst að finna einstaklinga með sérþarfir, sem þýðir að 

skimunarpróf með mikla nákvæmni leiðir til þess að börn sem eru í áhættuhópum vegna 

námerfiðleika fá auka greiningu og þjálfun sem þau þurfa. Sérhæfni vísar aftur á móti til þess 

hversu vel það tekst að finna einstaklinga sem eru ekki með sérþarfir og þurfa þar af leiðandi ekki 

auka kennslu. Ekki er hægt að auka sérhæfni og nákvæmni mælitækis á sama tíma, vegna þess að 

með því að auka nákvæmni prófs minnkar sérhæfni þess og öfugt. Þess vegna þurfa þeir sem búa 

til skimunarpróf að ákveða hversu stórum hluta barna vilja þeir vísa í ítarlegri greiningu í kjölfar 

skimunar (Einar Guðmundsson, 1999). 

 

1.2.1 Leið til læsis 

Skimunarprófið Leið til læsis var hannað af hópi sérfræðinga til að veita stuðning í lestrarkennslu. 

Það er ætlað kennurum sem eru að kenna yngsta stigi í grunnskóla, fyrsta til fjórða bekk og upp að 

unglingastigi. Þetta stuðningskerfi var sérstaklega hannað til að veita kennurum og foreldrum betri 

skilning á stöðu nemenda í lestri, nokkrum sinnum yfir skólaárið. Þá er árangur nemenda metin á 

milli kennslutímabila og fundið út hvort þörf sé á að endurskoða markmið og leiðir til að 

betrumbæta kennslu svo nemendur ná sem bestum árangri í lestri. Ef fundin eru alvarleg frávik er 

afar mikilvægt að sérfræðingar innan hvers skóla endurskipuleggi þau markmið (Steinunn 

Torfadóttir, 2011).  
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Leið til læsis sem er lagt fyrir nemendur í fyrsta bekk byggir á forspárþáttum þar sem verið 

er að afmarka lestrafærni barna og veitir þannig kennurum vísbendingar um það hvernig 

lestrarnámið kemur til með að gagnast þeim sem best komandi ár. Þar eru mikilvægustu þættirnir 

bókstafaþekking og hljóðkerfisúrvinnsla. Hljóðkerfisúrvinnsla á sér stað þegar einstaklingur notar 

hljóðkerfi í talmáli til að umrita ritmál við lestrarnám. Þættir innan hljóðkerfisúrvinnslunnar eru 

hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness), hljóðræn endurheimt (e. phonological retrival), 

hljóðrænt minni (e. phonological memory) og hæfni til að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum 

(e. phonological production) (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010).  

 

1.3 Undirstöðuþættir lesturs 

Flest börn eru með góða málhæfni, kunna stafrófið og hafa vel þroskaða hljóðkerfisvitund þegar 

þau útskrifast úr leikskóla. Aftur á móti eru til börn sem eiga í erfiðleikum með þætti sem taldir 

eru mikilvægir fyrir lestur og þurfa auka þjálfun til að geta lært að lesa eins vel og önnur börn. 

Mikilvægt er að þekkja þessa þætti til að geta grípið inn sem fyrst og veita börnum kennslu sem 

þau þurfa (Lonigan, 2006).  

Lonigan (2006) telur að hægt sé að spá fyrir um lestragetu barna áður en formleg 

lestrakennsla hefst. Hann talar um þrjá þætti lesturs sem gefa góða forspá um lestragetu barna  og 

gera kennurum kleift að finna börn sem þurfa á auka lestrarkennslu að halda. Þessir þættir eru: 

hljóðkerfisvitund, bókstafaþekking og málþroski. 

 

1.3.1 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er afar mikilvægur þáttur í lesskilningi því það hefur mesta fylgni við 

lestrarerfiðleika og hafa rannsóknir á því, ásamt stafaþekkingu, sýnt sterka forspá um lestrargetu 

ungra barna, og hvernig þau munu standa sig í lestri í byrjun grunnskóla. (Gillion og MCNeill, 

2009; Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010). Hugtakið hljóðkerfisvitund vísar til þeirrar færni við að 

skynja hljóðrænt form tungumálsins án þess að tengja það við merkingu orðanna (Snow, Burns og 

Griffin, 1998). Sú færni byrjar að þróast frá ungum aldri og börn nota hana til að ná tökum á 

tungumálinu löngu áður en þau átta sig á samsetningu orða. Í kringum fjögurra ára aldur fara börn 

til dæmis að geta greint rím, en á fimm til sex ára aldri þróast svo kölluð hljóðvitund sem er hæfni 

þeirra til að greina stök hljóð. Með árunum eykst sú vitund og börn fara að átta sig á hljóðum 

tungumálsins og tengja það við ritmálið, einnig skilja þau betur tengslin á milli tal- og ritmáls 
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(Steinunn Torfadóttir, 2011). Talið er að hljóðkerfisvitund þroskist í takt við aukinn orðaforða. 

Þegar börn greina ný orð og hljóð þá endurskipuleggur hugurinn orðasafnið. Kunnugleiki og 

hljóðkerfisleg samkeppni orða er það sem hefur eflaust mest áhrif á endurskipulagningu orða. Þessi 

endurskipulagning fer fram í hljóðkerfislykkjunni. Hljóðkerfislykkjan er sá partur sem sér um að 

stjórna framburði, geymslu hljóða og skrá hljóð í málmhljóð sem voru það ekki upphaflega. (Rósa 

Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Hljóðkerfislykkjan er partur af vinnsluminni. 

Vinnsluminni er kerfi sem gerir fólki kleift að geyma og vinna úr upplýsingum sem skipta máli 

fyrir tiltekin verkefni á þann hátt sem eru nauðsynleg fyrir flóknar hugrænar aðgerðir eins og 

málskilning, nám og rökhugsun. Slakt vinnsluminni getur ýtt undir lestrarerfiðleika (Baddeley, 

1992).  

Mat á hljóðkerfistvitund er yfirleitt gert með verkefnum sem gera börnum kleift að greina 

töluð orð í hljóðunga, blanda runu af hljóðungum í heil orð, eða spila með hljóðunga í orðum. Sem 

dæmi má nefna að bæta við, taka frá, eða endurraða hljóðungunum til að búa til nýtt orð. Fyrir 

flest börn þá þróast vitund um uppbyggingu hljóðkerfis í kringum leikskólaaldurinn, því er 

mikilvægt að byrja að meta getu barna á lestrargetu á mörkum leik- og grunnskóla. (Snow, Burns 

og Griffin, 1998; Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Í langtímarannsókn Jorm, Share, MacLean og Matthews (1984) var verið að bera saman 

börn á lokaári í leikskóla sem voru á misjöfnum stað á stigi hljóðkerfisvitundar. Þar var verið að 

skoða umskrá þeirra á orðleysu lestri. Þar kom í ljós að þau börn sem voru hærri á stigi 

hlóðkerfisvitundar og með betri hæfni í umskrá, lásu lengur en börn sem voru ekki eins góð. Sem 

ýtir undir hvað hljóðkerfisvitund er mikilvæg í þroska í lestri barna.  

 

1.3.2 Bókstafaþekking 

Bókstafaþekking gefur góða forspá um það hvernig börn munu standa sig við lestur fyrstu 

grunnskólaárin og er einn undirstöðuþáttur lesturs (Steinunn Torfadóttir, 2011). Bókstafaþekking 

og getan til að læra bókstafi eru ekki sálfræðilegt ferli. Mikilvægi bókstafsþekkingar felst í því að 

barn sem kann marga bókstafi við upphaf grunnskóla er komið af stað í lestrarnámi og betur undir 

skólagönguna búið (Sigurgrímur Skúlason, munnleg heimild, 22. janúar 2019). Nokkrir þættir eru 

mikilvægir þegar kemur að bókstafaþekkingu og lestri. En mikilvægasti þátturinn er eflaust að 

börn þurfa að sýna áhuga, afar mikilvægt er að foreldrar og kennarar sýni hvatningu við lesturinn. 
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Erfitt hefur verið að sýna fram á áhrifaríka lestrargetu án þess komist í kynni við ritmál. Því er 

mikilvægt að börn komist í kynni við ritmál svo að þekkingin festist í minni þeirra. (Bowey, 2005). 

Börn læra stafi í gegnum kennslu og tilviljanakenndum lærdómi (Halldóra Haraldsdóttir, 

e.d.). Tilviljanakenndur lærdómur (e. Incidental learning) felst í því að börn læra tengingar á milli 

bókstafa og hljóða án þess að veita þeim athygli (Saffran, Newport, Aslin, Tunick og Barrueco, 

1997). Flest börn læra fyrstu bókstafi sína á leikskólaaldri, en bókstafanámi þeirra lýkur ekki fyrr 

en í lok annars bekkjar. Oft læra þau fyrst að þekkja stafi í þeirra eigið nafni, en svo bætast við 

fleiri bókstafir sem þau sjá reglulega í nánasta umhverfi (Freyja Birgisdóttir, 2011). 

Það virðist vera einstaklingsmunur á tíma sem tekur börn að læra að þekkja stafi. Hversu 

mikla þjálfun foreldrar veita börnum sínum á bókstafaþekkingu getur haft áhrif á tíma sem tekur 

þau að tileinka sér þessa færni. Einnig virðist vera samband á milli bókstafaþekkingar barna, 

menntunar og tekna foreldra (Freyja Birgisdóttir, 2011). Hechts o.fl (2000) rannsökuðu lestrargetu 

barna á leikskólaaldri og meta hvort fjárhagsleg staða foreldra hafði áhrif á umskráningu og 

skilning þeirra. Einnig skoðuðu þau hvort það hafði góða forspá um lestrargetu barna í fyrsta til 

fjórða bekk. Samkvæmt þeirra niðurstöðum spáir fjárhagslega staða foreldra vel fyrir lestrargetur 

barna í leikskóla. Hins vegar náði það ekki að gefa góða forspá um lestrargetu barna í öðrum, 

þriðja og fjórða bekk. 

Rannsókn Torppa o.fl. (2006) sýndi fram á að þeir þættir sem veita sterkustu forspá um 

erfiðleika við bókstafaþekkingu eru hjóðkerfisvitund (e. phonological sensitivity), hljóðminni (e. 

phonological memory) og tími sem tekur börnin að nefna bókstafir (e. rapid naming). Einnig benda 

niðurstöður þeirra til þess að börn sem eiga fjölskyldumeðlimi með lestrarerfiðleika eru líklegri en 

önnur börn til eiga í erfiðleikum með hljóðræna úrvinnslu. Þessir erfiðleikar leiða oft til seinkunar 

á getu barna til að þekkja stafi sem minnkar líkurnar á því að þau munu læra að lesa á sama tíma 

og jafnaldrar þeirra sem eru ekki í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika. Há greindarvístala og aukin 

kennsla foreldra á bókstöfum geta komið í veg fyrir að börn sem eru í áhættuhópi vegna 

lestrarerfiðleika þrói með sér þessa erfiðleika. 

 

1.3.3 Málþroski 

Málþroski er hluti af almennum þroska barna sem hefst strax við fæðingu. Það er langtímaferli þar 

sem börn ná tökum á tungumálinu og öllum undirþáttum þess: orðaforða, framburði, beygingum 

og merkingu orða. Börn læra að tengja saman orð og mynda setningar. Einnig læra þau reglur 
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tungumálsins um hvernig fólk eigi að nota orð á viðeigandi hátt í viðeigandi aðstæðum. Málþroski 

er talinn vera einn af þremur undirstöðuþáttur lestrar (Steinunn Torfadóttir, 2011) 

Börn læra móðurmálið sitt með því að hlusta á og tala við foreldra og annað fólk í kringum 

sig. Fyrstu mánuðir í lífi barna skipta miklu máli fyrir málþroska þeirra. Þau nema hljóð úr 

umhverfinu og læra að greina á milli þeirra, brosa þegar talað er til þeirra og snúa höfðinu í átt að 

hljóði. Börn nota röddina til að fá athygli frá fæðingu og til að láta aðra fjölskyldumeðlimi vita að 

þeim liði vel eða illa, til dæmis með gráti eða hlátri. Frá eins árs aldri byrja börn að skoða umhverfi 

sitt til lengri tíma, geta fylgt einföldum fyrirmælum og svarað einföldum spurningum. Fram til 

fjögurra ára aldurs eykst orðaforðinn barna, og geta þeirra til að mynda lengri setningar og fylgja 

flóknari fyrirmælum. Fjögurra ára börn skilja að mestu leiti allt sem er sagt við þau. Framburður 

er einnig eðlilegur, en sum börn geta átt erfitt með að segja stafi „r“ og „s“. Við fimm ára aldur 

geta börn útskýrt atburðárás, þau hafa gaman af rími og geta búið til setningar sem eru samsettar 

úr átta eða fleiri orðum. Þau nota einnig ímyndunaraflið til að gera sögur þeirra áhugaverðari 

(Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). Mikilvægt er að börn nái góðu valdi á tungumáli strax á 

leikskólaaldri. Tungumálakunnátta hjálpar þeim að tjá þarfir, langanir, hugsanir og tilfinningar 

sínar og gerir þeim kleift að skilja það sem er sagt við þau (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).  

 

1.4 Einfalda lestrarlíkanið 

Umræðan um hvernig lestrarnám fer fram og lestrarerfiðleika er tiltölulega nýtt ferli. Áður fyrr var 

áherslan lögð á kennsluaðferðir lesturs. Nú er einblínt á það hugarferli sem fer fram hjá börnum 

þegar þau eru að ná tökum á lestri. Einnig er áhersla lögð á það hvernig hægt er að stuðla að góðum 

aðferðum svo börn með lestrarerfiðleika fái kennsluna sem þau þurfa (Steinunn Torfadóttir, 2011).  

Samkvæmt Gough og Tunmer (1986) felur lestrargeta í sér samspil á umskráningu og 

skilningi á orðum. Þeir gerðu líkanið „The Simple View of Reading“ eða „einfalda lestrarlíkanið“ 

út frá niðurstöðum sínum (Gough og Tumner, 1986; Hoover og Gough, 1990). Samkvæmt þessari 

kenningu byggist lestur á tveimur meginaðferðum. Umskráning, sem er fyrri þátturinn í líkaninu, 

felur í sér þá færni að lesa úr orðum (bókstafaþekking). Seinni þátturinn er skilningur sem felur í 

sér þá færni að skilja textann sem verið er að lesa (lesskilningur). Börn sem ná ekki tökum á 

umskráningu geta ekki lesið úr bókstöfunum og skilja því ekki innihald textans. Börn sem ná ekki 

valdi á lesskilningi geta lesið úr bókstöfunum en skilja ekki það sem þau eru að lesa. Markmið 
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lestrar er skilningurinn á lestrinum og þess vegna skiptir sá þáttur miklu máli í lestri. Börn geta 

ekki talist læs nema þau nái tökum á báðum þessum þáttum (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líkanið var gert til að einfalda það ferli sem á sér stað við lestur. Í einfalda lestralíkaninu 

eru tveir meginþættir settir í jöfnu R = D x L, Þar sem R stendur fyrir lestur (e. Reading), D fyrir 

umskráningu (e. Decoding) og L fyrir lessskilning (e. Linguistic comprehension). Í jöfnunni geta 

allir þessir þættir fengið gildi frá 0 (sem merkir enga færni) og upp í 1 (sem merkir fullkomna 

færni) (Gough og Tunmer, 1990). 

Gough og Tunmer (1990) telja að umskráning og málskilningur séu aðskildir þættir. Þeir 

sem eru með slaka færni til umskráningar en hafa góðan skilning eru greindir með lesblindu. Þeir 

sem eru með slakan skilning en eru góðir í umskráningu eru greindir með sértæka 

lesskilningserfiðleika. Þeir sem eru slakir í umskráningu og með slakan skilning eru greindir með 

ýmsa málerfiðleika. Þeir sem eru með góðan skilning og góðir í umskráningu eru með eðlilega 

lestragetu (Guðrún Íris Valsdóttir, 2011). Hægt er að einangra skilningsþáttinn frá 

umskráningaþættinum með því að kanna hlustunarskilning barns. Þannig er hægt að athuga 

styrkleika og veikleika barns í hvorum þætti fyrir sig (Steinunn Torfadóttir, 2011). Það að skoða 

Mynd 1. Einfalda lestralíkanið, eða „Simple view of reading“, sem útskýrir hvernig 

þættirnir umskráning og málskilningur hafa áhrif á lestur (Steinunn Torfadóttir, 2011). 
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veikleika og styrkleika barna getur leitt til markvissari kennslu, þar sem börn með lesblindu fá 

auka þjálfun í umskráningu og þeir sem eru með sértæka lesskilningserfiðleika fái auka kennslu 

þar sem lögð er áhersla á orðaforða, málþætti og lesskilning. Fyrir börn með málerfiðleika er 

mikilvægt að fá þjálfun á báðum þessum þáttum. Mikilvægt er að bregðast við vanda sem fyrst, 

áður en slakur málskilningur og slök geta til umskráningar fara að trufla námsárangur barna 

(Steinunn Torfadóttir, 2011).  

 

1.5 Lestrarerfiðleikar 

Mjög mikilvægt er fyrir kennara að geta borið kennsl á þau börn sem eru með lestrarerfiðleika, og 

þurfa þeir því að hafa þekkingu á þeim og á mismunandi birtingaform. Einnig er mikilvægt að vita 

uppsprettu vandans (Steinunn Torfadóttir, 2011). Samkvæmt Burns, Griffin og Snow (1999) eru 

þrír megin þættir sem stuðla að góðum árangri hjá börnum þegar kemur að lestri: þau þurfa að hafa 

góða hljóðvitund, góðan málskilning og góða lesfimi. Þeir sem eru með góða hljóðvitund eiga 

auðvelt með að umskrá orð og festa þau í sjónrænu minni hugans eftir að hafa séð þau nokkrum 

sinnum. Góður málsskilningur felst í því að einstaklingur skilur það sem hann les og góð lesfimi 

felur í sér getu til að lesa hratt og auðveldlega texta af ólíkum toga (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Ef börn ná ekki góðum tökum á einhverjum af þessum þáttum þarf að gera eitthvað í málinu og 

athuga hvort barn hafi einhverja lestrarerfiðleika. Gough og Tunmer (1986) gerðu greinamun á 

þrenns konar lestrarvanda. Þeir töluðu um lesblindu (e. dyslexia), hyperlexíu (e. hyperlexia), og 

sértæka lesskilningserfiðleika (e. reading comprehension difficulties). Hyperlexía sýndi hins vegar 

enga fylgni við lestraerfiðleika.  

 Þegar einstaklingar ná tökum á málskilningi en eiga í erfiðleikum með umskráningu er 

talað um lesblindu, eða dyslexiu. Þá eiga einstaklingar ekki aðeins erfitt með að lesa orð og texta 

heldur geta þau einnig átt í vanda við að skilja það sem er lesið fyrir þau. Því einbeitingin fer í að 

lesa úr bókstöfunum eða umskrá, og verður þá erfitt að skilja heildar textann. Nokkrar 

skilgreiningar eru á lesblindu en eins og í bókinni eftir Rósu Eggertsdóttur og Þóru Björk 

Jónsdóttur (2006) Lexía; þá er stuðst við skilgreininguna frá samtökum leshamlaðra í Bretlandi, 

British Dyslexia Association, þar nota þær orðið leshömlun yfir lesblindu: 
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Leshömlun er fjölþætt taugafræðilegt ástand af eðlislægum 

uppruna. Einkennin geta haft áhrif á marga þætti náms og virkni 

og má lýsa sem sérstökum erfiðleikum við lestur, stafsetningu og 

ritun. Erfiðleikar geta birst í einum eða fleirum þessara þátta. 

Einnig getur hömlunin haft áhrif á talnameðferð, meðferð 

táknkerfis (tónlist), hreyfifærni og skipulagshæfileika. Leshömlun 

er þó sérstaklega tengd færni við að ná góðum tökum á ritmáli en 

getur þó valdið erfiðleikum að einhverju marki á talnamáli. 

(Jacobson, 1998; þýtt af Rósu Eggertsdóttur og Þóru Björk Jónsdóttur, 2006) 

 

Þegar einstaklingar eiga erfitt með lestur vegna erfiðleika með að umskrá orð, er talað um 

„sértæka lesskilningserfiðleika“. Þeir einstaklingar eiga auðvelt með að skilja texta og orð sem er 

lesið fyrir þau en eiga erfitt með að umskrá erfiða eða flókna texta. Þá eru nokkrir einstaklingar 

með lélega færni á báðum þáttunum, skilningi og umskrá. Þeir einstaklingar eru oft með 

málþröskaröskun (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Í flestum tilfellum koma lestrarerfiðleikar vegna vangetu á umskrá eða skilningi, en meiri 

hlutinn af þeim hóp lærir á endanum að lesa. Lestrarerfiðleikar sem falla ekki undir þessa 

skilgreiningu, geta komið vegna greindarskorts og eru þá hluti af almennum námsvanda. Þeir geta 

einnig komið til vegna vanlíðan eða birst vegna áhrifa frá umhverfinu (til dæmis skorts á 

leskennslu) eða af líffræðilegum orsökum (Rósa Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).   

 

1.5.1 Einkenni lestrarerfiðleika 

Einkenni lestrarerfiðleika geta verið sýnileg. Vitað er að þau eru ekki tengt greind og geta verið 

misalvarleg. Einstaklingar sýna mismunandi myndir af lestrarerfiðleika því hver og einn hefur sinn 

eigin styrkleika og veikleika. Lestarerfiðleikar hafa áhrif á lestur og skrift, sem bendir til þess að 

það tengist tungumálinu. Einnig geta lestrarerfiðleikar hamlað þá sem hafa hreyfiröskun, 

athyglisbrest, ofvirkni og/eða málröskun. Lestarerfiðleikar eru oftast meðfæddir og flestir sem 

greinast með eða hafa einhver einkenni af þeim, eiga ættingja sem hafa þá eiginleika líka. Flestir 

telja að það sé algengara hjá körlum en konum. Einnig telja sumir að lesblinda tengist sérstökum 

heilasvæðum og hafa fundið afbrigðilega virkni á sumum svæðum, sem gæti mögulega verið bein 

forspá að lesblindu (Rósa Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 
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Sérfræðingar greina á milli 11 gerða af lesvillum sem einstaklingar með lestraerfiðleika 

hafa tilhneigingu til að gera. Sjónrænar villur felast í því að einstaklingar segja orð sem eru 

formlega lík, til dæmis kanna og kenna. Hjóðrænar villur þar sem einstaklingar segja orð sem eru 

hljóðrænt lík, til dæmis engum og einkum. Merkingalegar villur þar sem einstaklingar rugla saman 

orðum sem eru með svipaða merkingu eins og bók og rit. Orðmyndunarvillur þar sem rót orðs er 

rétt en ending er röng. Hlutverkaorðaígildi þar sem einstaklingar lesa smáorð og fornöfn á rangan 

hátt. Einnig reyna einstaklingar með lestraerfiðleika oft að gera óhljóðrétt orð að  hljóðréttum með 

því að hefja lestur með f-hljóði. Nýyrðavillur eru líka algengar hjá lesblindum þar sem orð sem 

þeir lesa verða að bulli. Þeir bæta oft við stöfum, missa stafi, eða endurraða þeim í orðum. Þeir 

snúa einnig bókstöfum við þannig að a verður að e og u verður að n (Rósa Eggertsdóttir & Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006). 

 

1.6 Raskanir í hljóðkerfisvitund 

Telja má að frekar augljós afleiðing að léleg hljóðkerfisvitund tengist lélegum lestri. Sem gefur til 

kynna tilgátuna um raskanir í hljóðkerfisvitundinni, sem er í samræmi við þá tilgátu að börn sem 

hafa lélega hljóðkerfisvitund sýna frekar lélega hæfni í lestri og þau börn sem sýna frekar lélega 

hæfni í lestri eru talin hafa lélega hljóðkerfisvitund (Beaton, 2004; Stanovich og Siegel, 1994). 

Börn læra að tala með því að hlusta á hljóð, án þess að komast í bein kynni við bókstafi og 

stafsetningareglur. Talið er að hljóðkerfisvitund tengi saman talmál og ritmál. Því getur verið að 

röskun á því valdi ýmsum lestarerfiðleikum hjá börnum og er talin vera ein helsta ástæða flestra 

lestrarerfiðleika. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heilastarfsemi hafa sýnt fram á að vinstra 

heilahvel þeirra einstaklinga sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða starfar öðruvísi en hjá þeim 

sem hafa þá ekki, og talið er að hljóðkerfisröskun sé á því svæði. Rannsóknir á fullorðnum 

einstaklingum með lestrarerfiðleika hafa sýnt að þessi heilasvæði eru frábrugðin þeim sem eru ekki 

með lestrarerfiðleika. Sérstaklega í sambandi við hljóðkerfis- og lestrar verkefni (Frith, 2002; Rósa 

Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Hljóðkerfisröskun er frekar auðséð og kemur auðveldlega í ljós í töluðu máli, einnig kemur 

hún í ljós áður en lestrarvandi birtist og er talin vera forveri lestrarvanda. Einkenni 

hljóðkerfisröskunar eru nokkrar, einstaklingar geta sýnt slaka hljóðtengingu, slaka hljóðgreiningu, 

hæga ávörpun á myndum, litum eða stöfum, erfiðleikar við að endurtaka bullorð, slakan orðaforða, 

slaka rímfærni og slakt skammtímaminni. Þessi gerð einkenna tengjast færni til að vinna með 
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málhljóð án kynna við bókstafi. Umskráning stafa í hljóð við lestur er þó augljósasta merki um 

erfiðleikanna (Frith, 2002; Rósa Eggertsdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Í rannsókn Swan og Goswami (1997) voru skoðaðar tvær gerðir tilgáta á hljóðkerfisröskun. 

Fyrri tilgátan fól í sér athugun á því hvernig börnum gekk að bera kennsl á myndir. Seinna 

verkefnið var verið að skoða tungumálastig barna með verkefnum sem voru að meta 

atkvæðamyndun, rím og hljóðungamyndun. Í verkefnunum var börnunum skipt í tvo hópa, lesblind 

og ekki lesblind. Niðurstöður sýndu að enginn munur var á hljóðkerfisvitundinni hjá báðum hópum 

þegar það bar kost á sjónræna eiginleika. Hinsvegar var munur á milli hópanna þegar það var verið 

að biðja um nákvæmni og endurheimt, lesblindu börnunum gekk verr. 

Þrátt fyrir margar rannsóknir þá er ekkert eitt algilt álit hvernig hljóðkerfisvitund miðlar að 

góðum lesskilningi. En það sem flestir virðast vera sammála um, er sá skilningur á hugmyndinni 

hvernig hljóðkerfisvitund virkar. Sem er í grófum dráttum skilningurinn að hljóð búa til orð og orð 

eru samsetning einstaka stafa (Beaton, 2004).  

 

1.7 Tvennskonar röskun 

Tvennskonar röskun gengur út á það að ástæðan fyrir leshömluninni getur stafað af einni eða 

tveimur ástæðum. Kenningin flokkast í þrjár raskanir. Fyrst er hljóðkerfisröskun, sem eru þeir 

einstaklingar eru í vandræðum með umskráningu orða. Önnur er röskun í nefnuhraða (e. rapid 

automatized naming, RAD), þá eru þeir einstaklingar lengur að endurþekkja orð í lestri en eiga 

ekki í erfiðleikum með umskráningu. Þriðja röskunin er tvennskonar röskun og eru það 

einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með bæði hljóðkerfisvitundina og nefnuhraða. Sú röskun er 

verri röskun en þær fyrri. Það er talað um einfaldan vanda ef vandinn inniheldur aðeins eina röskun 

og tvenns konar vanda ef vandinn inniheldur tvær raskanir (Rósa Eggertsdóttir, Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006).  

 

1.8 Vinnsluminni og lestrarerfiðleikar 

Margir nemendur eiga erfitt með lestur og lesskilning. Ein af ástæðum fyrir þessum erfiðleikum 

getur verið slakt vinnsluminni. Vinnsluminni er kerfi sem gerir fólki kleift að geyma og vinna úr 

upplýsingum sem skipta máli fyrir tiltekin verkefni á þann hátt sem er nauðsynlegur fyrir flóknar 

hugrænar aðgerðir eins og málskilning, nám og rökhugsun (Baddeley, 1992). Vinnsluminnið 
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skipuleggur athyglina og beinir henni í tilteknar áttir. Það hefur takmarkað rými og tilgangur þess 

er að forðast ofhleðslu (Rósa Eggertsdóttir, Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Vinnsluminni hefur stjórnborð sem er einhvers konar athygliskerfi með takmarkaða 

vinnslugetu. Hlutverk þess er að skoða, túlka og senda upplýsingar til hljóðkerfislykkjunar sem 

hefur með mál og hljóð að gera eða sjónrýmistöflunnar, sem tengist rými og hinu sjónræna, til 

dæmis riti. Talið er að sjónborðið stjórni nákvæmlega því sem einstaklingur veitir athygli á 

hverjum tíma. Það virðist einnig stjórna upphafi, viðhaldi, skiptingu og stöðvun hegðunar og 

hugsunar (Rósa Eggertsdóttir, Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Talið er að margir sem eiga við náms- eða lestrarerfileika að stríða hafa slakt vinnsluminni 

(Rósa Eggertsdóttir, Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Gathercole og Pickering (2001) framkvæmdu 

rannsókn á því hvernig hljóðkerfislykkja, sjónrýmistafla og stjórnborðið starfa hjá sjö ára gömlum 

börnum með námserfiðleika. Niðurstöður þeirra sýndu að öll þessi börn voru með áberandi 

raskanir í vinnsluminni, hljóðkerfislykkju og í starfsemi sjónborðs. Þeim gekk hvorki vel að skrá 

nýjar upplýsingar né að vinna með þær. Einnig sýndi rannsókn Gathercole, Alloway, Willis og 

Adams (2005) fram á að það séu tengsl á milli virkni vinnsluminnis og námserfiðleika. Í rannsókn 

þeirra kom í ljós að vinnsluminni spáir fyrir um lestragetu og stærðfræðigetu hjá börnum með 

námserfiðleika óháð því hver greindarvístalan, málhæfni, skammtímaminni og hljóðkerfisvitund 

þeirra sé. 

       Framburðastjórnin skiptir miklu máli í lestranámi. Þar skipta einstaklingar einhverskonar 

áreitum, til dæmis hreyfingum og myndum, í hljóðræna útgáfu áður en þau eru geymd í 

langtímaminninu. Svo virðist sem að börn með lestrarerfiðleika skrái áreiti tengd lestri á tvenns 

konar hátt: sjónrænt og hljóðrænt (Rósa Eggertsdóttir, Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Niðurstöður 

rannsóknar Palmer (2000) benda til þess að börn með lestrarerfiðleika skrái áreiti tengd lestri bæði 

sem myndir og hljóðrænar upplýsingar. Aftur á móti geyma almennir lesarar einungis hljóðræna 

útgáfu áreita í langtímaminninu. Talið er að þeir sem ýta ekki sjónrænni geymslu til hliðar séu 

verri lesarar en þeir sem gera það. Palmer heldur fram að það sé vegna þess að geymsla á sömu 

upplýsingum í tvenns konar formi setji of mikið álag á vinnsluminni sem veldur því að það skortir 

rými fyrir meira krefjandi verkefni, eins og að lesa hratt og örugglega.  
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1.9 Snemmtæk íhlutun 

Skimunarpróf eru afar mikilvæg í snemmtækri íhlutun á lestrarfærni barna. Lestrarfærni barna er 

mismunandi eftir því hvar á þroskaferlinu þau eru. Hljóðkerfisvitund er mikilvægari í byrjun 

lestrarþroska heldur en merkingar- og setningarfræðileg kunnátta. Merkingar- og 

setningarfræðileg kunnátta er hins vegar mun mikilvægari seinna á lestrarferlinu, því skiptir máli 

að skimunarpróf séu lögð fyrir nokkrum sinnum á þroskarferli barna (Steinunn Torfadóttir, 2011; 

Vellutino, Fletcher, Snowling og scanlon, 2004).  

 Lestur tengist færni einstaklingsins í tungumálinu. Því þarf að vega og meta veikleika og 

styrkleika hvers og eins. Færni í tungumálinu spáir fyrir um lestrarfærni (Steinunn Torfadóttir, 

2011). Það er gert með snemmtækri íhlutun sem felur í sér þrjár staðhæfingar:  

1. Veikleiki í hljóðkerfisvitund áður en lestrarnám hefst er algengt vandamál hjá börnum með 

lesblindu (dyslexia). 

2. Alvarleiki veikleika í hljókerfisvitundinni er góð forspá um það hvernig börnum munu 

ganga í lestarnáminu. Þau börn sem hafa góðan orðaforða og málþroska gengur betur í að 

vinna framhjá þeim vandamálum.  

3. Algengt er að börn sem hafa lestrarerfiðleika sýna veikleika í hlustunarskilning áður en 

lestranám hefst.  

   (Bowey, 2005; Steinunn Torfadóttir, 2011)  

 

Þegar verið er að vinna með börnum með lestrarerfiðleika er snemmtæk íhlutun afar mikilvæg til 

að draga úr alvarleika lestrarerfiðleikans. Til að finna út þau börn sem þurfa frekari hjálp er 

notað skimunarpróf. Skimunarpróf hjálpa kennurum að bera kennsl á þau börn sem þurfa auka 

hjálp við lestur. Því fyrr sem borið er kennsl á vandamálið eru batahorfur betri í lestrinum. Því er 

gott að kennarar meti hvernig staða nemenda er í lestri áður en lestrarkennsla hefst (Catts o.fl, 

2015; Rakel Magnúsdóttir, 2016). 

 

Aðferð 

2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur voru samtals 21.131 í gögnum sem fengin voru og voru allt nemendur í fyrsta bekk 

á aldursbilinu sex til sjö ára. Þátttakendur tóku þátt í lesskimunarprófi: Leið til læsis á árunum 

2010-2018. Í þessari rannsókn var einungis notað gögn frá börnum sem tóku prófið árið 2011-
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2012 og svo 2017-2018.  Á árinu 2017 – 2018 tóku 7.552 börn þátt í leskimunarprófinu og árið 

2011-2012 tóku 2.746 börn þátt. 

 

2.2 Mælitæki 

Lesskimunarprófið Leið til læsis er þrískipt þar sem hægt er að leggja allt prófið í heild sinni, en 

einnig er hægt að leggja einn eða tvo hluta í einu. Fyrsti hluti prófsins er málþroski. Hann 

samanstendur af tveimur undirprófum: skilningur á setningum og hugtakaskilningur. Skilningur á 

setningum fer þannig fram að nemendur eru látnir hlusta á setningar og eru síðan beðnir um að 

merkja við eina af þremur myndum sem passar best við setninguna sem þeir heyra. 

Hugtakaskilningur fer fram á sama hátt og skilningur á setningum, nema í þessu undirprófi heyra 

nemendur ákveðið hugtak en ekki setningu (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Annar hluti prófsins er bókstafir og hljóð sem er samsettur úr tveimur undirprófum: 

stafaþekking og að tengja saman hljóð við mynd. Í stafaþekkingu eru línur með sjö bókstöfum. 

Nemendur eru látnir hlusta á tvo bókstafi og eru svo beðnir um að merkja við þá bókstafi sem þeir 

heyra. Að tengja saman hljóð við mynd felur í sér mynd af staf sem er staðsett fremst í línu, og 

fjórar myndir af mismunandi hlutum. Nemendur eiga síðan að velja mynd sem sýnir hlut sem 

byrjar á hljóði sem viðkomandi stafur á (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Síðasti hluti prófsins er hljóðkerfisvitund. Honum er skipt í fjögur undirpróf: greina rím, 

greina hljóð í orðum, hljóðtenging og hljóðeyðing. Í að greina rím undirprófi eru nemendur látnir 

hlusta á þrjú orð og eiga svo að velja eina af þremur myndum af orðum sem rímar ekki við hinar 

tvær myndirnar. Í Að greina hljóð í orðum undirprófi eru börn látin hlusta á orð og svo eru þau 

spurð hvort ákveðið hljóð er í orðinu. Nemendur eiga að velja á milli tvo valmöguleika: broskall 

(þegar ákveðið hljóð hafði verið í orðinu) og fýlukall (ef ákveðið hlóð hafði ekki verið í orðinu). Í 

undirprófi hljóðtenging hlusta nemendur á öll hljóðin (til dæmis: /M//Ú//S/) í ákveðnu orði og eru 

svo látnir merkja við þá mynd af orði sem passar við þau hljóð sem þeir heyra. Hljóðeyðing er 

þrískipt undirpróf. Í því er ýmist tekið forhljóð, innhljóð eða endahljóð úr orði og nemendur eru 

beðnir um að merkja við eina af fjórum myndum sem sýnir orð sem eftir stendur þegar ákveðnu 

hljóði hefur verið eytt út (Steinunn Torfadóttir, 2011). 
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2.3 Framkvæmd 

Fengin voru gögn frá Menntamálastofnun. Þessi gögn innihéldu niðurstöður úr skimunarprófi 

fyrsta bekkjar frá árunum 2010 til 2018. Í þessari rannsókn var ákveðið að bera saman niðurstöður 

frá árinu 2011-2012 við árið 2017-2018. Skimunarprófið sem skoðað var er staðlað lestrar próf 

fyrir fyrsta bekk, sem er tekið á ári hverju. Börnin taka prófið í október svo þau hafa öðlast 

einhverja þekkingu á lestri.  

 

2.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við forritið SPSS til að gera atriðagreiningu og t-próf. Forritið 

Mplus var notað til að gera staðfestandi þáttagreiningu. Einnig var forritið Excel notað til að búa 

til myndir.  

 

Niðurstöður 

Skoðað var hvort breyting hefur orðið á lestrafærni barna í fyrsta bekk milli ára og metið verður 

hvort þurfi að endurbæta skimunarprófið Leið til læsis. Einnig var lagt mat á hvort það væri 

hagstæðra að leggja fyrir skimunarprófið í lok leikskóla í stað byrjun fyrsta bekkjar. Árin 2011-

2012 og 2017-2018 voru skoðuð með atriðagreiningu. Atriðagreining metur hversu vel einstök 

atriði í prófinu virka (Furr og Bacharach, 2014). Einnig var notast við staðfestandi þáttagreiningu 

til að staðfesta það hvort þurfti að endurbæta prófið Leið til læsis. Staðfestandi þáttagreining er 

markviss aðferð til að kanna byggingu prófa (Lei og Wu, 2007). Í úrvinnslu gagna var unnið með 

niðurstöður hverrar blaðsíðna en ekki með einstök prófatriði. Ástæða fyrir því að notkun blaðsíðna 

frekar en prófatriða var notuð er sú að úrvinnslukerfið sem kennarar notuðust við var sett þannig 

upp að þeir voru að leggja saman fjölda réttra svara á hverri blaðsíðu. 

 

3.1 Atriðagreining 

Með atriðagreiningu er skoðað hversu vel einstök atriði eða einingar í prófi virka. Óháð t-próf var 

notað til að kanna hvort breyting hefði orðið á lestrarfærni barna. Borin voru saman meðaltöl 

hverra blaðsíðna frá árunum 2011-2012 og 2017-2018. Niðurstöður sýndu marktækan mun milli 

allra meðaltalanna fyrir utan blaðsíðu sjö sem mældi hljóðkerfisvitund í skimunarprófinu, sem 

gefur til kynna að það er enginn munur á meðaltölum hjá árgöngunum á þeirri blaðsíðu. Meðaltölin 

hjá 2011-2012 árganginum voru hærri á öllum blaðsíðunum fyrir utan blaðsíðu sjö fyrir  
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hljóðkerfisvitund. Börn voru að skora að meðaltali hærra á skimunarprófinu árið 2011-2012. 

Einnig var Cohens‘d áhrifastærð skoðuð fyrir hverja blaðsíðu. Lítill munur fannst á Cohen‘s 

áhrifastærðum á flestum blaðsíðum, enginn munur fannst á blaðsíðu fjögur sem mældi málþroska 

hjá börnum. Stærsti munur fannst á blaðsíðu sjö sem mældi hljóðkerfisvitund, og hann var 0,21, 

en hann telst samt sem áður lítill (sjá töflu 1). 

 

Tafla 1. Niðurstöður t-prófs á meðaltölum óháðra hópa 

Blaðsíða Meðaltöl   Samanburður   

  2011-2012 2017-2018 Mismunur t-gildi p-gildi Cohens'd 

Bókstafaþekking 1 7,38 6,86 -0,52 8,44 0,00 0,19 

Bókstafaþekking 2 3,39 3,25 -0,14 2,22 0,03 0,05 

Bókstafaþekking 3 3,49 3,44 -0,05 2,22 0,03 0,05 

Hljóðkerfisvitund 1 2,62 2,50 

 

 

-0,12 7,40 0,00 0,13 

Hljóðkerfisvitund 2 3,70 3,46 -0,24 9,04 0,00 0,07 

Hljóðkerfisvitund 3 4,66 4,50 -0,16 4,73 0,00 0,17 

Hljóðkerfisvitund 4 3,16 2,96 -0,20 8,34 0,00 0,14 

Hljóðkerfisvitund 5 1,61 1,54 -0,07 4,25 0,00 0,09 

Hljóðkerfisvitund 6 2,55 2,49 -0,06 2,43 0,02 0,17 

Hljóðkerfisvitund 7 1,94 1,94 0,00 -0,19 0,85 0,21 

Hljóðkerfisvitund 8 1,70 1,63 
-0,07 

3,15 0,00 0,11 

Málþroski 1 2,90 2,76 

 

 

-0,14 5,94 0,00 0,19 

Málþroski 2 4,75 4,70 -0,05 3,16 0,00 0,10 

Málþroski 3 3,39 3,25 -0,14 7,51 0,00 0,05 

Málþroski 4 3,21 3,04 -0,17 6,48 0,00 0,00 

Málþroski 5 4,64 4,58 -0,06 4,06 0,00 0,07 

 

Fundið var út áreiðanleika fyrir hvern þátt, bæði árið 2011-2012 og árið 2017-2018. Einnig 

voru öryggisbilin skoðuð fyrir árin 2011-2012 og 2017-2018 og kom í ljós að þau skarast aldrei. 
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Alfa stuðull er hærri fyrir bókstafaþekkingu hjá árgangi 2011-2012, en hærri á málþroska og 

hljóðkerfisvitund hjá árgangi 2017-2018 (Sjá töflu 2). 

  

Tafla 2. Áreiðanleiki ásamt öryggismörkum. 

  

2011-2012 2017-2018 

alfa Öryggismörk (95%) alfa Öryggismörk (95%) 

 neðri Efri  neðri Efri 

Bókstafsþekking 0,69 0,67 0,71 0,65 0,64 0,66 

Málþroski 0,57 0,55 0,60 0,63 0,61 0,64 

Hljóðkerfisvitund 0,70 0,69 0,72 0,73 0,73 0,74 

 

Til að meta erfiðleika fyrir hverja blaðsíðu var skoðað hvernig áreiðanleikinn breyttist eftir 

að sérhver blaðsíða er tekin út. Fyrst var skoðað fyrir þáttinn bókstafaþekking (Sjá töflu 3). 

 

Tafla 3. Atriðagreining fyrir undirþáttinn bókstafaþekking. Skoðað breytingu áreiðanleika þegar sérhver blaðsíða er 

tekin út úr skimunarprófinu. 

Blaðsíða Áreiðanleiki,ef blaðsíða er tekin út 

árið 2011-2012 

Áreiðanleiki,ef blaðsíða er tekin 

út árið 2017-2018 

Bókstafaþekking 1 0,76 0,76 

Bókstafaþekking 2 0,62 0,57 

Bókstafaþekking 3 0,50   0,45 

  

Eins og sést á töflu 3, þá hækkaði áreiðanleikinn þegar blaðsíða eitt, sem mældi 

bókstafaþekkingu, var tekin út bæði árin. Hins vegar var hægt að fá fleiri stig á þessari blaðsíðu, 

eða helmingi fleiri en fyrir hinar tvær. Þetta gefur til kynna að hún er aðeins þyngri en hinar 

blaðsíðurnar sem mældu bókstafaþekkingu. Áreiðanleikinn minnkaði þegar blaðsíður tvö og þrjú 

voru teknar út.   
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Tafla 4. Atriðagreining fyrir undirþáttinn málþroski. Skoðað breytingu áreiðanleika þegar sérhver blaðsíða er tekin út 

úr skimunarprófinu. 

Blaðsíða Áreiðanleiki,ef blaðsíða er tekin út árið 

2011-2012 

Áreiðanleiki,ef blaðsíða er tekin út árið 

2017-2018 

Málþroski 1 0,49 0,56 

Málþroski 2 0,56 0,61 

Málþroski 3 0,50 0,56 

Málþroski 4 0,53 0,58 

Málþroski 5 0,51 0,56 

  

Á töflu 4 sést atriðagreining fyrir þáttinn málþroski. Áreiðanleikinn lækkar fyrir hverja 

blaðsíðu ef tekin út, fyrir bæði árin. Einnig er áreiðanleikinn aldrei sérlega hár sem gefur til kynna 

að partur skimunarprófsins, sem mælir málþroska, er mögulega of þungur og sérhver blaðsíða er 

álíka erfið. Einnig getur verið að þessi þáttur er ekki að mæla málþroska almennilega. 

  

Tafla 5. Atriðagreining fyrir undirþáttinn hljóðkerfisvitund. Skoðað breytingu áreiðanleika þegar sérhver blaðsíða er 

tekin út úr skimunarprófinu. 

Blaðsíða Áreiðanleiki,ef blaðsíða er tekin út árið 

2011-2012 

Áreiðanleiki,ef blaðsíða er tekin út 

árið 2017-2018 

Hljóðkerfisvitund 1 0,68 0,71 

Hljóðkerfisvitund 2 0,67 0,70 

Hljóðkerfisvitund 3 0,71 0,73 

Hljóðkerfisvitund 4 0,66 0,69 

Hljóðkerfisvitund 5 0,67 0,71 

Hljóðkerfisvitund 6 0,65 0,69 

Hljóðkerfisvitund 7 0,69 0,72 

Hljóðkerfisvitund 8 0,67 0,71 

  

Á töflu 5 sést atriðagreining fyrir þáttinn Hljóðkerfisvitund. Áreiðanleikinn er nokkuð hár 

fyrir hjóðkerfisvitund bæði árin. Einnig helst hann frekar hár þegar sérhver blaðsíða er tekin út, 

sem gefur til kynna að parturinn af skimunarprófinu sem mælir hljóðkerfisvitund mælir það vel. 
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Áreiðanleikinn hækkaði þegar blaðsíða hljóðkerfisvitund 3 var tekin út árið 2011-2012 en hélst sú 

sami árið 2017-2018, sem gefur til kynna að þessi blaðsíða sé mögulega óþörf í skimunarprófinu.  

 

3.2 Samanburður á prófhlutum  

Samanburður á meðaltölum prófhluta í úrtakinu frá 2011-2012 og úrtakinu frá 2017-2018 sýnir að 

frammistaða barna 2017-2018 var um það bil hálfu til heilu stigi lakari en árið 2011-2012. 

Munurinn er marktækur í öllum þrem tilvikum (sjá töflu 6).  Til að átta sig betur á stærðargráðu 

þess mismunar sem fram kemur var notuð áhrifastærð (e. effect size), Cohen‘s d, einnig birt í töflu 

6. Áhrifastærðin Cohen‘s d sýnir mismun meðaltala eftir að sérkenni dreifingar hafa verið fjarlægð 

og hefur því svipaða eiginleika og fylgnistuðull (Cohen, 1977; Hays, 1995). 

 

Tafla 6. Samanburður á prófhlutum í úrtökum frá 2011-2012 og 2017-2018 

Prófhluti 2011-2012 2017-2018 Samanburður 

  Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 
Mismunur 

meðaltala 
t-gildi df Cohens'd 

Bókstafsþekking 14,8 4,2 14,2 4,4 -0,64 6,564 10261 -0,15 

Málþroski 18,9 2,6 18,3 2,9 -0,56 8,879 10242 -0,2 

Hljóðkerfisvitund 21,9 4,6 21 5,1 -0,92 8,344 10147 -0,19 

 

Til að kanna betur hvar í dreifingum mismunur er áberandi eru hundraðshlutamörk (e. 

percentile) þeirra sýnd á myndum 2 til 4. Hundraðshlutamörk eru skor eða stigatala einstaklinga 

sem lenda í tiltekinni hundraðshlutaröð (e. percentile rank). Niðurstöður fyrir Hljóðkerfisvitund 

sýna að meiri munur er á dreifingum undir fertugustu hundraðshlutröð. Í málþroska er munurinn 

skýrastur undir tuttugustu hundraðshlutaröð og er nokkuð áberandi upp fyrir fimmtugustu 

hundraðshlutaröð. Í bókstafaþekkingu er skýr munur milli um það bil fimmtándu prósenturaðar og 

sextugustu prósenturaðar.   

Á myndum 2 og 3 má einnig sjá ákveðna annmarka dreifingar á tveim prófhlutum, 

málþroska og hljóðkerfisvitund, sem felast í því hve hátt hlutfall réttra svara liggur að baki lægstu 

einkunnum. Í málþroska hefur önnur hundraðsröð (barn með hundraðsröð 2) 11 til 12 af 25 stigum 

rétt, eða 48% í 2011-2012 úrtakinu og 52% rétt í 2017-2018 úrtakinu (sjá mynd 2). Hátt hlutfall 

réttra svara hjá nemendum sem skoruðu lægst á prófhluta sem mælir málþroska bendir til þess að 

spurningar séu of léttar og væri gott að betrumbæta þennan prófhluta og gera hann aðeins erfiðari.  
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Mynd 2. Samanburður á dreifingu Málþroska árin 2011-2012 og 2017-2018. 

 

Einnig eru þátttakendur með hundraðsröð tvö að skora hærra en mætti búast við á 

prófhlutanum sem mælir hljóðkerfisvitund. Þar hefur önnur hundraðsröð 11 af 30 stigum rétt, eða 

37%  árið 2011-2012 og 30% , eða 9 af 30 stigum rétt árið 2017-2018 (sjá mynd 3). Hér er hlutfallið 

réttra svara hjá þátttakanda með hundraðsröð tvö ekki eins hátt og í málþroskaþættinum en það er 

samt sem áður  aðeins og hátt. Hér væri einnig hægt að setja nokkrar aðeins erfiðari spurningar 

sem myndu greina betur á milli þeirra sem hafa litla og meðal færni.  

 

 
Mynd 3. Samanburður á dreifingu Hljóðkerfisvitundar árin 2011-2012 og 2017-2018. 
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Til samanburðar hefur önnur hundraðsröð í bókstafaþekkingu þrjú af 20 stigum rétt, eða 

15%  á árinu 2011-2012 og fjögur af 20 stigum rétt, eða 20% rétt árið 2017-2018  (sjá mynd 4). 

 

 
Mynd 4. Samanburður á dreifingu Bókstafaþekkingar milla áranna 2011-2012 og 2017-2018. 

 

3.3 Skýrð dreifing 

Þegar þáttahleðslur eru skoðaðar fyrir hvern þátt kemur í ljós að þátturinn bókstafaþekking gæti 

verið samsettur úr fjórum blaðsíðum í staðinn fyrir þrjár eins og gert var ráð fyrir. Niðurstöður 

sýndu að ein krosshleðsla er til staðar og að þáttur bókstafaþekking gæti verið samsettur úr 

blaðsíðum eitt, tvö og þrjú sem mæla bókstafaþekkingu og auk þess fannst fylgni á milli 

bókstafaþekkingar og blaðsíðu fjögur sem mælir hljóðkerfisvitund, en fylgni þar var frekar lá (sjá 

töflu 7). 

Þáttur málþroski hefur fylgni við allar blaðsíðurnar sem mæla málþroska, fyrir utan 

blaðsíðu tvö. En þar mælist hleðslan = 0,297. Engar krosshleðslur eru til staðar (sjá töflu 7). 

Engar krosshleðslur fundust í þættinum sem mælir hljóðkerfisvitund. Þegar skoðuð er 

hleðsla fyrir blaðsíðu fjögur sem mælir hljóðkerfisvitund þá sést að þessi blaðsíða passar betur í 

þennan þátt fremur er þátt sem mælir bókstafaþekkingu þar sem hleðsla þar er miklu hærri (sjá 

töflu 7). 
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Tafla 7. Hleðslur mældra breyta á undirliggjandi þætti í staðfestandi þáttalíkani ásamt staðalvillum fyrir hleðslurnar 

og stöðluðum hleðslum.  

2011-2012    2017-2018  

Mæld breyta Hleðsla Staðalvilla 

Stöðluð 

hleðsla  Mæld breyta Hleðsla Staðalvilla 

Stöðluð 

hleðsla 

Bókstafaþekking                                    Bókstafaþekking 

Bókstafaþekking 1 1,000 0,000 0,687  

 

Bókstafaþekking 1 

 

1,000 

 

0,000 

 

0,616 

Bókstafaþekking 2 0,392 0,014 0,726  Bókstafaþekking 2 0,424 0,011 0,730 

Bókstafaþekking 3 0,614 0,021 0,792  Bókstafaþekking 3 0,656 0,016 0,799 

Hljóðkerfisvitund 4 0,180 0,020 0,324  Hljóðkerfisvitund 4 0,141 0,014 0,226 

     
    

Málþroski                                      Málþroski  

Málþroski 4 1,000 0,000 0,508  Málþroski 4 1,000 0,000 0,543 

Málþroski 1 0,864 0,050 0,488  Málþroski 1 0,924 0,029 0,524 

Málþroski 2 0,297 0,027 0,284  Málþroski 2 0,307 0,017 0,273 

Málþroski 3 0,696 0,038 0,519  Málþroski 3 0,810 0,024 0,572 

Málþroski 5 0,567 0,032 0,520  Málþroski 5 0,621 0,019 0,543 

     
    

Hljóðkerfisvitund                                  Hljóðkerfisvitund  

Hljóðkerfisvitund 3 1,000 0,000 0,406  Hljóðkerfisvitund 3 1,000 0,000 0,477 

Hljóðkerfisvitund 1 0,559 0,036 0,475  Hljóðkerfisvitund 1 0,506 0,017 0,489 

Hljóðkerfisvitund 2 1,002 0,063 0,508  Hljóðkerfisvitund 2 0,911 0,029 0,544 

Hljóðkerfisvitund 4 0,571 0,071 0,322  Hljóðkerfisvitund 4 0,655 0,038 0,439 

Hljóðkerfisvitund 5 0,581 0,037 0,511  Hljóðkerfisvitund 5 0,481 0,016 0,514 

Hljóðkerfisvitund 6 1,125 0,068 0,570  Hljóðkerfisvitund 6 0,868 0,028 0,560 

Hljóðkerfisvitund 7 0,712 0,051 0,398  Hljóðkerfisvitund 7 0,624 0,023 0,450 

Hljóðkerfisvitund 8 0,843 0,053 0,503   Hljóðkerfisvitund 8 0,645 0,022 0,492 

 

Í töflu 8 er hægt að skoða skýrða dreifingu fyrir hverja blaðsíðu í lesskimunarprófinu fyrir 

árin 2011-2012 og 2017-2018. Skýrð dreifing gefur til kynna styrk tengsla. Ef hleðslur eru settar 

í annað veldi þá gefur sú tala til kynna hlutfall dreifingar fylgibreytu sem frumbreytan skýrir. 

Hleðslur geta þannig sagt til um áhrif og styrk tengsla (Furr og Bacharach, 2014). 
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Tafla 8. Skýrð dreifing (e. R- square) og staðalvillur fyrir hverja blaðsíðu í lesskimunarprófi Leið til Læsis fyrir árin 

2011-2012 og 2017-2018.  

Blaðsíða Hleðsla Staðalvilla Hleðsla Staðalvilla 

  Úrtak 2011-2012 Úrtak 2017-2018 

Bókstafaþekking 1 0,47 0,02 0,38 0,01 

Bókstafaþekking 2 0,53 0,02 0,53 0,01 

Bókstafaþekking 3 0,63 0,02 0,64 0,01 

      

Málþroski 1 0,23 0,02 0,28 0,01 

Málþroski 2 0,08 0,10 0,08 0,01 

Málþroski 3 0,27 0,02 0,33 0,01 

Málþroski 4 0,26 0,02 0,29 0,01 

Málþroski 5 0,27 0,02 0,30 0,01 

      

Hljóðkerfisvitund 1 0,23 0,02 0,24 0,01 

Hljóðkerfisvitund 2 0,26 0,02 0,30 0,01 

Hljóðkerfisvitund 3 0,17 0,02 0,23 0,01 

Hljóðkerfisvitund 4 0,36 0,02 0,39 0,01 

Hljóðkerfisvitund 5 0,26 0,02 0,26 0,01 

Hljóðkerfisvitund 6 0,33 0,02 0,31 0,01 

Hljóðkerfisvitund 7 0,16 0,02 0,20 0,01 

Hljóðkerfisvitund 8 0,25 0,02 0,24 0,01 

  

3.4 Staðfestandi þáttagreining 

Sett var upp líkan sem endurspeglar gerð Leið til Læsis lesskimunar af hálfu höfunda (Steinunn 

Torfadóttir, 2011; Jóhanna Ella Jónsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2012), þannig að þrír 

prófhlutar endurspegla málskilning, hljóðkerfisvitund og bókstafsþekkingu. Samkvæmt líkaninu 

eru þrjár blaðsíður sem mæla bókstafaþekkingu, fimm baðsíður í tveim prófhlutum (skilningur á 

setningum og hugtakaskilningur) sem meta málþroska og átta blaðsíður í fjórum prófhlutum 

(greina rím, greina hljóð í orðum, hljóðtenging og hljóðeyðing) sem meta hljóðkerfisvitund. 
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Líkanið gerir ekki ráð fyrir krosshleðslum þó slíkar hafi komið fram í þáttagreiningu Sigurgríms 

Skúlasonar og Jóhönnu Ellu Jónsdóttur (2012) á gögnum stöðlunarúrtaks fyrir prófið sem safnað 

var 2011. 

Skoðað var þáttalíkan og metið mátgæðið. Mátgæði fyrsta líkans, fyrir árið 2011-2012, 

voru þokkaleg, (kíkvaðrat)  𝝌2 = 225,52 df = 95 og p-gildi < 0,00, RMSEA = 0,022, (90% 

öryggismörk 0,019 – 0,026), CFI = 0,99, TLI = 0,98, SRMR = 0,019. Svo þáttalíkanið tekst að 

lýsa gögnunum ágætlega. Engu að síður bentu mátstuðlar (e. modification incices) á fjögur pör 

leifa þar sem sterkari tengsl væru milli breyta heldur en samdreififylki sem líkanið gerir ráð fyrir 

(e. model implied covariance matrix). Tvö pör tilheyrðu hljóðkerfisvitundvitund, eitt málþroska 

og eitt bókstafaþekkingu (Sjá töflu 9). Einnig bentu mátstuðlar á eina krosshleðslu (e. cross 

loading) þar sem breyta er tilheyrir hljóðkerfisvitund hleður á bókstafaþekkingu (Sjá töflu 9). 

Þegar niðurstöður seinni líkans með þessum breytingum lágu fyrir, árið 2017-2018, kom í ljós að 

ástæða var til að leyfa fylgni milli eins pars breyta til viðbótar á þættinum málþroski (Sjá töflu 9). 

  

Tafla 9. Mátstuðlar 

Pör leyfa Breytistuðull 

Hljóðkerfisvitund 6 og hljóðkerfisvitund 5 28,0 

Hljóðkerfisvitund 2 og hljóðkerfisvitund 1 41,0 

Bókstafaþekking 3 og bókstafaþekking 2 60,0 

Málþroski 2 og málþroski 1 14,0 

Bókstafaþekking og Hljóðkerfisvitund 4 237,72 

Málþroski 5 og málþroski 2 117,0 (seinni líkanið) 

 

Eftir breytingar var ákveðið að hnika ekki frekar til skilgreiningu líkans og nýtt líkan 

skilgreint sem lokalíkan. Mátgæði lokalíkans í sameiginlegu úrtaki 2011-2012 og 2017-2018 voru 

góð, 𝝌2 = 579,68, d.f. = 95 og p-gildi < 0,00, RMSEA (e. root mean square error of approximation) 

= 0,022, (90% öryggismörk 0,021 – 0,024), CFI = 0,99, TLI = 0,98, SRMR = 0,017. Samanburður 

á mátgæðum fyrir lokalíkan er að finna í töflu 10, þar sem niðurstöðum fyrir sameiginlegt úrtak 

2011-2012 og 2017-2018 og einnig fyrir eldra (2011-2012) og yngra (2017-2018) úrtak er stillt 

upp saman.    
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Tafla 10. Samanburður á mátgæðum fyrir lokalíkan. 

Prófár 𝝌2 df RMSEA (90% öryggisbil) CFI TLI SRMR 

2011-2012 225,52 95 0,022 (0,019-0,026) 0,986 0,982 0,019 

2017-2018 479,18 95 0,023 (0,021 – 0,025) 0,986 0,982 0,018 

2011-2012 og 2017-2018 579,68 95 0,022 (0,021 -0,024) 0,987 0,983 0,017 

 

Skoðuð var fylgni á milli undirliggjandiþátta sem endurspegla prófhluta sem 

lesskimunarprófið Leið til læsis er samansett úr. Allir þættirnir hafa háa fylgni á milli sín sem 

bendir til þess þessir þættir mæla ferli sem tengjast sömu hæfni, lestur (sjá töflu 11 og 12).  

 

Tafla 11: Fylgni þátta samkvæmt staðfestandi þáttalíkani í úrtaki frá 2011-2012. 

  Bókstafaþekking Málþroski Hljóðkerfisvitund 

Bókstafaþekking 1,00   

Málþroski 0,70 1,00  

Hljóðkerfisvitund 0,73 0,82 1,00 

 

 

Tafla 12: Fylgni þátta samkvæmt staðfestandi þáttalíkani í úrtaki frá 2017-2018. 

  Bókstafaþekking Málþroski Hljóðkerfisvitund 

Bókstafaþekking 1,00   

Málþroski 0,70 1,00  

Hljóðkerfisvitund 0,75 0,81 1,00 

 

Umræða 

Notkun lesskimunarprófa er mikilvæg, það gerir kennurum, foreldrum, skólasálfræðingum og 

fleirum kleift að skima fyrir þeim einstaklingum sem þurfa auka aðstoð við lestur, eða eru í 

áhættuhóp vegna lestrarerfiðleika. Því er mikilvægt að endurskoða og athuga hvort þurfi að 

betrumbæta prófið reglulega.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða próffræðilega eiginleika skimunarprófsins Leið 

til Læsis. Einnig var athugað hvort einhver breyting hafði orðið á lestrafærni barna í fyrsta bekk 

milli árana 2011-2012 og 2017-2018. Hugsanleg ástæða fyrir slíkri breytingu gæti verið þróun 

tækja og aukin notkun spjaldtölva, þar sem börn komast í kynni við bókstafi og allskyns hljóð í 

gegnum tækjabúnað. Út frá því var gert ráð fyrir því að börn sem tóku prófið árið 2017-2018 



 
36 

 

myndu skora hærra en börn sem tóku prófið árið 2011-2012. Einnig var talið að það ætti að 

betrumbæta prófið og mögulega leggja hann fyrir í leikskóla frekar en í fyrsta bekk í grunnskóla. 

 Börnin stóðu sig almennt vel í skimunarprófinu árin 2011-2012 og 2017-2018. Ekki var 

mikil breyting. Hins vegar voru börnin árið 2017-2018 að standa sig örlítið verr en börn 2011-

2012. Frammistaða þeirra var um það bil hálfu til heilu stigi lakari en frammistaða barna árið 2011-

2012. Undirprófið sem kannaði þáttinn Málþroski var með frekar lélegan áreiðanleika bæði árin. 

Því mætti endurskoða þann part frekar, því mögulegt er að sá partur prófsins er ekki að mæla það 

sem hann á að vera mæla nógu vel. Einnig var áreiðanleikinn hærri árið 2017-2018, bæði fyrir 

hljóðkerfisvitund og málþroska en árið 2011-2012. Aftur á móti var áreiðanleikinn hærri árið 

2011-2012 fyrir bókstafaþekkingu en árið 2017-2018, en þessi munur var mjög lítill. Eytt var 

blaðsíðum út úr prófinu fyrir hvern þátt til að sjá hvort áreðanleikinn myndi hækka en enginn stór 

munur kom fram.  

 Einnig virtust prófhlutarnir sem mæla hljóðkerfisvitund og málþroska vera of léttir. Þar 

sem nemendur með litla færni náðu að vera með að meðaltali 50% réttra svara í málþroska og fyrir 

hljóðkerfisvitund voru þeir með að meðaltali 33% réttra svara. 

 Staðfestandi þáttagreining var gerð til að prófa líkanið sem sett var fram árið 2011 af 

Sigurgrími  Skúlasyni og Jóhönnu Ellu Jónsdóttur (2012). Í fyrra líkani voru leyfð fjögur pör leifa, 

tvö pör sem tilheyrðu hljóðkerfisvitund, eitt málþroska og eitt bókstafaþekkingu. Í lokalíkaninu 

var ákveðið að leyfa fylgni milli eins pars leifa í viðbót á þættinum málþroski. Mátgæði lokalíkans 

voru góð sem þýðir að dreifing gagna passar vel við þá dreifingu sem var búist við. Gert var ein 

auka breyting á fyrra líkani þar sem ein krosshleðsla var leyfð. Krosshleðsla er þegar blaðsíða í 

skimunarprófi hefur marktæka þáttahleðslu við fleiri einn þátt. Þessi krosshleðsla var á milli 

blaðsíðu fjögur í þættinum hljóðkerfisvitund og undirþætti bókstafaþekking, sem gefur til kynna 

að blaðsíða fjögur í þættinum hljóðkerfisvitund sé að mæla bæði hljóðkerfisvitundina og 

bókstafaþekkingu, en ætti í raun einungis að mæla hljóðkerfisvitund.  

Niðurstöður voru í mótsögn við það sem rannsakendur héldu fram. Þar sem börnin árið 

2017-2018 voru að standa sig að meðaltali verr á skimunarprófinu og töldu þeir að börn árið 2017-

2018 myndu standa sig betur. Talið er að ástæður þess geti verið mögulega minni áhugi barna á 

lestri, og breyttar uppeldisaðferðir, til dæmis aukin notkun og þróun tækna leiðir til þess að börn 

komast í minni kynni við bækur og lestur og spila ef til vill frekar tölvuleiki. 
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Fjöldi þátttakenda í rannsókninni var mjög góður, en þeir voru 2.746 í fyrra úrtakinu og 

7.552 í seinna úrtakinu. Þátttakendurnir voru einnig allir á sama aldri, eða í fyrsta bekk. Prófið er 

endurtekið reglulega, börnin taka það í fyrsta bekk,  fjórða bekk og á unglingastigi, svo það skimar 

vel fyrir þeim börnum sem þurfa virkilega aðstoð vegna lestrarerfiðleika sína.  

Fundið var galla í gagnasafni, en fjöldi atriða í því var ekki í samræmi við fjölda atriða í 

lesskimunarprófinu Leið til Læsis. Ástæða fyrir því getur verið sú að blaðsíður í gagnasafni voru 

ekki í réttri röð, sem gat skekkt niðurstöður. Einnig gæti verið galli að skoða hverja blaðsíðu fyrir 

sig í heild sinni. Betra væri að skoða hverja spurningu fyrir sig. Þetta myndi gefa rannsakendum 

skýrari mynd af því hvaða prófatriði lækka áreiðanleika og hvaða spurningar væri æskilegt að 

betrumbæta til að auka áreiðanleika prófsins.  

Í framhaldinu væri hægt að skoða hvort einhver munur sé til staðar á lestrafærni barna eftir 

skólum. Einnig væri hægt að prófa að leggja lesskimunarprófið fyrir börnum í leikskóla og skoða 

hvort prófið virki jafn vel fyrir yngri þátttakendur. 
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